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statsrådet LindhTill Anna

januari förord-bemyndigande den 23 1997stöd regeringensMed av
februariRolf Annerberg den 4 1997generaldirektörennades att vara

miljökonsekvensernamed uppdrag analyserasärskild utredare att av
helhet och för kandi-för Sverige, för unionenutvidgningEU:s som

datländerna.
Blad, departe-har deltagit handläggaren BengtSom experter

Anders Boheman, avdel-Blixt, kanslirådetmentssekreteraren Eva
avdelningschefen Paul Ek, enhetsche-Brodin,ningsdirektören Yngve

Hermanrud, depar-departementssekreteraren KarinEklund,fen Lars
Jobin, enhetsche-direktören Bengttementssekreteraren Eva Jernnäs,

Karlsson, tekn. lic.ämnessakkunnige KerstiJohansson,fen Gunnar
Sophie Nordström, kans-departementssekreterarenKåberger,Tomas
departementssekreterarendirektören Ulf Svidén,Olsson,lirådet RJan

Åberg, direktörendepartementssekreteraren BoMatsKatarina Veem,
Wahlström.

förordnades den 1997utredningen 19Till sekreterare i mars
under utrednings-Henriksson. Sekretariatet harkanslichefen Gilbert
och Lövblad,Hägerhäll Ardea Miljö GunBertil ABarbetet biträtts av

och luftvårdsforskning IVL.Institutet för vatten-
utredningar belyser EU-sjuUtredningen utgör somen av

miljökon-olika perspektiv.konsekvenser Utöverutvidgningens ur
konsekven-omfattar serie utredningarsekvensutredningen denna om

jordbruket och densäkerhetspolitiken, samhällsekonomin,förserna
och strukturpolitiken ochjordbrukspolitiken, regional-gemensamma

ocharbetskraft inrikes-fria rörlighet vad rätts-samtavserpersoners
samarbete.ligt
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Utredningen får härmed överlämna betänkandet Miljön i ett ut-
vidgat EU SOU 1997:149. Utredningen kommer under hösten 1997

anordna internationellt seminarium miljökonsekvensernaatt ett om av
EU:s utvidgning. Till betänkandet fogas särskilt yttrande från T0-ett

Kåberger. Utredningsarbetet därmed slutfört.ärmas

Stockholm i november 1997

Rolf Annerberg

/Gilbert Henriksson
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Sammanfattning

Inledning

Utredningen har haft till uppgift analysera miljömässiga och där-att
förbundna ekonomiska konsekvensermed utvidgningen EU.av av

Analysen har från samtliga kandidatländer blirutgått fullvärdigaatt
medlemmar i EU.

Utredningen har i utsträckning utnyttjat befintliga data ochstor
har frånutredningar. hämtats eller utgjorts internationellaDessa av
ochoch svenska studier konsekvensutredningar fram införtogssom

haftSveriges medlemskap i EU. Utredningen har också Naturvårds-
Vem förorenarverket utredning Sverige Naturvårdsverkets rapport

basmaterial. Vidare Environmental implications of4788 EUsom
Membership of Estonia, Lithuania Poland utarbetadLatvia, and vid
Stockholm Environmental Institute EU-kommissionensSEI. rapport
Agenda har också beaktats liksom Europeiska Utvecklingsban-2000

Compliance Costing for Approximation ofkens EBRD EUrapport
Environmental Legislation the CEEC EDC-rapporten. Institutet

luftvårdsforskning har utredningens uppdragför och IVLvatten-
utarbetat Miljötillståndet i Sverige, de associeradeEuropa,rapporten

Östeuropaländerna och övriga länder i Central- och bilaga till2
detta betänkande. Utredningen har tagit del den danska kon-även av
sekvensutredningen EU’s utvidelse miljøperspektiverøstmot -
Miljöstyrelsen Köpenhamn i Utredningen hari juni 1997. gjort egna
kartläggningar och undersökningar miljötillståndet och den pågå-om

främst baltiskaende anpassningsprocessen i de och Polen.staterna
Underlag från övriga kandidatländer har samlats och analyserats i

utsträckningden det varit möjligt. några länder underlagetFör är
bristfälligt.

Fördjupade analyser, pågående anslutningspro-densom avser
beträffandehar gjorts Estland, Lettland, Litauen, och Polen.cessen,

Slovenien, TjeckienBulgarien, Rumänien, Slovakien, och harUngern
analyserats väsentligt översiktligt. det gäller Tjeckien harNärmera

till luft analyserats grundligt.dock utsläpp Utredningen har ocksåmer
miljökonsekvensernaanalyserat utvidgningen har göraattav som
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strålskydd ochicke-spridning,kärnkraftsproduktion, nukleärmed
och hälsa.miljö

kandidat-förbundna medekonomiska konsekvenserDe ärsom
be-varit svåramiljölagstiftning hartillanpassning EU:sländernas att

iöversiktliga eller saknasdärförKostnadsbedömningarnadöma. är
möjligtinte varitfrämst detberorfall helt. Dettavissa att taatt

utsträck-bedömningar har iRedovisadeunderlag.relevantfram stor
och denEDC-rapportenfrån publiceradehämtatsning rapporter t.ex.

Även kost-utredningari dessakonsekvensutredningen.danska är
osäkra.nadsuppskattningarna

miljö-kandidatländer,för angivnabedömerUtredningen utöver,
intilliggandeSverige medoch förhelhetför EUkonsekvenser som

Östersjön, Utvecklingen ochSkagerack.ochhavsområden Kattegatt
Ukraina,näraliggande länderandraimiljökonsekvenserna som,

marginellt.Vitryssland berörsRyssland och
miljölagstiftningtagit hänsyn till EU:shar ocksåUtredningen att

flera vikti-planerasårenUnder deutveckling.under närmasteär nya
och avfall.luft,gällerdirektivomfattandeoch vattent.ex.somga

miljötillstån-utvecklingenbetydelse förfåkommerDessa storatt av
miljösituationen ipåverkaocksåoch kommerutvidgati EUdet attett

kandidatländerna.
miljö-varit analyseraharuppgift för utredningenviktigEn att

till olika lagaranpassning EU:skandidatländernaskonsekvenserna av
tillEU-utvidgningenhurmiljöområdet. Vidareoch förordningar

framtiden utvecklaimöjligheternapåverkarmedlemsländer25 att
och ökad in-miljöreglerskärptainom EU,miljöarbetet t.ex. genom

samhällssektorerinom viktigamiljöaspekternategrering som ener-av
jordbruk.ochindustri,gi, transporter

denföljermiljökonsekvenserdesärskiljasvårtDet är att avsom
miljöeffekteroch dekandidatländernaipågående utvecklingen som

Utredningen villmedlemmar EU.blirländernadirekt följer att avav
miljöfrågor-medförtredan haranslutningsprocessenframhålla attatt

kandidatländema.prioritet ihögrehar fått enna

kandidatländernaAnpassningsprocessen i

Östeuropa inled-Central- ochioch ländernamellanSamarbetet EU
ochmellan EUförbindelserDiplomatiska1980-talet.i slutetdes av

upprättadesochTjeckoslovakien UngerndåvarandeBulgarien, Polen,
frihandelsavtalslöts olika1989Underunder 1988. typer somavav
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reglerade samarbetet inom handel, industri I takt med de politis-m.m.
Östeuropaka förändringarna i Central- och etablerade EU motsvaran-

de kontakter och avtal med Estland, Lettland och Litauen under 1991.
Dessa avtal har successivt byggts till omfattandeut mera ramav-

tal för samarbetet mellan EU och respektive land. Syftet med dessa
s.k. Europaavtal stödja de politiskaär och ekonomiskaatt samhälls-
förändringarna i länderna. Avtalen bas for EU:s tekniskautgör ochen
ekonomiska bistånd till länderna och för stödja respek-attger en ram
tive lands integration i EU.

Europaavtalen kandidatländerna tillträde till rad EU:sger en av
övriga Samarbetsprogram, det biståndet viautöver Phare. Dettarena
gäller LIFE-fonden inom miljöområdet.t.ex.

Frågan EU-medlemskap har högsta politiska prioritet i kan-om
didatländerna. framgårDetta uttalanden ländernas che-stats-av som
fer gjort i olika sammanhang under år. EU-frågan tillsam-ärsenare

med frågan NATO-medlemskap den sannolikt viktigastemans om ut-
rikespolitiska frågan i kandidatländerna.

Av EU-kommissionens utlåtanden kandidatländerna, de s.k.om
aviserna, framgår länderna i anpassningsarbetet klartatt prioriterat
den lagstiftning i EU-kommissionens utlåtanden in-togssom upp om

marknaden från 1995.re
Företrädare för de baltiska har vid olika tillfällen fram-staterna

hållit det föreligger motsättningar mellanatt EU-kommissionens och
ländernas prioriteringar på miljöområdet. Utsläpp från fordon,egna
bränslekvaliteter, kemikalier, förpackningar, buller, och strålskydd är
prioriterade inom EU. De däremot inte särskilt högtär prioriterade
listan nationella miljöproblem.över Istället det luft- och vattenför-är
oreningar och avfallsrelaterade miljöproblem prioriteras högst isom
de berörda länderna. innebärDetta i sin del den kva-tur att storen av
lificerade personalen i miljöministerierna arbetar med anpassning-nu

till EU, delvis bekostnad nationellt eller internationelltannaten av
miljöarbete.

EU-kommissionen och kandidatländerna har hittills i första hand
tagit frågor anpassningenrör EU-lagstiftningen inklusiveupp som av
miljölagstiftningen. Mindre uppmärksamhet har de viktigaägnats
frågorna tillämpning och genomföranderör lagar och reglersom av

behovet utveckla kompetens och institutionersamt inomatt dessaav
områden.
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Anpassningsprocessen U-kommissionenE och medlems-i
länderna

Utvidgningsprocessen har hög prioritet inom EU-kommissionen. Ett
flertal direktorat inblandade det gäller miljöfrågorna. DGär 1Anär

dethar sammanhållande för hela förhandlingen, DG lllansvaret an-
för inremarknadsdirektiven medan DG har det direktaXIsvarar an-

Ävenför miljöfrågorna. jordbruks- och transportdirektoratensvaret
har roll.storen

flera medlemsländer, främstl de till kandidat-gränsarsom
länderna, fråganhar utvidgning och dess konsekvenserEU:som

fåttmiljöområdet betydelse. Nordiska ländernaDe Tysk-stor samt
Österrikeland och har i utsträckning inriktat sitt bilaterala stödstor

miljöområdet till projekt har anknytning till anpassningspro-som
cessen.

Sverige har EU:s utvidgning hög prioritet såväl allmänpolitisktI
miljöområdet. Utvidgningen har tagits vid antalett stortsom upp

bilaterala med framför allt Polen och de baltiskamöten tre staterna.
EU:s stöd till kandidatländerna har alltmer kommit inriktasatt

projekt stödjer anpassningen. Phare-programmetGenom lämnassom
till kunskapsöverföring,stöd konsulttjänster, utbildning och studier,

till reformeringstöd lagstiftning och institutioner. Sedansamt av
har totalt miljoner1990 600 ECU anslagits till miljöprojekt i kandi-

datländerna via Phare. Under 1996 EU-kommissionenantog en ny
miljöstrategi för Phare innebär stöd till anpassningsprocessenattsom
och andra insatser kan stödja anpassningen miljöområdetsom ges
högsta prioritet. oktober harl 1997 EU-kommissionen föreslagit Rå-
det under två-årsperiod skall anslå miljarder3 ECU tillatt man en
anpassningsprocessen

den strategi för utvidgningenl EU-kommissionensom pre-
senterade under det1997, s.k. Agenda 2000-dokumentet,sommaren
föreslås Phare-programmet fortsättningeni skall detävenatt vara
viktigaste EU-instrumentet för stödja anpassningsprocessen. Pro-att

skall inriktas på uppbyggnad institutioner och investe-grammet av
ringsprojekt med andel 30 respektive 70 procent. Miljö- ochen av
transportsektorerna särskilt angelägna områden för insat-nämns som

syftar till kandidatländerna till miljökrav.EU:sattser som anpassa
särskilda förhar inom Phare stödjaTre upprättats attprogram an-

passningsprocessen.
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kandidatländernaFör skall kunna uppfylla miljökravEU:satt
krävs mycket omfattande investeringar. Omfattande insatser, inklusi-

betydande ekonomiskt och tekniskt bistånd från enligtEU EU-är,ve
kommissionen, förutsättning för kandidatländerna skall klaraatten
anpassningen till miljölagstiftning,EU:s särskilt inom luft-vatten-,-
och energiområdena. EU-kommissionen understryker också mil-att

Östeuropajöinsatserna i Central- och kommer till inteatt nyttavara
förbara dessa länder också för miljön i de nuvarande EU-utan

länderna.

EU-kommissionen pekar också på investeringar för lösaatt att
Östeuropamiljöproblemen i Central- och kan skapa viktiga mark-

nader för de EU-industrier verksamma inom miljösektorn ellerärsom
andra berörda sektorer. kan i sinDetta innebära dessa industri-tur att

stärker sin konkurrensförmåga på snabbväxande högteknologiskaer
marknader.

Parallellt med det stöd olika tillEU sättsom ger anpass-
ningsprocessen harså andra multilaterala organisationer alltmeräven
börjat inrikta sitt stöd denna gäller bl.a.Det Världsban-process .
ken, Europeiska utvecklingsbanken ochEBRD OECD.

Miljötillståndet Europai

omfattande översiktlig beskrivningEn miljötillståndet i Europaav
helhet presenterades i den s.k. DOBRIS-rapporten ladessom som

fram miljöbyråEU:s 1995. identifierasI antal viktigarapporten ettav
miljöproblem såsom klimatförändringar, nedbrytning det stratosfá-av
riska ozonlagret, marknära och andra fotokemiska oxidanter,ozon
försurning, utnyttjande föroreningoch färskvatten, utarmningav av
skogsresurserna, förlust biologisk mångfald, hot och förvaltningav av
kustområden, kemiska risker, avfall och avfallshantering miljö-samt
och hälsoeffekter i tätorter.

ÖsteuropaMiljösituationen i länderna i Central- och beskrivs
ofta mycket dålig med omfattande hälsoeffekter i industri-som
områden, skogsdöd, markförstöring till följd ensidigt jordbruk ochav

förstörelseövergödning, grundvatten i beskrivningar-Mycketetc.av
väl underbyggt i vissa fall har det visat sig problemenär attna men

har överdrivits. gäller framföralltDet den geografiska utbredningen
problemen. enskilda ländernasDe verkliga miljösituation karakte-av

riseras till delen lokala miljöproblem, medan delstörsta storaav av
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har iexploaterade ochmindre intensivtvaritländerna har stor ut-
substanser.giftigaspridningsträckning undgått av

kandidatländerna.utveckling isnabbsker1989-90Sedan en
levnadsstandard i Europa.uppnå västraAmbitionen är att somsamma

med detillrättaför kommadärvid gjortsharBetydande insatser att
miljöproblemen.värsta

Luftföroreningar

medförmiljö dessaocheffekter på hälsaoch deLuftföroreningar som
delari Europa.miljöproblemenallvarligastedetillhöra stora avanses

svaveldioxid, kvä-idagiluftföroreningarna Europa ärviktigasteDe
metallerorganiskaammoniak, flyktiga samtveoxider, ämnen, ozon,

partiklar.
föror-luftföroreningarkanindustriområdenoch1 tätorterstörre

planet bi-regionaladethälsoproblem. Påochmiljö-allvarligasaka
kväveoxider ochsvaveldioxid,främstluftföroreningarna,drar ozon,

grödor,viktigaekonomisktinklusive skadorvegetationsskadortill
övergödningtillmark ochförsurningskog, samtskador vattenav

koldioxid,Utsläpp i Europaoch kusthav. metan,mark, vatten avav
klimatföränd-tillglobala planetdetdikväveoxid bidrarochozon

stratosfä-detuttunningentillväxthuseffekten ochinklusiveringar av
ozonlagret..riska

kommereuropeiska länderi olikaluftföreningarUtsläppen av
källorna/samhällssekto-viktigastekällor. Defrån i settstor samma

särskiltbostadsuppvärmning,energiproduktion, transporterärrerna
jordbruket.industriprocesservägtrafiken, olika samt

Även till följd deårunderförbättringar skettvissa avsenareom
miljoner Europasfortfarande 37såvidtagitsåtgärder utsätts avsom

rikt-ligger EU:ssvaveldioxid-koncentrationer överförinvånare som
i EuropaekosystemenSamtidigt får 20 emottavärden. procent av

förbelastningsgränsenkritiskadennedfall liggerförsurande översom
övergödning 33siffra förMotsvarande är procent.försurning.
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Vattenföroreningar

Östeuropa,många länder,l speciellt i länderna i Central- och är vat-
tenföreningar problem luftföroreningar.större Omfattandeett än vat-
tenförorening förekommer främst i tätbefolkade områden där stora
mängder obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten släpps

i sjöar, vattendrag och kustvatten. detNär gällerut vattenkvaliteten så
samverkar utsläpp direkt till med nedfall luftföroreningar.vattnet av
Förorenade floder för näringsämnena främst fosfor och kväve till
havet och bidrar till näringstillskottet till kustområdena.

Den utvärdering förhållandena i Europa presenterades iav som
Dobris-rapporten visade vattenkvaliteten dålig i mångaatt deär av
floder den europeiska kontinenten rinner till Nordsjön ochsom
Östersjön. finnsDet emellertid inga generella skillnader mellan öst-
europeiska och västeuropeiska floder.

För tillskott näringsämnen till och kustvattenstora sötvattenav
upphov till eutrofiering och inte åtgärder vidtas kan allvarligager om

eutrofieringseffekter omfattande algblomningar, uppkomma.t.ex. Se-
dan 1980-talet har allmänt nedåtgående trender för fosfor inoteras
flertalet västeuropeiska floder och i många sjöar medan uppmättman

ökning i de flesta östeuropeiska floder. Nedgången i Västeuropaen
bero den förbättrade avloppsvattenreningen.anses

Som kontrast till denna minskning har nitrathalterna floderien
och sjöar ökat under de 20-40 åren i huvudsak beroendesenaste
den ökande användningen handelsgödsel inom jordbmket.av

Allvarlig försurning förekommer främst i de nordiskaytvattenav
länderna, delar Centraleuropa och i nordvästra Ryssland.av

Grundvattenkvaliteten inom vissa jordbruksområden hotas av
nitratläckage, i huvudsak grund omfattande användning han-av av
dels- och stallgödsel. Särskilt hotade eller förorenade områden i detta
avseende finner i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien ochman
Danmark. vissaI områden i Danmark, Nederländerna, Frankrike, Li-

och Vitryssland hotas dricksvattnet bekämpningsmedeltauen ochav
åtgärder inte vidtas kommer behöva dricksvattnet in-attom man rena
det används.nan
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Avfall

iväxande miljöproblem Eu-farligt avfallKommunalt såväl är ettsom
från olika samhällssektoreravfallsmängdernaberäkningEn avropa.

avfall.och kommunaltföljt industriavfallgruvavfall dominerar av
produktionen kom-ökadetidsperioden 1975-1990Under av

produceras capitaMängden avfallavfall generellt.munalt persom
Produktionen kommunaltländer imellan olika Europa.varierar av

ÖsteuropaCentral- ochlägre i länderna icapita någotavfall ärper
sammansättning har ocksåAvfalletsinom EU-länderna.jämfört med

betraktas farligtindustriavfalletandeländrats. En större somnuav
iförpackningar har ökat Västeuropa. Enplast ochavfall. Mängden

Östeuropa under deCentral- ochförväntas iökning kanliknande även
kommande åren.

fortfarande avfallet tippar.delendeponerasl Europa större av
till bild-grundvattenförorening mark ochofta tillleder samtDetta av

delbetydandegiftiga Enkoldioxid ochning metan, av av-gaser.av
ökandeioch utsläppenemellertidbrännsfallet även ut-numera om
och kvick-dioxiner, saltsyrautsläppensträckning begränsas så är av

Avfallsförbränningandra källor.jämförelse medbetydande isilver
kandidatländernainte alls iförekommer nästan

avfallfarligtinternationella avtalregler ochTrots transporteras
utvecklingsländerna.till Dettaoch från EuropaEuropas gränseröver

ÖsteuropaCentral- ochländer ifråga mångaocksåär pe-som aven
viktigt problem.kar ettsom

beträffande för-uttrycktstio årenunder deharStor senasteoro
haravfallsupplag.från gamla Dettaoch grundvattenmarkorening av

respektivebeskrivit sinakandidatländernafalletminst varitinte när
beräkningeuropeiskingen pålitligmiljöproblem. finnsDetländers av

Östeuropeiska län-Central- ochproblem. dedessa Iomfattningen av
avfalls-/föroreningsproblemspecielladedessutomtillkommerderna

militärbasernasovjetiskamed de tidigarehänger sammansom

Miljötillståndet Sverigei

hänvi-i SverigemiljötillståndetredovisningingåendeFör aven mera
naturvårdsverketutgivnatill publikationerUtredningen t.ex.avsar

Sverige NVoch Vem FörorenarSverige NV 4509Miljötillståndet i
4788
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Föroreningssituationen i Sverige håller i många avseenden att
förbättras. vissa föroreningarFör Svaveldioxid, partiklar och bly har
de åtgärder vidtagits nationellt och internationellt varit effektiva.som
Utsläppsminskningarna har dock i allmänhet varit mindre i andra län-
der vilket innebär fortsatt den svenska miljön från källorstressen
utanför landet. det gällerNär andra luftföroreningar, framför allt från
transportsektorn NOx och C02, så har åtgärderna i Sverige liksom i
andra länder varit mindre effektiva.

Åtagandena inom för det andra svavelprotokollet tillramen
LRTAP-konventionen förväntas leda till betydande minskningar av
nedfallet i Sverige. För Sverige helhet det så deär störstaattsom
vinsterna kommer erhållas via de beräknade utsläppsminskningar-att

under perioden 1995-2010 i Tyskland, Storbritannien, Polen,na
Danmark och Tjeckien.

Miljötillståndet havsområdena kring Sverigei

Östersjön,Samtliga havsområden Sverige dvs Kattegattsom omger
och Skagerack, påverkade människans olika verksamheter.är Ha-av

och särskilt områdena kusterna påverkas föroreningarnäravet av som
tillförs området dels via utsläpp till i sjöar, vattendrag eller di-vatten
rekt vid kusten, nedfall föroreningar från atmosfären samtav av av
utsläpp från fartyg.

allvarligasteDe föroreningsproblemen och hoten den biolo-mot
giska mångfalden i havsområden kring Sverige innefattar:

Närsalter, främst fosfor och kväve, och organiskt material0 som
förorsakar eutrofiering;

Svårnedbrytbara organiska föroreningar, POP;0

Metaller;0

Utsläpp olja;0 av

ÖsteuropaMiljötillståndet länderna Central- ochi i

Lokal luftförorening

Svaveldioxid och partiklar sot och industriellt stoft före kom-var
munismens fall det kanske främsta miljöproblemet i antal industri-ett

Östtyskland,områden, framförallt i södra nordvästra Tjeckoslovakien
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cirkai 50%uppskattarsödra Polen. 1990och Före att man avman
gränsvärden.halter WHOsstorstäderna i Europa uppmätte överöstra

sedan dess.emellertid uppnåttsförbättringar harAvsevärda
Även och partiklar i städernasvaveldioxid, blyhalterna avom

i länderna ihar dehelagått Europahar större tätorternaöverner
Östeuropa luftkvalitetfortfarandeallmänhetiCentral- och änsämre

förorening-vad dessaspecielltområden inom EU,motsvarande avser
för vilka dataför hälsan ochbetydelseföroreningarandraFör avar.

jämfört medCEE-länderna EU.iinte situationenföreligger sämreär
högrekvävedioxid någothaltensannolikt så ärDet attär avsnarare

omfattande biltrafiken.dentill följdinom EU merav

Försurning

försumingsproblemenländernaösteuropeiskade central- och ärInom
skog deoch skador påmarkförsurningbegränsade tillframförallt

kolförbränningmedi områdenhela Europaomfattande i stormest
triangeln be-i den ksvavelutsläpp, främstdärmedoch svartastora s

Östtyskland, Tjeckien ochtidigaresödra delenstående norraavav
detöverskrids ochbelastningsgränsernakritiskasödra Polen. De sura

de förekom-orsakerna tillviktigastedenedfallet anses vara en av
skogsskadorna.mande

metallerochorganiskaSvårnedbrytbara ämnen

situatio-bedömningarförsamlat underlagsaknas göraDet attett av
iorganiskasvåmedbrytbarametaller ochhelhet för ämnennen som

s.k. hotförekommerEU-ländema.liksom i DetCEE-ländema, spots,
generella utbredningendenallvarliga,mycketproblemendär är men

inte känd.problemen ärav

kandidatländemaU-lagstiftningenE iAnpassningen av

tidigare central-under dethade redankandidatländemaFlertalet av
miljölagstiftning. Lag-omfattandesamhällssystemetplanerade en

medan direktamiljökvalitetsstandardsofta påbaseradesstiftningen
anläggningarellerenskilda anläggningaremissionskrav på typer av

strukturer påadministrativaingafanns hellersällsynta. Det somvar
utsläppskravochgränsvärdentillkundeeffektivt sätt attett upp-se

tidi-kandidatländema sedanområde däroch detundantagfylldes. Ett
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legat långt framme eller i paritet med de västeuropeiska ländernagare
naturvårdsområdet.är

Ny miljölagstiftning samtliga länderi

sambandI med den politiska omvandlingen de tidigare kommunis-av
tiska länderna och de baltiska ländernas självständighet inleddestre
arbetet med utarbeta helt lagstiftning inom i helaatt stort settny sam-
hället, inklusive miljöområdet. Eftersom frågan EU-medlemskapom
inte aktuell vid denna tidpunkt i början 1990-talet så utgjordevar av

eventuell anpassning till EU-lagstiftningen inte något huvudsyfteen
de första miljölagarna utformades.när nya
Dessa ramlagar föremål för revideringär eller har i vissa fallnu

redan omarbetats för uppfylla kraven i EU:s lagstiftning ochatt prin-
ciper på miljöområdet inarbetat bärkraftigt.ex. att ut-genom man
veckling övergripande målsättning, principen fororenarenattsom om
skall betala, försiktighetsprincipen, regler den enskildes och all-om
mänhetens till information i miljöfrågorrätt sektorsintegreringsamt

miljöaspekterna.av
Sammanfattningsvis kan konstateras den anpassning lag-att av

stiftningen hittills skett i huvudsak ramlagar ochrört andrasom
grundläggande lagar inom respektive miljösektor. Väldigt mycket i
vissa fall allt återstår emellertid, främst det gäller olikanär typer av
tillämpningslagstiftning, miljöövervakning och inte minst för byg-att

administrationernas förmåga, särskilt lokalt och regionalt,ga upp
till det regelverket genomförs effektivtsamt att att ett sätt.se nya

Av EU-kommissionens utlåtanden kandidatländerna framgårom
dessa i anpassningsarbetet hittills klart prioriteratatt den lagstiftning

i EU-kommissionens utlåtandentogs inre marknadensom upp om
från 1995. Detta gäller de delar EU:s miljölagstiftningäven av som
faller under Inre Marknadsreglerna. dettaI sammanhang det ocksåär

denna del miljöreglervärt EU:s endast beräknasatt notera att av om-
fatta cirka 20 hela lagstiftningEU:s miljöområdet.procent av

Utredningens genomgång lagstiftningen har omfattat följandeav
områden, klimat, skydd för ozonlagret, marknära försurning ochozon,
luftkvalitet, övergödning och Vattenkvalitet, avfall och avfallshante-
ring, kemikalier naturvård och biologisk mångfald.samt

Sammanfattningsvis kan konstateras kandidatländerna kom-att
mit längst med anpassningen inom luft- och vattenvårdsområdena. Att
så fallet beror antagligen detta områdenär där ländernaäratt re-
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lagstiftning och där arbetetrelativt omfattandehadedan tidigare en
efter det samhälls-relativt snabbtlagstiftning korn igångmed attny
områden där ländernaockså fråganinletts.omvandlingen Det är om

karaktär haft möjlighetgränsöverskridandeproblemensgrund av
bistånd. Mycket återståromfattande internationelltfå relativtatt

länderna fullt kantid innankommer långemellertid och det utatt ta
investeringar krävs.Omfattandeuppfylla krav.EU:s

avfallområdenakonstaterasSammanfattningsvis kan också att
kemikaliehanteringkemikalier ochavfallshanteringoch samt sanno-

områden,jämförelse med andradär, ide två sektorer störrelikt är en
till lag-respektive lands regler EU:smeddel arbetet att anpassaav

återstår.stiftning
sannoliktEU-anpassningenproblemen medområde därDet

för den biolo-och skyddetinom naturvärdenbli minstkommer äratt
mångfalden. Även främst rörandeemellertid insatserhär krävsgiska

naturvårdshänsyn imarkanvändning och integreringförregler an-av
skogsbruk ochjord- ochsektorslagstiftning transporter.somnan

miljöområdetpåKostnader för E U-anpassningen

defram underkonsultstudier lagtsochradEn senasterapporter som
kandidatländernaförberäkna kostnadernaförsök gjortsattharåren

kraveni miljölagstiftning.uppfylla EU:satt
kostnadsberäkningar inom vidavarierarDe presenterassom

osäkerhet i det underlags-råderberoende dels på det storgränser att
förutsättningardels deanvänds vid beräkningarna,material attsom

varit olika.grund för beräkningarnatilllegatsom
detSammanfattningsvis kan är spänn-även storsäga att omman

miljöanpassningen såförtotala kostnadernaberäkningar devidd i av
demiljöområdet kommerberäkningarsamtligavisar att ettatt vara av

kostnadskrä-med deneventuellt till ochkostnadskrävande mestmest
vande sektorn.

kost-EU-Phare pekaruppdragutfördaBeräkningar attav
såmiljöområdet skulle kunnaanpassningen inom utgöraförnaderna

totala kostnaderna.demellan 30-40mycket procent avsom
uppdrag EU-utförts påBeräkningar i rapport avsomen

visadeunder 1997presenteradesochkommissionen sommarensom
de investe-inomEU-anpassningenförkostnadernade totalaatt

avloppsvattenre-Vattenförsörjning, avloppsnät,sektorernaringstunga
tillavfallsbehandling uppgårförbränningsanläggningarning, samt
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100 miljarder ECU, ellerän motsvarande cirka 1000 ECUmer per
capita.

årligaDe kostnaderna enligt beräkningar uppgå till mel-samma
lan miljarder8-12 ECU år eller 80-120 ECU capita. Iper per rappor-

framhålls denna baraäven cirka två tredje-ten att utgörom summa
delar de genomsnittliga miljöutgifterna capita inom deav per nuva-
rande EU-länderna så det mycket andel kandi-motsvarar störreen av
datländernas BNP.

Utredningens bedömning miljökonsekvenserna, slutsatserav
och rekommendationer

Utredningens övergripande slutsats EU-utvidgningen bety-är att ger
dande miljövinster i Europa. Miljövinsterna uppnås snabbare EU-om
kommisionens förslag tillföra miljöområdet avsevärdaattom resur-

inom för kraftigt utvidgat PHARE-program,ett nyttser, ramen ge-
nomförs. Vidare uppnås miljövinsterna har striktEUattgenom en
uppföljning miljöåtaganden. Andra internationella överenskom-av
melser inte effekt i detta avseende. miljöpolitikEU:s ärger samma
det heltäckande internationella regelverket, vilket för ländernamest
innebär skyldighet och utveckla hela sin miljöpolitik.överatt se
Samtidigt innebär utvidgningen vissa risker miljöområdet. Det är
därför viktigt utvidgningsprocessen åtföljs kompletterande åt-att av
gärder för dels kandidatländerna så dessastötta så snabbtatt att som
möjligt kan uppfylla miljödirektiv,EU:s dels för skärpa EU:satt nu-
varande miljölagstiftning för kraftfullt motverkaatt sättett eventu-
ella negativa effekter utvidgningen inom främst transportsektorn.av

Utredningen konstaterar de miljövinsterna uppnås i destörstaatt
tio kandidatländerna. Samtidigt det viktigt understryka detär att äratt
i dessa länder det kan uppstå negativa miljöeffekter EU-som av
medlemskapet ökade transporter.p.g.a.

Miljövinster kommer uppnås inom i samtliga områ-att stort sett
den studerats dvs. förbättrad luftkvalitet på grund minskadesom av

luftföroreningsutsläpp,lokala minskat nedfall från luften försuran-av
de tungmetaller och svårnedbrytbara organiskaämnen, POP,ämnen
liksom vad beträffar minskade utsläpp vattenföroreningar och för-av
bättrad vattenkvalitet, förbättrad avfallshantering i formsamt av
minskade risker för hälsa och miljö från hanteringen farliga kemi-av
kalier.
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begränsade.miljövinsterna relativt Detdel blirSveriges ärFör
minskat nedfall för-dra fördelSverige kansydöstrafrämst avsom av

iluftföroreningsutsläppminskadeföljdsurande ämnen avsom en
och Tjeckien.Polen

Östersjöns effekterna beror påde positivagällerdelFör att
och kväveföre-främst fosfor-utsläpp näringsämnen,minskade av

luftenkväveföreningar frånnedfallminskattillningar samtvatten, av
för-svårnedbrytbara organiskaochtungmetallerminskad tillförsel av

kan för-eutrofieringseffekterMinskadeluft ochviaoreningar vatten.
baltiskadei Polen ochlängs kusternafrämst staternatreväntas me-

blir små.troligeni haveteffekternadan öppna
skilja de miljö-det svårtvill pekaUtredningen är attatt

kandidatlän-utvecklingen ipågåendeföljer denkonsekvenser avsom
med-länderna blirföljermiljöeffekter direktoch dederna attavsom

för-såvälmiljöarbeteteffektiviseringEnEU.lemmar som enavav
redan skettkandidatländerna harimiljöförhållandenabättring somav

vill utred-Samtidigtsamhällsomvandlingen.den pågåendedelen av
mil-har medförtredananslutningsprocessenframhållaningen attatt

kandidatländerna.prioritet ifått högreharjöfrågorna en

anser/rekommenderar:Utredningen

förhandlingarnafördelmiljösynpunktdet från äratt omomen0
kandidatländer. Frånför samtligamedlemskap inleds gemensamt

olika sekto-från dekunna utgådet viktigtmiljösynpunkt är att
till behovet insat-och ställningmiljöproblemtotala ta avrernas
geografiska regionersammanhängandesektorsvis för störreser
gränsöverskridande.miljöproblemenallvarligasteeftersom de är

Östersjöområdetexempelnäraliggandeför Sverige ärEtt vars
Polen.baltiskasåväl demiljö berörs staterna somav

detaljerad analysgenomförEU-kommissionenatt aven mera0
särskilt vadutvidgningenplaneradedenmiljökonsekvenserna av
viktiganalyssådanmiljöansvar. Ensektorernas är somavser

mellanoch prioriteringbalanserad bedömninggrund för meraen
miljökon-princip börmiljöområden.och ldirektivolika en

anpassningsprogram.varjesekvensbeskrivning störregöras av
för utveck-betydelsetransportsektornsbakgrundMot storaav

särskilt belysas.sektormiljöområdet bör dennapålingen
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EU:s krav vid förhandlingsstarten skall tillämpasatt på alla nya
investeringar och anläggningar. När det gäller produkter börnya
EUzs krav enligt gällande direktiv tillämpas snarast.

kandidatländerna, delatt EU-ansvarett gemensamtsom en av
och inom for arbetet med detupprättaattramen gemensamma
Natura-2000 nätverket skyddade områden, stöd för be-attav ges

värdefulla biotoper.vara

anpassningen miljöreglerna hög prioritet i medlems-att av ges
förhandlingarna så så del möjligt miljölag-att storen som av
stiftningen kan genomförd vid anslutningsdagen. För de di-vara
rektiv olika skäl inte kan genomförda fullt vidutsom av vara
detta datum måste i förhandlingarna för och kan-vart ettman av
didatländerna fastställa tidtabeller. Tillräckliga måsteresurser
också för effektivt kunnaavsättas övervaka dessa tidta-att att
beller följs. Några övergångslösningar fastställda tidtabellerutan

det gäller följa EU:s miljöregler fårnär inteatt accepteras.

regeringen vid utarbetandet Sveriges strategi inför med-att av
Iemskapsförhandlingarna bör beakta miljökostnadernas andelatt

anpassningskostnaderna väsentligt den andelär större änav som
miljöområdet hittills kunnat disponera PHARE-resurserna.av

vid prioritering insatserna för minska utsläppenatt atten av av
luftföroreningar bör EU-anpassningen inom trafik-/fordonssek-

mycket hög prioritet. Som del i denna prioriteringtorn ges en re-
kommenderar utredningen samtliga fordon säljs i deatt nya som

medlemsländerna och från och med anslut-snarast senastnya
ningsdagen skall uppfylla de EU-kraven. Utredningensenaste
rekommenderar också länderna införa ellerövervägeratt att
komplettera redan befintliga ekonomiska styrmedel för på-att
skynda förnyelsen fordonsparken.av

kandidatländernas medverkan i miljöarbeteEU:s bör stimule-att
och underlättas del anpassningsprocessen. Repre-ras som en av

från kandidatländerna bör redan inbjudas delta isentanter attnu
de olika arbetar med utveckla EU:s miljö-expertgrupper attsom
politik inom olika områden.

den successiva omprioriteringen det svenska miljöbistån-att av
det till kandidatländerna skett under det året fort-senastesom

och ytterligare fokuseras projektsätter stödjer EU-som
anpassningen. Erfarenheterna från de svenska medlemskapsför-



231997:149SOU

fullvärdigtfrån årenliksom de gångnahandlingarna, tre av
stödja kapa-utnyttjas för blandmedlemskap, bör kunna att annat

administrationerna ikompetensuppbyggnad inomochcitets-
kandidatländerna.

för såmedlemsländer arbetaroch dess nuvarandeEU att snartatt0
kandidatländerna. dåi Dethöja säkerhetsnivåernamöjligt ärsom

subvention tillutformas så det inteviktigt stödet utgörattatt en
energieffektivise-förhållande tillkärnkraftsproduktion ifortsatt

värmeproduktion.el- ochring och annan
miljökonsekven-för ochdetalj klarlägger kostnadernaiEUatt0

de fall detta visar sigenergihushållning och iatt genomserna av
kärnkraftbaserade produktionsanlägg-ickenödvändigt med nya

kärnkraftanläggningarna.de existerandeningar, ersätta

bi-fortsättningsvismedlemsländeroch nuvarandeEU ävenatt0
höjs och till de in-kandidatländernakunskapsnivån itilldrar att

befintligtför handnödvändigavesteringar är att ta om ra-som
strålskyddet.för förbättraavfall ochdioaktivt att

starkt stödfortsattnuvarande medlemsländerochEU ettatt ger0
i dekandidatländernaspridningsåtgärder i såvälicketill som

forna Sovjetunionen.ingick i detländer som
föl-bör betonaanslutningsförhandlingarnainförSverige attatt0

anpassningsarbetet.prioriteras ijande direktiv

ibör prioriterasantal direktivpekar också påUtredningen ett ar-som
tillmiljölagstiftning EU:s.kandidatländernasbetet med att anpassa
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Summary

Introduction

The Committee of Inquiry by the Swedish febru-governmentwas,
1997, commissioned analyze the environmental and associatedtoary

economic of the forthcoming enlargement of the EU.consequences
The analysis has been based the assumption that all applicant sta-on

countries will become full members of the EU.tes
The Committee has large made of available datato extenta use

and existing studies. These have been taken from, have consistedor
of, international and Swedish studies and environmental impact ana-
lyses conducted in preparation for Sweden’s accession the TheEU.to
Committee has also used the Swedish Environmental Protection
Agency’s Who Pollutes Sweden NV 1997:4788, available soon
English translation background material, along withas
Environmental Implications of MembershipEU of Estonia, Latvia,
Lithuania and Poland, published by the Stockholm Environmental
Institute SEI The1996. European Commission’s Agendareport
2000 has also been taken into consideration, along with the Europe-

ofBank Reconstruction and Development’s EBRD reportan
Compliance Costing for Approximation of EnvironmentalEU Legi-
slation the CEEC the EDC The Environmentalreport. Research
Institute IVL has, behalf of the Committee, prepared the reporton
The of the environment Europe, Sweden, the associatedstate co-
untries and other countries Central and Europe inEastern Swe-
dish, Appendix 2 of this Thereport. Committee has also taken cog-
nizance of the Danish environmental impact analysis The EU’s en-
largement towards the environmentalEast perspectives the Da-—
nish Environmental Protection Copenhagen,Agency, June 1997,
Danish. Furthermore, the Committee has conducted its own surveys
and studies of the of the environment and the ongoing ofstate process

approximation,EU particularly the Baltic and Poland. In-states
formation from other candidate countries has been gathered and ana-
lyzed the that this has been possible. countries thisForto extent some
background information incomplete.
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ofln—depth analyses the ongoing pre-accession have be-process
conducted for Estonia, Latvia, Lithuania and Poland, while theen

Romania, Slovakia,corresponding Bulgaria, Slovenia,processes
Republic and have been analyzed superficially.the Czech Hungary In

of the Czech Republic, however, atmospheric emissions havethe case
analyzed detail.been greater

The Committee has also analyzed the environmental consequen-
that with nuclear generation,of enlargement have doto powerces

and environmental andnon-proliferation, radiation protectionnuclear
health.

economic associated with the candidateThe consequences co-
approximation of environmental legislation have beenuntries EU

therefore sketchy lack-difficult judge. estimatesCostto oraremore
the fact that relevantThis mainly dueing entirely tosome cases.

haveimpossible obtain. The presenteddata have been to assessments
from published such the EDClargely been taken reports, reportas

studies, the esti-the Danish impact analysis. theseand Even cost
uncertain.mates are

Committee has made, for specified candidateaddition, theIn co-
for the wholeuntries, environmental impact EUassessment as aan

Balticfor Sweden with surrounding marine Sea, Kattegatand areas
environmental impact otherand Skagerrak. The andconsequences

withUkraine, Russia and Belarus, dealtnearby countries, such areas
marginally.only

that EU’salso taken the fact theThe Committee has account
under development. Several impor-environmental legislation new,

air, andcomprehensive directives governingand wastewatertant e.g.
will be of importanceplanned the few They greatnext years.are

enlargedof the of the environment EUfor the development state an
candidateenvironmental situation thewill also affect theand co-

untries.
has been analyze thetask for the CommitteeimportantAn to en-

approximationcandidate countries’of thevironmental consequences
Committee has alsoenvironmental legislation. Theof the EU’s exa-

will affectmemberof themined how the enlargement EU 25 statesto
ofthe formfor exampleenvironmental efforts within the EU,

environmentalofand integrationenvironmental rulesstricter greater
such in-of societywithin importantconsiderations sectors as energy,

agriculture.anddustry, transport
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The Committee that has been difficult distinguishnotes to
between environmental resulting from already ongoingconsequences
social changes that have already had positive environmental effects
and would continue proceed the candidate countriesto did noteven
become members of the andEU, environmental effects that di-are a

of approximation with the EU’srect environmental di-consequence
rectives.

The approximation the candidatein countriesprocess

Cooperation between the EU and the countries of Central and Eastern
Europe began the end of the 1980s. Diplomatic relationsat were es-
tablished between the EU and Bulgaria, Poland, Czechoslovakia and
Hungary 1988. In different1989, of free-tradetypes agreements

concluded that regulated cooperation trade, industry, Aswere etc.
the of political change progressed Central and Eastern Eu-process

the establishedEU similar and with Esto-contacts agreementsrope,
nia, Latvia and Lithuania 1991.

These have gradually been expanded into broaderagreements
framework for cooperation between the EU and theagreements co-

question. The of these so-calleduntry Europepurpose agree-
merits political and economic change theseto countries.support
The Europe comprise basis for the EU’s technicalagreements anda
financial assistance these countries and provide frameworkto fora
supporting specific country’s integration the EU.a

The Europe give the candidate countriesagreements toaccess
other EU cooperation addition financialnumerous toprogrammes,

assistance via Phare. These include, for example, the LI-programmes
fundFE within the environmental field.

The issue of accession EU membership has political prio-to top
rity the candidate countries. This clearly evident from statements
made by the heads of of the candidate countries variousstate con-

The issue of EU membershiptexts alongrecent with thatyears.
of NATO membership, probably the important foreign policymost
issue these countries.

The European Commission’s opinions the candidateon co-
untries that the countries have given clear prioritynote their ap-
proximation work the legislation that discussed theto Com-was
mission’s 1995 White Paper the internal market.on
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The Baltic have various occasions noted that conflictsstates on
exist between the priorities of the European Commission and those of
the candidate countries the environmental field. Motor vehicle
emissions, fuel grades, chemicals, packaging, noise and radiation
protection prioritized the TheyEU. however, givennot,are are
particularly high priority the lists of national environmentalon pro-
blems the candidate countries. Instead, the concerned countries gi-

the highest priority air and pollution and waste—relatedto waterve
environmental problems. This that large portion ofturn means a
the qualified personnel the environmental ministries are now wor-
king with approximation of environmentalEU legislation, part at

ofthe other national and international environmental work.expense
The European Commission and the candidate countries have so

far primarily focused the work of approximation of legislationEUon
including environmental legislation. Less attention has been given

the important questions relating the implementation enfor-andto to
of the legislation and the need build insti-andcement to competence

tutions within these areas.

The the Commission ana the memberapproximation inprocess
states

The of enlargement has high priority the European Com-process
mission. When environmental issues, large number oftocomes a
directorates involved. has coordinatingDG 1A responsibility forare

entirethe negotiation charge ofDG III the internalprocess, mar-
ket directives, while bearsDG XI direct responsibility for the envi-
ronmental issues. The agriculture and directorates also havetransport

important role.an
Great importance has been attached the question of enlar-EUto

and its for the environment several membergement consequences
especially those bordering the candidate countries. Thestates, on

Nordic countries along with Germany and Austria have focused much
of their bilateral the environmental field projectssupport on asso-

with theciated approximation process.
Sweden,In EU enlargement accorded high priority both as a

general political issue and bears the environment. Enlarge-as on
has been included the agenda of bilateral meetings,ment on many

particular with Poland and the three Baltic states.
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aidEU the candidate countries has increasingly beto tocome
focused projects that approximation. Financial assistancesupporton

being given via the Phare knowledge transfer,toprogramme con-
sulting services, education and training, well the reformationtoas as
of legislation and institutions. Since 1990 total of ECU 600 milliona
has been allocated environmental projects the candidate countri-to

via Phare. In 1996 the European Commission adopted envi-es a new
ronmental for Phare giving highestthe priority aid thestrategy to to
approximation and other activities that thesupportprocess can ap-
proximation of environmental legislation. During the fall of the1997
Commission has proposed expanded PHARE fora new programme

2000-2001 amounting three billion ECU.two toyears
the forln enlargement presented by the European Com-strategy

mission the of the1997, Agenda document,2000summer pro-
posed that the Phare should continue be the im-to mostprogramme

instrumentEU for supporting the approximation Theportant process.
will focus institution building and financing of in-programme on

projects in the ratio of 30-70 respectively. Thevestment percent en-
vironmental and mentioned particularlytransport sectors urgentare as

for efforts aimed approximation of the EU’s environmentalatareas
requirements by the candidate countries. Three special programmes
have been established within Phare the approximationto support pro-
cess.

Very heavy investments required order enable thetoare can-
didate countries the EU’s environmental requirements. Far-to meet
reaching efforts, including considerable financial and technical assi-

from the EU, according the Commission, required forstance toare,
the candidate countries approximate the EU’s environmental legi-to
slation, especially the fields of and air pollution andwater energy.
The Commission also emphasizes that environmental improvements

Central and Eastern will benefitEurope only these countries,not
but also the environment the memberEUcurrent states.

The Commission also points that investments aimed sol-out at
ving the environmental problems Central and Eastern Europe can

important markets for those industriesEU active within thecreate en-
vironmental other related This insector sectors. turn strengt-or can
hen the competitiveness of these industries fast-growing high-tech
markets.

parallelIn with the assistance given by the EU various forms
the approximation other multilateral organizations haveto process,



SOU 1997:149 29

increasingly begun focus their assistance this includingto on process,
the World Bank, the European Bank for Reconstruction and Deve-
lopment EBRD and the OECD.

The of the Europeenvironment instate

comprehensive, generalA description of the of the environmentstate
Europe whole given the DOBRIS thatreportas a was was pre-

sented by the European Environment Agency in 1995. A number of
important environmental problems identified the suchreport,are as
climate change, stratospheric depletion, troposphericozone ozone
and other photochemical oxidants, acidification, andmanagement
pollution of fresh forest degradation, loss of biodiversity,water, co-
astal threats and chemical risks, reductionmanagement, wastezone
and and urbanmanagement, stress.

The environmental situation the Central and Eastern European
Countries oftenCEECs described with widespreadas very poor
health problems industrial regions, dying forests, soil degradation
due monoculture agriculture, eutrophication, degradation ofto gro-
undwater, Much these well-founded, butetc. accounts some

the claims have turned be exaggerated, especiallyout tocases as re-
gards the geographic of the problems. The actual environmen-extent
tal situation the individual countries characterized for the most

by large local environmental problems, while of thepart parts co-
haveuntries been less intensively developed and have largeto a ex-

been spared contamination with toxic substances.tent
Development has been proceeding rapidly the candidate co-

untries since 1989-90. They aspire reach the standard of liv-to same
ing Western Europe. Considerable efforts have thereby alreadyas
been made address the environmental problems.to worst

pollutionAir

Air pollution and the effects has human health and the environ-on
considered be of the serious environmentalment to mostone pro-

blems large of Europe. The important air pollutantsparts most
today sulphur dioxide,Europe nitrogen oxides, ammonia, volatileare

organic compounds VOC, metals and particulates.ozone,
In major conurbations and industrial air pollutionareas, can cau-

serious environmental and health problems. theOn regional level,se
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sulphur dioxide, oxides andpollutants, mainly nitrogenair ozone,
vegetation damages including damages economicallycontribute toto

acidification of soil anddamages forests,important water,tocrops,
saturationeutrophication of and coastal and nutrientand waterto seas

of dioxide, methane, andof soil. emissions carbonEuropean ozone
climate change, inclu-oxide contribute the global levelnitrous toon

stratospheric lay-warming, and depletion of theding global to ozone
er.

different countriesemissions of air pollutants EuropeanMost
sources/sectorsfrom The importantthe most aresame sources.come
particularly roadresidential heating,generation, transportenergy

industrial and agriculture.traffic, various processes,
madeimprovements have beenthoughEven recent yearssome

adopted,that have beenof the emissions controlresult measuresaas
exposed sulphur dioxidestillmillion Europeans37 concentra-toare

time,of EU’s values. the 20the Attions percenttarget sameexcess
of the criti-receive acid depositionof Europe’s ecosystems excess
figure foracidification. correspondingload limit for Thecal

eutrophication 33 percent.

pollutionWater

pollutioncountries, particularly the CEECs,ln water a grea-many
Extensive pollutionpollution.problem than air waterter occurs

of untreatedlarge quantitiesdensely populated wheremainly areas
discharged into lakes,inadequately treated water-wastewateror

combine withDischarges directlyand coastal to waterwaters.courses
Polluted riversaffect quality.deposition of air pollutants waterto car-

the andphosphorus and nitrogenthe nutrients mainly to sea con-ry
the coastalexcessive nutrient inputtribute toto areas

eutrophication.
in thethat presentedof conditionsThe Europeassessment was

ri-of theof theshowed that the qualityDobris waterreport many
and theinto the North Seacontinent thatthe European runonvers

differences betwe-generalhowever,ThereBaltic Sea nopoor. are,
rivers.and Western EuropeanEuropeanEasternen

coastalfresh andof nutrientsExcessive inputs waterswatersto
takenremedialand unlesseutrophication,risegive to measures are

Gene-effects algal bloomseutrophication e.g.serious can occur.
the majorityhave been notedfor phosphorusdeclining trendsrally
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of rivers and lakesWestern European since the while1980s,many
increase has been measured rivers.Eastern European Themostan

decline considered be due improvementsWestern Europe to to
treatment.sewage

this decline phosphorus, nitrogenIn concentrationscontrast to
rivers and lakes have increased the 20-40pastover years.

acidificationSerious of surface particularly prevalentwaters
Nordic countries, ofthe Central and northwesternEuropeparts

Russia.
Groundwater quality certain agricultural threatened byareas

nitrate leaching, main due extensive spreading of fertilizer andto ma-
Particularly threatened polluted this respectnure. or areas are

found Netherlands,Germany, the Great Britain and Denmark. In
Denmark, the Netherlands, France, Lithuania andsome areas

drinkingBelarus the threatened by pesticides, and unlesswater me-
taken will be purify the drinking befo-to waterare necessaryasures

used.re

Waste

Municipal well hazardous growing environmentalwasteas as a
problem Europe. A calculation of the quantities from diffe-waste

social shows that by mining dominates followed byrent sectors waste
industrial and municipalwaste waste.

During the period production of municipal1975-1990, in-waste
creased generally. The quantity of that produced capitawaste per
varies between different countries Production ofEurope. municipal

slightly lowercapita in Central and Eastern Europewaste per com-
pared with the countries. Thecomposition of theEU has alsowaste

fractionchanged. A larger of industrial consideredwaste now
hazardous. The quantity of plastics packaging hasand increased

similar increase expectedWestern Europe. A be the CEECscan
the toyears come.

landfills.In Europe, still deposited This oftenmost waste on
leads the contamination of soil and groundwater and the forma-to to

oftion methane, carbon dioxide and toxic considerableAgases. por-
of the incineratedtion nowadays, however, and thoughwaste even

emissions being controlled increasing emissions ofto extent,are an
dioxins, hydrochloric acid and still considerablemercury are com-
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withparison other incineration almost non-existentWastesources.
the candidate countries.

Despite rules and international Conventions, hazardous waste
transported national boundaries fromEurope and Europe toacross
developing countries. This also issue considered beto greatan a
problem by countries Central and Eastern Europe.many

has been expressed during theGreat past tenconcern years re-
leachate fromgarding the contamination of soil and groundwater by

forerefuse dumps. This has particularly theold toconcern come
the candidate countries have described the environmentalwhen pro-

their reliable estimateblems countries. There Europeanown no
of problems. also have specialof the these The CEECs wastescope
problems associated with the former Soviet military ba-and pollution

located their territories.ses on

of the SwedenThe environment instate

thorough of the of the environment Swe-For account statemorea
Environ-Committee refers publications of the Swedishtheden to

for The of the Environ-Protection example Statemental Agency,
Who PollutesSweden Swedish only andNV 4509,ment

available English.Sweden 4788,NV soon
The pollution situation Sweden improving respects.many

of certain pollutants sulphur dioxide, particulates and le-theln case
adopted nationally and internatio-ad, the that have beenmeasures

haveeffective. the emission reductionsnally have been However, ge-
entailing continued thenerally been less other countries, stress on

farfrom outside theSwedish environment Ascountry. ot-assources
concerned, especially from theher air pollutants transport sectorare

the adopted Sweden and in otherand C02,NOX co-measures
have been less effective.untries

framework of the second sulphurThe commitments within the
lead conside-protocol the convention expectedLRTAP to toto are

of atmospheric deposition Sweden. Swedenrable reductions For as
emissionwill be via the projectedwhole, the gainsgreatest re-wona

the Poland,during the period Germany, UK,ductions 1995-2010
Denmark and the Czech Republic.

surroundingof the theThe environment in marinestate areas
Sweden
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All the marine surrounding Sweden the Baltic Sea, the Katte-areas -
and the Skagerrak affected humanby activities. The andgat are sea,-

particularly the the affected by discharges ofcoasts,areas near are
pollutants lakes, directly the byto water watercourses at coast,or
deposition of pollutants from the atmosphere, and by discharges from
ships.

theAmong serious pollution problems and threats biodi-most to
versity the marine surrounding Sweden the following:areas are

Plant nutrients, mainly phosphorus and nitrogen, and other0 orga-
nic which eutrophicationmatter, cause

Persistent organic pollutants, POPso

Metals0

Oil releases0

The of the the CEECsenvironment instate

Local pollutionair

Before the fall of communism, sulphur dioxide and particulates soot
and industrial dust perhaps foremostthe environmentalwere pro-
blem number of industrial regions, above all southern Easta
Germany, northwestern Czechoslovakia and southern Poland. Prior to

estimated1990, that the levels approximately half of the major
cities Eastern Europe exceeded limitWHO’s values. Substantial
improvements have been made since then, however.

though theEven levels of sulphur dioxide, lead and particulates
the cities have declined all theEurope, major urbanover areas

the CEECS generally still have air quality than equivalentpoorer are-
the particularlyEU, regards these pollutants. With regard toas as

other pollutants of importance for human health and for which data
available, the situation the CEECs than the EU.notare worse

fact, nitrogen dioxide levels slightly higher theln EUare as a re-
sult of heavier traffic there.car

Acidification

Acidification problems the primarily restrictedCEECs soiltoare
acidification and damages forests the extensive all of Eu-to most

2 l7-1380
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rope regions with heavy coal burning and large associated sulphur
emissions, above all the black triangle comprising the southern

of former East Germany, the northern Czech Republic andpart sout-
Poland. Thehern critical load limits being exceeded and acid de-are

position considered be of the important of forestto mostone causes
damage.

pollutantsPersistent and metalsorganic

single body of statistics lacking enableA beto toassessments ma-
of the overall situation regards andde metals POPs the CEECs,as
well the countries. There so-called hot spots whereEUas as are

the problems serious, but the general of the problemsextentare very
known.not

of legislation the candidateApproximation E U in countries

of the candidate countries already had extensive body ofMost en-an
vironmental legislation under their former central planning regimes.

oftenThe legislation based environmental quality standards,was on
while direct emission requirements individual plants oftypeson or
plants there administrativeNor structures torare. en-were were any
force compliance with limit values and emission requirements an
effective exception, and the where the candidateAnmanner. one area
countries already ahead of withleast parity the Wes-atwere or on a

countries, the field of conservation.Europeantern nature

environmental legislation allNew in countries

conjunction with the political transformation of the formerln com-
munist countries and the independence of the three Baltic workstates,
began writing legislation virtually all of society,sectorson new
including the environment. Since the question of membership forEU

been this timethese countries had raised early 1990s,not yet at ap-
of legislation consideration whenproximation primaryEU notwas a
environmental laws written.the first new were

framework laws undergoing revision, haveThese are now or
already been revised, the requirements legi-EUto meetsome cases

the environmental fi-slation and incorporate accepted principlesto
example the overall objective of sustainable development,eld, for the

polluter principle, the precautionary principle, rules concerningpays
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environmen-individual’s and the public’s right informationthe to
considerations.and sectoral integration of environmentaltal matters,

legislationsaid that the approximation ofbeln summary, can
concerned framework laws andhas taken place far has mainlythat so

legislation within the environmentalother fundamental Verysector.
done, however, abovein everything remains bemuch tosome cases

different of implementation legislation,all when to types en-comes
administrative capacity-vironmental monitoring and, least,not
and making thatparticularly locally and regionally,building, sure

enforced effectively.the rulesnew are
the candi-the Commissionopinions written by EuropeanThe on

efforts, the countriesthat their approximationcountriesdate state
that mentionedclearly prioritized the legislationfarhave wasso

fromregarding the internal marketCommission’s Whitethe Paper
of EU’s environmental legi-applies those theThis also1995. partsto

this al-fall the Internal Market rules. Inslation that under context
environmental rules onlythis of the EU’sworth noting that partso

of entire body of envi-comprise about the EUestimated 20 percentto
ronmental legislation.

the candidateCommittee’s review of the legislationThe co-
protection ofclimate change,has covered the followinguntries areas:

air quality,tropospheric acidification andlayer,the ozone,ozone
and che-and quality,eutrophication waste management,water waste

diversity.conservation and biologicalmicals, and nature
candidate countries have fart-concluded that thebe comecan

of air and pollutionapproximation thehest with waterareas con-
where the candidateprobably because these thetrol. This are areas

relatively extensive body of legislation andalready hadcountries a
legislation under relatively quicklythe work withwhere gotnew way

These alsotransformation of the socialafter the system. areasare
ofthe transboundary thethe countries have, owingwhere natureto

international assistance.able obtain extensive Aproblems, been to
however, and will take long timedeal remains be done,togreat a

EU’s require-fully comply with thebefore the countries able toare
required.investmentsLargements. are

andthat andalso be concluded waste waste management,can
where,and chemicalchemicals two sectorsmanagement, coin-are

work of approxi-portion of thewith otherparison greatersectors, a
rulesthe candidate countries’ remainsthe EU’s legislationmating

be done.to



SOU l997:l4936

willwith approximationThe where the problems EU pro-area
and protection of biologi-within conservationbably be least nature

mainlywell, however,diversity. Action required herecal as re-as
integration of conservation consi-for land andgards rules natureuse

such agriculture, forestrylegislation otherderations sectors, as
and transport.

environmental legislationofof E UCosts approximation

consultantnumber of andhave been madeAttempts stu-reportsa
the candidateestimate thepresenteddies tocostsrecent toyears

environmental le-the EU’sof meeting the requirementscountries
gislation.

widepresented withinhave beencalculations thatThe cost vary
calcula-used theuncertainty the datalimits due part to great

been basedcalculations havethe fact that thetions and part to on
assumptions.different

there largebe said thatln span es-even acansummary,
all calcu-approximation,of environmentalof the totaltimates costs

of thefield will bethe environmentallations show that mostone
approximation.costly forperhaps thecostly, sectormosteven

EU-Phare indicate that thebehalf ofcarriedCalculations out on
muchcould constituteapproximationof environmentalcosts asas

of the totalandbetween 30 40 costs.percent
Commissionof thebehalf EuropeanCalculations carried out on

totalshowed that thethe of 1997presentedand report summera
ofinvestment-intensivewithin theof approximationEU sectorscosts

plants andincinerationsupply, wastewater treatment,water sewerage,
equivalentbillion,than ECU 100 tototreatment amountwaste more

capita.ECU 1000about per
calculationstheaccordingannualThe amount tocosts to same

Thecapita.billion, 80-120and ECUECU 8 12between reportperor
comprises aboutonlythough thisthatemphasizes two-amounteven

of theenvironmentalper-capitathirds of the pre-expensesaverage
ofshare of the GDPmuch largersent—day EU representsstates, a

candidate countries.the

conclusionsenvironmentalsThe Committee impact assessment,
recommendationsand
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its the Committee analyzes theIn environmen-assessment,summary
tal of economic integration and the trend within theconsequences

industrial, and agricultural The analysis oftransport, sectors.energy
the also includes questions pertaining nuclear safetysector toenergy
and radiation protection. Other topics discussed air and waterare
pollution, conservation and biological di-waste management, nature
versity. Finally, the effects of political prioritizations, better administ-
ration and better enforcement and monitoring dealt with.are

The Committee’s overall conclusion that the forthcoming EU
enlargement will entail considerable environmental benefits. These
benefits will be achieved rapidly, the proposed increased fi-more
nancial the accession will be accepted by thetorecources process
Council. Furthermore, the environmental benefits, will be achieved

the strict follow-up by the thedue EU that memberto to ensure new
countries their environmental obligations. Other internationalmeet
treaties effective this The EU’s environmentalnot respect.are as
policy the comprehensive body of international law, whichmost

entireforces the member review and revise their environ-states to
mental policy. the time, the enlargement entails certain risksAt same

the environmental field, mainly the form of increased emissions
from therefore important that the enlargementtransport. process

accompanied by supplementary the candidatebe to supportmeasures
countries achieving compliance with the EU’s environmental di-
rectives possible, and tighten the EU’s envi-currenttoas soon as up
ronmental legislation negative effects of the enlar-to counteract any

particularly within thegement, transport sector.
findsThe Committee that the environmental gains standgreatest

be achieved the candidate countries. the time,Atto ten same
important emphasize that these countries that negative envi-to
ronmental effects of membership for example theEU can occur,
transport sector.

Environmental gains will be achieved within virtually all areas
have been studied, i.e. improved air quality due reduced localthat to

air pollution, reduced atmospheric deposition of acidifying substan-
and wellheavy metals persistent organic pollutants POPs,ces, as as

reduced pollution and improved quality, improvedwater water waste
and reduced risks human health and the environmentmanagement to

from the handling of hazardous Chemicals.

environmental gains for Sweden will be relatively limited.The
mainly southeastern Sweden that stands benefit from reducedto



38 SOU 1997:149

deposition of acidifying substances of reduced airas a consequence
pollution Poland and the Czech Republic.

farAs the Baltic Sea concerned, the positive effects stemas
reducedfrom discharges of plant nutrients mainly phosphorus and

nitrogen compounds reduced deposition of nitrogento water, com-
pounds from the air, and reduced input of heavy metals and persistent
organic pollutants via air and Reduced eutrophication effectswater.

be expected mainly along the Poland and the three Bal-coastscan
tic while the effects the likely be small.states, toopen sea are

The Committee would like point that difficult dis-to out to
tinguish between environmental resulting from theconsequences on-

changes thegoing candidate countries and the environmental ef-
fects that direct of the countries’ accession thetoare a consequence

efficiencyGreater the environmental workEU. and improve-an
environmental conditions the candidate countries has alre-ment

ady been achieved of the ongoing social transformation. Atpartas a
the time, the Committee would like point that theto outsame pre-
accession has already led higher priority being givento toprocess en-
vironmental issues the candidate countries.

The Committee concludes/recommends:

advantage fromthat the environmental viewpoint0 an ac-
cession negotiations be initiated jointly for all candidatecan co-
untries. environmentalFrom viewpoint important betoan
able base judgements the total environmental problems ofto on
the different and decide what needed forsectors measures are
each larger contiguous geographic regions, since thesector

serious environmental problems transboundarymost natu-are
The example closest hand the Baltic whoseSeaatre. area, en-

affectedvironment by both the Baltic and Poland.states

that the Commission should conduct detailedEuropean0 a more
analysis of the of the plannedenvironmental consequences en-
largement, particularly regards the environmental responsibi-as

of the Such analysis important basis forlity sectors. an as a a
differentbalanced appraisal and prioritization between di-more

rectives and environmental principle, environmentallnareas. an
ofimpact should be made major approximationassessment every

view of importance of theln the transportgreatprogramme.
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for the development of the overall environmental situa-sector
tion, special attention should be given thisto sector.

that the EU’s requirements should be applied all invest-to0 new
and plants the time of the opening of the accessionments at ne-

gotiations. Regarding products there however ralistic forseeto
certain transitional periods.

that the candidate countries, of the EU’s joint responsi-parto as a
bility and within the framework of the work establish the Na-to

network of2000 protected be given aid for thetura areas, con-
servation of valuable habitats.

that environmental approximation should be given high priority0
the accession negotiations that large portionso as a as pos-

sible of the environmental legislation will have been adopted by
ofthe date accession date. the of those directives which,In case

for various fully adopted date, time-be by thiscannotreasons,
tables be established the negotiations for each of themust
candidate countries. Adequate also be allocatedmustresources
for effective monitoring of compliance with these timetables. No
transitional solutions should be accepted without timetables.set

that the formulating Sweden’s forGovernment, strategy0 ac-
cession negotiations, should take into the fact that envi-account

ofronmental much larger portion the totalcosts represent a ap-
ofproximation than the proportion the Phare thatcosts resources

far allocated field.have been the environmentaltoso

prioritizing initiatives for reducing air pollution, highthat0 very
priority should be given approximation of legislationEUto

ofthe transport/vehicle this policy, the Com-Assector. parta
mittee recommends that all vehicles sold the membernew new

be required comply with the latest standardsEUstates to as soon
possible and by later date ofthan the accession. Thenotas

Committee also recommends that the countries consider adop-
ting economic instruments, strengthening already existingnew or

the renewal of the country’s vehicle fleet.hastentoones,

candidate countries participation the EU’s environ-that the0
work should be stimulated and facilitated of themental partaas

Representatives from the candidateapproximation process. co-
theuntries should already be invited participatetonow va-
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rious task forces working develop the EU’s environmentalto
policy within different areas.

the gradual shiftthat priorities Swedish environmental assi-
the candidate countries that has taken place thestance to over

few should continue and be further focusedpast years on pro-
jects that the EU approximation Experiencesupport process.
from the Swedish accession negotiations, well from theas as

three of full membership, should be drawn sti-past years on
mulating administrative capacity- and competence-building

candidatethe countries.

that the and its member should raiseEU workstatescurrent to
safetythe level of nuclear the candidate countries quicklyas

possible. then important that the aid be designed thatas so
subsidy for continued nuclear production rela-not a power

efficiencytion improvements and non-nuclear electri-to energy
city and heat production.

that the ascertain detailEU the and environmentalcosts con-
of replacing existing nuclear plants withsequences power energy

conservation and, where withmeasures non-necessary, new
nuclear plants.power

that the and its member continue contributeEU current states to
raising the level of knowledge candidatethe countries andto
the investments that dispose ofandto toare necessary manage

radioactiveexisting and improve radiation protection.waste to
thethat and its member continue give theirEU current states to

nuclear non-proliferation efforts both thestrong support to
candidate countries and the Newly Independent thatStates were
formerly of the Soviet Union.part

The Committee also identifies number of directives that shoulda
given priority the work of approximating the EU’s environ-be

candidatemental legislation the countries.
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Inledningl

uppdragUtredningens1.1

särskild utredaretillkallabeslutade regeringenjanuari 1997I att en
och därmed för-miljökonsekvensernaför analysera1997:16M att

Sverige, förutvidgning forkonsekvenser EU:sekonomiskabundna av
kandidatländerna.och förhelhetunionen som

scenario in-fråndirektiven, utgåenligtAnalysen skall, ett som
medlemmarblir fullvärdigakandidatländeraktuellasamtliganebär att

betänkande.dettabilaga tillbifogas 1direktivkommitténsi EU som

arbeteUtredningens1.2

variti huvudsakutredningstidenkortahar denUtredningen p.g.a.
harmiljöutredningar. Dessamiljödata ochbefintligahänvisad till

studier ochsvenskainternationella ocheller utgjortsfrånhämtats av
medlemskap iinför Sverigesframkonsekvensutredningar togssom

VemNaturvårdsverket utredninghafthar ocksåUtredningenEU.
basmateri—4788NaturvårdsverketsSverigeförorenar rapport som

Membership of Esto-Implications of EUEnvironmentalal. Vidare
Stockholm Environ-vidPoland utarbetadandLithuaniaLatvia,nia,

Agenda har2000EU-kommissionensmental Institute SEI. rapport
EBRDUtvecklingsbankensEuropeiskabeaktats liksomockså rap-

EnvironmentalofApproximation EUforCostingComplianceport
ochförInstitutetEDC-rapporten.the CEECLegislation vatten-

utarbetatuppdragutredningenshar påluftvårdsforskning IVL rap-
associerade ländernadeSverige,Miljötillståndet i Europa,porten

Östeuropa till detta betän-bilaga 2Central- ochländer iövrigaoch
konsekvensut-den danskatagit delharUtredningenkande. även av
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redningen EU’s utvidelse øst miljøperspektivermot -
Miljöstyrelsen i Köpenhamn ijuni 1997. Utredningen har gjort egna
kartläggningar och undersökningar miljötillståndet och den pågå-om
ende anpassningsprocessen främst i de baltiska länderna och Polen.
Underlag från övriga kandidatländer har samlats och analyserats i
den utsträckning det varit möjligt. För några länder underlagetär
bristfälligt.

Fördjupade analyser, den pågående anslutningspro-som avser
har gjorts beträffande Estland, Lettland, Litauen, och Polen.cessen,

Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern har
analyserats väsentligt översiktligt. När det gäller Tjeckien harmera
dock utsläpp till luft analyserats grundligt.mer

ekonomiskaDe konsekvenser förbundna med kandidat-ärsom
ländernas anpassning till EU:s miljölagstiftning har varit svårareän

bedöma. Kostnadsbedömningar därföratt översiktliga ellerär saknas i
vissa fall helt. berorDetta främst på det inte varit möjligtatt att ta
fram relevant underlag. Redovisade bedömningar har i utsträck-stor
ning hämtats från publicerade EDC-rapporten och denrapporter t.ex.

Ävendanska konsekvensutredningen. i dessa utredningar kost-är
nadsuppskattningarna osäkra.

Utredningen för angivnagör kandidatländer,utöver, miljö-
konsekvensbedömning för EU helhet foroch Sverige med intill-som

Östersjön,liggande havsområden Kattegatt och Skagerack. Utveck-
lingen och miljökonsekvenserna i andra näraliggande länder Uk-som,
raina, Ryssland och Vitryssland berörs marginellt.

Utredningen har också tagit hänsyn till EU:s miljölagstiftningatt
under utveckling. Underär de åren planeras fleranärmaste vikti-nya
och omfattande direktiv gäller lufi, och avfall.t.ex.ga vattensom

kommerDessa få betydelse för utvecklingen miljötillstån-att stor av
det i utvidgat EU och kommer också påverkaett miljösituationen iatt
kandidatländerna.

Utredningen diskuterar hur utvidgningen tillEU omfattaattav
länder25 kan komma påverka utvecklingen miljöarbetetatt t.ex.av
miljölagstiftning och hänsynstagande till miljöaspekterna inomny

olika samhällssektorer.

särskildEn fråga för utredningen har varit analysera vilkaatt
konsekvenser medlemskap i kommerEU få ifrågaett minskadatt om
eller bibehållen kärnkraftsproduktion i kandidatländerna. Utredningen
har uppdragit Statens kärnkraftsinspektion SKI utreda frågan.att
SKI:s Kärnkraftproduktiom säkerhet,rapport strålskydd och nukleär
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betänkande. Utredningensbilaga till dettaredovisas i 3icke-spridning
till kärn-kan relaterasmiljökonsekvenserdebedömning somavegen

Energi.redovisas i avsnitt 6.7utvidgningföljdkraften EU:savsom
det gällerslutsatserdragit någraemellertid inteUtredningen har när

kandi-följdkärnkraftproduktionframtidaomfattningen avsom enav
förutsätt-heller bedömthar intemedlemskap i SKIEU.datländernas

intekandidatländerna ochikärnkraftreaktoreravvecklaningarna att
kostnaderuppskatta någramöjligtbedömt detheller har SKI attvara

varande reaktorer.i driftavvecklingför av
direktiven,medi enlighethuvudinriktning har,Utredningens va-

la-anpassning tillden EU:smiljökonsekvensernaanalyserarit att av
kandidatländerna måstemiljöområdetförordningaroch somgar

iutgångspunktbeskrivits medocksåharMiljökonsekvensernagöra.
bli följdenkanförändringarekonomiskaochstrukturella antas avsom

utredningenförändringarmedlemmar Deblir EU.ländernaatt somav
analysochkartläggningbl.a. denfrån byggerutgåttdärvid som

har ocksåUtredningenutredningen gjort.samhällsekonomiskaden
i olika DetbedömningarEU-kommissionenstagit del rapporter.av

i avsnitt 6.4 Sam-ifrån redovisasutgåttutredningenscenario som
kandidatländerna.utveckling ihällsekonomisk

miljökonsekvenserdesärskiljahar varitsvårighetEn att som
miljö-och dekandidatländernautvecklingen ipågåendedenföljer av

medlemmar EU.blirländernadirekt följereffekter att avavsom
osäkerhet.behäftad mednaturligtvisanalyssådanVarje storär

utvecklingsbanken EBRD iEuropeiskabesöktUtredningen har
i Bryssel.miljödirektorat DG XIEU-kommissionensochLondon

seminariumi Riga anordnati maj 1997Utredningen har ett om
Deltagareanpassningsprocessen.pågående representanterden var

Litauen.Lettland ochi Estland,myndigheterministerier ochfrån
bl.a.träffade dåPolen ochutredningenbesöktejuni 19971

vidoch lärareforskaremiljöministeriet ochfrån polskatjänstemän
ocksåhadeUtredningenof Technology. över-UniversityWarsaw

ambassadören iWarszawa.svenskamedläggningar
Kalmararbetsseminarium iutredningenanordnadejuli 1997I ett

ochbaltiskai deanpassningsprocessenpågående staternadenom
Polen.

ArdeaanlitatutredningenharuppdragetgenomförandeFör av
professorTechnology; JanuszofInstituteWarsawMiljö AB, IVL,

Riga.Valts Vilnitis,konsultKindler,
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Utvidgningsprocessen2

Från2.1 Europaavtal till medlems-

ansökningar

ÖsteuropaSamarbetet mellan EU och länderna i Central- och inled-
des i slutet l980-talet. Diplomatiska förbindelser mellan ochEUav
Bulgarien, Polen, dåvarande Tjeckoslovakien och Ungern upprättades
under 1988. Dessa formella erkännanden de påbörjade politiskaav
och ekonomiska förändringarna följdes efter 1989 olika typerav av
frihandelsavtal reglerade det framväxande samarbetet inom han-som

Östeuropadel, industri takt förändringarnaI med i Central- ochm.m.
etablerade EU under 1991 motsvarande kontakter och slöt avtal med
Estland, Lettland och Litauen.

första,Dessa i huvudsak handelsrelaterade, avtal har därefter
byggts till omfattande ramavtal för samarbetetut mellan ochEUmera
respektive land. Syftet med dessa, så kallade Europaavtal, är att
stödja den politiska och ekonomiska omvandlingen i länderna. Avta-
len skall skapa förgrund politisk dialog och främja utbyggnaden av
handel och ekonomiskt samarbete mellan skallDe ocksåparterna. ut-

bas för EU:s tekniskt-ekonomiskagöra bistånd till ländernaen samt
skapa lämplig för stödja respektive lands integration i EU.atten ram

Europaavtal erbjöds först Polen, Ungern och dåvarande Tjecko-
Slovakien, avtal har sedermera tecknats mellan EU och samtligamen
de länder ansökt medlemskap. dockDet är värt att notera attsom om
avtalen med Estland, Lettland och Litauen inte i kraft.ännu trätt

berorDetta avtalen inte ratificerats samtligaatt ännu EU:sav
medlemsländer. De baltiska länderna har dock sedan årtre än ettmer
tillbaka uppfyllt sina förpliktelser i detta avseende.
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kandidat-iAnpassningsprocessen2.2

länderna

politisk prioritet i kandidat-EU-medlemskap har högFrågan om
ländernasuttalandenframgår klart deländerna. Detta stats-somav

med länder-Tillsammansregeringschefer gjort under år.och senare
EU-frågan den vikti-NATO-medlemskap tordeeftersträvan varanas

länderna.frågan i de berördautrikespolitiskagaste
struktureravspeglas också i debetydelseEU-medlemskapets

Kandidatländernafärd medinivåhögsta är sättaatt upp.som man nu
ekonomiska föradministrativa ochbetydandehar attavsatt resurser

till mycketforvaltningssystemen EU:slagstiftnings- och om-anpassa
bris-kandidatländernaSpeciellt i de mindreregelverk.fattande utgör

hinder ioch ekonomiskapersonalkompetentten anpass-resurser
miljöområdet där det bl.a. rå-minstgäller inteningsarbetet. Detta

miljöjurister.brist erfarnader stor
kandidatländerna framgårEU-kommissionens utlåtandenAv om

prioriterat den lag-anpassningsarbetet hittillsikandidatländernaatt
vitbok inre markna-EU-kommissionensistiftning togs omsom upp

marknad såfungerande inreBetydelsen välfrånden 1995. snartav en
EU-kommissionensockså iutvidgningen betonasmöjligt eftersom

2000-dokument.Agenda
buller och strålskyddkemikalier, förpackningar,Områden såsom
marknaden samtidigtanpassningen till inredelprioriteras som en av

prioriterade mil-nationelltlika högt listande inte står översom
fåttdel personaleni sinjöproblem. innebärDetta tur att stor aven

bekostnaddelvisEU-relaterade frågor. sker dåDettaprioritera av
internationellt miljöarbete.nationellt ochannat

och kandidatländernamellan EU-kommissionenDiskussionerna
EU-lagstiftningenanpassningenförsta handhittills ihar rört av

och förord-rådsbeslutmiljölagstiftningen dvs direktiv,inklusive
minst likadeuppmärksamhet har så längeMindreningar. än ägnats

genomförandeoch praktisktrörande tillämpningfrågornaviktiga av
strukturerinstitutionellautvecklaregler behovetochlagar attsamt av

områden.inom dessaoch mekanismer

Estland2.2.1
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Arbetet med integrationsfrågorna leds sedan juni 1997 direkt av pre-
miärministern. En Europaintegrationsbyrå För samordningenansvarar

anpassningen. kommerDet inom kort finnas miljöansvarigaattav
tjänstemän i och ministerierna. Dessa finansierasvart ett EU-av av
medel via Phare DISAE.

särskildEn Eurobyrå har inrättats inom miljöministeriet med an-
för anpassningen EU:s miljölagstiftning. Enligt planerna skallsvar av

anpassningen hela inre marknads-lagstiftningen klar föreav ut-vara
gången 1997.av

Arbetet med utarbeta anpassningsstrategi miljöområdetatt en
inleddes i april 1997. Projektet finansieras Phare DISAE. Förut-av

inremarknadsdirektiven prioriteras lagstiftning rörande oljeskif-om
ferbrytning, luftvård och kraftverk i anpassningsarbetet.

Lettland2.2.2

Anpassningen har högsta politiska prioritet. miljölagstiftningNy
granskas Miljöministeriet, regeringens Europaintegrationsbyråav av
och parlamentets kommitté för Europafrågor för säkra denatt ärav att
förenlig med motsvarande EU-lagstiftning.

MiljöministerietInom leds anpassningsarbetet Euro-av en ny
paintegrationsenhet direkt under statssekreteraren försorterarsom
miljöfrågor. Enheten inledde sitt arbete i september 1997 och består

lettiska harMan också begärttre stöd frånexperter. Phareav
förDISAE få tillgång till utländsk expertis.att

Enhetens uppgifter omfattar bl.a. utarbetandet av en anpass-
ningsstrategi och aktionsplan, kapacitetsuppbyggnad, samordning,en
informationsverksamhet, kontroll lagar iatt är överensstäm-av nya
melse med EU:s regelverk beräkningar de ekonomiska kon-samt av
sekvenserna anpassningen.av

Arbetet med anpassningsstrategi miljöområdet har inlettsen
och skall klart i 1998. Motsvarande aktionsplan skallvara mars vara
klar i juni Arbetet1998. finansieras Phare.av

Ett Sverige finansierat projekt hur EU:s ramdirektivav om nya
på vattenresursområdet skall kunna genomföras under planering.är
Sverige har fått begäran stöd till arbetet med kemikalielag-en om ny
stiftning. Sverige finansierar också projekt skall utvärdera ochett som
komma med förslag till hur den lettiska miljölagstiftningen skall kun-
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förslagockså tillsyftarprojektenhetlig. Detta attgöras gemerana
medskallutarbetas för dessabör överensstämmalagarhur attnyaom

EU-lagar.motsvarande

Litauen2.2.3

uppgiftEuropafrågor medhar inrättatsforministerium attEtt sam-
all lag-granskaanpassningsprocessenoch övervakaordna attsamt ny

EU-direktiv.motsvarande Inomöverensstämmelse medistiftning är
Under vårenEU-anpassningsenhet.särskildnniljöministeriet finns en

utarbetaprojekt förPhare-fmansieratinleddes att1997 ett anpass-en
miljöområdet.ningsstrategi på

utbildninggällerEU-anknytningprojekt medviktigtEtt annat
genomförandetsärskiltmiljöområdenolikainominformationoch av

projekt fi-föroreningskontroll IPPC. Dettaintegreraddirektivet om
Danmark.nansieras av

kemi-anpassning inomprojektetfinansieradeSverigeDet omav
inom dettalagstiftningheltinklusive behovetkalieområdet, nyav

och 1998.under 1997fortsätterområde,

Polen2.2.4

Polen sedanmål förpolitisktviktigtvaritharEU-medlemskap ett
i1991medlemskapförsta1990-talet. Det togsbörjan motstegetav

samband med dettaEuropaavtalet. Iundertecknandetoch med an-av
skall hatill 2004år årPolen inom 10målsättning att an-somgavs

tilllagstiftning EU:ssinpassat
rekommenda-Ministerrådetdet polskautfärdademaj 1991I en

regeringensgranskasskullelagstiftningalltion att avom
i börjanIntegration. Nästafor EuropeanPlenipotentiary steg togs

deförhandlingsplanministerrådet attdå1993 antog anpassaenav
krav.till EU:sjuridiskaochekonomiskapolska systemen

ministerrådet admi-instruerade1995resolutionI antogssomen
lagstift-denskallPolenför hurplanutarbeta antanistrationen att en

utlåtanden.EU-kommissionensining tas uppsom
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det polskal miljöministeriet ligger för EU-anpassningenansvaret
hos den avdelningen för Europaintegration och internationellanya
relationer. Denna avdelning också för koordineringen med öv-svarar
riga ministerier.

nationella miljöfondenDen spelar också viktig roll ien anpass-
ningsarbetet koordinera det stöd Polen får via Phare-attgenom som

och de anpassningsprojekt fonden själv fi-programmet genom som
nansierar.

Phare har redan finansierat översättning till polska och publice-
ring miljölagstiftning.EU:s Phare har vidare finansierat viktigatreav
anpassningsprojekt:

Metoder för beräkna kostnaderna for anpassningen miljö-att0
området.

Analys EU-lagstiftningen och anpassningsprocessen i några0 av
utvalda medlemsländer, Spanien, Portugal och Nederländerna.
Särskilt tillämpnings- och genomförandeaspekter belystes.

Analys institutionella frågor inom miljöområdet inklusive0 av re-
kommendationer.

Sverige har utvecklingen lagstiftning och organisationstött av ny
kemikalieområdet.

EU-kommissionensI utlåtande rörande Polen utpekas avfalls-,
luftförorenings- och vattenområdena sektorer inom miljöområdetsom

måste prioriteras i det fortsatta anpassningsarbetet.som

Övriga kandidatländer2.2.5

Bulgarien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och harUngern
också ansökt medlemskap i EU. I nedanstående avsnitt görsom en
kort genomgång anpassningsarbetet i dessa länder grundat på EU-av
kommissionens utlåtanden länderna från i juli 1997.om

Tjeckien

Dåvarande Tjeckoslovakien 1989 Centraleuropas för-mestvar en av
orenade regioner. Sedan dessa har emellertid situationen förbättrats

beror delsDetta stora.miljöinvesteringar dels denpå in-avsevärt.
dustriella rekonstruktionen.
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formelltdet gällerhar framsteg gjortsUnder år när attsenare
grundläggande ramlagstift-miljölagstiftning.uppfylla DenEU:s

sektorslagstiftning och tillämp-brister ifinns det finnsningen men
lag-håller på utarbetahar antagit ellerningsföreskrifter. Tjeckien att

omfattas denområdende viktigastestiftning för flertalet avsomav
marknaden.inre

åtaganden fullföljs så bör detnuvarandeUnder förutsättning att
Tjeckien medellångmöjligt förEU-kommissionenenligt attvara

genomförai praktikenmiljölagstiftningöverföra helasikt EU:s samt
områden.inom viktigadenna

Slovakien

fortfarandehar Slovakienår såförbättringar underTrots storasenare
föroreningarallvarligaste problemenmiljöområdet. Deproblem är

luftkvaliteten.och den lokalaavfallshanteringgrund- och ytvatten,av
miljölagstiftningför skapahar gjortsBetydande insatser att en

EU-lagstiftningen. harFramstegöverensstämmelse medistårsom
Anpassninginremarknadsreglerna.anpassning tilldet gälltgjorts när

Slovakienmiljölagstiftningen.områdeninom andraskett ocksåhar av
miljöområ-anpassningsstrategidetaljeradutarbetahåller att en

klar i slutet 1997.skalldet avvarasom
landetföremellertid krävaskommerMycket insatser attattstora

Enligtlagstiftningen. EU-tillämpaklaraskall kunna attav
alla miljö-kunna uppfylla EU:sSlovakienkommissionen kommer att

mycket lång sikt.lång tillregler endast på

Ungern

bedömning mind-EU-kommissionensenligtmiljöproblemUngerns är
det gäl-regionen. Trendenandra länders imångaallvarliga näränre

minskningar sedanbetydandevisarluftföroreningarler utsläpp av
ytterligare insatser.detta krävsl980-talet.slutet Trotsav

miljöpolitik.reformering sinomfattandehar inlettUngern aven
övergripanderegler.till Enanpassning EU:ssyftar tillDenna nyen

vissa nyck-Tillämpningsregler inom1995.miljöskyddslag antogs
lagstift-denresultatantagits. Somhar nyligenelområden ett nyaav

formellt uppfyllagällerdetkommit långtningen har Ungern när att
inremarknadsdirektiven så finnsVad beträffarmiljölagstiftning.EU:s

samtliga sektorer.förhållerlagstiftning eller nästanantasatt
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bakgrundMot nuvarande planer bör det enligt EU-av
kommissionen möjligt för Ungern medellång siktattvara anpassa
hela miljölagstiftning.EU:s

Slovenien

finns inga riktigt förorenadeDet områden i Slovenien. finnsDet
emellertid viktiga och i vissa fall växande problem främst vad gäller
Vattenkvalitet och avfallshantering.

SlovenskaDen miljölagstiftningen har börjat till EU:s.anpassas
finnsDet dock fortfarande luckor i sektors- och tillämpningslagstift-

ningen. Inom de områden omfattas inre marknadsdirektiven ärsom av
den slovenska lagstiftningen de flesta områdena delvis förenlig
med finns dock bristerEU:s. Det inom avfalls- och kemikalieområde-

na.
Slovenien kan förväntas uppfylla EU:s miljöregler fullt ut

medellång sikt. Genomförande delar lagstiftningen kommerav av
emellertid bli möjlig endast långpå sikt.att

Bulgarien

Miljöproblemen i Bulgarien allvarliga. Bulgarien har luftför-är stora
oreningsutsläpp. utsläppDessa härstammar från kraftverk, indu-tung

bostadsuppvärmningstri, och motorfordon. Den lokala luftkvaliteten
betydande hälsorisk. Avfallshanteringen allvar-utgör är ett annaten

problemområde.ligt

Regeringen har i sitt aviserat miljöstrategi, inklprogram en ny ny
lagstiftning.

Även den bulgariska miljölagstiftningen håller revide-attom
den lagstiftningenoch till reglerEU:s så gradenärras nya anpassas

anpassning fortfarande låg inom de flesta områden. Mycket storaav
investeringar och administrativa insatser kommer krävas föratt att
genomföra EU:s miljölagar.
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Rumänien

Rumänien har mycket problem miljöområdet. gällerDettastora
sedansamtliga nyckelområden. De minskade utsläppen 1989 beror

den ekonomiska tillbakagången också in-till delen påstörsta men
till med del utsläppskällor.för komma rätta storasatser att en

för miljölagstift-helhet har mycket litet gjortsSom att anpassa
Åren period1996-97 har under vil-ningen till EU:s. angetts som en

miljöinstrument skall utarbetas, särskilt sådana berörvissaken som
detaljeradeinremarknadsdirektiven. finns emellertid inga planerDet
miljölagstiftning.de återstående delarnaför anpassningen EU:savav

EU-kommissionen kommer Rumänien kunna uppfyllaEnligt att
miljöregler endast mycket lång sikt.EU:s

EU-kommissionenFörberedelserna i2.3

och medlemsländerna

EU-kommissionen. Flera di-har hög prioritet iUtvidgningsprocessen
utvidgningen.involverade vad gäller miljöfrågorna ochrektorat är

förfrämst har det sammanhållandegäller DG 1A,Det ansvaretsom
för inremarknadsdirektiven ochförhandlingarna, DG III ansvararsom

Även jordbruks- och transportdi-miljödirektoratet DG DG VIXI.
har betydelsefulla roller.rektoratet DG VII

för förbindelserna meddet enheten medDG XIInom är ansvar
Östeuropa Medelhavsländerna har huvudan-ochCentral- samt som

allvar underEU-utvidgningsfrågoma. Arbetet inleddesförsvaret
omfattande frågeformu-med utarbetandetförsta halvåret 1996 ettav

för besvarande.översändes till kandidatländerna Svarenlär an-som
EU-kommissionens arbete med utlå-underlag förvändes sedan som

fle-1996/97 ordnadeskandidatländerna. Under arbetsårettandena om
hög tjänstemannanivå mellanministernivå och EU-mötenra

dessa del-och kandidatländerna. Vid någrakommissionen mötenav
medlemsländerna.nuvarandeäventog

mellan främstEU-kommissionen ökade samarbetet DG 1AInom
bildades på miljöområdetinformell samrådsgruppoch DG XI. En
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mellan EU-kommissionen och medlemsländerna. Denna har hittills
haft sammanträden. Syftet medtre informeramötena är pågå-att om
ende aktiviteter, främst vad gäller olika former bistånd till kandi-av
datländerna.

Även i många medlemsländer, Östeu-främst de tillgränsarsom
har frågan östutvidgningens effekter miljöområdet fåttropa, om

uppmärksamhet. I Finland ochstor Danmark har miljöministerierna
under året publicerat i denna fråga.rapporter

ÖsterrikeDe nordiska länderna Tyskland och har tillsamt stor
del inriktat sitt bilaterala miljöstöd till anpassningsprocessen.

Sverigel har EU:s östutvidgning givits hög prioritet såväl all-
mänpolitiskt miljöområdet. Hithörande frågor har tagitssom upp
vid antal framföralltmedett stort möten Polen och de baltiska stater-

I Sidas och Naturvårdsverkets mandat for det bilaterala stödetna. ges
EU-utvidgningen tydlig plats.nu en

Naturvårdsverket initierade i början 1996 studie EU-av en om
utvidgningens miljöeffekter. Studien utfördes Stockholm Envi-av

Institute, SEI avlämnaderonment Environmentalrapportensom
Implications of EU Membership of Estonia, Latvia, Lithuania and
Poland. I november 1996 anordnade Naturvårdsverket specielltett ut-
vidgningsseminarium med deltagande från de baltiska ländernatre
och EU-kommissionen.

2.4 Stöd till utvidgningsprocessen

2.4.1 Phare och andra EU-fonder

Phare-programmet inleddes 1990. Det först stödprogram forett attvar
bistå Ungern och Polen i det omfattande förändringsarbete på-som
börjats 1989. Antalet länder kunde få stöd via Phare utökades isom
takt med förändringsarbetet inleddes i övriga länderatt i Central- och
Östeuropa. Från och med 1993 omfattas elva länder d.v.s. de länder

sökt medlemskap i EU plus Albanien.som
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miljarder ECUanslog totalt 4,3perioden 1990-1994 EUUnder
Miljöområdet har fått 9finansiera Phare-programmet.för procentatt

femte delprogrammet.och varit detdessa störstaav
inklusive rådgivning inomkunskapsöverföring,stödjerPhare

studi-utbildning ochanvändning konsulter,politikområden,olika av
lagstiftning och in-för reformeringstöd till insatsersamt avgerer,

olikainvesteringsstöd dels i formlämnar ocksåstitutioner. Phare av
finansieringsstöd.dels direktförstudier,typer av

Köpenhamn i juni 1993rådets imed Europeiskasamband möteI
villfrån länderbedömning ansökningarfast förlades kriterier somav

finan-tvåframhölls också PhareDåbli medlemmar EU. som en avav
kandidatländerna istödjaanvändas förskullesieringskällor attsom

beslu-för medlemskap. Detuppfylla kriteriernamedderas arbete att
Europeiskamedan denför bidragsmedlenskulletades Phareatt svara

lån.för erforderligaskullelnvesteringsbanken, EIB, svara
inriktas påallt kommithar Phare-programmetSedan dess attmer

föruppfylla kraven EU-strävandenländernasstödjerprojekt attsom
miljöområdet.gäller inte minstmedlemskap. Detta

miljöområdetkandidatländerna påtillstöddelen EU:sStörre av
med vissamån kompletteratPhare, i någonkanaliserats viahar pro-

LIFE-fonden.finansieratsjekt avsom
till miljö-anslagitsmiljoner ECUtotalt cirka 600Från har1990

projekt inommiljörelateradeskall läggasPhare. Till dettaviainsatser
haroktober 1997 EU-jordbruk m.fl.energi, Isektorer som

två-årsperiod skall anslå 3föreslagit underkommissionen att enman
anpassningsprocessen.tillmiljarder ECU

områden:följandetill insatser inomfrämst lämnatsStöd har

och miljöpolitik,miljöstrategierutarbetande av0
institutioner,olikakompetensuppbyggnad och för stärkaatt0

förorenade områden,särskilt0
mångfald,biologisk0

avfall,miljöfarligt0

luftföroreningar,0
industrin,iniljöanpassning avo

strålskydd.kärnsäkerhet och bättreökadstöd till0
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Under 1996 EU-kommissionen miljöstrategi för Pha-antog en ny
Enligt denna skall stöd till anpassningsarbetet och andra insatserre.

kan stödja detta miljöområdet i fortsättningen högsta prio-som ges
ritet.

Enligt den miljöstrategin kommer Phares stöd miljöområ-pånya
det inriktas främst på två områden, nämligen tekniskt bistånd ochatt
investeringsstöd.

Miljöministerierna i kandidatländema har idag tillgång till tre
PHARE-fmansierade särskilt för stödjaupprättats attprogram som
anpassningsprocessen:

Nationella anpassningsbyråer. Flera kandidatländema har0 av eg-
nationella PHARE-fmansierade för tek-na program som svarar

niskt bistånd rörande anpassningsfrågor inom samtliga sektorer.

The Technical Assistance Exchange Programme TAIEX. TAI-0
erbjuderEX rådgivning inom olika sektorer, översättning och

under kortare tid inklusive tjänstemän från EU:s med-experter
lemsländer rörande allmänna anpassningsfrågor och med inrikt-
ning främst inremarknadsdirektiv.

The Phare Approximation Facility for Environment DISAE0
för tekniskt bistånd rörande anpassningen inom miljöom-svarar

rådet och speciellt i sådana fall där miljöfrågorna har andra krav
övriga sektorer. Resurserna tilluppgår totaltän 10 miljoner

ECU.

Phare-programmet i sin reviderade form föreslås i fort-ävenatt
sättningen det viktigaste finansiella instrumentet i anpassnings-vara

Enligt de riktlinjerna för Phare är programmetsprocessen. nya
främsta målsättning förbereda kandidatländema för medlemskap.att

skall koncentrerasProgrammet institutionsuppbyggnad och på att
finansiera investeringsprojekt. Av Phares skall 30 procentresurser
användas institutionsuppbyggnad och 70 till investeringar.procent

Särskilda medel föreslås för bistånd jordbruksområ-avsättas
Ungefärdet. miljoner500 ECU år föreslås för insatser från ochper

med år 2000. skall skeInsatserna i enlighet med nationella program.
tredjeEtt insatsområde utpekas strukturstöd på regionalärsom

nivå. Kandidatländerna skall bekanta med hur EU:s struktur-göras
fonder fungerar så de de blir medlemmar kan tillämpa denäratt reg-

ochler gäller för strukturfonderna därmed säkerställa deattsom re-
via fonderna, kommer ställas till deras förfogandeattsurser, som an-
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EU-kommissionen räknar i sitt förslag tillvänds nästarätt sätt.
medlemsländerna skall haIångtidsbudget för med deEU rättatt nya

stöd från strukturfonderna.till cirka miljarder ECU år i45 per
medel förslås miljard år fr.0.m. årdessa l ECUAv avsättsatt per
förmedlemskapsstöd. Medlen föreslås administreras vias.k.2000 som

kandidatländer inledningsvisEnligt förslaget skall samtligaPhare.
medlemmarna får delomfattas insatserna. takt med deI att nya avav

strukturfonderna föreslås medlen i ökande utsträck-reguljärade att
länder inte blivit medlemmar.skall till de Insatser-ning ännusom

första inriktas föra kandi-skall enligt förslaget i hand att uppna
miljöområ-infrastruktur till nivå. ochdatländernas EU:s Transport-

särskilt angelägna insatsområden.dena nämns som
kandidatländernanaturvårdsområdet kommermiljö- ochPå
finansiera projektLIFE-fonden förkunna dradessutom attnyttaatt av

EU-lagstiftningen projekt medför uppfyllabetydelse t.ex.att an-av
Habitat-direktivet och genomförandet Natura 2000-knytning till av

nätverket.

Agenda 20002.4.2

Pre-accession2000-dokumentet Reinforcing theAgendadel tvål av -
rad åtgärderEU-kommissionen fram förslag tillläggerStrategy en-

Östeuropa och för-till länderna i Central- ochstärka stödetför att
be-Förändringarna Phareprogrammetmedlemskapsprocessen. somav

föregående avsnitt dessa.rördes i är ett av
förmedlemskapsstra-målsättningen med den s.k.allmännaDen

förbereda kan-sammanhållet förerbjudategin är attettatt program
Östeuropa gälleroch medlemskap. Dettadidatländerna i Central-

förhandlingar kan kommaförberedelser ellernuvarande näroavsett
prioriteringar framgårArbetet bör ske enligt depåbörjas.att avsom

EU-kommissionen ladekandidatländernaländerutlåtandende om som
prioriteringarVissa dessamitten juni 1997.fram i är gemen-avav

landspecifikaandra be-kandidatländer medanför samtliga ärsamma
land.förhållanden i respektiveroende rådande

EU-kommissionenmiljöavsnitt konstaterardokumentetsl att
miljöproblemgenerellt inför akutakandidatländerna står änrent mera

särskilt inom områdenagällernuvarande EU-medlemmarna. Dettade
avfallshantering. del starkt in-Ioch luftföroreningar samtvatten- en
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dustrialiserade områden har miljöförstöringen resulterat i allvarliga
Åtgärdernaskador inklusive hälsoeffekter. miljöområdet dei cen-

tral- och östeuropeiska länderna karaktäriseras fortfarande oftast av
tekniska åtgärder för olika utsläpp, medan miljöar-att typerrena av
betet inom EU kommit i fas där det gäller komma till rättaatten
med effekterna diffusa föroreningskällor inom sektorer jord-av som
bruk, energi, turism och inom speciella industribranscher.transporter,

EU-kommissionen framhåller vidare den gradvisaatt anpass-
ningen till marknadsekonomiska principer redan har lett till mångaatt

de energikrävande och förorenande anläggningarnamest stängtsav
eller moderniserats. anpassningEn till världsmarknadspriserna
energi kommer ytterligare påskynda denna utveckling. Kandidat-att
länderna arbetar redan med miljöfrågorna med hjälp bistånd frånav

och internationelltEU bistånd. Ytterligare omfattande åtgärderannat
under medlemskap bör leda till skillnaderna i nivå-mot attprocessen

miljöskyddet minskar. detta bedömerTrots EU-kommissionenerna
skillnaderna kommer betydande under lång tid.att att vara

Omfattande insatser inklusive betydande ekonomiskt och tek-
niskt bistånd från tycks förutsättningEU, for kandidatlän-attvara en
derna skall kunna klara anpassningen till EU:s miljölagstiftning.

gällerDetta särskilt inom och energiområdena. Investeringarvatten
kommer också krävas för komma till med problematt rättaatt som
innebär direkta effekter befolkningens hälsa och för förbättraatt
förhållanden hänger med miljöproblem har sinasom samman som

i den gamla tiden förorenade jordar ochrötter farligt avfall etc..
EU-kommissionen understryker också miljöinsatserna i Cen-att

Östeuropatral- och kommer till inte bara för dessa län-att nyttavara
der, förockså miljön i de nuvarande EU-länderna. På grundutan av
den betydligt marginalmiljönyttan investeringar i kandidat-större av
länderna jämfört med investeringar i de nuvarande EU-länderna, så
borde fokusering miljöinvesteringarna i de förra vins-störreen av ge

för samhället och därför bättre skydd för alla medbor-ter Europasett
gare.

Öst-Investeringar för lösa miljöproblemen i Central- ochatt
kan dessutom skapa viktiga marknader för EU-industriereuropa som

verksamma inom miljösektorn eller andra berördaär sektorer. Detta
kan i sin innebära dessa industrier stärker sin konkurrensför-tur att
måga på snabbväxande högteknologiska marknader.

det gäller prioriteradeNär områden pekar EU-kommissionen sär-
skilt behovet stärka kandidatländernas institutionella ochattav
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miljöområdetspecialisterUtbildningkapacitet.administrativa av
förföreslåsVidareområde.prioriterat attsådant mannämns ettsom

medlemsländernanuvarandedeför hurplanerframskalllandvarje ta
till för-ställakandidatländerna experterattskall kunna stötta genom

utlåtande.respektiveiprioriterasområdendeinomfogande som
uppfyllakunnaskalleffektivtpåkandidatländerna sättettFör att

EU-kommissionen,enligtdet, attkommermiljöstandards såEU:s
erforderliga in-länder. Densamtligaiinvesteringarmassivakrävas
betecknasEU-kommissionendensåvesteringsnivån är att somstor av

intekommerEUbudgetarna.nationella attdeohållbar förlångsiktigt
blirdet ländernadettillframåterstående attfylla gapetkunna ut

emellertidregelverketuppfyllaför ärInvesteringarmedlemmar. att en
förgrundenförmedlemskapsstrategin och utgöriprioriteringarnaav

Phare-programmetomorienteringen av
skallproblemställningardessaföreslårEU-kommissionen att

tvåtacklas sätt:

utarbetaEU-kommissionenmedsamarbeteibörLänderna rea-0
effektivthur sättforstrategierlångsiktiga ettlistiska man

GenomförandetEU.inomsig till kravenkunnaskall avanpassa
deinnankandidatländersamtligainledas istrategier bördessa

åtböruppmärksamhetSärskild ägnas vatten-medlemmar.blir
priorite-identifierabörStrategiernaluftföroreningsfrågorna.och

viduppfylltshabörmålsättningarochnyckelområdenrade som
tidtabeller föromfatta närocksåbörmedlemskap. Deförtiden

skyldig-Tillhörandefulltgenomfördaskall ut.EU-kraven vara
tillämpasmåsteEU-kravenmedlemsavtalen.iinarbetasbörheter

investeringar.allaför nya
måsteekonomiskautländskaochinhemskaBetydande resurser0

för dessastödsektorn,privatafrån densärskiltmobiliseras, som
del dessamedbidrakunnabarakommerstrategier. EU att aven

resurser.

Övrigt anpassningsprocessentillstöd2.4.3

satsning imiljöpolitiskkraftfullmycketinnebärEU-utvidgningen en
till mil-fonderolika EUstöddetkandidatländerna. Förutom gersom

organisationermultilateralaandraharkandidatländernaijöåtgärder
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också alltmer börjat inrikta sitt stöd denna Bland de vikti-process.
kan följande.nämnasgaste

Världsbanken och den Europeiska utvecklingsbanken EBRD,
har i allt utsträckning inriktat sitt miljöstöd till EU-relateradestörre
projekt i kandidatländerna.

Öst-OECD finnsInom speciellt till stöd för de ochett program
Centraleuropeiska ländernas miljöarbete. Det sker inom den sk Euro-
peiska miljöaktionsplanen, vid paneuropeiskt miljömi-antogs ettsom
nistermöte i arbetetLucern 1993. 1 ingår främst bistå vid utarbe-att
tandet nationella miljöprogram. takt medI EU-utvidgningenatt tarav
fart kommer framöverOECD alltmer koncentrera sina insatseratt
de sk NIS-länderna forna Sovjetunionen exklusive de baltiska stater-
na.

På USA:s initiativ inrättades 1991 regionalt miljöcenter i Bu-ett
dapest, SyftetUngern. med bistå ländernas regeringar,ärcentret att
iniljörörelser industri med olika former stöd for deras miljö-samt av
arbete. uppgiftEn alltmer koncentrerar sig sigcentret är attsom nu
bistå kandidatländerna i deras interna förberedelser inför de kom-
mande förhandlingarna EU-medlemskap.om

nordiska regeringarnaDe beslöt redan år 1989 upprättaatt ett
nordiskt miljöfmansieringsbolag, syfteNEFCO. Dess underlättaär att
miljöinvesteringar i Nordens närområde. Man kan dettagöra genom
såväl aktieteckning långsiktig långivning till olika formersom av
miljöinvesteringar. Enligt den nuvarande stadgan skall stödjaNEFCO
sådana projekt underlättar den kommande EU-anslutningen.som

Sverige har omfattande bilateralt stöd till främst de bal-gett ett
tiska också till Ryssland och andra tidigare sovjetre-staterna, men
publiker inom områdena kärnsäkerhet, strålskyddssäkerhet och icke-
spridning kärnvapen.av

Miljörörelsen har också sig i stödja sinaengagerat att syster-
organisationer i kandidatländerna i olika miljöfrågor relevans förav
anpassningsprocessen.

bilateralaDet svenska stödet på miljö- och energiområdet redo-
visas i Swedish Environment and CooperationEnergyrapporten
with Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Russia. publicera-Den
des Naturvårdsverket i1996 samarbete med övriga berördaav myn-
digheter och organisationer.
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Miljötillståndet i Europa3

Miljötillståndet i Europa3.1

miljötillståndet iöversiktlig beskrivning Europaomfattande,En av
framladeskallade DOBRIS-rapportenpresenterades i den så som av

EEA,Environment Agency,miljöbyrå 1995 EuropeanEU:s som en
forkallade Environment Europeoch bidrag till den såuppföljning av

Dobris i Tjeckien däruppkallad efter slottetRapporten ärprocessen.
miljöministermöteinleddes vidforEnvironment Europe-processen ett

antal viktiga miljöproblem. Dessaidentifieras1991. I ärettrapporten
stratosfåriska ozonlagret,nedbrytning detklimatförändringar, av

försurning,andra fotokemiska oxidanter,ochmarknära utnytt-ozon
vattendrag och grundvat-fárskvatten sjöar,föroreningjande och av

biologisk mångfald, hotförlustskogsresurserna,utarmningten, avav
avfall och avfalls-kemiska risker,kustområden,och förvaltning av

hälsoeffekter imiljö- ochhantering tätorter.samt
ibedömningarenligt deproblem förekommer, görsDessa som

europeiskautsträckning i samtligaeller mindrei störrerapporten,
omfattning de kansådanochländer attär sammantaget ansesav en

miljöproblem.all-europeiskabetecknasvadutgöra somsom
efter andraiindustriella utvecklingen EuropasnabbaDen

Östeuropa snabbt ökandetillsåvälvärldskriget ledde i Väst- ut-som
snabbt ökande avfalls-lufttill ochföroreningarsläpp samtvattenav

med åtföljandeVattenkvalitetluft- ochmängder. försämringDen av
ipå allvarbörjade uppmärksammasoch hälsa,effekter ekosystem

ledde tilll970-talet.och Dettaframförallt under 1960-Europavästra
framföralltutsläppen,åtgärdsarbete för begränsasystematiskt attett

utbyggnad kommu-tillenergiproduktion,ochfrån industri- samt av
sektorer harfrån dessamiljöproblemenreningsverk.nala De stora

betydande omfattning,minskat iårenunder de gångna 20 även om
frånkan lösta påproblemeninnanmycket återstår ettgöraatt anses

acceptabeltmiljösynpunkt fullt sätt.
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ÖsteuropaCentral- ochI rådde inom de centralplanerade eko-
nomierna miljöfrågorna. information miljö-Nären annan syn om
tillståndet blev allmänt tillgänglig i slutet 1980-talet uppenbaradesav
omfattande brister såväl i ländernas industriella utveckling, närsom
det gällde miljöarbetet. Bristerna i miljöinsatser hade skapat stora
miljöskulder såväl i form uteblivna investeringar, i formav som av
lokalt och i vissa fall regionalt försämrad miljö och hälsotillstånd.

ÖsteuropaMiljöförhållandena i länderna i Central- och framhålls
ofta mycket dåliga med omfattande hälsoeffekter i ochtätortersom
industriområden, skogsdöd, markförstöring till följd ensidigt jord-av
bruk och övergödning, förstörelse grundvatten Mycket i be-etc.av
skrivningarna underbyggtväl det finns också beskrivningarär men

visat sig överdrivna, framförallt det gäller den geografiskanärsom
omfattningen problemen.av

speglar ländernas verkligaDetta miljösituation till störstaatt
delen karakteriseras mycket och allvarliga lokala problem,storaav
medan delar länderna varit mindre exploaterade och istora stor ut-av
sträckning undgått omfattande föroreningspåverkan.mera

Sedan sker i dessa1989-90 länder snabb förändring och ut-en
veckling, där ambitionen levnadsstandarduppnå iär att samma som

Som del i denna har redanEuropa. betydande insat-västra en process
gjorts för komma tillrätta med de miljöproblemen ochvärstaattser

åtgärda de förorenade områdena.mest
Nedan kort genomgång miljötillståndet i Sve-Europa,görs en av

rige och omgivande havsområden i kandidatländerna och övrigasamt
Östeuropa.länder i Central- och detaljerad beskrivningFör meraen

hänvisas till bilaga

Luftföroreningar

Utsläppens storlek och fördelning mellan olika källor

Utsläpp olika luftföroreningar och effekterde hälsatyperav av
och miljö dessa medför de allvarligaste miljö-ettsom anses vara
problemen i de flesta delarna viktigaste luftförorening-Europa. Deav

svaveldioxid, kväveoxider flyktigaS02, NOx, ammoniak,ärarna
organiska volatile organic compounds, VOC,ämnen samtozon par-
tiklar inklusive tungmetaller och svårnedbrytbara organiska före-
ningar.
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och industriområden förorsakar luftföroreningar-l större tätorter
hälsoproblem.allvarliga miljö- och På det regionala planet föror-na,

sakar luftföroreningarna, främst svaveldioxid, kväveoxider och ozon,
vegetationsskador inklusive skador ekonomiskt viktiga grödor. Vi-

skador skog, försurningdare orsakar dessa utsläpp mark ochav
till övergödning mark, och kusthav. Utsläpp ivattenvatten samt av

koldioxid, dikväveoxid bidraroch det glo-Europa metan,av ozon
till klimatförändringar inklusive växthuseffekten.bala planet Dessa

till uttunningen stratosfariska ozonlagret.utsläpp bidrar detäven av
Utsläppen luftföreningar i olika europeiska länder kommerav

från i utsläppskällor. viktigaste källor-Destort sett typer avsamma
na/samhällssektorerna el- och värmeproduktion, bostadsuppvärm-är

särskilt vägtrafiken, olika industriprocesserning, transporter samt
Utsläppens fördelning mellan olika källor framgårjordbruket. ta-av

bilaga Fördelningen baseras statistik från varförbell i på 1990,4
understryka betydande förändringar sannolikt hardet är värt att att

framför allt i de central- och östeuropeiska länderna.skett sedan dess,

luftfororeningsutsläppens fördelningSiffror storlek och iöver
tabellernaolika länder framgår i bilaga Utsläppen redovisas1-3av

formdels totala utsläpp land för åren 1980-1994, dels iper avsom
utsläpp för siffrornaförväntade åren 2000-2010. De motsvararsenare

vad länderna åtagit sig internationella avtal eller vad ländernagenom
nationella mål. Utsläppen redovisas också utsläppsatt upp som som

capita och ytenhet, tabell i bilaga olika uppgifter5 Dessaper per se
viktiga vid diskussion hur föråtgärdsstrategier minskaär atten om

skall utformas.utsläppen
allmänhet finner de utsläppen i de tithe-l största mestman

folkade delarna De utsläppen finns i bandEuropa. största ettav ge-
Storbritannienfrån Nederländerna, Tyskland ochEuropa genomnom

Tjeckien till Polen.
framgårtabellerna utsläppen svaveldioxid såvälAv att av per

flertal fall länderna icapita såväl ytenhet i iär störreettsom per
Östeuropa, jämfört EU-länder.Central- och med utsläppen i många

Beträffande i Skandinavi-utsläppen kväveoxider så dessaär störstav
capita medan de ytenhet nord-räknar iär störstom man per peren

Europa.västra
luftföroreningar atmosfärenvälkänt iDet är att transporteras

och påverkar luftkvalitet och nedfallet förore-långa avståndöver av
intilliggande avlägset belägna områden.ningar i såväl Kun-som mera

hur luftföroreningar sprids nödvändiga skallskaper är när ut-om man
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arbeta konkreta åtgärdsstrategier för effektivastpå möjligaatt sätt
minska luftföroreningsutsläppen och därmed också de negativa ef-
fekterna hälsa och miljö.

Hälso- och materialeffekter luftföroreningarav

Dålig luftkvalitet i huvudsak tätortsproblem. Utsläpp luftför-är ett av
oreningar marken från bl.a. bostadsuppvärmning och trafik le-nära
der till halter allt oftast överskrider nationella och interna-som som
tionella gränsvärden. Halterna svaveldioxid i allmänhet någotärav

Östeuropahögre i Central- och jämfört med i EU-länderna. deI sena-
länderna tenderar emellertid halterna kväveoxider hög-attre av vara

re.
välkänt luftDet dålig skadlig för människors hälsa.är äratt

Världshälsoorganisationens WHO riktlinjer för Iuftkvalitet över-
skrids för eller flera luftföroreningar minst gång året i 70-80en en om

alla europeiska städer med 500 000 innevånare.änprocent av mer
beräknar också den befolkningMan lever i Europasatt stor-av som

städer, cirka miljoner150 människor, så lever ungefär hälften i stads-
områden där koncentrationema svaveldioxid och/eller partiklarav
överskrider WHO-riktlinjema minst gång året.en om

Eftersom bildas och långa avståndövertransporteras ut-ozon
del befolkning förEuropas höga koncentratio-sätts ännu störreen av
underozon Partiklar i luften utgöraner av smog sommaren. anses

det hotet människors hälsa sin fysikaliska såvälstörsta genom som
kemiska påverkan på andningssystemet

Luftföroreningarnas skadliga effekt människors hälsa ochpå de
kostnader detta medför har inte kunnat beräknas i detalj. Det är
emellertid klart det sig omfattning i vil-Denröratt storaom summor.

befolkningen luftföroreningarken inom EU för beräknas iutsätts vara
den för helhet. finns emellertidEuropa Detsettstort samma som som

vissa olikheter det gäller sammansättningen luftföroreningama.när av
förbättrats underLuftkvaliteten har i allmänhet i hela deEuropa

partiklaråren. gäller särskilt för svaveldioxid, och20 Dettasenaste
sannolikt bliutveckling förväntas fortsätta och kommerbly. Denna att

ÖsteuropeiskaCentral- ochden i hela deEuropa oavsett omsamma
EU-medlemmar eller inte.länderna blir

Trafiken viktig utsläppskälla i idag och harVästeuropaär en
delarnaockså blivit allt viktigare i de centrala och Europa,östra av

beroende all-dels följd dels ökat antal privatbilar, påettsom en av



SOU 1997:149 63

ökande längre sikt kommerPå den framtida for-mänt transporter.
donsparken bli mindre utsläppsintensiv såväl i Väst- i Cen-att som

Östeuropa,tral- och i takt med de skärpta utsläppskraven slår ige-att
för nytillverkade bilar. På kort sikt kommer dock den moder-nom
fordonsparken med de lägsta utsläppen finnas i Västeuropa.naste att

Många luftföroreningar påverkar den hastighet med vilken olika
material förstörs, såsom byggnads- och konstruktionsmaterial, betong
och metaller, också plaster, och färger. Materialskadorna itygermen

förorsakas blandningen föroreningar. Material-tätorterna anses av av
förstörelse följd människans verksamheter inget fe-är nyttsom en av

del historiska byggnaderEn har emellertid tagit skadanomen. mer
under de femtio åren under de första fyra eller fem sekleränsenaste

funnitsde till.som
Alla slags material ekonomiskt värde ochrepresenterar ett ma-

terialskadorna förorsakar ekonomiska förluster i länder.Europasstora
kulturarvet har också estetiskt värde.Men Många kultur-ett tusen

byggnader i påverkas föroreningar. finnsEuropa ingenDet störreav
skillnad mellan situationen inom och denEU i många central- och
östeuropeiska länder. Inte enbart minnesmärken på den europeiska

Ävenkontinenten för denna påverkan. hällristningar iär utsatta
Skandinavien förstörs för närvarande snabbare grund luftföro-på av
reningarnas påverkan.

Något absolut värde på de materialskador luftföroreningarnasom
förorsakar har inte kunnat beräknas, tillräck-men summan anses vara

för delenligt kostnaderna för minskastörremotsvarastor att attav
föroreningsutsläppen.

Skador på växter

koncentrationer svaveldioxid, kvävedioxid ochHöga andra luft-av
föroreningar kan direktamedföra skador på Sådana, i huvud-växter.
sak lokala effekter, kan förekomma i del kraftigt förorenade omrâ-en
den. den luftföroreningOzon enda för närvarande känd förär ärsom

förorsaka sådana direkta effekter regional omfattningatt av vege-
tationen i Europa.

ozonkoncentrationer skadorHöga förorsakar känsliga vilda
och grödor klöver och potatis, områdenväxter över storavete,som

i Kunskaperna skogsträds känslighet begränsade.Europa. ärom mera
Lövträd känsligare barrträd. kritiska nivåerna förDeänanses
skogsträd överskrids eller mindre varje i flertaletmer sommar euro-
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peiska områden så långt mellersta Skandinavien. Ozonnorrut som an-
delvis orsaken till blad- barrförlusteroch hos skogsträd.ses vara

Försurning mark och vattenav

svavel- och kväveoxider släppsNär i luften deomvandlas till olikaut
därefter, efter längre eller kortare tid, faller ned på mark,syror som

sjöar, vattendrag och havsområden. har då försurandeDe effekten
jordar, och grundvatten. Ammoniak i huvudsak härstammaryt- som
från jordbruket förstärker försurningseffekten. Svavelnedfallet domi-

Östeuropa,försurningseffekterna i Central- och medan nedfalletnerar
kväveföreningar betydelsefullare, relativt i Västeuropa.är sett,av

Svavelnedfallet förekommerDet inom industria-detstörsta
liserade och tätbefolkade området från Polen Tjeckien, Tysk-över
land, Belgien och Nederländerna till Storbritannien. ned-Det största
fallet kväveföreningar finner inom område omfattarettav man som

Österri-Belgien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern,
ke, delen Italien, Schweiz, delen Frankrike och söd-norra av norra av

delen Storbritannien. absolut nedfallet förekommerDet istörstara av
Tyskland, Nederländerna och Belgien.västra

känsligaste markerna finnsDe i Skandinavien. För närvarande
överskrids de kritiska belastningsgränsema för nedfall cirkaöversurt
60 Europas ekosystem. Sådana områden finns iprocent nästanav
samtliga europeiska länder. Ekosystemen i de centrala delarna i Eu-

får 20 gånger eller nedfall de kritiska belast-ta änemot surtropa mer
gsgränsernan .

Effekter nedfallsurtav

Markförsurning på grund atmosfäriskt nedfall föroreningar fö-av av
rekommer inom många områden i Nordeuropa, särskilt isavlagrade
sandiga jordar i Skandinavien, Finland och intilliggande områden i
Ryssland i Skottland, Nederländerna och Nordtyskland. De på-samt
verkade jordarna karaktäriseras de har mycket låg förmågaattav en

oskadliggöra neutralisera försurande Markförsurning fo-att ämnen.
rekommer också i motståndskraftiga jordar i de industrialiserademera

kritiskaDen belastningsgränsendefinieras denhögstatillförsel försurandeäm-som av
områdemark ellervatten kan skadoruppstår.ett emotta utanattnensom
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Tyskland. Sjöförsurningsödra Tjeckien ochregionerna i Polen, östra
näraliggandefrämst Finland och områ-förekommer i Sverige,Norge,

utsträckning kunnatRyssland. Sjöförsurning har också i vissden i
England.i Skottland och i de delarnakonstateras norra av

Skador på skog

Luft-delarallvarligt problem i Europa.Skogsskador utgör ett stora av
dels direkt via gasformigakan bidra till skogsskadorföroreningar

indirekt via försu-viktigaste dessa delsföroreningar, den är ozon,av
Studierurlakats och förlorat viktiga näringsämnen.rade jordar som

kronundersökningar.regelbundet med hjälp så kalladegenomförs av
fjär-hadetotala antalet undersökta träd mer 150.000detAv än en

klassifice-blad eller barr ochdedel sina25än procenttappat avmer
tvekan blivitskadade. Skogarnas tillstånd harrades sämreutansom

visar emeller-i helhet. vissa regionerunder årens lopp Europa lsom
förbättring.trädslag och åldersgrupper träd teckentid vissa av

nedfall försurandeFramtida ämnenav

beräknas nedfalletgrund utsläpp, särskilt svaveldioxid,På lägreav av
minska betydligt under deförsurande föroreningar Europaöverav

Åtagandena länderna gjort inom för detkommande åren. som ramen
svavelprotokollet till ECE-konventionen långvägaandra gräns-om

luftföroreningar LRTAP-konventionen emellertidöverskridande är
för tillräckligt skydd alla känsliga ekosystem.tillräckligainte att ge

exempelvis fortfa-skandinaviska ekosystemen kommerDelar deav
nedfall den kritiska be-rande få är större änettemot surtatt ta som

för försurning. Effekter därmed bli kvarkommerlastningsgränsen att
tid.Linder lång

utsläppen kommer skeminskningar de försurandeYtterligare attav
försurningsstrategi och det pla-och de olika delarna EU:snär avom

genomförs.kväveprotokollet till LRTAP-konventionennerade andra
utsläppsminskningar förväntasbetydandeframtiden gällerFör att

till minskat ned-vilket kommer ledade kommande årenunder tio att
detaljerade beräk-för tidigt någrafall. emellertidDet göraännuär att

kvävenedfallet.framtidaningar detav

3 17-1380
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Effekter kvävenedfallav

försurandeFörutom den effekten har nedfallet olika kväve-av
föreningar eutrofierande gödande effekt ekosystemen. Deten
finns emellertid skillnader det gäller hur långt de olika kväve-när
föreningarna i atmosfären innan de deponeras. Ammo-transporteras
niakutsläppen deponeras i mängder utsläppen.närastora

Ekosystem i områden med kvävetillförsel kan drabbasstor av
kraftiga övergödningseffekter eutrofiering. Nedfall kväveföre-av
ningar har eutrofierande effekter jordar och landekosystem liksom

ii och havet. allvarligaste effekterna de fallDe uppstår i dåsötvatten
ekosystem har uppnått tillstånd kvävemättnad eller kvä-nästanett av

sådana områden kommer kväveföreningar fallervemättnad. nedI som
delvis läcka med markvattnet floderoch till ochatt ut transporteras

i förstärker effekternaslutligen havet, där de redan tillgängligaut av
näringsämnen.

Effekterna vegetationen ofta uppenbara. Växterär ärsom an-
passade till näringsfattiga förhållanden förlorar konkurrensen med

föredrar näringsrika omgivningar. mycketEnarter som annan uppen-
bar effekt ökad kvävetillförsel den förekomsten grönal-är storaav av

på trädstammar, och byggnader. bidrarDessutomväggarstenar,ger
kvävet till kraftigt ökad tillväxt alger i vattenmiljön.av

Kväveeffekter i form förändringar floran, markläckage ochav av
omfattning,försurning har, i eller mindre konstaterats istörre stora

delar inklusive i de södra delarna Skandinavien.Europa,av av

Nedfall tungmetallerav

atmosfären form frånTungmetaller släpps till i partiklarut ettav an-
tal industriprocesser och från förbränning fossila bränslen. Ettav
viktigt undantag kvicksilver till delen släpps iär största utsom gas-

1970-talet det skett betydande minskningfas. Sedan början harav en
tungmetallutsläppen. Orsakerna till detta har varit flera. anled-Enav

teknik införts för begränsa stoftutsläppen,ning är att att en annan av-
användningen vissa metaller infö-vecklingen t.ex.av av som genom

randet blyfri bensin.av
grund de allmänt minskade tungmetallutsläppen harPå pro-av

tungmetaller blivit lokalt. närvarande fokuserasblemen med Förmera
regionala tungmetallproblemen till metaller: kvicksilver, kad-de tre
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metaller har också minskat,dessaoch bly. Utsläppenmium menav
föroreningsproblemFörekommerlokala planettillräckligt. På detinte

industrianläggningar.fortfarande kring vissa
nedfall bly grundför ochnedåtgående trend utsläppEn avav

helai Västeuropablyad bensin har kunnatavvecklingen noterasav
Östeuropa. spridningenregionalaoch Dendelar Central-och avav

kraftigt betydelse.minskat ibly har
ned-halterna i luften ochminskadebeträffar kvicksilver såVad

början 1990-ochSkandinavien under slutet 1980fallet över avav
ochutsläpp i Central-följd minskadevilkettalet, vara avanses en

Östeuropa. förfortfarande mycketKvicksilvernedfallet emellertidär
ytterligare be-föreffektiva åtgärdsstrategierdet krävsoch attstort

europeiska ekosystemen.belastningen degränsa
nedfall fråntungmetaller inte baraMarken förorenas genomav

jordbruketanvänds inomhandelsgödselockså vialuften utan som
handelsgödsel likatillförseln viakadmium såVad gäller varaanses

luftburna nedfallet.detviktig som

tungmetallerEffekter av

markenmikroorganismerna igiftiga och påverkarTungmetallerna är
ieffekter förekommeraktivitet minskar. Sådanadessasså sätt att

gamla in-i huvudsak kringackumulerade utsläpp,medområden stora
dustrianläggningar.

i blodet hosförhöjda blyhaltertio år sedanFör uppmättesänmer
kunde ocksåvissa områdensärskilt hos barn. Iimänniskor tätorter,

betydande minskning-och med denhälsoeffekter registreras. ldirekta
minskatexponeringen ocksåi bensin så harblyhalten avsevärt.en av

Östeuropa fortfarandeemellertid blyochCentral- ettl varaanses
hos 000utvecklingsstörningar 400förorsakatproblem haochstort

barn. .
allvarligtskandinaviska sjöarfrånKvicksilver i fisk utgör ett

utfärdats,hälsorekommendationer harstrikta sär-hälsoproblem och
och barn.kvinnorhavandekänsligaskilt för somgrupper

föroreningarorganiskasvårnedbrytbaraNedfall av

all-i miljön kallas iuppehållstidmed långföroreningarOrganiska
föroreningar POP. Dessaorganiska ämnensvårnedbrytbaramänhet

avfallsförbränning,helaolika källor i Europa,frånsläpps ut varav
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återvinning tungmetaller, träskyddsmedel, och metallin-transport-av
Ämnenadustrin några. kan medföra negativa effekter i miljönär

giftighetgrund sin och benägenhet ansamlas i näringskedjorna.attav
Svårnedbrytbara organiska föroreningar påträffas i många delar

och i Arktis. förekommerEuropa POPs i mark ochäven vattenav
kring förorenade områden, till exempel industrier och avfallsdeponi-

Bekämpningsmedel kan hot grundvattnet i jord-utgöra ett moter.
bruksområden.

Belastningen och koncentrationerna dessa i Europaämnen ärav
inte kända i detalj. högsta halterna polycykliska aromatiskaDe av

Öst-kolväten vintern i städerna i Central-PAH under ochuppmäts
långdistanstransporteras i atmosfären. AnvändningenPAHseuropa.

polyklorerade bifenyler sedan längre strikt kontrolleradPCB ärav
finnereller helt förbjuden. detta fortfarande PCB iTrots atmos-man

fåren och i andra delar miljön. Koncentrationerna i denPCBav av
marina miljön och i biologiskt material har dock minskat under de se-

Östersjön.åren i områdena kringnaste

Åtgärder lufifdroreningsutsldppmot

luftföroreningarbakgrund den långväga spridningen stårMot av av
för komma tillrättadet klart det krävs internationellt samarbeteatt att

med de europeiska luftföroreningsproblemen.
sedan slutet 1970-talet, i förstaSådant samarbete har pågått av

för långväga gränsöverskri-hand inom den konventionenramen om
luftföroreningar LRTAP-konventionen undertecknadesdande som

del samarbetet inom Ekonomiska kommission1979, FN:ssom en av
luftföroreningsfrågorna inom harför Arbetet med EUECE.Europa,

fått allt betydelse. har bl.a. utarbetat försur-successivt EUstörre en
ozonstrategi.ningsstrategi och har inlett arbetet med en

slutitsavtal minskningar luftfororeningsutsläppenDe somom av
protokoll till LRTAP-konventionen.hittills, har utarbetats i form av

kväveoxider ochomfattar utsläpp svaveldioxid,Protokoll som av
protokoll planeras föroch i kraft. Ytterligarehar antagitsVOC trätt

deprotokoll kommer,tungmetaller och POP. Dessakväve, om ge-
miljökvaliteten i helaleda till betydande förbättringarnomförs, att av

Europa.
för minska utsläppen svavel-investeringar har gjortsStora att av

i vissa västeuropeiska länderhar lett till utsläppendioxid. Detta att
länder harminskat med mellan 60 och 80 Mångasedan 1980 procent.
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utsläppsmål förredan minskat sina utsläpp till det år 2010 läggssom
svavelprotokollet till LRTAP-konventionenfast i det andra bilagase

länder Danmark,Till dessa hör de nordiska utom Schweiz och2.
ÖsteuropaÖsterrike. har vissa länderna i Central- ochDessutom av

redan minskat sina utsläpp till eller under målet for år 2010. Dessa
minskningar beror huvudsak den ekonomiska tillbakagången ii på

länder också till viss del aktiva insatser fördessa sedan 1989, men
förbättra miljön.att

vissa länder kräver åtagandena ytterligare avsevärda minsk-För
ningar utsläppen. gäller bl.a. för Storbritannien, Frankrike,Dettaav
Tyskland, Danmark, Polen, Tjeckien och Slovenien.

och sannolikt omfattakväveprotokoll planeras kommerEtt nytt
miljöeffekter kväveoxiderna bidrar till. protokollalla de Dettasom

redan fattande och genomförda beslutförväntas, tillsammans med
utsläppsminskningar.nationellt och inom leda till betydandeEU, att

Östeuropaförändringarna i länderna i Central- ochsnabbaDe
for-mycket svårt uppskatta utsläppen andramedför det är attatt av

svavel under de kommande åren.oreningar 10-15än

vattendrag grundvattenochF Örorening sjöar,av

och vattendragSjöar

Östeuropa,kanske speciellt Central- ochländer, i länderna imångal
luftföroreningama.vattenföroreningarna problemännu större änär ett

vattenförorening förekommer främst i tätbefolkadeOmfattande om-
mängder obehandlat eller otillräckligt behandlatråden där stora av-

till kustvatten.släpps direkt sjöar, vattendrag och Närloppsvatten ut
till medgäller vattenkvaliteten samverkar utsläppen direktdet vattnet

nedfallet luftföroreningar. Förorenade floder för näringsämnenaav
till näringstillskottet tillfrämst fosfor till havet och bidraroch kväve

kustområdena.
för beskriva vattenkvalitetenviktigasteDe ärattparametrarna

förore-och fosfor och giftigaorganiskt material, närsalter kväve
organiska föroreningar.och svårnedbrytbaraningar tungmetaller

presenterades iutvärdering förhållandena i Do-EuropaDen somav
dålig i flodernavattenkvaliteten mångabris-rapporten visade äratt av

Öster-till Nordsjön ochden europeiska kontinenten rinnerpå som
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sjön. finns ingaDet generella skillnader mellan östeuropeiska och
västeuropeiska floder.

Koncentrationerna organiskt material högst i floderna iärav
Öst- och Sydeuropa och i lägst i de nordiska länderna. finnsDet ett
klart samband mellan mängden organiskt material och befolk-
ningstäthet. har nedåtgående trender för organisktMan noterat mate-
rial under de tio åren i flertalet floder i Västeuropa. harDettasenaste
kopplats till den förbättrade avloppsvattenreningen. Förbättringen har

Östeuropa.varit mindre i Central- och

Halterna närsalter i allmänhet låga i floderna i Norden ochärav
höga i band från södra delen Storbritannien till Balkanländernaett av
och Ukraina. Fosfornivåerna, hänger med kommunaltsom samman
avloppsvatten och industriutsläpp, tätbefolkadehöga i områden.är
Kvävehalterna, främst orsakas jordbrukets användningsom av av
handels- och stallgödsel, högst landsbygden.påär

tillskott näringsämnen till och kustvattenFör sötvattenstora av
eutroñering.upphov till Om inte åtgärder vidtas kan allvarligager

eutrofieringseffekter, omfattande algblomningar, uppkomma. Se-t.ex.
fosfordan 1980-talet har allmänt nedåtgående trender för inoteras

flertalet västeuropeiska floder i sjöar medanoch många uppmättman
ökning i de flesta östeuropeiska f1oder. Nedgången i Västeuropaen

bero på den förbättrade avloppsvattenreningen. detta fin-Trotsanses
fortfarande de allra högsta koncentrationerna i västeuropeis-ner man

floder.ka

minskningkontrast till denna har nitrathalterna i floderSom en
Ökandeoch sjöar ökat under de åren. koncentrationer20-40senaste

litenhar emellertid i vattenområden med direktuppmätts även
mänsklig påverkan. bero den ökning det atmosfä-Detta anses av
riska nedfallet kväveföreitingar skett under tidsperiod.som sammaav

floder ochmarkanta ökningen har i i de södraDen östranoteratsmest
delarna Europa.av

ökade under förstaTungmetallhalterna i sjöar och vattendrag
och nådde alarmerande nivåer år Dådelen 1900-talet 1970.runtav

vidtogs åtgärder dessa föroreningar, något under detmot senastesom
tungmetallhalter i västeuropeiskaårtiondet lett till sjunkande många

floder.
beträffandeallmän utvärdering miljösituationenNågon tung-av

grund brist data.metaller och POPs har inte varit möjlig på lav
emellertid halterna de flesta områden betydligtallmänhet ligger i un-
för bra dricksvatten. halter kadmium ochder gränsvärden Höga av
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kvicksilver förekommer dock i vissa europeiska floder. Användning-
antal POPs har förbjudits eller starkt begränsats i flertalett etten av

länder. har lettDetta till markant sänkning halterna i ytvatten.en av

Förorening grundvattenav

Grundvattenkvaliteten inom vissa jordbruksområden hotas nitrat-av
läckage, i huvudsak grund omfattande användning handels-av av
och stallgödsel. Särskilt hotade eller förorenade områden finner iman
Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Danmark. vissaI områ-

iden Danmark, Nederländerna, Frankrike, Litauen och Vitryssland
hotas dricksvattnet bekämpningsmedelav

Avfall

Kommunalt såväl farligt avfall växande miljöproblem i Eu-är ettsom
beräkning avfallsmängdernaEn från olika samhällssektorerropa. av

visar gruvavfall dominerar följt industriavfall och kommunaltatt av
avfall. Statistiken avfallsproduktion, och hanteringöver ärtransporter
osäker. Tillförlitligare data krävs innan avfallsproblemet kan utvärde-

riktigt dettaI sammanhang harmoniseringsätt. ärettras en av
klassificeringen olika avfall viktig. Vissa slutsatser kanärtyperav av

informationdock dras från den finns tillgänglig.som
Under tidsperioden 1975-1990 ökade produktionen kommu-av

nalt avfall generellt. Mängden avfall produceras capita varie-som per
länder.mellan olika Den något lägre i länderna i Central- ochärrar

Östeuropa jämfört med EU-länderna. Till länder med ovanligt stor
produktion kommunalt avfall, kilo400 capita och år,änav mer per

Österrike,hör Nederländerna, Tyskland, Ungern, Schweiz,östra
Danmark, Finland, ochNorge Luxemburg.

Avfallets sammansättning har också ändrats. andelEn större av
industriavfallet betraktas miljöfarligt avfall. Mängden plastnu som

förpackningaroch har ökat i Västeuropa. liknande ökning kan för-En
Östeuropai Central- under deoch kommande åren.väntas även

Avfallshantering

deponeras fortfarande delen avfallet på tippar.l Europa större av
leder ofta till förorening mark och grundvatten till bild-Detta samtav

ning koldioxid och giftiga betydande delEnmetan,av gaser. av av-
fallet bränns och i ökandeutsläppen utsträckningävennumera om re-
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så utsläppen dioxiner, saltsyra och kvicksilver betydande iärnas av
Ökadjämförelse med andra källor. förbränning avfall emellertidärav

alternativ för producera vilketoch leder till minskadvärme,ett att
förbrukning kol. förutsättning dockEn utsläppenärt.ex. attav renas

effektivt sätt.ett
vissa länder bl.a. i Spanien, Portugal, Frankrikel och Danmark,

spelar kompostering betydande roll i avfallshanteringen. Använd-en
ningen sofistikerade komposteringsprocesser, inklusive bio-av mera
gasproduktion, emellertid ibegränsad hela Europa.är

framsteg främstVissa har gjorts, i vissa EU-länder, med att
minska avfallsproduktionen med hjälp ökad avfallsseparering ochav
återvinning. Mycket återstår dock innan kan hävda löstattman man
avfallsproblemen.

regler internationellaoch avtal farligt avfallTrots transporteras
fortfarande och frånEuropas till utveck-Europaöver gränser

Öst-lingsländerna. fråga många länder i Central- ochDetta är en som
pekar viktigt problem.etteuropa som

har under de åren uttryckts beträffande förore-Stor senasteoro
frånning mark och grundvatten gamla avfallstippar. har inteDettaav

minst varit fallet kandidatländerna beskrivit sina respektive län-när
ders miljöproblem. finns ingen pålitlig europeisk beräkningDet av
omfattningen dessa problem. Från vissa länder finns informationav

förorenadeantalet områden och vilka föroreningar förekom-om som
Från EU-länder totalt områden55 000änrapporterasmer. sex mer av

vilka 000 uppskattas befinna sig i från miljösynpunkt kritiskt22 ett
tillstånd. andra EU-länder informationen ofullständig. harl Manär
beräknat det totalt kan komma kosta miljarder25 ECUänatt att mer

åtgärda de allvarligast förorenade områdena. de Central- ochIatt
Östeuropeiska länderna tillkommer de speciella avfalls-
/föroreningsproblem hänger med de tidigare sovjetiskasom samman
militärbaserna

Miljötillståndet i Sverige3.2

miljötillståndet Sverige hänvi-ingående redovisning iFör aven mera
till publikationer utgivna av Naturvårdsverket Miljötillstån-t.ex.sas
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förorenaroch4509 VemNaturvårdsverketsSverigeidet rapport
4788NaturvårdsverketsSverige rapport

till-aktuella problemsammanfattningföljer kortNedan aven
utvecklingen.framtidadendiskussionmed omensammans

Luftföroreningar

europeiskt perspek-små iluftföroreningsutsläppensvenska är ettDe
kväveox-svenskaemellertid decapitautsläppRäknat ärtiv. persom

berokanbilaga 2. Dettai sebland de högsta Europaidutsläppen
också bety-det finnstrafik.intensiv Meninklusivefaktorer,antalett

oli-från radutsläppenstorlekenbeträffandeosäkerheterdande en
terrängfordon. Defrånutsläppenexempelsådantkällor. Ett ärka

tabell 3.1.framgåri Sverigeutsläppskällornaviktigaste av

sektorer 1995från olikaluftföroreningarSvenska utsläppTabell 3.1 av

%% NH1NO:S02 %Sektor

313förbrännings-medelstoraochStora
50MWanläggningar

616Industriell förbränning
8förbränningAnnan

837Industriella processer
372Vägtransporter
44Övriga 23transporter

96Jordbruk
4verksamhetAnnan antropogen

minskat betyd-Sverige harifrån energisektornSvavelutsläppen
ocksåTabellen visarkärnkraft.introduktionenbl.a.ligt, avgenom

ammoniakutsläppen. Dennatotalafor debetydelsejordbrukets stora
iförhållandenamedöverensstämmelseidominans stårtotalasektors

helhet.Europa som

luftkvalitetLokal

tillsammansSverigedelaribefolkningstäthetenlåga storaDen av
utsläppsområ-ifrån deligger långtSverigefaktummed det storaatt
andramed mångajämförelseSverige iidena Europa, gör att europe-

opåverkadrelativthakanavseendenländer, i mångaiska enanses
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miljö, viktigaste lokalaDet problemet förekomst höga luftföro-är av
reningshalter i vilka i huvudsak beror på trafiken i detätorter, södra
delarna landet, också på grund Vedeldning i de Ma-av men av norra.
terialkorrosion och hälsoeffekter fortfarande viktiga frågor iär tät-
ortsområdena.

Effekter svavel- och kvävenedfallav

Storskalig förorening beror försurande och eutrofierande äm-som
fotokemiska oxidanter förorsakar negativa miljöeffekter isamtnen

successivt minskande omfattning från södra Sverige Ned-mot norr.
fallet svavelföreningar visar klart nedåtgående trend sedanav en
1990. nedåtgåendeEn trend har under de åren ocksåsvagt senaste
kunnat för kvävenedfallet. detta försumingenTrots sjöarnoteras är av
och eutrofieringen havsområdena Sverige fortfarande all-runt ettav
varligt problem.

Ozon

Över delar Sverige ozonkoncentrationerna fortfarande såärstora av
höga de hot vegetationen, inklusive grödor, ochutgöratt ett mot
människors hälsa. högsta koncentrationerDe idaguppmätersom man
tycks emellertid lägrenågot de förekom under 1970-talet.änvara som

Tungmetaller och POPs

Nedfallet tungmetaller har minskat betydligt sedan 1970-talet. Idagav
tungmetallfororeningar i Sverige i huvudsak lokalt problemutgör ett

med undantag för kvicksilver för vilket den regionala spridningen
fortfarande betydelse. Kvicksilvernedfallet har i halve-är stort settav

fortfarande allvarligt problem. Kvicksilverhalterna iärrats, ettmen
fisk och i de påverkade sjöarna förtycks närvarande konstantvara
och i vissa fall har minskning Den positiva trenden förnoterats.en
kvicksilver har emellertid precis inletts.

Nedfallet bly har minskat i betydande omfattning och utgörav
för närvarande enbart mindre regionalt problem i Sverige.ett

Vad gäller kadmium så har nedfallet från atmosfären minskat
och de regionala problemen i Sverige mindre vikt. Sett iär av sam-
manhang med den belastning sker via handelsgödsel så kansom
emellertid ytterligare åtgärder nedfallet frånkadmium luftenmot av
visa sig befogade.vara
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medFöroreningen den svenska miljön svårnedbrytbara orga-av
niska föroreningar känd detalj. förväntas emellertid inteinte i Denär

något hot de ekosystemen. Problemet kanutgöra stort mot terrestra
emellertid allvarligt i nordligare och kallare områden.vara mer

Framtida föroreningssituation

för-Föroreningssituationen i Sverige håller i många avseenden att
bly harvissa föroreningar svaveldioxid, partiklar och debättras. För

internationellt varit effektiva.åtgärder vidtagits nationellt ochsom
Utsläppsminskningarna har dock i många fall varit mindre i andra

miljön frånländer vilket innebär fortsatt belastning på den svenskaen
utanför landet. det gäller andra föroreningar, framför alltkällor När

i Sverige, lik-transportsektorn och C02, så har åtgärdernafrån NOx
effektiva.andra länder, varit mindreisom

Åtagandena för det andra svavelprotokollet tillinom ramen
förväntas leda till betydande minskningarLRTAP-konventionen av

Sverige skallnedfallet i Sverige, protokollet inte krävertrots att att
de vins-minska sina utsläpp ytterligare. Sverige kommerFör största

utsläppsminskningarna underfrån de förväntadekommaterna att pe-
Tyskland totala minskningen,i 40 denrioden 1995-2010 procent av

DanmarkStorbritannien 21 procent, Polen 18 procent, 8 procent
och Tjeckien 7 procent.

havsområdenaMiljötillståndet i3.3

kring Sverige

Östersjön,Sverige, dvs.havsområden KattegattSamtliga som omger
verksamheter.människans olika Ha-Skagerack, påverkadeoch är av

påverkas föroreningarkusternaoch särskilt områdena näravet somav
vattendrag eller direkttill i sjöar,tillförs utsläppområdet via vatten

frånutsläppföroreningar från luftenkusten, nedfallvid samt avav av
fartyg.

Östersjön havsområdekänsligtinneslutet ochhalvtär ett som
faktorer ochnaturliga,kombinationpåverkas ogynnsammaavav en

verk-människans olikaföroreningar frånständiga tillförselnden av
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Östersjönsamheter. Miljötillståndet i avspeglar denna blandning av
naturliga faktorer människan inte kan påverka och skadliga ef-som
fekter mänskliga aktiviteter.av

ÖstersjönMiljötillståndet i utvärderas regelbundet vart femte
år Helsingforskommissionen, HELCOM. Den publicera-av senaste
des under våren 1997. Tillförseln föroreningar kartläggs ocksåav av
HELCOM och publiceras i En sådan kommerrapporter. rapport att
publiceras under hösten-vintern 1997/98. NordsjöområdetI inklusive
Skagerack sker motsvarande arbete inom för Oslo- och Paris-ramen
kommissionerna, OSPAR.

allvarligasteDe föroreningsproblemen och hoten den biolo-mot
giska mångfalden i havsområden kring Sverige innefattar:

tillförsel närsalter, främst fosfor och kväve, och organiskt0 av
material förorsakar eutrofiering,som

svårnedbrytbara organiska föroreningar, POPs,0

metaller,0

utsläpp olja.0 av

Eutrofiering

Havsområdena framföralltoch kustområdena tillförs fosfor och kväve
från rad olika källor. De viktigaste är:en

obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten släpps0 som
till floder, vattendrag eller direkt vid kusten.ut

kväve läcker från jordbruks- och skogsmark ochut0 som trans-
via floderna till havet.porteras

fosforföreningar släpps från olika industriprocesserut0
tillverkning handelsgödsel, och massaindustrin,av pappers-
metall- och stålverk från gruvdrift. Utsläpp kväveföre-samt av
ningar sker från tillverkning handelsgödsel.av

kväveoxider släpps från förbränning fossila bränslenut0 som av
från energiproduktion från fordon och deponeras antingen direkt

havsytan eller på land, varefter kvävet läcker ochut transpor-
till havet.teras

ammoniakavgång från stallgödsel.0
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kommunaltmaterial frånorganisktsyreförbrukandeUtsläpp av
eutrofieringen.också tillbidraravloppsvattenindustrielltoch

havsområ-svenskasamtligafosfor och kväve tillTillförseln av
seklet.börjankraftigt sedanökatden har av

Östersjön nedan-framgårtillfosfor och kväveTillförseln avav
information frånpubliceradickebaserastabellstående ännusom

Östersjön.föroreningsbelastningen påtredjeHELCOM:s rapport om

Östersjönfosfortillförseln tillochUtvecklingen kväve-Tabell 3.2 av
64B.år HELCOMtotalt i reportton per

1995År 19921990
000780640000660000Kväve

38 6003800000046Fosfor

syreforbrukandebiologiskmaterialorganisktTillförseln av
medminskatberäknas hapunktkällor änochvia flodermaterial mer

ochmellan åren 1987till 665 000000från 4001 ton50 tonprocent
1995.

kvävetillförseln såtillbidragolika ländernastillOm man ser
tabell.nedanståendeenligtfördelas dessa

kvävetillförseln tillbidrag tillverksamhetersländers ochOlikaTabell 3.3
Östersjön från 1990landtill hav.DatafrånSNV 4735KväveKälla: rapport

Andel %

23RysslandLettland,Litauen,Estland,
17Polen
31nedfallAtmosfariskt
16Kvävefixering
5Sverige
8FinlandochDanmark

för-omfattar bl.a.närsaltertillförselnökandedenEffekter avav
alg-olikautbredningochartsammansättning arter,ändringar avav

syreför-ökadomfattning,såväl frekvensiökatblomningar somsom
brytsmaterialetorganiskavattenlager detdjuparebrukning i när ner.

Östersjön harmiljötillståndet iEnligt HELCOM:s rapport om
Vadtio åren.debetydligt underminskadfosfor senastetillförseln av

entydi-inte någraemellertidså kankvävetillförselngäller semanav
trender.ga

i koncentra-emellertid inteavspeglastillförselnminskadeDen
Eutrofreringseffek-i havsvattnet.närsaltertionerna uppmättssomav
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har dock minskat i vissa kustområden därterna tillförseln minskat
markant. I det havet har emellertidöppna inte kunnat konstateraman
några sådana positiva förändringar.

Östersjöländerna beslöt 1988 utsläppen närsalter skulleatt av
minskas betydligt, i storleksordningen 50 under periodenprocent,
fram till 1995. I den Helsingforskommissionen lade framrapport som

Östersjöninför regeringschefskonferensen hölls i maj 1996,om som
konstateras omfattande insatser inte lyckatsatt trots uppnå mål-man
sättningen.

Svårnedbrytbara organiska föroreningar, POPs

Svårnedbrytbara organiska föroreningar, POPs, har under årtionden
spritts i den marina miljö från rad olika källor däribland olika in-en
dustriutsläpp, kommunalt avloppsvatten, jord- och skogsbruk, trafik
och energiproduktion via nedfall från luftensamt DDTämnenav som
och PCB

DDT och PCB har tillsammans med kvicksilver förorsakat om-
fattande skador bl.a. sälar, och sjöfågel sillgrisslorörnar t.ex. i
Östersjön. Östersjöländerna har förbjudit användningen ämnenav

Östersjön.DDT, PCB och PCT i harMan också lagt fast ambi-som
tionen tillförseln farliga skall upphöra inomatt ämnen 25 år. Mål-av
sättningen koncentrationerna i miljön skallär minskas tillatt nära
bakgrundsnivåerna för naturligt förekommande och tillämnen nästan
noll för människan tillverkade ämnen.av

Tack åtgärderna har halterna dessa miljögifter börjatvare av
Östersjöområdet.minska i Nedgången ligger den målsättningnära om

minskning med 50 lades fast i HELCOM:s minister-procenten som
deklaration 1988.

Åtgärderna har lett till populationerna gråsäl och havsörnatt av
Östersjöområdet.åter börjat öka i beräknarMan det idag finnsattnu

Östersjön.cirka 300 gråsälar5 i havsörn harFör utvecklingen också
varit mycket positiv. Fortplantningsförmågan ligger mycket näranu
den normala och antalet efter 25 år tillbaka till vadörnar är nu som
kan normalt.anses vara

Tungmetaller

Olika tungmetaller tillförs den marina miljön från rad källor. Deen
viktigaste industriutsläpp, jordbruket, otillräckligt behandlatär kom-
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luftennedfall frånenergiproduktion,trafik ochmunalt avloppsvatten,
för-jordar drabbatsmetaller frånmetaller läckagesamt avsomavav

surning.
bild utvecklingenenhetligidag ingenfinnsDet tungme-avav

tillför-trendenenda säkramiljön.den marina Den ärtallhalterna att
utnyttjandeinförande och ökatföljdbly minskatseln avavsom enav

Östersjön ioch Europaländerna kringblyfri bensin i många somav
helhet.

oförbrända kolväten PAHochOlja

land ochrad källor påfrånsläpps i havetoljeprodukterochOlja ut en
och utsläppdagvattensystemkommunernaskällorhavs. Sådanatill är
ochvid tankställenmaskiner, spillfordon,frånkommer garagesom
vid oljeter-oljeprodukterolja ochhanteringkällorAndra är avm.m.

dagvattennätet,tillförsspill ocksåupphov tillminaler somsom ger
från ofullstän-och kolvätenoljeprodukterolja,nedfall från luften av

oljehal-olja ochutsläppbränslenfossilaförbränningdig samt avav
fartyg.avfall fråntigt

kringhavsområdena Sve-tillförsberäkningarHELCOM:sEnligt
eller kolvätenoljaoch 70 000mellan 20 000varje årrige ton som

dag-via floder,landbaserade källorTillförseln frånfrån olja.härrör
för 90dominerar ochatmosfären äneller viavatten pro-svarar mer

tillförseln.totaladencent av
andraolyckor elleroljeutsläpp vidEffekterna typerstora avav

koncentratio-lågaeffekternalångsiktigakända. Devälutsläpp är av
Östersjön emel-otillräckligt kända.emellertid Det ärolja i ärner av

i sedimenten kanellerolja havsbottnenmängdersmålertid känt att
och mikroorga-bottenlevande djureffekterallvarligaförorsaka

oljanskänsliga förmycketocksåfiskyngelFiskägg ochnismer. är
beståndsdelar.giftiga

fram-oförbrända kolväten,tillförseleffekternaFrågan avavom
utombordsmotorertvåtaktsfrånutsläppenallt viaför un-avgaserav

har beräknatunder år. Manaktualiseratshar attder vattenytan, senare
Östersjöområdet och 40 000tillförs mellan 30varjehelhet år tonsom

allvarligtockså ärdetta Det är attoförbrända kolväten sätt. som
månader dåtvå tillunder dedelen skerallratill treutsläppen största

ekosystemeni de marina störst.aktiviteten är som
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3.4 Miljötillståndet i länderna i Central-

Östeuropaoch

Lokal luftförorening

Svaveldioxid och partiklar sot och industriellt stoft tidigare detvar
kanske främsta miljöproblemet i antal industriområden, framföralltett

Östtyskland,i södra nordvästra Tjeckoslovakien och södra Polen. Fö-
1990 uppskattar cirka 50 storstäderna iatt procentre östraman av

Europa uppvisade halter WHO:s gränsvärden.över Avsevärda för-
bättringar har emellertid uppnåtts sedan dess.

Även halterna Svaveldioxid, bly och partiklar i städernaom av
har gått helai Europa har de i länderna istörre Central-tätorternaner

Östeuropaoch i allmänhet fortfarande luftkvalitetsämre än motsva-
rande områden inom EU. Detta gäller speciellt för svaveldioxid, par-
tiklar och bly. För andra föroreningar betydelse för hälsan och förav
vilka data föreligger inte situationen i kandidatländernajäm-är sämre
fört med EU. Det sannolikt så halternaär kvävedioxidattsnarare av

något högre inom till följdär EU den omfattande biltrafiken.av mer

Försurning

deI central- och östeuropeiska länderna omfattar försumingsproble-
framför allt markförsuming och skador på skog. Skadorna deärmen
omfattande i hela Europa och koncentrerademest till områdenär med

kolförbränning och därmed svavelutsläpp,stor främst i den kstora s
Östtyskland,triangeln i södra delen tidigaresvarta Tjeckien,av norra

Slovakien och södra Polen. kritiskaDe belastningsgränserna över-
skrids och det nedfallet de viktigaste orsakernasura anses vara en av
till skogsskador och i vissa områden till skogsdöd. Den senaste rap-

skogstillståndet i Europa visar dockporten på förbättringom en

Svårnedbrytbara organiska och metallerämnen

saknasDet samlat underlag för bedömningar situatio-ett göraatt av
helhet för metaller och svåmedbrytbara organiska iämnennen som

kandidatländerna, liksom i EU-ländema. Helt klart förekommer s.k.
hot där problemen mycket allvarliga.spots, är Den generella utbred-
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tillräckligt underlagheller finnskänd.emellertid inte Inteningen är
betydelse.föroreningskällornasde olikaför bedömaatt

kärnva-icke-spridning.strålskyddssákerhetochKärn- samt av

pen

kontrolleradeskerkärnkraftproduktionMiljöpåverkan ut-genomav
okontrolle-normaldrift ellerunderradioaktivasläpp ämnen genomav

normaldrift iunderUtsläppmed olyckor.i sambandrade utsläpp
finnsmiljöpåverkan. EUliten Inomhar idagkandidatländerna ge-

ochskall främjaskärnsäkerhethuruppfattningar ut-ommensamma
bandrimligaskalldess nivåervecklas, hur mätas, samt avom varom

nivåer lägrekandidatländerna dessaskall ligga.säkerhetsnivåer l är
medlemsländer.nuvarandei EU:sän

i principanläggningaravfall sker iradioaktivtHantering somav
kärnbränslecykeln.i Ianläggningar för andrafrånskiljer siginte steg

ris-avfallradioaktivteller lagringför hantering äranläggning aven
kärnkraftverk.iradioaktivitet mindrespridningför änkerna ettav

dock frånskiljer sigradioaktivt avfalllagringförAnläggningen av
underfunktionfylla sinden skalldärigenomanläggningarandra att

avfallradioaktivtOmhändertagandettidsrymder. ärmycket långa av
kandidatländerna.iproblemett stort

länderna,baltiskaspeciellt i desjukvården kräver,Hälso- och
ochhälso-strålskyddssynpunkt behöverUtifråninvesteringar.stora
ickejoniserande ochområdenhöjas på allamiljömedvetandet som

strålning.joniserande
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4 Anpassning och tillämpning
miljölagstiftningEU:sav

4.1 Kandidatländernas lagstiftning och
behov anpassning till de vikti-av

EU-direktiven.gaste

4.1.1 Inledning och frågorgenerella

Flertalet kandidatländerna hade redan under det tidigare central-av
planerade kommunistiska samhällssystemet åtminstone papperet

omfattande miljölagstiftning. Lagstiftningen baserades ofta påen
miljökvalitetsstandards medan direkta emissionskrav på enskilda an-
läggningar eller anläggningar sällsynta. Dessa oftatyper av var mera
mycket strikta gränsvärden inom luftvårdsområdet, överskredst.ex.
ofta några effektiva åtgärder vidtogs. Det fanns hellerutan ingaatt
administrativa strukturer effektivt kunde tillett sätt attsom se
gränsvärden och utsläppskrav inte överskreds. Att ställa striktaupp
miljökrav också vilket kunde miljöavgifter,sättett tavar man

inbetalningarna från industrieräven och andra anläggningar oftaom
uteblev.

undantagEtt naturvårdsområdet. Samtliga kandidatländerutgör
hade redan under kommunisttiden omfattandeupprättat system av
skyddade områden.

kandidatländerDe tidigare ingick i Sovjetunionen hade ing-som
lagstiftning inom områdena kärnkraft, strålskydd och nukleären egen

icke spridning. Sådana lagar har därför införts först under årsenare
eller håller, i några fall, på utarbetas. tidigareDe självständigaatt
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fullständigsedan tidigarekandidatländerna hadeblandstaterna egen
efter behov.moderniseratslagstiftning, som

samtliga ländermiljölagstiftningNy i

samhällsomvandlingen inleddes arbetetpågåendesamband med denl
samhället, inklusive miljöom-helalagstiftning för imed stort settny

rådet.
påminna debat-sammanhang kan detdetta1 värt attatt omvara

ochi de Central-omfattande miljöproblemenallvarliga ochdeten om
Östeuropeiska drivkraft bakom kravenviktigländerna ettenvar

samhällssystem.förändrat
aktuell vid dennaEU-medlemskap intefråganEftersom varom

tillanpassning EU-1990-talet såi börjantidpunkt varav
miljöla-de förstaavgörande frågainte någonlagstiftningen när nya

utformades.garna

och Poleni BaltikummiljöskyddslagarTabell 4.1 Nya

SustainableProtection1990Nature Act, ActEstland on
Development1995

EnvironmentalProtection1991LawLettland on
EnvironmentalProtection 1992ActLitauen

of theEnviron-ProtectionandManagementLawPolen on
Förslagtillfrån 1981gällerfortfarande,ment ny

sedanbehandlasi parlamentet 1996miljöskyddslag

eller har redanföremål för revideringramlagarDessa är suc-nu
principer pålagstiftning ochuppfyllaför EU:sändratscessivt att

utvecklingbärkraftiginarbetatmiljöområdet attt.ex. somgenom man
skall betala,fororenarenprincipenmålsättning,övergripande attom

och allmänhetensenskildesdenregler rättförsiktighetsprincipen, om
miljöaspek-sektorsintegreringmiljöfrågorinformation itill samt av

terna.
ocksåmiljölag, harpolskförslaget tillivissa fall,1 t.ex. manny

integrerad förorenings-tillanknytningmedfrågornavalt taatt upp
ramlagstiftningen.IPPC-direktivet ikontroll

lagstiftningländernasmedarbetetproblem iEtt attstort anpassa
ministeriumrespektiveinomkapacitetenregelverk atttill EU:s är

ministerietdetgodkända först inomfå dessaskriva lagar, egnanya
de EU-ministerierberördaövrigaoch sedan samt avav
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integrationsenheter tillskapats för granska all lagstift-att attsom ny
ning istår överensstämmelse med EU:s.

En flaskhals i anpassningsprocessen de nationellaärannan par-
lamenten. Dessa har haft svårt hinna behandla de lagförslagatt som
förelagts dem från praktiskt varje samhällsområde. Tids-taget
utdräkten för lagar har varit betydande inte minst på mil-att anta nya
jöområdet och särskilt inom de områden där de miljölagama be-nya

sektorsövergripande frågor Vattenförvaltning,rör kemikaliehan-som
tering, m.fl.transporter

EU-kommissionensAv utlåtanden kandidatländerna framgårom
dessa i sitt anpassningsarbete prioriterat den lagstiftningatt togssom

i EU-kommissionens utlåtanden inre marknaden från 1995.upp om
logisktDetta bakgrund de medlemskriterierär EU:smot av som rege-

ringschefer beslöt bl.a. vid sina i Köpenhamn och Madridmötenom
1993 och 1995.

Sammanfattningsvis kan konstatera den anpassningattman som
hittills skett i huvudsak har ramlagar och grundläggande lagarrört in-

respektive miljösektor. Mycket i vissa fall allt återstår emellertidom
främst det gäller tillämpningslagstiftning, gränsvärden förnär mil-
jökvalitet, utsläppskrav för olika anläggningar, miljööver-typer av
vakning och insamling information. Stora insatser krävs också förav

bygga administrationernas förmåga särskilt lokalt ochatt regio-upp
nalt effektivt kontrollera regelverket genomförs i enlighet medatt att
EU:s regler.

Nedan följer kort sammanfattning läget beträffandeen av an-
passningen lagstiftningen inom de miljöområden utredningenav som
enligt sina direktiv haft prioritera dvs övergödning inklusiveatt vat-
tenkvalitet, försurning inkl luftkvalitet, tungmetaller, svåmedbryt-
bara organiska POP, klimat, ozonnedbrytandeämnen och bi-ämnen
ologisk mångfald.

Dessutom ingår översikt situationen inom avfalls- ochöveren
kemikalieområdena, två områden tidigare i utsträckning for-storsom

Dessa två sektorer sannolikt de områden därsummats. är är störreen
respektivedel arbetet med lands regler till EU:s regel-attav anpassa

verk återstår.
Översikten koncentreras till förhållandena i de kandidatländer
finns i Sveriges närområde dvs Estland, Lettland, Litauen ochsom

Polen luftvårdsområdet Tjeckien.samt även
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klimatförändringarochKlimatl

med klimatfrågorarbeteUzsE

miljöfrågor-prioriteradedeklimatförändringarnaglobala ärDe en av
dettaEnligt1992.miljöhandlingsprogramfemtei EU:s antogssomna

frysatill år 2000sig framåtagitEU-länderna tillsammans ut-har att
strategiEU-kommissionensårs nivå. 1koldioxid 1990släppen av

energiprogrammen SAVE,målsättning ingåruppfylla dennaför att
övervakningkoldioxidskattoch THERMIE,ALTENER samt av

Litvecklingen.
protokoll tillbindandeförhandlingarna hösten 1997,Inför ettom

EU-länderna våren 1997enadesklimatkonventionen,globaladen om
helhet åtar siginnebär EUförhandlingsposition. Denna attatt somen

ochtill år 2005medväxthusgaser 7,5utsläppenminska procentav
Åtagandet förutsättninggäller undertill år 2010. attmed 15 procent

åtaganden.motsvarandeindustriländerövriga görstörre
utsläppenminskningenhurocksåEU-länderna har enats avom

uppnå målet 15förmedlemsländernamellanskall fördelas att pro-
Överenskommelsen vissa länderinnebärhelhet.för EU attcent som

andra län-medanmedutsläpp 15sinaminskamåste än procentmer
förutses ellerindustrialiseringökadländer därsärskilt deder, somen

Frankrike, till-ochSverigebetydligtsina utsläppminskatredan t.ex.
mellan ländernafördelningenexaktautsläpp.sina Denökalåts att

slut-förhandlingarnaglobalaefter det defastställas ärkommer attatt
förda.
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Tabell 4.2 förslagEU:s till förändringar koldioxidutsläpp till år 2010, iav
relation till 1990 års nivå

Land förändring%
Belgien 0
Danmark -25
Tyskland -25
Italien -5
Luxemburg -30
Nederländerna 0l-Österrike -25
Storbritannien 0l-Grekland 30
Spanien l 7
Irland l 5
Portugal 40
Sverige 5
Frankrike 10
Finland :to

Viktiga U-direktivE och åtgärdsprogram betydelse för arbe-av
med klimatfrågortet

förInsatserna minska utsläppen växthusgaser hängeratt näraav
med åtgärder inom energisektorn. Jämfört med många andrasamman

sektorer EU:s regelverk energiområdetär mindre omfattande. EU:s
regler rörande konventionella energislag innebär inga begräns-större
ningar medlemsländernas energipolitik. direktivDe antagitsav som
inom SAVE-programmet förefaller de betydelseär störstvara som av
från miljösynpunkt. liberaliseringDen förväntas den inresom av
energimarknaden kommer dock ha djupgående inverkan påatt ener-

Östeuropa.gipolitiken också i Central- och
I rådsslutsatserna från 1997 rad områden ochnämns åt-mars en

gärder inom vilka det finns potential bidra till minskningenstor att av
utsläppen växthusgaser. Dessa bl.a. för förnybaraärav program ener-
gikällor, kombinerad produktionrör ochvärmeprogram som av
och övergång till energiproduktion mindre utsläpp växt-som ger av
husgaser; energieffektiviseringar i byggnader; minskad bränsleför-
brukning och minskade utsläpp växthusgaser från ochav passagerar-
transportfordon; begränsning utsläppen freoner, minskadeav av me-
tanutsläpp; minskade utsläpp dikväveoxid från den kemiska in-av
dustrin gradvis minskning eller eliminering subventioner ochsamt av
skattefördelar.
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förordningarEU-direktiv beslut ochTabell 4.3 -

Beslut/Direktiv/ProgramOmråde/Sektor

förövervakningsmekanism C02 och93/389BeslutKlimat om
växthusgaserandra

förbränningsanläggningarDir. 88/609Luftföroreningar storaom
med till-och THERMIE-programmenALTENER-Energi SAVE-,

märkning, effektivitets-direktiv blandhörande annatom
församlingsdirektiv åtgärderoch att sparaener-omnormer

bindande regler och medlems-innehåller dock fågi. Detta
genomföra inomåtar sig enbartländerna att program

respektive område.
industrianläggningarluftförorening frånDir. 84/360Industri om

utsläpp frånändringsdirektivDir. 70/220 medTransporter motor-om
utsläpp frånändringsdirektivfondon. Dir. 72/306 med om

från dieselmotorer,88/77 gasutsläppdieselfordon. Dir. om
Auto-Oil programmet.

4/96 avfallstipparComAvfall om
ozonnedbrytande3093/94Förordning ämnenFreoner om

gödselhantering ochgödselanvändning, bättreMinskadJordbruk
antalet djur arealenhet.begränsning av per

miljöpoliciesrespektivekandidatländerna har i sinaFlera an-av
koldioxid nämligenbeträffande utsläppmål EUgivit avsomsamma

utsläppen år 1990.inte skallår 2000utsläppen större änatt vara
beroendeklimatområdet bliranpassning påKandidatländernas

globala förhandlingarna.åtaganden i deslutligaEU:sav

och förordningarEstland beslut-

särskild nationellklimatkonventionen.ratificerat EnEstland har
miljöministern förordförandeskapkommission har tillsätts under av

första natio-klimatkonventionen. Ensamordna genomförandetatt av
konventionssekretariatet. Lik-skett tillarbetet harnell redovisning av

I-länderna inomEstland bland de s.k. AnnexEU-länderna ingårsom
åtaganden förviddärför bundetkonventionen. Estland attär samma

EU-länderna.målkonventionensmöta som
Environmental Faci-Globalfrånfått GEFEstland har resurser

Resultatenklimatrelaterade projekt.antalför genomförality ettatt
pågående arbetet medi detanvändasprojekten kommerfrån att en

klimatförändringarnationell plan rörande
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Estland deltar i OECD:s arbetsgrupp Common Action Study- -
har till uppgift identifiera lämplig politik och åtgärder An-attsom
I-nivå, något kan leda till betydande minskningar utsläp-nex som av

växthusgaser.pen av

Lettland

Lettland har ratificerat klimatkonventionen. Målet för den lettiska
klimatpolitiken i Första hand till frysaår 2000 utsläppen kol-är att av
dioxid års nivå.1990 Detta mål kan emellertid komma äventy-att

nuvarande trend användning med billi-ersättaatt naturgasras om av
importerade bränslen eldningsolja fortsätter. pla-Mant.ex. tunggare

utarbeta nationell klimatplan med arbetet har inteatt ännunerar en
kommit igång brist påp.g.a. resurser.

Litauen

Litauen har ratificerat klimatkonventionen. särskild arbetsgruppEn
har tillsatts för utarbeta detaljerade rekommendationer för hur Li-att

konventionensskall kunna uppfylla krav.tauen
litauiska miljöstrategin frånDen oktober omfattar1995 rekom-

mendationer för energi, öka energieffektiviteten inom allaatt spara
samhällssektorer och åtgärder för utveckla förnybara energikällor.att
Enligt strategin skall också ökad användningsatsa naturgasman av
vilket kan innebära minskade koldioxidutsläpp.

Polen

Polen har ratificerat klimatkonventionen

Skydd för ozonlagret4.1.3

arbete för skydda ozonlagretE Uss att

Följande Direktiv ochEU åtgärdsprogram viktiga for arbetetär att
skydda ozonlagret:

Förordning 94/3093/EC ozonnedbrytande ämnen.0 om
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kväveoxider.utsläppminskadeinnebärdirektivSamtliga avsom0

kandidatländernaÖrhållandenaF i

TjeckienPolen,sker iozonskiktetskadarProduktion ämnen somav
län-flestai desubstansersådanaFörbrukningenRumänien.och av

Östeuropa storleksordningenmedminskatharochCentral-iderna
och 1994.1984mellan75-80 procent

detglobaltreglerasozonnedbrytandeUtsläpp ämnen genomav
glo-för deninomProtokollet ingårMontrealprotokollet.s.k. ramen

deozonlagret. Trotsskydd forfrån 1985Wienkonventionenbala om
fullt kravenkandidatländernauppfyller inteskett utminskningar som

1990 i Kö-till dettagjortstilläggoch deMontrealprotokolleti som
tilltidsfrist 5ansöktsamtligadärförharpenhamn. De uppenom

klara kraven.förår att
inne-ozonnedbrytande94/3093/EC ämnenEU-förordningen om

Montreal-åtagandena inomdehåller regler senastemotsvararsom
kandidatländernagällakommerkrav1992. Dessaprotokollet från att

EU.medlemmarblirdessa avom
frånMontrealprotokolletratificeratharkandidatländerSamtliga

avvecklings-utarbetatkandidatländerna hartionio de1987. I manav
förrestriktionerinförtharSamtligaoch haloner.för freonerplaner

Dock hardessaanvändningochproduktion ämnen.import, export, av
freonlagstiftning.särskildinförtfåtalbara ett

avvecklingentillstödinternationelltfåttharKandidatländerna
Global Environ-GEFozonnedbrytandeanvändningen ämnen.avav

de tioi niotill projektmiljonertotaltbeviljat 36Facility har avment
miljo-fått 2,3samtidigtharRumänien,tionde,kandidatländerna. Det

tillkoppladfondmultilateralafrånprojektstöd den ärdollar i somner
Montrealprotokollet.

luftkvalitetochFörsurning4.1.4

ochmarkförsurningminskaförarbete vattenUxsE att av

lång-ECE-konventionenförinommed arbetetParallellt omramen
medhar EULRTAPluftföroreningargränsöverskridandeväga
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ökande intensitet arbetat med försurningsfrågorna och antagit raden
direktiv och beslut syftar begränsa utsläppen forsurandeattsom av

Försurninginom Unionen.ämnen de prioriteradeär miljöfrå-en av
i femteEU:s miljöhandlingsplan 1992.gorna antogssom

Trots de åtgärder redan vidtagits eller beslutats har analysersom
visat utsläppen forsurande fortfarandeatt ämnen så 25ärav stora att

ekosystemen i Europa årprocent 2000 skulle för försuran-utsättasav
de nedfall de kritiskaär belastningsgränserna.större än lång-Detsom
siktiga mål försurningsområdet lades fast i Femte Miljöhand-som
lingsprogrammet, kritiska belastningar och nivåeratt inte skulle över-
skridas, skulle således inte uppnås.

EU uppdrog därför efter bl.a. svenskt initiativ 1995 EU-
kommissionen utarbeta samlad försurningsstrategi.att Våren 1997en
presenterade EU-kommissionen förslag till sådan strategiett
COM9788.

Strategiförslaget innehåller dels målbeskrivningar dels förslag
till åtgärder krävs för uppnå målen. Det övergripande lång-attsom
siktiga målet det försurande nedfalletär inomatt EU helhet skallsom
minska till nivåer ligger under de kritiska belastningsgränserna.som
Samtidigt konstateras det kommer lång tid innan dettaatt målatt ta
kan uppnås. -

Som första delmål i forsurningsstrateginett antaletattanges om-
råden för nedfallutsätts vadär tål skallstörre änsom naturensom
halveras till år 2010. För uppnå detta måste utsläppen svaveldi-att av
oxid, kväveoxider och ammoniak inom EU helhet minskas medsom
84, 55 respektive 29 jämfört med 1990.procent

Effekterna i miljön dessa utsläppsminskningar beräknas bl.a.av
bli områdena där de kritiska belastningsgränsernaatt överskrids
minskar från 32,5 till 4,5 miljoner hektar.

Försurningsstrategin omfattar följande åtgärder:

Nationella utsläppstak för varje enskilt EU-land.0

Skärpning antal EU-direktiv Direktivetett förbrän-0 storaav om
ningsanläggningar 88/609/EEC, direktivet svavelhalten i vis-om

flytande bränslen 93/12/EEC m.fl..sa

Alla EU:s medlemsländerskall ratificera det andra svavelproto-0
kollet till Konventionen långväga gränsöverskridande luft-om
föroreningar LRTAP så detta kan träda i kraft.att
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ochEU medlemsländer skall för sig ochEU:s gemensamt0 var
försöka andra länder vidta ytterligare åtgärder förövertyga att att
minska försurandeutsläppen ämnen,av

medlemsländer skall arbeta aktivt för få tillEU:s ståndatt0 en
minskning svavelutsläppen från sjöfarten.av

betydelsen få tillstrategin betonas också stånd betydande1 attav
Östeuropa.utsläppsminskningar i länderna i Central- och För nåatt

kritiska belastningsgränsernamålet underskrida de förutsätter EUatt
det ekonomiskt lönsamt och med sannolikhet nödvändigtär störstaatt

begränsa baraytterligare utsläppen inte i medlemsstaterEU:satt utan
Östeuropa,också i länder i Central- och särskilt i till angränsandeEU

länder. Situationen emellertid den försuran-EUär att exporterar mer
de utsläpp till dessa länder vad inom SamtidigtEU.än tar emotman

Östeuropamindre investeringar i Central- och inom förkrävs EUän
uppnå utsläppsminskning.att samma

pågående dialogen mellan EU-kommissionen och de länderden1
Östeuropa fåCentral- och ansökt bli EU-medlemmari attsom om

EU-kommissionen framhålla försurningen dekommer att som en av
viktigaste miljöfrågorna. EU-kommissionen föreslår att t.ex.resurser

och utnyttjas för åtgärderfrån PHARE, TAIEX DISAEprogrammen
utsläppen försurandeför minska ämnen.att av

Försurningsstrategin skall också tillsammans med det så kal-ses
Auto/Oil syftelade COM96248, har tillprogrammet attsom

luftföroreningar frånminska utsläppen transportsektornav genom
bränslekvaliteterdels förbättrade dels skärpta krav utsläppen från

olika bensin och dieseldrivna fordon. Effekterna Au-typer avav
to/Oil-programmet skulle tillsammans med tidigare beslutade åtgärder

kväveoxiderutsläppen från vägtrafiken fram till årbli 2010att av
minska procentjämfört med utsläppenskulle med 1995.65

Viktiga och påförsurningsområdetE U-direktiv

direktiv 88/609/EEC begränsning utsläpp till luftenRådets avom av
förbränningsanläggningar. Direktivetföroreningar frånvissa stora

och omfattar förbrännings-rådet i november 1988antogs av
di-tillförd effekt elleranläggningar 50 1med större.megawatten

för utsläpp bl.a. svaveldioxid ochrektivet fastställs gränsvärden av
föranläggningar och utsläppstak land totalakväveoxider från pernya

direktivet beräk-från befintliga anläggningar.utsläpp En översyn av
klar under hösten 1997.nas vara
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Rådets direktiv 93/12/EEC svavelhalten i vissa flytandeom
bränslen. dettaI direktiv fastställs för den högsta haltengränser av
svavel till 0,2 i gasoljor används i stationära anläggning-procent som

och till 0,05 i dieseloljor används i mobila källor.procent Rå-ar som
det beslöt i juni 1997 indikativa gränsvärden för svavelhalt iom nya
diesel.

Kontroll atmosfäriska utsläpp från mobila källor. Direktivenav
omfattar bestämmelser dels för personbilar och lätta nyttofordon
direktiv 70/220/EEC med flertal ändringar dels för fordonett tunga
direktiv 88/77/EEC med ändringar.

Ramdirektiv 96/61/EC samordnade åtgärder för förebyggaattom
och minska föroreningar IPPC. Direktivet omfattar i första hand ut-
släpp från verksamheter inom de förorenade industribran-stora mest
schema.

Rådets direktiv 85/210/EEC bly i bensin. EU-länderna harom
beslutat införa förbud blyad bensin från år 2000 vissa undantagmot
möjliga fram till år 2004.

Rådets ramdirektiv 96/62/EC luftkvalitet. Nya gränsvärdenom
för N0x, SOx och partiklar i luft håller utarbetas Förslagatt väntas
under delen 1997.senare av

Utsläpp ammoniak. Genom tillämpning god jord-av av
brukspraxis vid genomförande nitratdirektivet 91/676/EEC detärav
möjligt också minska utsläppen ammoniak. IPCC-direktivetatt av
gäller också utsläpp från anläggningar för uppfödning fjäder-stora av
fä och grisar industrianläggningar ammoniak.samt Förva-som avger
ring stallgödsel i täckta bassänger kan också minska ammoniakut-av
släppen. frågaDenna behandlas i rådets strategi för minskaatt meta-
nutsläpp COM 96/557/2.

Direktiven utsläpp från qvfallgörbränningsanläggningarom
89/369/EEC och 89/429/EEC också betydelse. Idag finns emel-är av
lertid mycket få anläggningar denna ikandidatländerna.typav
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kandidatländernaörhållandenaF i

Estland

oljeskiffer.förbränningEstland dominerasEl-produktionen i avav
alternativ. Estland kom-realistiskaekonomisktIdag finns inte några

under ytterli-befintliga anläggningarutnyttjadärför sannolikt attmer
de gamlaunder denna tidfinns påminst tio år. Planer ersättaattgare

ekonomiskt rimligtför vilka det inteanläggningarna, attvaraanses
utnyttjarkraftverkrökgasrening, medinstallationkräva somnyaav
bedömsanläggningarsvävbäddsförbränning Dessacirkulerande nya

anläggningar.rörandeuppfylla kravEU:skunna stora
medlemEstland blirkommerbefintliga anläggningarnaDe om

förbränningsan-88/609/EECdirektivomfattasEU storaatt omavav
befintliga anlägg-förfaller under reglernaKraftverkenläggningar.
successivtbefintliga anläggningarDirektivet kräverningar. att anpas-

tillgängliga teknik.med bästai enlighetsas
undertecknat långvägaECE-konventioneninteEstland har om

avtalemellertidluftföroreningar. Landet hargränsöverskridande ett
kväveoxidutsläppen.svaveldioxid och Ut-minskaFinlandmed attom

för-med iskall till minskas 50svaveldioxid 1997släppen procentav
minskning medplanernivå och hartill 1980 årshållande enman

före skulle hagäller utsläppen 1994kväveoxiderFör80 attprocent.
års nivå.minskats till 1987

miljömi-luftföroreningar har utarbetatslagstiftningEn avomny
motorfordon baserat EU:sTypbesiktningnisteriet. systemav

införas under 1997.kommer att

Lettland

tiden gällersovjetiskafrån denluftvårdsområdetLagstiftningen på
nuvarandebl.a. inteEftersom lageni Lettland.fortfarande motsvarar

dåligt.fungerar denadministrativa strukturer
utarbetas ochlagstiftningEU-kommissionen behöverEnligt ny

luft-område. Enpå dettakommande årenunder deharmoniseras ny
projektVärldsbankenutarbetas.håller Ett stöttvårdslag på att av

skall bl.a.:

luftkvalitetsstandards.över0 se
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utsläppskrav för fasta anläggningar.sätta0 upp

utarbeta för åtgärda utsläppen från rörliga källor.ett att0 program

utarbeta genomförandeplaner för nödvändiga tilläggsbestämmel-0
inom angränsande områden.ser

Lettland har få förbränningsanläggningar 25 totaltstora av
anläggningarl 450 varför EU-anpassningen inte förväntas förorsaka

några problem.stora
Anpassningen till nuvarande EU-krav för fordon förväntasnya

inte medföra några problem eftersom majoriteten fordonen impor-av
antingen från EU-länder eller från USA.teras
Förslag till regeringsförordningar bly bensin, svavelinnehållom l

flytandei bränslen och miljöskyddsåtgärder vid bensinstationer har
utarbetats i enlighet med EU-direktiven 85/210/EEC, 93/ l2/EEC,
94/63/EC.

skattedifferentieringLag mellan blyad och oblyad bensin in-om
fördes i början 1997. Vidare kommer försöka stimuleraattav man en
övergång till högre beskattning luñföroreningsut-naturgas genom av
släpp och svavelinnehåll i eldningsolja.tung

Litauen

Litauen har nyligen fastställt utsläppsregler för förbränningsan-stora
läggningar i EU-kraven. luftkvalitets-Nyastort sett motsvararsom
standards i enlighet med EU-lagstiftningen håller också att utar-
betas. regler,Nya baserade på EU-kraven, har införts beträffande ut-
formning bensinstationer och terminaler. Vidare har förav nya man,

minska importen äldre begagnade bilar, infört differentieradatt av en
importskatt.

EU-kommissionens bedömning luftföroreningsituationen iär att
landet relativt bra, delenär anpassningsarbetet inomstörreattmen av
fordons-/transportsektorn återstår.

Polen

PolenI planeras rad åtgärder för minska utsläppen försuran-atten av
de Bl.a. planeras övergång till lågsvavligt kol inom indust-ämnen. en
rin och övergång från koleldning till och fjärrvärme för bo-gas
stadsuppvärmning. Energieffektiviseringsåtgärder ocksånämns som
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viktiga såväl EU-kommissionen Polens utredning.av som av egen
Åtgärderna har hittills domineras ekonomiska styrmedel.av

Tjeckien

Enligt EU-kommissionens luftföroreningarnaavis Tjeckien denärom
utmaningen för landet miljöområdet. betydandepå Trots fram-största

under perioden till då utsläppen svaveldioxid,1989 1994 kvä-steg av
veoxider och partiklar minskade med respektive och36, 60 49 pro-

utsläppen fortfarande särskilt de beräknas BNP-ärcent stora om per
Åtgärderenhet. krävs inom industri-, energi- och transportsektorerna.

lagstiftning luftföroreningarEn 1994. inne-Lagenantogsny om
håller regler syftar till stimulera berörda sektorer vidta åt-att attsom
gärder för minska luftföroreningsutsläppen. Mycket investe-att stora
ringar har också gjorts. innehåller ocksåLagen tidtabeller när ut-
släppskraven skall uppfyllda. Ekonomiska styrmedel ingår ivara re-
gelverket, dessa inte tillfyllest för stimulera indust-attansesmen vara
rin minska utsläppen i tillräcklig omfattning.att

cirkauppskattar anläggningarna kommerMan 75att procent av
uppfylla utsläppskraven år den tidpunkt lagts fast1998 äratt som som

i lagen.

planerar koncentreral sig mindre fastanästa attsteg ut-man
släppskällor, utsläpp flyktiga organiska från hanteringenämnenav av
olika bränslen utsläpp kväveoxider och oförbrända kolvä-samt av

från rörliga källor.ten

Övergödning och Vattenkvalitet4.1.5

arbete rörande och VattenkvalitetE Uzs övergödning

framgårSom nedansammanställningen viktiga direktiv på-överav
började sittEU arbete vattenområdet med åtgärder och gemen-

regler för i första hand lösa problem kunde leda tillattsamma som
hälsoeffekter rörande dricksvattendirektiv och badvatten.t.ex. genom
Arbetet inom vattenområdet har därefter vidgats till omfatta helaatt
verksamhetsgrenar avloppsvattenrening och har därefter alltt.ex. mer
kommit omfatta ramdirektiv bl.a. IPPC-direktivet och detatt nya

vattenresursförvaltningramdirektivet om
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femte miljöhandlingsprograml EU:s följande mål för vat-anges
tenresursförvaltningen inom unionen:

minskad grundvattenförorening, främst insatser vid föro-genom
reningskällorna.

förbättring och återställande ekologiskaytvattenresursernasav
kvalitet.

tillgång och efterfrågan skall hanterasvattenresurser ett
integrerat och uthålligt så efterfrågan i balans med till-sätt äratt
gängligheten.

den utvärdering femtel miljöhandlingsprogrammet EU-av som
kommissionen lade fram i början konstateras1996 bl.a.:av

genomförandet nitratdirektivet Dir. 9l/676/EEC har varitatt av
otillfredsställande i flertalet medlemsländer. Detta avspeglas
bl.a. i grundvattenförorening från diffusa jordbrukskälloratt är

problem i flertalet medlemsländer. Problemen framgår ocksåett
nyårsbudskapet från EEA/UNEP där det konstateras att vattenav

finns under jordbruksmarken85 i inklu-Europa,procentsom av
Östeuropasive jordbruksområdena i Central- och beräknas inne-

hålla nitratkoncentrationer överstiger EU:s riktvärden försom
nitrat i dricksvatten.

genomförandet direktivet avloppsrening Dir.att av om
9l/27l/EEC ojämnt, beslut betydande investe-är attmen om
ringsprogram har fattats. investeringarDessa kommer i betydan-
de utsträckning påverka vattenkvaliteten inom föreEU sekel-att
skiftet.

EU-kommissionens förslag direktiv ekologiskatt ett yt-om om
vattenkvalitet viktigt i utvecklingenutgör EU-stegen av
lagstiftningen.

Vidare reglerna avseende utsläpp farliganoteras att ämnenav
från punktkällor kommer skärpas i och med EU-ländernaatt att ge-
nomför reglerna i direktivet integrerad föroreningskontroll IPPCom

96/6l/EC.Dir

Viktiga U-direktiv ochE åtgärdsprogram rörande eutrofiering
och Vattenkvalitet
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främst di-viktiga för skydda vattenkvaliteten,rad direktivEn är att
direktiv leder tilltillrektiv riktade utsläpp ävenvattenmot men som

luftföroreningar.minskat nedfall av

Generella direktiv

föroreningskontroll IPPC-96/6l/EC integreradDirektiv om
områdesvis Vattenförvaltning.direktivet. Direktivförslag om

Utsläpp till vatten

skall75/440/EEC kvalitetenDirektiv använ-ytvatten somom
dricksvattendas som

badvattenkvalitet.Direktiv 76/ 160/EEC om
förorening förorsakas utsläppDirektiv 76/464/EEC om som av

till vattenmiljön.vissa farliga ämnenav
for grundvatten förorening80/68/EEC skyddDirektiv mot avom

vissa farliga ämnen.
skall80/778/EEC vattenkvaliteten påDirektiv vatten somom

dricksvatten.användas som
medskydd för miljön i sambandDirektiv 86/278/EEC an-om

reningsverksslam inom jordbruket.vändning av
avloppsreningsverk.utsläpp från kommunalaDirektiv 91/271 om

föror-Direktiv 9l/676/EEC skydd vattenföroreningmot somom
från jordbruketsakas nitratav

Luftutsläpp

motorfordon find-Direktiv 70/220/EEC utsläpp från medom
ringar

72/306/EEC utsläpp från dieselfordon med änd-Direktiv om
ringar

luftförorening från industrianläggning-Direktiv 84/360/EEC om
ar.

dieselmotorerDirektiv 88/77/EEC gasutsläpp från
forbränningsanläggningarDirektiv 88/609 storaom

för förebygga luftföroreningar frånDirektiv 89/369/EEC att nya
avfallsförbränningsanläggningar.kommunala

för förebygga luftföroreningar från be-Direktiv 89/469/EEC att
avfallsförbränningsanläggningar.fmtliga kommunala

9l/689/EEC förbränning farligt avfall.Direktiv om av

4 17-1380
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Anpassningen lagstiftningE Uss rörande eutrofiering ochav
Vattenkvalitet de baltiska och Poleni staterna

från kostnadssynpunktDe viktigaste direktiven i samband med an-
passningen grundvattendirektivet, dricksvattendirektivet Di-är samt
rektiv 91/271 utsläpp från kommunala avloppsreningsverk.om

De HELCOM rekommendationerna för utsläppantagnaav av
fosfor och kväve från kommunala avloppsvattennät imotsvarar stort
kraven i EU-direktiv 91/271 frånutsläpp kommunala avloppsre-om
ningsve/rk. väsentligEn skillnad dock HELCOM-rekommenda-är att
tionerna Estland, Lettland, Litauen och Polen längre tid attger upp-
fylla kraven EU-direktiven. problem blirEtt ocksåän stort att av-
loppsvattensystem och reningsverk enligt EU-direktivet också skall
byggas för med utsläpp motsvarande mellan och2 000 10 000tätorter
personekvivalenter utsläppen sker till känsliga områden sjöar,om
vattendrag och flodmynningar.

i detta sammanhang viktigtDet det relativtär äratt notera att en
andel befolkningen i Estland, Lettland, ochLitauen Polen le-stor av
i samhällen med mindre innevånare och därför2 000än attver man

inte kommer omfattas varken eller krav.EU:s HELCOM:s Frånatt av
Östersjönmiljösynpunkt för emellertid belastningen från des-ärt.ex.

samhällen inte oväsentlig.sa
Vattenområdet redan tidigare prioriterat område. Somettvar ex-

empel kan dricksvattenlagstiftningen i Litauen formelltnämnas att
långtgående detEU:s i praktiken långt mel-än ävenvar mera om var

lan lagens ord och de verkliga förhållandena. råder därför for-Det
mellt relativt medöverensstämmelse lagstiftning.EU:sstor

Sedan förändringarna inleddes har omfattande arbete medett att
revidera eller utarbeta vattenlagstiftning inletts samtligai kandi-ny
datländer. de utredningen prioriterade länderna gäller följande:För av

lagstiftning på vattenområdet i BaltikumTabell 4.4 och PolenNy

Estland Vattenlagenfrån 1994ansluter till EU-lagstiñ-nära
ningen
Helt vattcnlagstiflninghåller utarbetasLettland påattny

lagstiñningNy saknasLitauen ännu
förPolen Ny vattenlagliggersedanlängei parlamentet an-

tagande. innehåll Iagstiñning.Lagens EU:smotsvarar
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och avlopps-investeringarna iharSett andel BNP vattensom av
del insatserna på1990-taletvattenrening under utgjort stor aven

Estland ochvisade i Po-studiemiljöområdet. OECD 1995En attav
motsvarandeeller 0,6respektiveandelen 52len 40 procent re-var

spektive 1,0 BNP.procent av
danskasiffror beräknar i denbakgrund dessaMot rap-manav

mellan och 10 årdet kommer 4östutvidgningen att taattporten om
avloppsvattenrening.inödvändiga investeringarnagenomföra deatt

och beslutför planeringeller några årTill detta skall läggas ett par
hittillsvarandeförutsättninggäller underfinansiering. Detta attom

upprätthållas i konkur-kanvattenområdetinvesteringsnivå inomhöga
miljöområdenbehov dels inommed andra angelägna av-somrens

inom andradelsluftföroreningsutsläppfallshantering, sam-m.m.,
infrastrukturutvecklinghälsovård,utbildning,hällssektorer etc.som

understrykergenomförandetaktensnabbarelativtDen att vatten-
internationella bi-del detområde.prioriterat Enområdet är storett av

inomtill olika projektmiljöområdet har också gåttpåståndet vatten-
Östersjöområdetgäller inte minst iavloppsreningsområdet. Dettaoch

kalladedel de såavloppsproblemstorstädernasdär utgör stor aven
priority hot ienvironmental spotsföroreningskällornaprioriterade

Östersjön.förhandlingsprogramHELCOM:s
EU-lagstiftningen ochgenomförandetfråga vidviktig sär-En av

avloppsvattenbehandling kom-bestämmelserna i direktivetskilt om
skallländernatolkar artikel 5.2.hur säger attatt sesommanvaramer

vattenområdenkänsligasläpps tillavloppsvattentill så utatt som
biologisk be-enbartgående behandlinglängregenomgåskall änen

till direktivetläggs fast i bilagaEnligt de kriterierhandling. är ettsom
berörda ländernakustområden i devattendrag ochsjöar,antal attstort

eutrofierasriskerarredan eutrofierade ellerkänsligabetrakta attsom
ned-och biologisktKommunalt avloppsvattenframtid.inom näraen

fall också genomgåskall i dessaavloppsvattenindustrielltbrytbart
fosfor.kväve ochbehandling för bortatt ta

ocksåreningsverkför byggaEftersom kostnaderna att om-som
tillbetydligt upp 40beräknasfosforreningochfattar kväve- vara

mekanisk-tvåstegsreningsverkkonventionelladyrareprocent än
kravenkonsekvensernade ekonomiskakanbiologisk rening så av

kandi-betydande problem ikommauppfylla direktivet utgöraattatt
datländerna.

EstlandSituationen i
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Enligt den estniska miljöstrategin 1997 målsättningar-ärantogssom
det gällernär ytvatten:na

fram till år uppfylla2000 de viktigaste indikatorerna beträf-att0
fande behandlingen kommunalt och industriellt avloppsvattenav

finns i HELCOM:s rekommendationer.som

fram till år bygga2010 kväverening för avloppsvatten frånatt0
alla samhällen 000 med5 målsätt-är större änsom personer,
ningen vidmakthålla den ekologiska balansen i känsligaatt vat-
tenområden.

viktigasteDe reglerna rörande skydd och utnyttjande vattenav
finns i Vattenlagen från 1994. Regeringsförordningen från 1994 om
regler för utsläpp avloppsvatten till vattenområden komplette-av som

tilläggsförordning 1995, den legala grunden förrats utgörgenom en
utfärdandet vattentillstånd.av

det estniskaAv EU:s våren 1996 framgårquestionnairesvaret
Estland i utsträckning tillämpar HELCOM:s rekom-att stor

mendationer såväl vad beträffar kommunala avloppsutsläpp ut-som
släpp från industrianläggningar. Under år har dessa rekom-senare
mendationer i de flesta fall följt motsvarande EU-direktiv eller varit

Östersjönsstriktare med hänsyn till känslighet. Dricksvattenkvaliteten
har lagts fast i den estniska dricksvattenstandarden från 1995. Rele-

WHO- och EU-standards beaktades vid utarbetandet.vanta
Arbete pågår för utarbeta regler för begränsa förorenings-att att

utsläppen vid källan inom rad industribranscher. Bestämmelsernaen
förväntas också här följa gällande HELCOM- och EU-regler

Lettland

Vattenkoden från den sovjetiska tiden 1972 gäller fortfarande i
Lettland. Utsläppskraven fastställs också i de flesta fall med utgångs-
punkt från de vattenkvalitetsstandards gällde under sovjettiden.som

lettiska miljöpolicyplaneitDen från 1995 prioriteradetar treupp
vattenfrågor:

Gränsöverskridande vattenföroreningar.0

Eutrofiering vattendrag och försämring vattenekosystem0 av av

Dålig dricksvattenkvalitet.0
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minskning kväveut-planen mål 50-procentigl avanges som en
nationella miljöaktionspla-från punktkällor till år 2010.släppen Den
omfatta åtgärder för lö-håller utarbetas kommer att attattnen som

dessa problem.sa
grundvatten.Tillstånd krävs för användning såväl Ut-yt- somav

tillstånd enligt förordningenfärdandet sådana regleras vatte-omav
regler och kommernanvändningstillstând från 1991. 1997Nya antogs

tillvägagångssätt medkraft under innebärträda i 1998. Dessa ettatt
minska förore-individuell bedömning med målsättningen atten mera

ochinnefattar bl.a. kraven i EU-direktivenvid källan ochningarna
genomförandet beräk-rekommendationer. praktiskaDetHELCOM:s

dock ytterligare 2-3 år.tanas
från harkommunallagen 1994 det kommunernaEnligt är som

Vattenförsörjning och avloppsvattenbehandling.föransvaret
grundasfast vattenkvalitetsmålsättningarLettland har lagt som

motsvarande EU-direktiv.
utarbetasstandards för respektive kategori kommerLämpliga att

målsätt-direktiv. kriterier ochutgångspunkt från nämnda Dessamed
utfärdar tillstånd tillvägledandeningar kommer när vat-att vara man

för uppfylla reglerna cirka årTidsperspektivettenanvändning. äratt
2010.

för integreradframtideniLettland upprätta ett systemattavser
föroreningskontroll lPPC.

Litauen

föroreningsutsläppantagit regler avseendeLitauen har nyligen nya
med EU:s.till överensstämmervatten som

miljövården där desannolikt den delVattenområdet är mestav
i samband medkrävas EU-påtagliga förändringarna kommer att

förmyndigheterinrättaanpassningen. måsteMan t.ex. ansvararsom
avrinningsområde.vattenförvaltningen respektiveinom

Polen

vissredan då iutarbetadesvattenlag 1991. Denförslag tillEtt varny
framför allt vadEU-lagstiftningenharmoniserad medutsträckning

Förslaget diskute-föroreningar.skyddgäller motvattenresursernaav
diskussio-Framför allt gällerparlamentet.fortfarande 1997 avras

Vattenmyndigheter-regionalamellan deansvarsfördelningen nyanen
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länen och den nationella fonden för miljöskydd och Vattenförvalt-na,
ning.

l avvaktan resultatet parlamentsbehandlingen har vissaav
ändringar 1974 års vattenlag antagits rörande bl.a. flodområdesvisav
Vattenförvaltning.

År 1991 införde miljöministeriet bestämmelser högsta tillåt-om
fororeningskoncentrationer i utsläpp till och markområ-ytvattenna

den.

Avfall4.1.6

arbeteE Uxs avfallsområdetinom

förstaEU:s direktiv avfallsområdetpå redan 1975. Enantogs mera
heltäckande avfallspolitik utarbetades och avfallsstrategi iantogsen
maj 1990 Rådsresolution 90/C102/O2. Anledningen till att ut-man
arbetade avfallsstategi bl.a. medlems-länderna,atten gemensam var

tio direktiv avfall och avfallshanteringän antagitstrots att mer om
uppvisade skillnader såväl beträffande lagstiftning avfalls-stora som
hantering och behandling.

avfallshanteringEtt ramdirektiv Dir.1991antogsom
91/156/EEC. Den övergripande målsättningen för arbete inomEU:s
avfallsområdet uppnå uthållig avfallshantering.är EU:satt en mera
avfallsstrategi fram till år omfattar2000 hierarki alternativaen av av-
fallsbehandlingsmetoder. prioritetHögsta förebygga avfallär att att
uppstår. Därefter följer återvinning och återanvändning slutligensamt
optimering slutbehandlingen avfallet förbränning, deponeringav av
etc..

viktigEn princip i avfallsstrategin innebär varje enskilt landatt
så långt möjligt skall självförsörjande vad beträffar avfallsbe-vara
handlingskapacitet. viktigEn princip avfall inte kanär attannan som
återvimiinas skall behandlas eller deponeras i anläggning lig-en som

så avfallskällan möjligt närhetsprincipen.nära förDetta attger som
minimera avfallstransporter.

Avfallsfrågorna identifieras nyckelfråga för 1990-talet isom en
BehovetfemteEU:s miljöhandlingsprogram. och vändaatt stoppaav

nuvarande utveckling allt avfallsmängder betonas.störremot



SOU 1997:149 103

uppföljningsrapporten till femte miljöhandlingsprogrammetI pe-
följande framsteg gjorts:kar EU-kommissionen på att

och förpackningsavfall hardirektiv förpackningarEtt anta-om
för förpackningsavfalllägger fast återvinningsnivåernagits som

under perioden 1996-2001.

farligt avfall har antagits Rådsbeslut.listaEn över ettgenom

beträffande förslag till di-position har uppnåttsEn ettgemensam
rektiv avfallstippar.om

farligt avfall har antagits ochdirektiv förbränningEtt enavom
förbränning kommunalt avfall hardirektivetöversyn om avav

påbörjats.

avfall tillRådsförordningen övervakning transporterav avom
kraft.från har ioch EU trätt

problem idet fortfarande finnsSamtidigt konstateras att stora
till-nationella lagstiftning krävs förmedlemsländerna. Den attsom

med betydande efter-EU-lagstiftningen införs långsamt ochlämpa
avfallspla-gäller för utarbetandet nationellasläpning. Detsamma av

ner.
inleddes också arbetet med revidera helaUnder 1996 EU:satt

avfallsstrategi.

avfallsområdetU-direktiv och åtgärdsprogramViktiga E inom

lagstiftning rörande avfallViktiga i EU:s är:

75/439/EEC spilloljor.Direktiv om

75/44/EEC avfall DirektivDirektiv ändratom genom
91/ 56/EEC.1

omhändertagande PCB och PCT.Direktiv 76/403 avom

luftföroreningar frånDirektiv 89/3 69/EEC utsläpp av nyaom
avfallsförbränningsanläggningar.kommunala

begränsning luftföroreningsutsläp-Direktiv 89/429/EEC om av
avfallsförbränningsanläggningar.från befintliga kommunalapen

majavfallspolitiken från 1991.Rådsresolution om

avfall.Direktiv 91/156/EEC om
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Direktiv 91/ 57/EEC batterierl och ackumulatorer inne-0 om som
håller vissa farliga med ändringsdirektiv 93/86/EEC.ämnen

Direktiv 9l/689/EEC farligt avfall, kompletterat med Direk-0 om
tiv 94/904/EC med lista farligt avfall..över

Förordning 93/259/EEC övervakning och kontroll trans-0 om av
farligt avfall inom EU import och så-porter samt exportav av

dant avfall Baselkonventionen med Rådsbesluten 94/721/EEC
och 94/774/EEC.

Direktiv 94/67/EC förbränning farligt avfall.0 om av

Direktiv 94/62/EC förpackningar och förpackningsavfall.0 om

Förslag till direktiv avfallsdeponier COM 97/105.0 om

Generella frågeställningar kandidatldndernai

Kandidatländerna står inför problemen dels hand alltatt ta gam-om
malt lagrat/nedgrävt avfall dels utveckla modern avfallshantering ien
enlighet med de principer beslutats inom gällerEU. Det ocksåsom
för länderna hantera ökat inflöde förpackningar förpack-ochett av
ningsavfall ökad handel med Västeuropa kommer medföra.attsom en

får också kommaMan ihåg EU-länderna införstårävenatt stora pro-
blem avfallsomrädet det kommer lång tid lösa. Län-att ta attsom
dernas insikt detta avspeglas bl.a. i de svårigheter haft attom man

direktiv rörande avfallstippar.ettenas om

Estland

avfallslagEn 1992. lagen läggs principernaI fast fö-antogs attny om
rebygga avfall uppkommer, avfallsminimering och avfalls-att
minskning vid källan. Tillsammans med ändringar från 1994 la-ger

möjligheter förbjuda eller begränsa produktion, användningattgen
eller import produkter eller material innehåller farliga kemi-av som
kalier avfalldet uppkommer omhandinte kan på fråntas ettom som
Iniljösynpunkt acceptabelt sätt.

för hanteringen framför alltAnsvaret det kommunala avfalletav
utsträckninghar i decentraliserats till länen och kommunerna.stor

och kommunerna skall utarbeta avfallsplaner.Länen Dessa planer
skall beskriva den nuvarande situationen, eventuella problem, ut-
veckling och utvärdering alternativa strategier och genomförande-av
möjligheter.
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ligger helt ireglersärskild förpackningslag 1995. DessEn antogs
94/62/EC.med förpackningsdirektivlinje EUzs

gränsöverskridan-Baselkonventionenhar ratificeratEstland om
förregler antagitsmiljöfarligt avfall. Dede atttransporter somav

konven-avfall faller underdekontrollera transporter typer av somav
EEC/259/93. Estlandmed förordningtionen EU:söverensstämmer

för vissa kalladeinfört regler såemellertid samtidigthar strängare
EU-kommissionens beslutvad igrönlistade avfallstyper än som anges

94/721/EC.
avfallför alltavfall införts.avgifter har DessaSärskilda tas ut

bl.a. avfalletsAvgifternas storlek berortipp.deponerassom
nationella miljöfonden.Avgifterna tillfaller dengiftighet.

avfall ifarligt EU-kommunalt såvälHantering angessomav
de områdenEstlandavi rörandekommissionens ett somavsom

allmänhe-samtidigtbetydande investeringarkrävakommer att som
måste öka.medvetande avfallsproblemenochkunskapertens om

i börjannationella miljöstrateginestniskadenI antogs avsom
avfallsområdet:målsättningarföljande1997 anges

planeras:Till år 2000

hushållindustri och påavfallsmängderna inomstabiliseraatt0
nivå,års1995

ochför existerande tipparidentifiera ägare/operatörer stängaatt0
inte finns,någon ägare/operatörde tippar där

återvinningsgraden till 30-40öka procent,att0
enlighet medgamla anlägga tippar i EU:sochstängaatt nya0

krav,

frånhanddet kommunala avfallet40 etttasprocentatt omavo
acceptabeltmiljö- och hälsosynpunkt sätt,

hantering farligt avfall,förinföraatt ett system av0

avfallsproducenter regler.följer gällandeövervaka allaattatt0

Till planeras dessutom:år 20100
medallt avfall i enlighetbehandla slutligt omhändertaochatt0

hälsokrav,miljö- ochgällande internationella

avfallsmottagning i helakapacitet förfinnstill så detattatt0 se
Estland.
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Sammanfattningsvis kan avfallshantering ochsägas åtgärderatt
för komma till med gamla avfallstippar tillhörrätta de prioriteradeatt
områdena i det miljöaktionsprogram håller utarbetas medattsom
stöd bl.a. från EU Phare.

Om Estland väljer bygga förbränningsanläggningar för kom-att
munalt och/eller farligt avfall krävs lagstiftning och reglerny som

direktivEU:s sådana anläggningar.motsvarar om
Betydande insatser, inklusive investeringar, kommer krävasatt

för genomföra och tillämpa den lagstiftningen. Detta gälleratt nya
inte minst regional och lokai nivå. Muntlig information från est-
niska tjänstemän antyder det kan mellan 10-20 år innan Estlandatt ta
fullt kan leva till EU-kraven på avfallsområdet.ut upp

Lettland

Avfallshanteringen i Lettland liknar den i Estland, med undantag för
mängderna industriavfall betydligt mindre.att är

Avfallet deponeras till delen på tippar. finnsDet ungefärstörre
officiellt600 kontrollerade tippar. Flertalet dessa emellertid lo-ärav

kaliserade hänsyn till geologiska och hydrologiska förhållandenutan
och sköts från miljösynpunkt otillfredsställande Dessutomett sätt.
finns sannolikt flera hundra illegala tippar innehåller avfall medsom
okänd sammansättning.

Hantering och lagring gamla i många fall förbjudnaav numera
bekämpningsmedel också allvarligt avfallshanterings-utgör ett
problem.

finns förDet närvarande inga anläggningar för förbränning av
avfall.

farligtLagen avfall delvis i överensstämmelse medär EU-om
direktiven 75/442/EEC avfall och 91/689/EEC farligt avfall.om om

Regeringens förordning den dokumentation behövs förom som
hantera farligt avfall delvis förenlig med EU-direktivatt är

75/439/EEC behandling avfallsoljor och med Rådets förord-om av
ning 259/93 ochövervakning kontroll avfall tilltransporterom av av
och från EU-området.

Förslag till förordning klassificering farligt avfall har ut-om av
EU-kommissionensarbetats i enlighet med beslut 94/3/EC och beslut

94/90l4/EC utarbetandet farligtlista avfall.överom av en
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har ratifi-avfall. Lettlandfarligtförbud importråderDet mot av
ochgränsöverskridandeBasel-konventionen transportercerat om

avfall.omhändertagande farligtslutligt av
miljöministeriet.utarbetatsavfall harkommunaltlagNy avom

insamling ochföransvarigakommunernakommunallagenEnligt är
industriavfall.icke-farligthushållsavfall och annattransport av

nationellutarbetaforprojektnärvarande pågårFör attett en
avfall.kommunaltfastför hanteringstrategi av

avgiftbelagts.avfallharlagenMed hjälp naturresurseromav
avfallicke-giftigtforkubikmeterfrån 0,5 USDAvgiften varierar per

mycketklassificerasavfallförkubikmetertill 100 USD somsomper
giftigt.

avisEU-kommissionensenligtLettlandSammanfattningsvis bör
sig till EU:ssnabbtuppmärksamhet åtsärskild attägna ram-anpassa

fi-forstrategierutarbetapåavfallsområdet attlagstiftning attsamt
i infrastrukturInvesteringaravfallsområdet. ärnansiera insatserna

tillämpaeffektivtför pålångsiktiga insatserna sättviktigastede ettatt
avfallsområdet.EU-lagstiftningen

forförbränningsanläggningar kom-beslutar byggaLettlandOm
implementerarlagstiftningavfall måstefarligtrespektivemunalt som

frånluftföroreningarutsläpp89/369/EECEU-direktiven nyaom av
för-94/67/ECochavfallsförbränningsanläggningarkommunala om

ochavfall utarbetasfarligtbränning antas.av
oklart.förpackningsdirektivetGenomförandet ärav

Litauen

publicerades 1995miljötillståndsrapportenlitauiskaEnligt den som
utnyttjandehantering ochför rationellutvecklingen systemettär av

miljövårdssektom iinomakuta problemenavfall de mestett avav
Litauen.

Pha-med stöd EUutarbetatsmiljöstrategin,litauiskaDen avsom
avfallsområdet:prioriterade mål påföljandeangerre,

avfall.farligtindustriavfall ochfrånföroreningarminskade0
avfall.kommunaltfrånföroreningarminskade0

bekämpningsmedel.gamlaomhändertagande lager avav0
i miljön.avfall kommerradioaktivtförebyggande utattav0
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Förslag lag avfallshantering lämnad till parlamentetärom ny om
för behandling. omfattande arbeteEtt med anpassningen EU-av
direktiven pågår med stöd EU Phare och Danmark.av

År 1993 utarbetades med dansk stöd for handett att taprogram
befintligt farligt avfall. Programmet skall pågå i fem förstaår. 1 ettom

säkrakommer lagringsplatser for farligt avfall tillskapas.steg att
Metoder och rutiner for förstöra befintliga lager bekämp-att av

ningsmedel i enlighet med rekommendationer från ochHELCOM
direktiv håller på utarbetas.EU:s att

Litauen har inte ratificerat Baselkonventionenännu gräns-om
överskridande och slutligt omhändertagande farligttransporter av av-
fall.

Sammanfattningsvis framhålls EU-kommisionens avis angående
Litauen lagstiftning istår överensstämmelse med di-EU:satt ny som
rektiv håller införas avfallsområdet handlings-att samt att en

for farligtplan avfall håller utarbetas.att
Om Litauen beslutar bygga förbränningsanläggningar för kom-

munalt respektive farligt avfall måste lagstiftning implementerarsom
EU-direktiven 89/369/EEC utsläpp luftföroreningar frånom av nya
kommunala avfallsforbränningsanläggningar för-och 94/67/EC om
bränning farligt avfall antas.av

Genomförandet förpackningsdirektivet oklart.ärav

Polen

minska miljöeffekterna avfall identifierasAtt tio prio-av som en av
riterade frågor i miljöpolicyplanenden polska från Avfalls-1991.
mängderna måste minska och insatser för stimulera och infö-göras att

kompostering och återvinning. förbränningsanläggningar finnsIngara
för kommunalt avfall. finns emellertid antal projekt sådanaDet ett om
anläggningar i de städerna Warszawa och Gdansk.större t.ex.

Prioriteringar inom avfal-lsområdet enligt den nationella mil-är
jöplanen:

På kort sikt: Snabb minskning det fasta avfallet in-att0 av genom
tillfredsställandeföra hantering såväl industriellt kom-somav

munalt avfall och omhändertagande farligt avfall.av

På medellång sikt till år Uppnå tillfredsställande be-2000.0
handling säker lagring farligtoch avfall. minskningEnav av
mängden fast industriavfall deponeras med 20 Nyttprocent.som
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hushållsavfallåtervinningochför sopsortering samtsystem av
biogasproduk-ochförbränningkompostering,introduktion av

tion.

miljövänligaIntroduktiontill cirka år 2020.siktPå lång av0
produktionspro-allateknik itillverkningsmetoder renmoderna

miljö.förstördRestaurering avcesser.
gränsöverskridandeBasel-konventionenratificeratPolen har om
avfall.farligtomhändertagandeslutligtochtransporter av

avfallfarligtAvgifterna föravfall.avgifter ärinförtharPolen
avfall.icke-giftigtförsåtio gånger stora som

avisEU-kommissionensipåpekasSammanfattningsvis att gra-
Effek-avfallsområdet.låg inomfortfarandeEU-anpassning ärden av

vilket krä-avfallsområden,lagstiftning inomtillämpning EU:stiv av
siktlångmöjligt påendastkommerinvesteringar, attstora varaver

investering-privataoffentligasåväl ökadekrävaoch kommer att som
utvärdera kon-genomförts fördockstudier harsärskilda attIngaar.
genomförandetVidareEU-lagstiftningen.införa ärsekvenserna attav

oklart.förpackningsdirektivet ärav

kemikaliehanteringochKemikalier4.1.7

kemikalieområdetarbeteUzsE inom

kemika-kemikalier ochområdetinomarbeteför EU:sMålsättningen
och ris-i miljönmängderna giftigaminska ämnenliehantering är att

EU-kommissionenoch miljö. Inom är ansvaretmänniskorförkerna
generaldirektoratflertalmellanuppdeladekemikaliefrågorna ettför

effekter påochanvändningegenskaper,kemikaliernasberoende på
miljö.ochhälsa

omfattarreglernaförharXIMiljödirektoratet DG somansvar
icke-existerande och ämnen,kontrollfarliga ämnen, nyaav

bekämpningsmedel vis-ochimport exportjordbruksanknutna av
kemikalier.farligasa

kemikalierhandharfrågorsocialaförDG V somansvararsom
arbetsmiljöfrågor.
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Jordbruksdirektoratet DG VI för växtskyddsmedel ochansvar
andra bekämpningsmedel medan farliga kemiskatransporter av pro-
dukter ligger under DG VII T ransportdirektoratet.

Slutligen har lndustridirektoratet DG III hand frågorom som
berör marknadsföring produkter eller farliga blandningar.av

kemikalielagstiftningEU:s kan indelas fyrai delar:

marknadsföring farliga ämnen.0 av

notifiering ämnen.0 av nya

kontroll riskerna med existerande ämnen0 av

export/import farliga kemikalier.0 av

För uppnå det övergripande målet inom kemikalieområdetatt att
begränsa riskerna med kemikaliehanteringen följande åtgärder ianges
femte miljöhandlingsprogrammet:

effektiv datainsamling och existerande kemikalier.0 om nya

klassificering kemikaliernas giftiga egenskaper och lämplig0 av
märkning förpackningar och behållare.av

riskutvärdering och existerande kemikalier.0 av nya

hantering riskerna användningen giftiga kemi-att0 av genom av
kalier begränsas eller helt förbjuds eller demersätteratt man
med mindre farliga produkter.

EU-kommissionensI hur femte miljöhandlingspro-rapport om
genomförts kemikalieområdet betonas bl.a.grammet att:

nått fram till uppfattning beträffande0 man en gemensam en om-
fattande revidering direktivet riskerna i samband med vis-av om

industriverksamheter det så kallade SEVESO-direktivet.sa

flertal ändringar och anpassningar till tekniska framstegett har0
gjorts till de grundläggande direktiven klassificering ochom
märkning farliga och blandningar.ämnenav

förnyanotifieringsprocedur har antagits liksom prin-ämnen0 en
ciper för riskvärdering ämnenav nya

och importlagstiftning farliga kemikalier harexport anta-o om av
gits.
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med existe-kontroll riskernaochutvärderinglagstiftning avom0
prioriterade42första listai kraft.har Enrande överträttämnen

fastställts.harämnen

bekämpningsmedelslagstift-det gällergjortsframsteg har när0
har påbörjats.existerandeningen. En ämnenöversyn av

harkemikalier Euro-arbetet medpraktiskadetFör stöttaatt en
tek-fem viktigatäckeretablerats 1993. DennaKemikaliebyråpeisk

märkning,klassificering ochnämligennisk-vetenskapliga områden
export/importexisterandetestmetoder, ämnen samtämnen, avnya

kemikalier.

kandidatländernafrågeställningarGenerella i

prioriterad fråga. Detinte någonkemikalier tidigareHantering varav
grundbl.a. påkemikaliefrågornafå ordning påvarit svårthar att av

rad ministeriermellandelatoch fortfarandevarit äransvaretatt en
handel,hälsoskydd,miljö,områdeninommyndigheteroch som

miljöministe-utarbetatsramlagar harm.fl.jordbruk Nyatransport, av
tidlånggrund detEU-lagstiftningenofta med atttarrierna, mensom

oftastdärefterministerier ochberördaaccepterad inom ännudenfå
lands parlament.i respektivefå demlängre antagnaatt

inremarknadslag-ikemikalielagstiftningen EU:sSamtidigt ingår
eftersom möj-anpassning,snabbkravinnebärvilketstiftning en

förviktiga kriteriernademarknadendelta i inreligheterna är ettatt av
kemikaliekon-workshopfrån denslutsatsernamedlemskap. Av om

Östersjöregionen detbörjan 1997anordnades i est-troll i av avsom
framgårFinlandSverige ochmed stödmiljöministeriet, attniska av

kraven ochomfattar viktigasteutlåtanden deEU-kommissionens att
kräversannolikt måste bliEU-anpassningen stora re-process somen

surser.
och tillämpasramlag ärkemikalielag enEn antas ensom

Dennavidareförutsättning för dengrundläggande processprocessen.
samarbete mellanochbeslutgenomtänkt-avälstöd,politisktkräver

organisationer.icke-statligaandraochinstitutioner, företagenstatliga
inlednings-anpassningen börgenomförandestegvis1 ett manav

sig på:vis koncentrera

kemikalier.märkningochKlassificering av0
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Att listor förbjudnaupprätta kemikalieröver eller sådanao vars
användning starkt begränsats står i överensstämmelse medsom

listor.EU:s

Att etablera de grundläggande strukturer behövs för notifie-0 som
ring/registrering kemikalier för skall ha aktuell in-attav man
formation vad finns marknadenom som

Estland

Ansvaret för kemikaliehanteringen i Estland för närvarandeär upp-
delat mellan antal myndigheter. finnsDet ingenett övergripande lag-
stiftning kemikaliehantering, lagring och övervakning. Frågorom rö-
rande kemikaliehantering täcks olika lagar och regeringsförord-av
ningar beroende inom vilken samhällssektor används ochämnena
dessas effekter hälsa och miljö. vissa falll saknas ansvarig myn-
dighet eller organisation för viktiga frågor miljö och männi-rörsom
skors hälsa.

Anpassning till EU:s regelverk de angelägnasteettanses vara av
inre marknadsområdena för Estland arbeta med för möjliggöraatt att

integrering med EU.en
kemikalielagEn har nyligen utarbetats. Enligt denna måste deny

kemiska riskerna i samband med tillverkning, import, lagring, mark-
nadsföring, och användning kontrollerastransport eller begränsas i
enlighet med motsvarande regler inom EU. Kemikalielagen kommer
också kriterier för klassificering, märkningatt och förpackningange

kemikalier enlighet med EU-direktiv 67/548/EEC och dessav an-
En regeringsförordning upprättandet produktregisternex. ettom av

förväntas så den kemikalielagen antagits.snart nya
finnsDet inga regler EU-reglerna enligt förord-motsvararsom

ningarna 793/93 och 1488/94 riskbedömningar och begränsningom
riskerna med existerande Förbud och begränsningämnen. im-av av

och vissa farliga kemikalier grundasport export på tullagstiftning-av
och de listor finns inte direkt kopplade tillär EU-direktiven som

76/769/EEC och Rådsförordning 2555/92.
Importen bekämpningsmedel till Estland reglerasav ettgenom

dekret utfärdat jordbruksministeriet..Endast medel registreratsav som
övervakningsavdelningen vidväxtskyddsmyndigheten får importe-av

Myndigheten håller utarbeta lista förbjudna be-att överras. en
kämpningsmedel i enlighet med reglerEU:s och sådana använd-vars
ning starkt begränsats.
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deinförandelagstiftninganpassning till EU:sEn ett avgenom
innebärkemikalielagestniskförslaget tillprinciperna ibärande stora
gällandekompletteringsystematisering ochbl.a.framsteg, nu re-av

stärkauppgifterna i dennade viktigaste ärgelverk. En attprocessav
för administ-lokaltregionalt ochnationellt,struktureroch skapa nya

nationellfå starkskullekemikaliefrâgorna. Manhanteringrativt enav
Kemikalie-Kommitté förStatligadensamordningsmekanism genom
samordningforskulleföreslås i lagen. Dennasäkerhet svarasom

inblandade aktörer.allamellan

Lettland

grundasfarligaklassificeringförlagstiftning ämnenNuvarande av
Även detaljeradgjort någoninteregler.sovjetiskatidigare om man

förhållande tilli EU-skillnaderfinnsdetdet klartanalys storaär att
for klassifice-handanvänds i förstareglerNuvarandelagstiftningen.

kemika-helaMålsättningenarbetsmiljön.tillförhållande äri attring
vid utgångenEU-lagstiftningentillskall halielagstiftningen anpassats

särskilt vadmålsättningrealistiskdettaFrågan1999. ärär enomav
dengenomförandetdet praktiskalagstiftning ochsekundär avavser

lagstiftningen.nya
sedan 1995. Etthar pågåttkemikalielagstiftningmedArbetet ny

medutarbetatsharregeringen.inom Lagenhar cirkuleratsförslag
ramlag. Vissafungeraregler och skalltill EU:shänsyn som en

beträffande klassifice-utarbetashållertillämpningsregler t.ex.att
produktregister. Enupprättandetochkemiskaring ettämnen avav

tillplanerassubstansernotifieringregeringsförordning nyaom av
1998.slutet av

aspek-Vissariskbedömning.lagstiftningingenLettland har om
hellernärvarandefinns förmiljöskyddslagen. Dettäcks dockter av

ochkemiskaochför ämnenrestriktioner importinga export pro-av
idelviskemikalielagtillnyFörslaget överens-Lettland. ärtilldukter

och import2455/92Rådsförordningmedstämmelse export avom
kemikalier.farligavissa

Litauen

kon-ochregleragällerdetprobleminförstår attLitauen närstora
deUnderkemiskafarliga ämnen.ochimporttrollera transporter av

ochkemikalierhanterarföretagantalharåren startatsettsenaste som
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inte har den nödvändiga kompetensen. Transittrañken till Kali-som
ningrad farligtmed gods problem.är ett annat

Nuvarande lagstiftning för reglera hanteringen kemikalieratt av
otillräcklig. Arbete med lagstiftningär pågår. Tills vidare utnyttjasny

bestämmelserna i miljöskyddslagstiftningen.
Förslag till lag kemiska lades fram Förslaget1996.ämnenny om

kommer omarbetas efter remissbehandling i ministerierna ochatt
synpunkter från parlamentet. Ett förslag läggas framnytt attavses
under eller1997 1998. Efter det denna antagits kommeratt attman
utarbeta tillämpningslagstiftning omfattande bl.a.:

Lista kemiska förbjudna eller använd-över ämnen är0 som vars
ning starkt begränsats i Litauen.

Förordning klassificering, märkning och förpackning far-0 om av
liga kemiska ämnen.

Nationellt register kemiskaöver ämnen.0

Rapporteringssystem användning och produktion kemiska0 om av
ämnen.

Datasystem kemikaliesäkerhet.0 om

särskiltEtt angående kemikaliehantering har inlettsprogram un-
der 1997. Programmet har till uppgift att:

utvärdera den nuvarande situationen vad produktion, im-0 avser
och användning kemiskaport, export ämnen.av

analysera hur olika ministerier och institutioner fungerar detnär0
gäller reglering användning kemiska ämnen.av av

analysera befintlig lagstiftning och lämna förslag hur denna0 om
skall utvecklas.

EU-kommissionensI avi Litauen understryks detatt mestaom av
anpassningsarbetet återstår kemikalieområdet.

Polen

Polen har idag ingen heltäckande eller enhetlig kemikalielagstiftning.
Regler och bestämmelser spridda-mellan antal lagar. Förslag tillär ett

lag kemikalier har utarbetats och lagts fram under 1996. Denny om
har inte antagits parlamentet. lagen förväntas inklu-Denännu av nya
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kemikalielagstift-iprinciperna EU:santal de viktigastedera ett av
kemikaliemyndighet inrättas.nationellVidare kommerning. atten

genomförts försystematisk arbetedock ingetEnligt uppgift har
kemikaliereg-införande EU:sanalysera konsekvenserna ettatt avav

presenterades i EU-områdenpreliminär analys deler. En somav
betydande diskrepans.ganskautlåtanden tyderkommissionens en

fortfa-insatserkonstateraravi PolenEU-kommissionens attom
in-slutföra anpassningenutveckla ochför påskynda,rande krävs att

hittillsmarknaden där insatsernainreantal nyckelsektorerett avom
kemikali-särskilt ingårområdenotillräckliga. Blandvarit nämnssom

tillämpningslagstiftning.pekas behovetVidare aver.
anpassningen ke-gällerövriga ländernaLiksom för de atttre av

komplicerade idemikalielagstiftningen kommer att meravara en av
Även denmiljöregler.med införapolska arbetet EU:sdet att nyaom

kemikalieregler så kom-delaromfattar EU:skemikalielagen stora av
för-tillämpningsregler,nödvändigatid innan allalångdet att tamer

i praktiken.och genomförtsutarbetats, antagitsharordningar etc.

mångfaldbiologiskNaturvård och4.1.8

mångfald.biologisknaturvård ochförarbeteU:sE

uppnåförEUzs miljöarbetemålsättningengrundläggande är attDen
utveckling arbetet medbärkraftig led iSomlångsiktigt attett upp-en

1990-talet inten-bärkraftig utveckling har underekologiskt EUnå en
naturvård.mångfaldområdet biologiskinomsifierat sitt arbete -

biologiskadenbetonasmiljöhandlingsprogrammetfemte1 att
under-Handlingsprogrammetmångfalden EU-området hotas.inom

att man skyddadenätverkstryker också betydelsen upprättar ett avav
viktigaZOOO-nätverket,områden, det kallade Naturaså samt att

eller återskapas.skyddasdjur måstelivsmiljöer för ochväxter
området kaninomdirektivengällande nämnasde redanFörutom

biologiskstrategi försärskildmedför närvarande arbetarEUatt en
stärkaytterligarebidra tillmångfald. strategi kommerDenna attatt

inomnaturvårdsarbetet EU.
lyckas in-kommerhurkommernyckelfrågaEn attatt vara man

med skydda denskogsbruk i arbetetochjord-volvera sektorer attsom
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biologiska mångfalden. Som självständig fördragsslutande tillpart
konventionen biologisk mångfald bundetEU vid konventionensärom
principer i detta avseende. Sektorsintegreringen också viktig delär en
i såväl EU:s femte miljöhandlingsprogram i den pan-europeiskasom

förstrategi landskap och biologisk mångfald miljömi-antogssom av
nisterkonferensen i Sofia i oktober 1995.

Viktiga EU Direktiv och åtgärdsprogram för naturvård och bi-
ologisk mångfald

Viktiga direktiv för naturvård och skydd biologisk mångfalden in-av
EU är:om

Direktiv 79/409/EEC bevarande vilda fågelarter Fågel-0 om av
direktivet

Förordning 3326/82/EEC genomförande konventionen0 om av om
handel med utrotningshotade vilda djur ocharter växterav
CITES

Direktiv 92/43/EEC bevarande naturmiljöer och vilda0 om av
djur- och Habitat/FHH-direktivetväxtarter Natura 2000+ nät-
verket.

92/2078/EECFörordning jordbruksproduktionsmetoder0 om som
förenliga med miljöskyddär och landskapsvård.

Rådsbeslut 93/626/EEC angående konventionen biologisk0 om
mångfald.

Generella frågeställningar kandidatländemai

Enligt EU-kommissionens länderutlâtanden kandidatländema harom
samtliga länder betydande i form biologisknaturresurser mång-av
fald. skulleDessa tillgång förutgöra unionen länderna bliren om
medlemmar. De associerade länderna har lång tradition på natur-en
vårdsområdet. Redan före de politiska förändringarna fanns lagstift-
ning i många länderna lika långt gående motsvarandeav som var som
lagstiftning i de västeuropeiska länderna. En viktig skillnad var
emellertid i kandidatländema i huvudsakatt inriktademan natur-
vårdsarbetet skydda orörda urskogar,att våtmarker,naturtyper

ochetc. i mindre omfattning på skydda traditionella od-att t.ex.
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förlagstiftningflesta fallsaknades i deVidarelingslandskap. att reg-
markanvändningen.lera

1990-talet i flertaletbörjannaturvårdslagstiftningNy antogs av
omarbetas förhåller påassocierade länderna. Dennade attattnuav

oftalagstiftningendenproblem ärkrav.uppfylla EttEU:s är att nya
och hurgenomförandetföri detaljinteramlagar ansvaretangersom

förväntas ske.detta
marknadseko-tillinklusive övergångenSamhällsförändringar,

kandidatländer kansamtligaidag itillbl.a. lettnomi, har att man
mångfalden:biologiskadenföljande hotidentifiera mot

mellanmotsättningarfinnsmarkområden. HärPrivatisering avo
målsätt-ochprivatiseringslagarolika ländernasi deprinciperna

dedettainnebärpraktikennaturvårdsarbetet.för 1 attningarna
regel intemarkområdentillbaka sina ärfått sompersoner som

naturvårdshän-innebärreglerintresserade att avmansomnyaav
grundmarkområden. Pånyttja sinainskränker rätten att avsyn

råd be-interegeringarnaharekonomiskapå attbristen resurser
områdenvärdefullaeller köpaintrångsersättningartala att

samband medii Sverigeexempelvis skersätt reser-somsamma
vatsbildningar.

skogsbrukjord- ochsärskilt inomsektorsintegreringBristen0
energisektorn.inomsamt

länder kämparassocieradejordbruket i deprivatägdaDet nya0
inneburitfall åte-i vissaPrivatiseringen harproblem.med stora

brukningsenhetersmåantal mycketretablering ett stort varsav
eller möjligheter-mycketbärkraft Intressetekonomiska är svag.

litet.naturvårdshänsyn härtill ärna
framför alltexploateringökadskogsbruket kan natur-Inom av0

skogsbo-utländskaBl.a.effekter.negativaleda tillskogar annat
skogsfö-lettiskaestniska ochiintressenbetydandehar redanlag

massaved tillavverkning förskerförsta hand exportlretag. av
massaindustrier.ochfinskasvenska och pappers-

energiändamålÖkad förbiomassaochutvinning torv annanav0
och natursko-våtmarkerallvarligt hotsiktkan motutgöra ett

gar.
ochsärskilt inominfrastrukturutveckling transport-Effekterna av0

ligger i ris-områdedettainomhotenturistsektorerna. De stora
markområ-sammanhängandefragmenteringförkerna storaav
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den. Så kan ske exempelvis i samband med omfattande ut-en
byggnad inklusivevägnäten antalstörre motorvägsprojektettav

ingår i de EU-stödda TEN-projekten Trans Europeansom av
Networks, vid exploatering orörda kuststräckorsamt för stor-av
skalig turism och rekreation liksom vid utbyggnad ochtätorterav
hamnar.

Estland

Den estniska naturvårdsarbetet baseras följande lagar:

Lagen uthållig utveckling från 1995. Ramlag med allmännaom
principer.

Lagen skydd för naturobjekt från 1994. Denna lägger fast deom
regler gäller för etablera skyddade områden liksomattsom
markägares och markanvändares rättigheter och skyldigheter.

Lagen skydd för kustområden och stränder, längs sjöar ochom
vattendrag, från 1995.

Skogslagen från 1993.

Lagen landreformer från 1996. Enligt lagen markägarnaärom
skyldiga följa de restriktioner beträffandeatt olika ekonomiska
verksamheter framgår skyddsbestämmelserna försom ettav om-
råde. Ersättning kan utgå i form minskad fastighetsskatt enligtav
lagen fastighetsskatt från 1996.om

Fiskelagen från 1995.

Jaktlagen från 1994.

Vattenlagen från 1994.

Enligt det estniska EU:s frågeformulär vårensvaret 1996
framhålls följande beträffande överensstämmelsen mellan den estnis-
ka naturvårdslagstiftningen och EU:s.

Det finns många likheter inom naturvårdsområdet. Artskyddet i
Estland bygger liksom inom EU listor hotadeöver och olikaarter
skyddskategorier. De estniska listorna i alltöverensstämmer väsent-
ligt med Direktiven 92/43/EEC och 79/409/EEC dvs Habitat- och Få-
geldirektiven.

Den estniska lagstiftningen emellertid inte möjligheter tillger
generellt biotopskydd enligt Habitatdirektivet.
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vilkagällerdet ärskillnader arterfinns viktiga närDet som
ofta biogeo-berorSkillnadernaoch inom EU.i Estlandskyddade

utnyttjande. Förförtraditionerolikaockså påolikheter,grafiska men
Estland.ijakttillåtsinom EUskyddadeheltvissa ärarter som

anpassningen:medsambandiförutsessvårigheterFöljande

denmedenlighetinte iEstlandiBiotopklassificeringen är som0
använder.EU

skillnaden mellanavsevärdadenproblemende ärEtt störstaav0
och in-Estlandioch biotoperbeträffandenuvarande arterstatus

vad gällerolikheterbetydandefinnsdettagrundPåEU. avom
be-Estland kommernaturvårdsområdet. attprioriteringar inom
bi-ochskyddadelistorEU:s arterändringar överkrävahöva av

vissavadundantagbegära t.ex.arter, varg.samtotoper avser

Tilläggslagstiftningsektorsintegreringen.ibristerråderDet stora0
ochskogsbrukochjord-sektorerutarbetas tillbehöver mar-som

la-och medinleddes i attkanvändningsplanering. Denna process
påbörjatochutvecklinguthållig attantogs mangenomgen om

biolo-konventioneniprincipernaolikadegenomförandet omav
mångfald.gisk

Lettland

ochlandskapstypermiljöer,mångfaldnuvarandeBevarande avav
miljöpo-lettiskadenfast iladeshuvudmåldeär ettarter somav

licyplanen 1995.
omfattar:naturvårdslagstiftningenlettiskaDen

naturskydd.omfattarkapitel 6från 1991Miljöskyddslagen varso
ochområden,skyddadeuttalanden-om arterInnehåller allmänna

vattendrag.ochsjöarkuster,längszoner
Innehåller1993.frånnaturområdenskyddadesärskiltLagen omo

områden.skyddadeförprincipernaviktigaste systemetde av

utarbetashåller på är:Lagar attsom

naturvård.särskildLag om0
skyddadeLag zoner.om0

biotoper.ochskyddadeLag arterom0
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Vad gäller naturvård utanför de skyddade områdena detär värt
Lettland har strandskyddsbestämmelser innebäratt notera att som en

strikt skyddszon på 300 inåt land såväl i Inommeter ut vattnet.som
på mellan 5-10 km från kusten råder särskilda regler.ett zon

det lettiskaI på EU-kommissionens questionnaire pekarsvaret
följande frågorpå i samband med anpassningen:man

lagenDen skyddade och biotoper planeras tillarter0 nya om som
1997 kommer i överensstämmelse med EU:s lgstiftning.att vara

De nuvarande listorna skyddade måste revideras. Kra-över arter0
skydd för vissa i Lettland vanliga kommer bliarter att ettven

problem för där för närvarande tillåter jakt i obe-t.ex. varg man
gränsad omfattning.

det gäller biotopskyddNär så har olika vegetationsklassifi-0 man
cering i Lettland och inom förutserEU. Man svårigheter detnär
gäller beräkna hur områden omfattas olika bio-att stora som av

vanliga biotoptyper högmossar.toper t.ex. som

ettiprojektfinnsFör Natura-2000 kopplat till biotoparbe-är0 som
inom CORINE.tet

problemDe finns främst kopplade till bristen på-ärsom resurser
for att:

utarbeta skötselplaner idag bara finns för fyra de skydda-0 som av
de områdena

sköta områden, särskilt sådana påverkats människan.0 som av

övervaka och kontrollera hur lagstiftningen genomförs och0 av
efterlevs.

skyddadekartlägga och märka områden.ut0

betala kompensation och intrångsersättningar i samband medut0
avsättning skyddade områden.av

Litauen

litauiskaDen naturvårdslagstiftningen omfattar:

skyddadeLagen områden från 1993.0 om

Landlagen från 1994.0

Skogslagen från 1994.0
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skyddnaturvårdsarbetetbetydelse förlagar t.ex.Flera omnya av
utarbetas.vattenlag hållerartskydddjuroch attför samtväxter en
fem natio-områden ingårskyddadelitauiskadet1 systemet av

naturparkerregionala30 samtfyra striktanalparker, naturreservat,
omfattasnärvarande 11andra För procent300 reservat.nästan av

områden.skyddadelandets yta av
skyddadeolika listoranpassningen kommermed översamband1

behöva över.arter att ses

Polen

prioriteradefyramångfaldenbiologiskaden ärBevarande ett avav
uppnåvillDettamiljöpolitiken.nationellapolskai denområden man

omfattarområdentillutvecklingsstödregionaltanpassat somgenom
nordöstravåtmarker iinternationell betydelse t.ex.ekosystem av

dalgångar.VistulaflodensdelarPolen, av
96År nationalparker, 1072Polen 19hade naturreservat,1994

polskalandskapsskydd. Detmedområden231landskapsparker samt
ungefär 24omfattade dåområdenskyddade procent avsystemet av

mycket högajämförelseinternationellitotala Dennalandets yta. en
kvad-delen 53 000bakgrundskall dock störresiffra, attmot avses

områdenskyddadekvadratkilometertotalt 74 000ratkilometer avav
medlandskapsskyddmedområdenarealernaskyddade utgörsde av

omfattarochNationalparkerskyddsnivå. naturreservatlågtrelativt
skyddade arealerna.dehalvrespektiveendast procent avenen

förgod basnaturvårdslagen från 1991 utgörpolskaDen en
med dennaproblemetnaturområden. Detvård störstaskydd och av

ochfunnitsfördröjningdennaturvårdslagstiftning äroch somannan
nödvändiginföraochutarbetadet gälltfinnsfortfarande attnär

bara 30hade1994början procenttillämpningslagstiftning. 1 avav
1991naturvårdslagenförutsågs itillämpningslagstiftningden avsom

utarbetats.
EU-direktivenuppfyllaförkostnadernaberäkning attNågon av

Habitatdirektivet har92/43/EECochFågeldirektivet79/409/EEC
gjorts.inte

Slutsatser

tillanslutit sigsamtligaharPolenochLettland, LitauenEstland,
ochoch djurartervildaskydd för Europas växt-Bernkonventionen om
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dessas miljöer. Genom denna konvention skyddas antal listadeett ar-
råderDet relativt god överensstämmelse mellan de listorter. som

inom Bernkonventionen och listorEU:s enligt Fågel- ochupprättats
Habitatdirektiven. Viss revidering aktuella listor kommer dock attav
krävas for uppnå medöverensstämmelse EU-listoma. problem,Ettatt

påpekats från de baltiska ländernas sida antagligenär attsom man
behövakommer kräva undantag for jakt vissa heltatt ärarterav som

skyddade enligt regler. gällerEU:s Detta där populationer-t.ex. varg
åtminstone i Estland och Lettland ökat under år påt.0.m.na senare

grund minskad jakt och samtidig invandring djur från angrän-av av
sande områden i Ryssland och Vitryssland.

inom området biotopskyddDet det saknas lagstiftningär som
och möjligheter reglerar markanvändningen. preliminär be-Enatt
dömning pekar befintliga inte kommer till-att reservat att vara
räckliga för tillgodose EU-direktivens krav. tillgodose kra-Föratt att

skydd for enskilda kan det också krävas livsmiljö-arter attven nya
fogas till listorna.er

område kräver ytterligareEtt insatser den praktiskaärannat som
tillämpningen lagstiftningen där krävsdet kompletterande reglerav
vad gäller myndighetskompetens genomförandeansvar.och För att

detta fallklara krävs i många förstärkning de gåren av resurser som
till biologisknaturvårds- mångfaldsområdet.

kan sammanfattningsvis konstateraMan området naturvårdatt
biologisk mångfaldoch den sektor inom miljöområdet där deär asso-

ländernacierade kommer minst problem uppfylla EU-att att
iikraven.

generellEn slutsats reglerEU:s på naturvårds-är attannan mera
området lagligt bindande jämfört demed åtaganden de associ-är som
erade länderna gjort inom antal internationella konventioner. Dettaett
innebär naturvårdsintressena får starkare ställning deatt gentemoten
exploateringsintressen önskar utnyttja icke-ettsom resurserna
uthålligt sätt.
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påför EU-anpassningenKostnader4.2.

miljöområdet

fram under deoch konsultstudier lagtsradEn senasterapporter som
beräkna kostnaderna för kandidatländemahar försök gjortsåren att

miljélagstiftning.uppfylla kraven i EU:satt
varierar inom vidakostnadsberäkningarDe presenterassom

osäkerhet i det underlags-beroende dels det rådergränser att stor
de förutsättningaranvänds vid beräkningarna, delsmaterial attsom

varit olika.grund för beräkningarnalegat tillsom
Sammanfattningsvis kan detsäga även är spänn-storatt omman

för miljöanpassningende totala kostnaderna såvidd i beräkningar av
deberäkningar miljöområdet kommersamtligavisar att ettatt vara av

eventuellt till och med den kostnadskrä-kostnadskrävande mestmest
vande sektorn.

utförda uppdragav EU-Phare pekar kost-Beräkningar på att
inom miljöområdet skulle kunna såfor anpassningennaderna utgöra

de totala kostnaderna. Då harmellan 30-40mycket procent avsom
förkostnaderna för radioaktiva miljöskadorinkluderatändå inteman

EU-medlemskapet.
sammanfattningkort det material kostna-Nedan Följer omen av

de till utred-i antal ståttderna rapporterpresenterats ett somavsom
förfogande. viktigaste dessaningens De är:av

of EnvironmentalCosting for Approximation EUCompliance0
Dublin. AprilLtd 1997;Legislation CEEC. EDCthe

perspektiven Miljöstyrel-miljømaessigeEUs udvidelse østmot0 -
Danmark. juni 1997.sen,

Polandof Accession. Co-Implications EUThe Environmental0
World Bank 1997.Memorandum.Economicuntry

andLegislationStandards and Western EasternEnvironmentalo
BenefitsEconomic andHarmonisation. CostsTowardsEurope.

für Wirtschaftsforschung Mün-Ifo, Institutof Harmonisation.
,

chen. 1994.
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Det kandidatländerna i flertalet fall själ-inteär värt att notera att
genomfört några ingående analyser kostnadernava egna mera av

miljöområdet EU-medlemskap. undantagEtt Polen vadett utgörav
luftföroreningar,gäller där kostnadsberäkningarna i första hand gällt

kostnaderna för uppfylla kraven i det andra svavelprotokollet tillatt
ECE-konventionen långväga gränsöverskridande luftföroreningar.om

Ozonnedbrytande ämnen

Kostnaderna för avveckling olika ozonnedbrytande ämnentyperav av
freoner har beräknas inom fört.ex. Montrealprotokollet.ramen

Med dessa beräkningar grund och med uppskattningsom en grov
förbrukningenden totala ozonnedbrytande i de tio kan-ämnenav av

didatländerna kan de totala kostnaderna för avvecklingen av ozon-
nedbrytande beräknas till mellan och miljoner90 140 USD.ämnen

Global Environment Facility GEF har sedan godkänt1994 av-
vecklingprojekt för totalt miljoner36 USD i nio kandidatländerna.av

Luftföroreningar -försurning

kostnadsuppskattningar gjortsDe har i huvudsak omfattat kost-som
förnaderna uppfylla det kanske kostnadskrävande samtli-att mest av
direktiv miljöområdet,EU:s nämligen direktiv 88/609 EECga om

luftföroreningsutsläpp från förbränningsanläggningar se tabellstora
nedan.

står emellertid redan klartDet det kan komma kostaatt attnu
betydande för kandidatländerna också uppfylla EU:sattsummor nya
ramdirektiv luftkvalitet och inte minst de olika planerade dotterdi-om
rektiven kommer lägga fast luftkvalitetskraven för rad oli-attsom en
ka S02, m.fl. Under perioden förväntasNOx 1997-99 EU-ämnen t.ex.
kommissionen förslå bindande förgränsvärden olika i luft.14 ämnen
Några beräkningar kostnaderna för detta har emellertid inte redo-av
visats.
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Tabell lnvesteringsbehov och beräknade driftskostnader för rökgasre-4.5
ning kraftverk 50 MW.större än

Land lnvesteringskostnader Driftskostnader/år
miljarder miljarder danskadanskakronor kronor

SO; NQ SQ NQ

Bulgarien 15,0 9,0 2,1 1,8
Estland 4,0 2,5 0,5 0,5

0,08Lettland 0,7 0,4 0,1
4,1 2,4 0,6 0,4Litauen

49,0 29,0 6,7 5,8Polen
3,0 2,6Rumänien 22,0 13,0
1,3 1,0Slovakien 9,0 5,5

Slovenien 3,3 2,0 0,5 0,4
22,0 13,0 3,0 2,6Tjeckien
8,0 1,1 0,94,6Ungern

Totalt 137,1 81,4 18,9 16,1
miljømaessigeperspektiver,Miljöstyrelsen. DanmarkKälla: EUs udvidelse mod øst -

1997.

jämförasberäkningar investeringsbehoven kan medDessa över
redovisades Institut für Wirtschaftsfor-de beräkningar IFOavsom

och visade investeringsbehov drygtschung 1994 400ettsom
beror bl.a.miljarder danska kronor. skillnaderna IFODe attstora

energibehov betydligtframskrivet år 2010 dvs.räknat på störreett ett
energibehov för Polen +60 inom el-sektorn. polskEnt.ex. procent

till SO2-utsläppen medberäkning kostnaderna år 2010 begränsaattav
pekade investeringsbehov cirka 40 miljarder50 procent ett

Motsvarande beräkningardanska kronor. gjorts Världsbankenavsom
investeringsbehovpekar på inom luftsektorn i Polen mellan1997

miljarder dollar.och 85
udvidelse mod miljömaessigeden danska EUs øst1 rapporten -

rökgasrening detperspektiver diskuteras också investering i ärom
luftförore-billigaste de önskvärda minskningarnauppnåsättet att av

medellång siktningsutsläppen. kort- och såMan konstaterar att
möjliga alternativet för uppfyllatorde rökgasrening det enda attvara

längre sikt det möjligtutsläppskraven i Direktiv 88/609/EEC. På är
Övergång tillstrukturen hela energisektorn.ändra inomatt renare

användning förnybara energi-bränslen, effektivare kraftverk och av
utsläpp. Samtidigt minskas beho-källor kan tillsammans minskadege

reningsutrustning i befintliga anläggningar.investera ivet attav
också uppskattning hurdanska innehållerDen rapporten en av

förför länderna uppfylla kravlång tid det kommer EU:satt sto-att ta
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förbränningsanläggningar nuvarande investeringstakt räknatomra
inom luftföroreningsområdetBNP bibehålls.procentsom av

Aktuell information finns for vissa länderna medan förav man
övriga antagit de använder för miljöinveste-1,5 BNPatt procent av

tredjedel dessa förringar används insatser på luftföro-samt att en av
reningsområdet.

Relativa kostnader forTabell 4.6 begränsning luftfororeningsutsläppen.av

NuvarandeLand Beräknad Antal år innan
investeringsnivå investeringsnivå uppfylltman
i % BNP inom luñsektorn kravvidEU:sav

i % BNP nuvarandeav
Bulgarien 11,93 0,5 26
Estland 11,12 0,6 20
Lettland 1,60 0,5 3
Litauen 9,30 0,5 19

6,28 0,5Polen 12
Rumänien 8,83 0,5 18
Slovenien 4,80 0,5 lO
Tjeckien 7,30 1,3 60
Ungern 3,44 0,5 7

perspektivenKälla: EU’s udvidelsemodøst miljømzrssige Miljøstyrelsen.Danmark1997-——

diskuterar dessa beräkningar och tänkbara konsekven-När man
och slutsatser enligt den danska viktigt kom-det,är rapporten, attser

förutsättningarnaihåg de givna för beräkningarna innebärattma en
tolkning EU-direktiven gäller befintliga anläggning-detsträng närav

Vidare kanske i samband energibesparingar ochmed energi-ar. man
effektiviseringar, särskilt inom el-sektorn, inte nödvändigtvis skall

koncentrationinvestera i rening alla anläggningar. Genom el-av av
produktionen till de effektivaste anläggningarna kan behovet rök-av

minskas. faktorer skulle tyda beräkningar-gasrening tvåDessa att
för dvs länderna skulle kunna uppfylla EU-kravenhöga,är attna

snabbare.
Å andra sidan måste beakta beräkningarna investe-attman av

indust-ringskostnaderna inte omfattar minskning utsläppen inomav
uppvärmning och inom transportsektorn. ingårrin, lokal Dessutom

i tabellde årliga underhållskostnaderna i beräkningarna 4.6inte ovan.
faktorer väsentliga i den danskatvå såDessa är att rapportenman

uppfyllandede beräknade tidsperioderna fördrar slutsatsen att av
minimum.EU-kraven måste betraktassnarast ettsom
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danskaDen innehåller också uppskattning kost-rapporten en av
naderna för minska utsläppen förbränningsanlägg-från mindreatt
ningar inom industri och hushåll. källorDessa i kandidatlän-svarar
derna för ungefär fjärdedel utsläppen svaveldioxid. be-Manen av av
räknar kostnader för minska dessa utsläpp med till75att procent
mellan 10 och miljarder danska kronor.50

Eutrofiering Vattenkvalitet—

direktiv avloppsvattenrening 9l/271/EEC bedömsEU:s detom vara
direktiv vattenområdet det kommer kostsammastatt attsom vara
uppfylla. Därefter kommer kraven omfattas dricksvattendi-som av
rektiven.

den danska uppskattas investeringsbehovet för1 rapporten att
uppfylla EU-direktivet avloppsvattenrening i de tio kandidatlän-om
derna till cirka miljarder danska kronor. Till detta kommer100 cirka

miljarder kronor år i driftskostnader. kostnadsberäkningama15 Iper
ingår inte tillkommande kostnader för underhåll ledningsnätenav

administrativa kostnader vid centrala och lokala myndigheter.samt
Motsvarande investeringskostnader för uppgradera dricks-att

vattenförsörjningen uppskattades 1994 till miljarder danska kro-140
cirka miljarder18 ECU. Det dock inte helt klart dessa in-ärnor om

skulle tillräckliga för uppfylla dricksvattendirek-EU:sattsatser vara
tiv rörande.

Compliance forCosting Approximation of1 EU En-rapporten -
Legislationvironmental the CEEC sammanställd konsultfir-av-

Dublin/BrysselEDC uppdrag och redovisadDG XIman av un-
angesvåren-forsommarender 1997, 50 miljarder det totalaECU som

investeringsbehovet under tjugoårsperiod for fullt uppnåatt uten nu-
varande inom avloppssektorerna.EU-standards och Av dessavatten
krävs miljarder för de angelägna projekten under den17,5 ECU mest
kommande femårsperioden.

Liksom inom områden det viktigt komma ihågandra är att att
dessa beräkningar förutsätter samtliga investeringar kan hänförasatt
till kraven fullt uppfylla lagstiftning. Vissa pekar‘EU:s rapporteratt ut
emellertid kostnaderna för höjade tillkommande standardenatt att

Vattenförsörjning och avloppsrening från vad betecknassom som
lokal standard till motsvarande EU-standard skulle relativt be-vara
gränsade.
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Slutsatsen från samtliga detta kandidatlän-ärrapporter trots att
derna, inklusive de baltiska länderna och Polen, står inför mycket sto-

investeringar inom såväl Vattenförsörjning avloppsvattenre-ra som
ning.

Som konkret exempel behoven i de kandidat-ett störreett av
länderna kan Världsbankens Polen pekar pånämnas att rapport om
investeringskostnader mellan miljarder22-34 för uppfyllaUSD att
avloppsreningsdirektivet och årliga driftskostnader bortåtpå 500
miljoner USD. det gäller dricksvattenförsörjningenNär beräknas
motsvarande kostnader uppgå till mellan miljarder3-8 USD.

Biologisk mångfald

nämndes i lagstiftningsavsnittetSom biologisk mångfaldär natur--
vård det område där kandidatländerna sannolikt kommer ha minstatt
problem uppfylla kraven i EU:s lagstiftning. detTvärtom såatt är att
kandidatländerna vid EU-medlemskap kommer kunnaett att ettge
värdefullt bidrag till naturvärden och skyddet den biologiskaav
mångfalden inom utvidgat EU.ett

Några detaljerade beräkningar kostnaderna för attmera av upp-
fylla EU-kraven beträffande naturvård och biologisk mångfald har
inte redovisats i de aktuella rapporterna.

Några kostnadsposterna kommer attav vara:

Förstärkning den nuvarande naturvårdsadministrationen län-i0 av
derna centralt, regionalt och lokalt för kunna övervaka ochatt

genomförs.säkra EU-kraven exempel kanSomatt nämnasett att
det lettiska miljöministerietsbudget för naturvårdsområdet för
närvarande bara ministeriets4 totala bud-motsvarar procent av
get.

Kostnader för utarbeta listor biotoper och enligtöveratt arter0
EU-direktiven.

ochKostnader för utarbeta genomföra skötselplaner föratt0 om-
råden utpekats ingå i Natura-2000- nätverket.attsom

förKostnader inköp och/eller intrångsersättningar i sambando
med förvärv skyddsvärda områden eller inrättande naturre-av av

omfattar privatägd mark. Estland finnsI redanservat ettsom
enligt vilket markägare kan få minskad fastighetsskattsystem

kompensation för tvingas naturvårdshänsyn.att tasom man
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iuppfylla kraventullkontroll för kunnaKostnader för utökad att0
EU-förordningmotsvarandeochClTES-konveittionen om

och djurarter.utrotningshotade vildahandel med växt

mångfald ochbiologisk Ramsar-såväl konventionenInom om
finns möj-viktiga våtmarkerinternationelltkonventionen skydd av

bistånd förekonomisktfå visstligheter för kandidatländerna attatt
mångfald, skydds-biologiskaktionsplaner förkunna upprättat.ex.

baltiska län-Såväl defor värdefulla områden.och skötselplaner tre
frånprojektbistånd GEFfått sådantPolen har redanderna som

Environmental Facility.Global

Avfall

EU-direktiventillavseende anpassningengenomförts,studierDe som
vad detolika resultatkommit till mycketavfallsområdet, harinom

kostnadskon-följandede däravåtgärdsbehovengäller såväl som
förutsättning-jämförelser eftersomsvårtsekvenserna. Det göraär att

resultatenolika. vissa fall varierarberäkningarna ofta varit Iförarna
varandramedresultat bästfaktor tio.med De överensstämmersomen

respektive från EDC.ii den danskafinns rapportenrapporten
information från Estland ochstudien utnyttjasden danskaI

avfalls-investeringsbehoven inomberäkna de totalaförTjeckien att
uppskat-kandidatländer. Investeringsbehoventioi samtligaområdet

danska kronor för hanteradrygt miljardertill totalt l40sålunda atttas
totalt miljoner år.avfallsmängd på 415 lberäknad ton summanperen

för existerande tippar.danska kronormiljarderingår 7,8 stängaatt
miljarder åruppskattas till 5,4 DKRDriftskostnaderna mot-per

svarande 560 kronor ton.per
beräkningarna baseras radbetonasl antagan-attrapporten en

och osäkerheter.den
från EDC,kostnadsuppskattningar iMotsvarande rapporten som

investerings-pekar påstudie från 1994,hänvisar till IFO:si sin tur
och drygt 22mellan knappt 10avfallsområdetkostnader inom

beräknas i denstorleksordningmiljarder dvs iECU somsamma
medräknarminimialternativetrapporten. ävendanska I att manman

deponera medan detavfallet tippskall detfortsättningsvis mesta
tippdeponering 50 procentkostnadsalternativet baserashögre

återvinning ochkompostering,utnyttjandesuccessivt ökandesamt av
ing-iavfallet.för hantera Detåteranvändning är värt attatt noteraatt

5 l7-l380
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alternativen förutsättset utbyggnad förbränningskapacitetav förav
kommunalt eller farligt avfall.

Den kostnadsskillnadenstora mellan alternativen beror på de hö-
drifts-, insamlings- och transportkostnaderna, beräknasga blisom

fem gånger högaså i det alternativet.senare
Detta skulle innebära kostnaderna inom avfallssektornatt når
till storleksordning inom och avloppssektornupp vatten-samma som
miljarder33 ECU miljoner5 inom industrisektorn.varav

jämförelse ÖsteuropaEn mellan länderna i Central- och och nu-
varande EU-medlemmar visar kostnaderna för avfallshanteringenatt i
de förstnämnda skulle kunna uppgå till mellan 17-45 deprocent av
totala kostnaderna år inom miljöområdet. Detta skall då jämförasper
med genomsnittet bland de nuvarande EU-länderna 33ärsom pro-
cent

Till dessa kostnader skall dessutom läggas behovet betydandeav
för komma tillrätta med de miljöproblematt förorsakasresurser som

gamla tippar med blandat hushålls- och farligt avfall, lager be-av av
frånkämpningsmedel tidigareavfall sovjetiskasamt militärbaser.

Kemikalier

Några direkta kostnadsuppskattningar inte i de aktuellapresenteras
Detta speglar det faktumrapporterna. det svårt beräknaär kost-att att

naderna för sådana åtgärder ändra existerande eller skrivaattsom nya
lagar, peka ansvariga myndigheter ochut och administre-att upprätta

för hantera mängd,system oftaatt t.ex. konñdentiella, datastorra en
och information.

Några kostnadsposter kan identifieras dock:ärsom

myndigheter med kompetent personal kommer behövas0 nya att
för hantera genomförandet denatt EU-anpassade kemika-av nya
lielagstiftningen.

kostnader för industrin kommer behöva expertis föratt0 som att
kunna leva till lagstiftningen vad testning, klassi-t.ex.upp avser
ficering, märkning och marknadsföring

Beräkningar de totala kostnadernaav

Enligt EDC-rapporten, skulle de totala kostnaderna för EU-
anpassningen inom de investeringstunga sektorerna Vattenförsörjning,
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från förbrän-luftföroreningaravloppsvattenbehandling,avloppsnät,
mil-till 100avfallsbehandling uppgåningsanläggningar änsamt mer

capita.motsvarandeeller 1000 ECUjarder ECU per
tilluppgåberäknas enligtårliga kostnadernatotalaDe rapporten

capita.motsvarande 80-120 ECUmiljardermellan ECU8-12 per
fördriftskostnaderkapitalkostnader ochinnefattarsiffraDenna vat-
avfalls-fördriftkostnadernaluftföroreningaroch avlopp, samtten-

siffra baradennapåpekashantering. l även motsva-attrapporten om
miljöutgifternagenomsnittliga årligatredjedelar detvå per ca-avrar

mycketdetnuvarande EU-länderna såinom de stör-pita motsvarar en
nuvarande BNP.kandidatländernasdel avre

föreslagit Rå-EU-kommissionenkan då ställasdettaMot att nu
tillanslå miljarder ECUtvå-årsperiod skall 3underdet att enman

anpassningsprocessen.
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Miljökonsekvenser5 EU:sav

utvidgning

Frågor5.1 intresse få besvaradeattav

vid analys miljökonsekvenser-en av

kandidatländemas EU-na av

medlemskap

Miljöfrågorna har spelat viktig roll i diskussionerna kring utveck-en
Östeuropalingen i Central- och efter Sovjetunionens fall. Skälet till

detta har naturligtvis varit det tidigare bristfälliga miljöarbetet i dessa
länder och de svårigheter ofta förelegat för få fram tillförlitli-attsom

data kring utsläpp och miljötillstånd.ga
Vid analys miljökonsekvenserna EU-medlemskap för kan-av av

didatländerna det väsentligen vissa frågor intresse fåär är attsom av
besvarade. Utredningen har tagit fasta fyra bedömtssom vara av
central betydelse.

Fråga Kommer miljön i Sverige, inom EU och i angränsande
havsområden förbättras EU-inträde för kandidatlän-att ettav
derna

miljösituationen kommer förbättrasHypotesen i de närlig-är att att
Östersjöngande EU-länderna och i till följd de tillträdande län-attav

derna kommer tvingas uppfylla EU-krav i de flesta fallatt att ärsom
kravnuvarande i kandidatländerna.strängare än

Fråga 2. Hur den miljömässigaär för kandidat-stor egennyttan
länderna EU-inträdeettav
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allmänhet i detuppnås iutsläppskravskärptaDen största nyttan av
uppskatta i eko-ofta svårsker. Egennyttanland där utsläppen är att

utsläpp för-betydande förtordedennomiska t.ex.termer avvaramen
beträffandeliksomavloppsvatten,och tungmetaller,surande ämnen

kemikalier.avfall ochhanteringbättre aven

förmåga medlemsländerFråga möjlighet haroch3. Vilken nya
direktivEU:sklaraatt

förrustadeländernautsträckning debehandlar i vilken ärFrågan nya
ochadministrativasåväl debehandlarmiljökrav. Denklara EU:satt

förutsättningarnatekniskastrukturella ochdepolitiska systemen som
aspekt i vilkenviktigsamhällssektorer. Enolika är ut-inom annan

prioriteringarnamedi samklangkommer ståEU-kravensträckning att
kandidatländerna.i

förändringarstrukturellaochFråga andra kravkommer4. Hur
påverka miljösituatio-utsläpps ochEU-inträdeföljdtill attettav

nen s~..

likainnebärasannoliktomställningen kommerstrukturella attDen
direkta miljöåtgärder.i Ettinvesteringarnadeför miljönmycket som

industri-delarjordbrukssektorn,påverkar helaEU-inträde stora av
trañksektornredanskett, Deförändringarsektorn även etc.storaom

kan tillsåväl minskadeleda ökadeförändringarnastrukturella ut-som
kort-utsläppentrafikområdet finns riskvissa delarsläpp. Inom attav

siktigt ökar.
medföraEU-inträde kanförändringardebedömaFör ettatt som
finnsmiljönuvarande EU-ländernasoch dekandidatländernasför en

kandidatländernabeaktas.faktorer måstekompliceranderad ge-som
deförändringar inomstrukturellanärvarande snabbanoingår för

tvekan påver-kommerförändringaroch dessaflesta sektorer attutan
fortgå oberoen-och kommerFörändringsarbetet fortgårmiljön.ka att

mil-förändringsarbete hörTill dettaEU-inträde. ävende ett renaav
Utredning-rökgasrening.ochinstallation avlopps-jöåtgärder, t avex

fastlagdaredandettaåtgärderde ärhar bedömt sättatt ge-somen
internationella åtaganden kommerbeslut och/ellerpolitiskanom egna

EU-inträde. Konsekvensernaoberoendegenomföras ettettatt avav
tänkt situationmellanskillnadenbedömasEU-inträde måste ensom

ytterligarevidtagits och deåtgärdernaplaneraderedanefter det de
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krav EU-lagstiftningen ställer. detta kapitelI analyseras dessasom
båda situationer och deras miljökonsekvenser.

Inom vissa områden finns i EU-lagstiftningen tydliga krav som
kvantitativt bestämbara effekter miljön. Inom andra kravenärger
diffusa och det därför inte möjligt förutseär konsekven-attmer nu

speciellt dessutom inte tillämpningen och konsekvensernaserna, som
inom nuvarande EU-länder klar. gällerDettaär IPPC-direktivet,t.ex.

Ådär inte tillämpningen inom EU klar. andra sidan förutsätterär
analysen de krav utsläppsreduktioner framgåratt aktuellasom av

svaveldirektiv och åtgärdsprogram i olja, försurningsstrategi m.m.
kommer genomföras. Motsvarande gäller de så kalladeatt horison-
tella direktiven miljökonsekvensutvärderingar, till in-t.ex. rättenom
formation miljöfrågor etc.om

Generellt har kunskapen miljöfrågorna i kandidatländer-sett om
ökat snabbt. Detta gäller inte minst reningen kommunaltna av av-

loppsvatten och situationen inom industrin och energisektorn, där
stödet från varitEuropa andravästra Inom områden råder fortfa-stort.
rande osäkerheter, det gäller jordbrukets utsläppstora när ocht ex av-
fallsfrågorna.

5.2 Kommer miljön inom förbätt-EU att

kandidatländernas EU-ras av

inträde

Kandidatländernas5.2.1 bidrag till försurningsbe-
lastningen i EU

främstDet minskade utsläppär till luften, och minskade ut-genom
släpp till vattenmiljön i floder och till hav kandi-gemensamma som
datländerna och EU:s medlemsländer direkt påverkar varandra.

detNär gäller svavel och försurning kommer utsläppsminsk-
ningar i kandidatländerna endast marginellt påverka StuderarEU.att

de beräkningar tabell luftföroreningstransporter5.1 i Eu-överman
utarbetats, finner det i två kandidatlän-äratt stort settropa som man
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Tjeckien. Jämförtmiljö; Polen ochpåverkar nuvarandeder EU:ssom
och FrankrikeTyskland, Storbritannienmed flera EU-länder,stora

betydelse. gäller förkandidatländerna marginell Dettadockhar sva-
kväveforeningar.högre grad förvel och i ännu

belastning från olika ländertillBidrag

helapåverkan räknat EU-i tabell gällersiffror 5.1 överDe som anges
läge påverkas vissa regionergrund skillnader iområdet. På änmerav

Därför finns alltid någrafrån speciellt land.utsläppandra ett om-av
erhållakarzdidatländer, kanråden EU:s ettgränsernära mot av-som

till exempelgrannland. Polens utsläppfrånbidrag närasevärt ett ger
vadtill östligaste Tysklandbidragbetydligtstörre än anges somsom

förgenomsnitt EU.
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Tabell Procentuellt bidrag till deposition5.1 svavel och kväve till EUav
och kandidatländema baserat beräkningar inom EMEP

S NO. NHx

EU-länder
Österrike 0.4 0.8 3
Belgien 3 4 3
Danmark 0.9 1.5 3
Finland 0.7 1 1
Frankrike 10 14 20
Tyskland 21 24 19
Grekland 1.1 0.5 1.5
Irland 0.9 0.7 4
Italien 8 10 10
Luxemburg 0 0.2 0.3
Nederländerna 0 5 6
Portugal 1.2 1.2 2
Spanien 1l 7 8
Sverige 0.6 2 0
Storbritannien 19 16 9

79Summa 88 91

Andra länder
Tjeckien 2 0.55
Polen 4 2 0.9
Island, ochNorge
Schweiz 0,3 2 l
Övriga CBE-länder
Ryssland, Balkanländer 11 6 6etc
Summa 20 12 9

Även i andra länder Polen och Tjeckien sker utsläpp på-än som
Äveninom tillhörverkar närbelägna regioner grannländer EU.som

bidrag tabell redovisas desådana har beräknats och i 5.2 nedan ut-
släpp har betydelse för närliggande regioner inom EU.som

kanTabell Utsläpp i olika länder Polen och Tjeckien, ha5.2 utöver som
betydande påverkan vissa regioner inom EU.

Har betydelseiUtsläppi

FinlandEstlandoch Petersburg SydöstraSt.
Finlandoch Karelen Norra ochKolahalvön östra

ÖsterrikeSlovakien
Österrike nordöstraItalienSlovenien och
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från el- ochUtsläppsminskningar värmepro-5.2.2

duktion

kani utsläppframtida förändringarbetydelsenuppskattaFör att av
gälla vid EU-skullemed denjämföraslagstiftning ettnuvarande som

ochi PolenförhållandenastuderavaltUtredningen harinträde. att
tillgå,funnitsnödvändiga datadels eftersom attTjeckien närmare,

in-för situationenbetyderländer dedessaeftersomdels mestär som
delvis iföreliggeruppskattningardessaUnderlag förEU. göraattom

utred-underlagsrapportpolskadennationella rapporter, t.ex. som
ivärmeproduktionenpolska el- ochlåtit utarbeta. Den storaningen

och densvaveldioxidutsläppenförstår 57anläggningar procent avca
föruppgifterMotsvarandeför 22förbränningenlokala procent.ca

sker hu-Förbränningenrespektive 23Tjeckien 51 procent.är procent
för begränsainvesteringarOmfattandemed kol. ut-vudsakligen att
förbränningsanlägg-fastakväveoxider frånochsvavel-släppen av

utsträckningi vissländer,framförallt i dessagenomförsningar men
kandidatländerna.övrigai deinvesteringarsker även

fallluftvårdsområdet i många strängarelagstiftning ärEU:s
närvarandekandidatländernaFörlagstiftningen i ärnuvarandedenän

mg/m3 svaveldioxid frånsläppa 540Polen tillåtetdet i utatt nya an-
Polen någotharNOxjämföras EU:s 400. Förvilket kan ettläggningar

mg-m3 jämfört med 650.EU:s460krav EUänsträngare ca

ochfrån el-svaveldioxidutsläppMinskade5.2.3

värmeproduktion

svaveldioxidut-kommer 50Polen och Tjeckienbåde procentI avca
des-förbränningsanlaggningar. Genomfrånsläppen attstora anpassa

renings-rökgasrening och 90motsvarandeEU-kraven,till procentsa
uppnås. Ge-svaveldioxidutsläppenhalveringungefärgrad, kan aven

dagensiförbränningsutsläppen,de lokalaminska ävenatt somnom
länderna, kande bådautsläppen idrygtför 20läge står procent av

medarbetevisstpågåruppnås. Polenreduktioner I attytterligare ett
industriellbostadsuppvärmningsåvälfrånpåverka utsläppen som

lågs-med polska måttanvända, mätt,planerarförbränning. Man att
pla-bostadsuppvärmningsvavel. Förkol med 0,6-0,8vavliga procent

koleldningen.ersättanaturgasneras
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uppfyllaFör det andra svavelprotokollet till LRTAP-konven-att
tionen 66-procentig minskning nödvändig för Tjeckien. Frånär en

ska utsläppen1994 minska från 1,3 miljoner år tilltonca per ca
630 000 år 2010.ton per

Polen ska utsläppenFör under tid minska med i det när-samma
50 från drygt 2,6 miljoner till miljoner1,4maste procent, ton ton.ca

Svavelprotokollets förefallermål därför möjliga nå. förMenatt att
länderna ska uppfylla protokollet, finns idag inga legala medel som
påtryckning. EU-inträdeEtt skulle med sannolikhet skynda påstor
denna den blir kostsam. förKostnadernaäven attprocess, om upp-
fylla det andra svavelprotokollet uppskattas i den polska tillrapporten
US dollar miljarder45-50 US dollar.

Minskning kväveoxidutsläppen5.2.4 från el- ochav

värmeproduktion

tabell 5.3 lista de länder förI vilka redan fattade beslut ochges en
nationella mål beräknas minskade utsläpp kvävedioxid. län-Dege av
der inte finns listan antingen bibehålla sina nuvarandeantassom
utsläppsnivåer eller öka utsläppen till år 2010.

Tabell Minskning5.3 NOx utsläpp mellan och1994 2010 i de Europeis-av
ka länder för vilka nationella mål och genomförd lagstift-EU
ning beräknas förbättringarge

% %
Nederländern 77 Finland 21
Slovenia 53 Schweiz 19
Liechstenste 32 Storbritannien 16
Danmark 30 Island 14
Norge 28 Irland 14

ÖsterrikeSpanien 28 12
Tyskland 26 Bulgarien 11
Sverige 21 Vitryssland 9

framgårtabellen utsläppen i de flesta länderna beräknasAv att
minska med jämfört med dagens flesta20-30 nivåer. Deprocent av
dessa länderna EU-länder. del länder har mycket omfat-Enär egna
tande åtaganden, Nederländerna, utsläpp planeras minskat.ex. vars
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Österrike kommer relativt långtoch Schweizmed 80nästan procent.
före lyckats minska sinalistan, de hade redan 1995på ut-ner men

kandidatländer med relativt utsläppmedsläpp 25-30 I storaprocent.
alternativt utsläppen kommainga förändringar ellerförväntas antas

öka.att
Åtgärderna flera fakto-kväveoxider i motiverasEuropamot av

fotokemiskakvävedioxid i förekomsthälsoeffekter tätorter, avavrer:
kvävenedfall i formeffekteroxidanter marknära ozon, samt av av

vattenmiljö. drivseutrofiering land- och EUförsurning och Inomav
luftkvalitetdirektiv,kväveoxider med hjälpåtgärdernaidag mot av

oxidantstrategier.försurnings- ochsamt genom
utsläppen kväve-utsträckning för svavelI större änännu styr av

område. Mind-deposition inomEU-länderna halter och EU:sdioxid i
från Polen, Tjeckiendepositionen inom härrörEUl0än procent avre

uppskattas bidra medkandidatländer. Polen och Tjeckienoch andra
hela områdemedelvärde EU:svardera,2 överettprocent somca

förbränningsanläggningar ikväveoxider frånUtsläppen storaav
minska med iskullevid EU-inträde kunnaPolen och Tjeckien, ett

kväveoxidutsläpp i kan-Minskadestorleksordningen 20-30 procent.
situa-dock knappast påverkakommer,didatländerna nämnts attsom

för svavel före-helhet tabell Liksominom se 5.1.tionen EU som
skillnader mellan olika regioner.dock vissakommer

frånMinskade kväveoxidutsläpp5.2.5 transport-
sektorn

kandidatländernakväveoxidutsläppen ytterligare iminskaFör att
justtransportsektorn. pågåråtgärder inom Inom EUkrävs även nu ar-

fordonstekniska åtgärder,dels viamed åtgärder transportsidanbete
idag planerasåtgärderförbättrade bränslekvaliteter.dels via De som

uppskattas, med beräkningarna inomenlighetinföras till år i2010att
minskning kväve-Auto-Oil-projektet, ungefär 40-50 procentatt avge

detdanskafrån trafiken. Enligt denoxidutsläppen ärrapporten rea-
förväntafrånbakgrund erfarenheterna Västeuropalistiskt attmot av

kandidatländernatransportsektorn ikväveoxider frånutsläppenatt av
gällande EU-kravungefärminska med 50kommer rö-procentatt om

uppfylls.utsläpp från fordonrande -r
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Under förutsättning transportsektorn bidrar med 30-40att pro-
de totala kväveoxidutsläppen i länder Polen och Tjecki-cent av som

skulle transportsektorns reduktioner kvävedioxid kunna bidraen, av
med minskning de totala kväveoxidutsläppen med i storleks-en av
ordningen 10-20 Som visats i tabell betyder dessa5.1procent. ovan
utsläppsförändringar inte särskilt mycket för miljön inom EU som
helhet.

snabbt denna minskningHur utsläppen kan uppnås i realitetenav
kommer i hög grad beroende den ekonomiska utvecklingenatt vara av

Ökadde aktuella länderna.i ekonomisk tillväxt innebär sannolikt en
snabbare förnyelse fordonsparken och därmed de kravenattav nya

uppfyllaskommer snabbare antal fordon, vilket i sinstörreatt av--ett
leder till snabbare utsläppsminskning. eventuella förbätt-Dentur en

ring hittills skett i kandidatländema har berott importenattsom av
Ävenfrämst begagnade bilar från ökat kraftigt. dessaVästeuropa om

bilar, i huvudsak 80-talsmodeller, inte uppfyller de EU-kravensenaste
dock mindre förorenandede de bilar tidigare helt domine-är än som

rade vagnparken såväl bland privatbilarna bland de fordo-tyngresom
nen.

Minskade ammoniakutsläpp från jordbruket5.2.6

minska depositionen kväve land och hav åtgärderFör över äratt av
ammoniakutsläppen lika viktiga åtgärder utsläppenmot motsom av

kväveoxider. dagens finnsI läge inga internationella överenskommel-
minska utsläppen till luft från jordbruket, heltdenärattser om som

dominerande ammoniakkällan. kraftfulltEU har inga direktiv som
riktar sig ammoniakutsläpp. har dock utfärdat rekom-HELCOMmot
mendationer gödselhantering, med målsättning minskaattom ammo-

Östersjön.niaktillförseln finns dessutomtill Nationella strategier i
flera länder däribland samband med kväveprotokoll tillSverige. I nytt
LRTAP-konventionen försurningsstrategi kan möjligenoch EU:s

ammoniakutsläppen inkluderas internationella arbetet.i detäven
internationellt regelverkfinns alltså i dagens läge inte någotDet

ammoniak tillskulle kunna påverka kandidatländernas utsläppsom av
luft samband med EU-inträde.i ett
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Minskade industriutsläpp5.2.7

försurandetotala utsläppentill deutsläpp bidrarlndustrisektorns av
tungmetaller ochtill utsläppenkoldioxid, och inte minstämnen, av

EU-inträdeVidföroreningar POPs.svårnedbrytbara organiska ett
föroreningsbekämpningintegreradPPC-direktivet attkommer om

anlägg-teknik utnyttjastillgängligabästaställa krav att nya
Anläggningarbefintliga.och från 2007från 1999,ningar även som

stålverk, cementfab-smältverk,raffinaderier,koksverk,bl.a.berörs är
massaindustrier.ochindustrierkemiskariker, diverse samt pappers-

lett tillkandidatländerna hariekonomiska omställningen attDen
in-denanläggningar inomföråldradeochantal tungastoraett stort

begränsad kapacitet.med Dettabara körseller ärdustrin stängts aven
kväveoxider underochsvavel-utsläppentillanledningarna att se-av

omfattning.betydandeminskat iårnare
utsläppenframtida utvecklingenbedöma denförsökEtt att avav

eko-förväntadesamband medindustrierolikaföroreningar från en
Öst-ochi Central-tillväxten i ländernaochåterhämtningennomiska

frågeställningar:till tvåupphovgereuropa

gamlainnebäraåterhämtningenekonomiskadenkommer attatt0
igång ellernärvarande inte årförindustrianläggningar somsom

följandedäravdrift medreducerad kapacitet åter imeddrivs tas
föroreningarutsläppökande av

Eller,
industri-moderniseringeninleddadenförväntakan att avman0

introduktionenfortsätter ochländernade berördasektorn i att av
mindreteknik medresurssnålareenergikrävande ochmindre ut-

gradvisfrånutsläppeninnebärproducerad enhetsläpp att enper
Erfarenheternaökatillåtsinteexpanderande industrisektor att

fallet.såtyderårunder ärutvecklingen i Polenfrån attsenare
framtida utsläppendebedömningarhar sinaUtredningen i av
utvecklingstrendendenfrånindustrisektorn utgåttfrån att senare
utredningensenligtSamtidigt kandominera.kommer att upp-man

kan finnaskort siktpådet åtminstonefrånhelt bortsefattning inte att
producerarindustrierfrämst frånutsläppför ökaderiskervissa som

handelsgödselbasråvaror etc.cement,som
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den danskal uppskattas de minskade utsläppen frånrapporten
industrisektorn till cirka 10 för svaveldioxid och mellan 5-l0procent

för kväveoxider jämfört med nuvarande situation.procent

Minskade5.2.8 ozonhalter

För komma till med de höga ozonhalterna, krävsrätta tidigareatt som
nedskärningar i kväveoxidutsläppennämnts avsevärt större än som

behövs för minska halterna i och försurning/eutrofieringatt tätorter
uppskattningsvis 70-80 Arbete pågår inom delsEU, medprocent.
luftkvalitetsdirektiv, dels med oxidantstrategi. Detta arbete drivsen
parallellt med arbetet inom LRTAP-konventionen för framatt ta un-
derlag for protokoll kväveoxider. nedskärningarHurnyttett storaom
detta, liksom kommande direktiv inom EU, kan innebära förär närva-
rande osäkert.

bedömaFör vilken betydelse nedskärningar kväveoxidut-att av
släppen i kandidatländerna har för ozonhalterna i EU:s område, kan

utgå från de modellberäkningar gjorts inom EMEP. Detta ärman som
betydligt komplicerat studera bidrag till svavel- och kväve-än attmer
nedfall. Oxidantbildningsförhållandena varierar mycket Europaöver
beroende förekomst och sammansättning andra föroreningar iav
atmosfären. Om ändå minskningarna EU:s områ-överman summerar
de så kommer 40 nedskärningar kväveoxidutsläppen iprocents av
kandidatländerna bara fjärdedel den effektatt motsvara ca en av som
uppnås 40 nedskärningar EU-ländernas utsläpp.procentsgenom av

Slutsatsen blir för minska ozonförekomsten inomatt EU-att
området så åtgärder i EU:s medlemsstaterär viktigast.

5.2.9 Minskade stoftutsläpp

Stoftutsläppen från anläggningar i kandidatländerna skullestora san-
nolikt reduceras vid EU-medlemskap. Som exempel kanavsevärt ett

situationen i Polen. EU-kravennämnas innebär skärpning meden en
faktor 5-8 i förhållande till nuvarande krav.

Genom minskade stoftutsläpp kommer spridningen stoft iav
omgivningen minska. Därigenom minskar depositionenatt även av
alkaliskt stoft och baskatjoner kanDetta ha viss betydelseavsevärt.
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mellan närliggande inom kandidat-regioner respektive EU-länder.
Baskatjonerna släpps i partikelfas och motverkar försurning. Ge-ut

mätningar har kunnat visa åtgärder stoftutsläpp, delsatt motnom man
storskaligt under 1970-talet, dels i vissa regioner mellan och1990
1995, resulterat i minskad våtdeposition baskatjoner, inteen av som

betydelselös i sammanhanget. Ytterligare åtgärder stoftutsläppär mot
kandidatländer kan därföri medföra effekter motverkar för-som en

Österrike,försurningssituationbättrad i områden i Tyskland, med fle-
länder. Underlag saknas dock för kvantitativ bedömning.ra en

Utsläpp tungmetaller5.2.lO och POPav

Deposition och anrikning i landmiljön kvicksilver och svårned-av
brytbara organiska föroreningar delorsakas till regionalastor av

kadmium och blyFör har, det regionala in-nämnts,transporter. som
kraftigt.flytandet minskat kvicksilver kanFör och POP utsläpp till

luften i kandidatländerna ha viss påverkan landmiljö. GrovtEU:s
torde dock inte.uppskattat denna överstiga vad fallet förärsom sva-

vel. kvicksilver torde jämförelse med svavel högst rele-För en vara
grund de samtidiga utsläppen svavel och kvicksilvervant, av av

kolförbränning, inte minstfrån i Polen och Tjeckien.

tillUtsläpp5.2.11 vatten

föroreningar till floder,Utsläpp olika sjöar och hav i kandidatlän-av
situationen intederna kan påverka bara i det landet i el-utan ettegna

Östersjön,ler flera närbelägna effekter miljön iländer. påFörutom
beskrivs nedan avsnitt påverkas miljön i floder, till5.4,som som

exempel Oder Polenvad såväl Tyskland släpper Motsva-ut.av som
rande gäller för floderna Elbe med delar källområ-och sinaDonau av

kandidatländerden i rinner EU-länder Tyskland ochsom genom som
Österrike och slutligen i Nordsjön respektive i Svarta Havet.mynnar

multilateralabilaterala eller problem kan påverkasDetta utgör som av
lagstiftning EU-inträde.striktare och etten
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Globala5.2. 12 effekter växthuseffekten-

Uppskattningarna utsläppen växthusgaser i dagens läge ofull-ärav av
ständiga och delvis mycket osäkra. flera länder,För inklusive kandi-
datländer, föreligger frågetecken beträffandesåväl utsläppen kol-av
dioxid för utsläppen och lustgas. Bedömningenmetansom av av
miljöeffekterna gjorda och planerade utsläppsbegränsningar blirav
därför osäker.

Flertalet kandidatländerna har ratificerat klimatkonventionen.av
Hittills har det mål uppställts på internationell bas frysa kol-attsom -
dioxidutsläppen på 1988 års nivå fram till år 2000 för därefteratt
minska uppfyllts i flera kandidatländer, bl.a. Polen, där minsk-en-
ning med 25 uppnåtts mellan 1989 och 1995. Generelltprocent upp-
skattas utsläppen i kandidatländerna minskat medatt 20 jäm-procent,
fört med 1988 års utsläpp. Nedgången beror den ekonomiska till-
bakagången under 1990-talet, på energieffektivisering och andrasamt

aktiva åtgärder.mer
HminskaFör utsläppen ytterligare har EU-ländernaatt enats om

förslag till nedskärningar dock beroende åtagandenett är ävensom av
i de globala utsläppsländerna USA och klimatkon-Japan. Nästastora
ferens kommer rum-i slutet 1997. Skärpningar klimat-ägaatt av av
gasutsläppen kan bli följden, i dagens läge föreligger osäkerhetermen

vilka krav kan komma ställas.attom som
Strategier för fortsatt minskning utsläppen har utarbetatsav av

bl.a. Polen. denI polska strategin ingår energieffektiviseringar inom
industri- och bostadssektorema övergång från kol tillsamt naturgas

Även skatteroch förnybara bränslen. och avgifter planeras använ-att
das för ytterligare minska utsläppen.att

Kandidatländerna kommer sannolikt vid EU-inträde tving-ett att
bära sin del åtagandena EU-länderna Betydan-attas av som enas om.

de potential finnas för energieffektivisering och energibespa-anses
ring i kandidatländerna. sannoliktDenna i de nuvarandeär större än
EU-länderna. Sådana åtgärder kommer sannolikt påskyndas vidatt ett
EU-inträde. minskningarHur kan uppnås kan förstora närvaran-som
de inte uppskattas.

kandidatländernaNär uppfyller reglerEU:s rörande avfallstippar
kommer utsläppen växthusgaser, främst minska ytterli-metan, attav

uppskattarDen danska utredningen utsläppsminskningen i kan-gare.
didatländerna till mellan 60-70 jämfört med idag.procent
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kannedskärningarnamedinteblirSlutsatsen nyttanävenatt om
minskadeleda tillsannoliktEU-inträdekommerkvantifieras så attett

klimatgaser.och andrakoldioxidutsläpp av

ozonskiktetnedbrytningeffekterGlobala5.2.13 av-

Polen,bl.a. iskerozonskiktetskadarTillverkning ämnen somav
dekemikalier isådanaKonsumtionenRumänien.ochTjeckien av

storleks-med ikraftigt ellerdock minskatharkandidatländernaflesta
uppfyllerdettaoch 1994. Trotsmellan 198675-80ordningen procent

Montrealproto-kalladeenligt det sååtagandenfulltinteländerna ut
vadkandidatländernapåkravenskulle skärpaEU-inträdekollet. Ett

trikloretan.ochfreonerCFC-föreningarbl.a.gäller

kandidat-betydelse kommerVilken5.3

miljönförhaEU-inträdeländers att

Sverigei

från andraluftföroreningarutsträckningipåverkasSverige stor av
ochförsurningeffekternastorskaligadegäller bl.a.länder. Detta av

effekterkvävenedfall,ochföljdtill svavel- samteutrofiering avav
utsläpphuvudsakligendockpåverkasmiljönsvenskaDen avozon.

därutsläppensåvälberor är samtstora,Dettafrån Västeuropa. att
tillförhållanderiktning ii rättliggerländersker iutsläppenatt som

dominerande vindar.

kvävebelastningochFramtida svavel-

1980. Sve-kraftigt sedanminskatsvavel harsvenska utsläppenDe av
arbete.i dettaframmelångtlegatperspektiveuropeiskthar irige ett

depositio-nedgång ikunde konstateradock tid innanDet tog enman
berodde påmiljön. Dettaiförbättringari formframför alltoch avnen

utländskafrånfortfarande kommerkommit ochbidragså storaatt
Svavelproto-tillfredsställande.intesituationenFortfarandekällor. är
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kollet till LRTAP-konventionen kommer innebära fortsatt ochatt en
betydande nedgång i svavelnedfallet. kommerDetta emellertid inte

medföra alla ekosystematt skyddas frånatt fortsatt försurning. I
många känsliga områden kommer fortfarande den kritiska belastning-

år2010.överskridas efteratt ävenen
Om målen för de olika länderna enligt det andra svavelprotokol-

let till LRTAP-konventionen uppfylls, beräknas depositionen i Sveri-
helhet minska med 40 mellan 1996 och 2010. Avge som procentca

den totala depositionsminskningen för Sverige, uppskattas Tysklands
nedskärningar bidra med 40 Storbritanniens med 21procent, procent
och Polens med 18 Dessutom bidrar nedskärningar iprocent. Dan-
mark med 8 Tjeckien med 7 ochprocent, Frankrike med 2procent

Övriga nedskärningar i Europaprocent. i betydelselösaär stort sett
for Sveriges ekosystem helhet.som

tabellI visas5.4 beräkning framtida källbidrag och depositio-av
Sverige helhet baseradeöver hittills gjorda överenskom-ner som

melser utsläppsminskningar, internationellt och nationellt.om

Tabell 5.4 Bidrag tillprocent depositionen i Sverige svavel och kväveav
och i framtidennu

Bidrag 1995 2010
från S NG NI-k S NQ NH.
Polen 15 7 7 13 8 7
Tjeckien 6 2 O 5 2 0
Baltikum 3 2 3 6 3 4
Övriga CEE 8 2 3 12 3 3
Sjöfart 4 4 6 5- -Sverige 10 17 41 15 16 41
Storbritannien 12 13 2 7 13 3
Tyskland 20 20 10 8 17 l l
Danmark 7 8 12 6 7 10
Övriga EU 8 12 9 10 13 6
Övriga länder 5 12 12 9 14 13
Naturligt 2 3- - - -
Total deposition 150 99 73 93 84 66

m år"S/Ng
% 1995 62% 85%av 91%

I ovanstående uppskattningar framtida depositionsminsk-av
ningar för Sverige ingår överenskommelser fram till idag, bl.a. det
andra svavelprotokollet till LRTAP-konventionen. Dock ingår inte
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överenskommelserforsurningsstrategi ellersig EU:s somnyavare
ellerLRTAP-konventionenkväveprotokoll tillkomma viakan ett nytt

förändringarframtidasvavel kommeroxidantstrategi. FörEU:s ut-
kväveoxidersåvälkväve,marginella.sannolikt Fördetta attöver vara

de strategierföljdenkrav bliammoniak, kan betydande somavsom
kangenomfördasådana blirochutarbetande. Omunderjust närärnu

mins-kväveföreningar, liksomdepositionsminskningarbetydande av
ozonbildning förväntas.kad

och Tjeckieni Polenutsläppennedskärningar antasDe somav
minskning-svavelprotokollet. Dessaandraåtagandena iutifrånske är
kommaEU-kraven kanstorleksordningungefär den attär somavar

tillverkligen ska kommanedskärningarländer.i dessa För attge
EU-inträde fördel.stånd är ett en

nedskär-särskiltkommeri SverigeområdenVissa att gynnas av
ochBlekinge Kro-miljön ikandidatländer. Så kommervissaningar i

Tyskland,Polen ochisärskilt nedskärningarpåvinnanoberg att me-
huvudsakligen inedskärningarvinnakommervästkustendan att

kväveoxider.för utsläppMotsvarande gällerStorbritannien. av
sydöstligastebelastninguppskattadredovisastabell över5.5I

påverkasdeldendagens lägeiBlekinge mestSverige är somsom
hittillsbaseras påBeräkningarnaTyskland.Polen ochiutsläppav

beräkningar.EMEP-modellensutifrånöverenskommelser ochgjorda
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Tabell Bidrag5.5 procent till depositionen i sydöstra Sverige Blekinge
svavel och kväve och i framtidenav nu

Bidrag 1995 2010
från S NQ. Nl-L S NQ NFL

Polen 25 13 16 24 16 18
Tjeckien 7 3 7 3
Baltikum 3 2 6 4
Övriga CEE 3 2 7 9 2 8
Sjöfart 3 4 5 5- -Sverige 5 9 24 9 9 24
Storbritannien 10 12 6 12
Tyskland 26 28 19 12 26 21
Danmark 7 8 13 7 7 12
Övriga EU 6 8 12 6 7 10
Övriga länder 4 4 6 12 4 7
Naturligt 1 2- - - -
Total deposition 0.8 0 5 0.3 0.4 0.4 0.3

m år"S/Ng
% 1995 54% 82% 91%av

Slutsatsen kväveoxidnedfalletför svavel- och i Sverige hel-som
het miljön kommerär ländernaatt med utsläppatt att storagynnas av
inom genomförEU direktivet svavel i bränsle och direktivetom om

förbränningsanläggningar ratificerarstora det andra svavelpro-samt
tokollet. För oxidanter förhåller det sig likartatett sätt även om

detaljerade uppskattningar inte kan göras.mer
När det gäller lokala luftföroreningsproblem, står svenska ut-

släpp för den absolut delen föroreningsbidragenstörsta i tätort-av
sluften. Tätortsluften i Sverige skulle vinna EU inför ochstort att
genomför skärpta regler för utsläpp från trafiken och ställer hårda
krav fordon och bränslekvalitet så dessa utsläpp kan minskasatt
effektivt i Sverige.även

Sveriges omfattande åtgärder svavelutsläpp under 1970-taletmot
ledde snabbt till resultat i form minskade halter i Sva-tätorterna.av
veldioxidnivåerna i svenska idag mycket låga,tätorter i allmänhetär
mindre 10 gränsvärdet förän påverkan hälsa. Det do-procent av
minerande bidraget kommer via långväga föroreningar.transport av

skulleDetta knappast undantagsvis påverkas nedskär-änannat av
ningar i kandidatländerna. episoderDe med mycket höga transporter

svaveldioxid till Sverige förekom på 1970-talet och framav motsom
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centrala ochkällor itillkunde spåras1980-talet, ochslutet somav
alls idag.knappastförekommerEuropa,östra

mätbaratidtagit längreharkatalysatorerInförandet att re-geav
något,samtidigt ökattrafikenberottdelvisharsultat. Detta att som

tio årEfterreningstekniken.resultatpositivadolt desannolikt caav
mins-verkligen harkvävedioxidhalternadock konstaterakan attman

tillfällenAntalettill 40fall.,i vissa procent.i mångakat tätorter, upp
följdminskat, delvis gynnsamthar ocksåhaltermed höga avensom

förlängekan såminskningar uppmätasbetydande änväder. Inga
bakgrundsluft.kvävedioxid ihalterna av

kandidat-betydelse kommerVilken5.4

Öster-forhaEU-inträdeländers att

miljösjöns

Föroreningsbidrag via5.4.1 Vatten

floderochkustenutsläpp vidfrån viatillförselMinskad

vidfrämstmiljövinstermedförakommerEU-medlemskapet att ge-
avlopps-kommunaltbehandlingdirektivetnomforandet avomav

jordbruksmark.frånkväveläckagenitratdirektivetochvatten om
med cirka 45minskaberäknaskvävefosfor ochUtsläppen av

Öster-tilltillförselntotaladenpåRäknatjämfört med 1994.procent
minskamedmellan kvä-för6-10belastningen procentberäknassjön

kvävebe-ochavloppsvattendirektivetföljdfosforoch som avenve
genomförs.nitratdirektivetdåytterligare 1-4medlastningen procent

grundpåosäkraberäkningarnaunderstrykasdock ärmåsteDet att av
dataunderlaget.ibrister

detmeddock tillsammansbelastningminskade utgörDenna
bi-väsentligtluftenfrånkväveföreningarnedfallet ettminskade av

Östersjöländerna gemensamtmålsättningenuppfyllatilldrag att som
med 50närsaltertillförseln procent.minskafastlagt att avom
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5.4.2 Bidrag via atmosfären

Östersjön påverkas via luften främst nedfall kväveföreningarav av
nedfall miljögiftersamt tungmetaller och svårnedbrytbaraav som or-

ganiska Nedfallet frånämnen. luften 30 denutgör totalaprocentca av
Östersjön.kvävetillförseln till En beräkning varifrån detta kväve-av

Östersjönnedfall härröröver redovisas i tabell 5.6.

Tabell 5.6 Bidrag till kvävedepositionen Östersjönsvia atmosfären till yta.

Utsläpp från % totaltav
nedfall

Sverige, Norge, Danmark, Finland 27
Estland, Lettland, Litauen 6
Tyskland 23
Polen l2
Storbritannien 8
Övriga EU-länder lO
Övriga CBE-länder l l

ÖstersjönFartygstrafiken i 2
Faitygstrafiken i Nordsjön l

framgårSom tabellen de nordiska länderna bidragsgi-av stora
Östersjön.kväveföreningar via luften till Tyskland bidrarvare av

dock med de mängderna.största För minska tillförseln viaatt atmos-
fären det främst länderär inom EU viktiga.är Ammoniakutsläp-som

står för hälften kvävetillförseln.pen ca av

Minskning den atmosfäriska kvävetillförselnav

Genom betydande nedskärningar utsläppen kväve, från såvälav av
förbränningsanläggningar trafik och inte minst från jordbruket,som

Östersjönkan kvävenedfallet till minskas kraftigt. Nedskärningar en-
ligt nuvarande planer uppskattas dock endast 10 lägreprocentge ca

Östersjön,kvävenedfall vilketöver inte beräknas minska kvävehal-
Östersjöni medterna 5än procent.mer

Strategier saknas för nedskärning ammoniakutsläppen frånav
Östersjönsjordbruket. Från synpunkt detta dock väl såär viktigt som

kväveoxidutsläppen minskas. Vilkaatt krav kan bli följden ettsom av
kväveprotokoll till LRTAP-konventionennytt tidigareär nämntssom

osäkert. Sannolikt kommer dock krav beträffande föräven ammonia-
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betyder detta sammanhangiVad EU-inträdekutsläpp ingå. ärettatt
jordbruksområdetåtgärder inomHittills harsvårbedömt. inte EU:s

omfattande.varit

kandidatländernaövinster iMilj5.5

miljön iEU-inträde kommerkandidatländernasDen största nyttan av
förorenings-främst lokalagällertillgodo.länderna Detde egna

försurandenedfallluftkvalitet idålig ämnen,problem tätorter, avsom
vattenförore-organiska föreningar,svårnedbrytbaraochtungmetaller

avfall.ochningar

kväveföreningarochSvavel-5.5.1

och vid bo-förbränningsanläggningarvidåtgärderGenom stora
kandidatländer-svaveldioxid iskulle utsläppenstadsuppvärmning av
halveras.minst Dettauppskattningsvissannolikt minska avsevärt,na

och direkti-bränslegenomförandet direktivetgäller vid om renareav
med hjälpförbränningsanläggningar,frånutsläpp samtstoravet om

utsläppenminska Svavel-nivå.på lågförstrategiernationella attav
förbätt-sannoliktförsurningssituationen skulledärmednedfallet och

motsvarande grad.i ungefärras
för-förEU-reglernakantidigareSom nämnts stora

imedkväveoxidutsläppinnebära minskadebränningsanläggningar
beträf-situationenpåverkastorleksordningen För10-20 attprocent.

inomåtgärderkraftfulladockkväveoxider behövs även trans-fande
portsektorn.

förbränningsanlägg-deluftkvaliteten saknarlokaladenFör stora
bostadsupp-beträffandeåtgärderbetydelse. Genomdirektningarna

kolbränsle, byteoch byteenergieffektiviseringvärmning, t.ex. avav
luft-kommertrafiken,utsläpp frånoch åtgärder motnaturgas,mot

nedskär-omfattningungefärförbättras ikvaliteten att somsamma
bliberäknasMinskningarnakväveutsläppen.svavel- ochningarna av

nivåer.nuvarande Ijämfört medstorleksordningen minst 30i procent
50sannolikt bliförbättringenområden kan än procent.vissa mer
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Förbättring luftkvaliteten kommer ske åtgär-även attav genom
der stoftutsläpp. utsläppskravenOm skärps med faktormot till4 8en

vissa förbränningsanläggningar. kan betydande minskningar för-
saknasDet emellertid detaljeradeväntas. data för bedöma bidra-att

från olika källor.gen

Ozonhalter

Ozonhalterna beräknas påverkas endast i mindre utsträckningatt av
de förväntade utsläppsförändringama i kandidatländerna.

Effekten minskat nedfall svavel- och kväveföreningarav av

För svaveldepositionen och därmed sammanhängande effekter finns
mycket vinna särskilt för de länder har allvarliga försurningsatt som
skador mark och vegetation. Polen och Tjeckien sådana länder.är

harDe också relativt krav sig reducera utsläppen enligtstora att
det andra svavelprotokollet till LRTAP-konventionen. Ett EU-
medlemskap innebär sannolikt ytterligare åtgärder, särskilt vad gäller
utsläpp från förbränningsanläggningar. En avsevärd minskningstora

också nödvändig ekosystemen i dessaär länder ska ha chansom en
återhämta sig.att

Luftkvalitet5.5.2 för övriga luftföroreningar

För andra luftföroreningar hänger med trafiken ochsom samman
halterna dessa i luften, uppskattas situationen likartad förav vara som
kväveoxider. Utsläppen i kandidatländerna i dagens läge lägre iär än
EU-länderna. Stora utsläpp uppskattas komma från transportsektorn,

industrisektorn bidrar. Situationen i kandidatländernaäven kom-men
i utsträckning utvecklingen på trafiksidan,stor att styrasmer av mo-

derniseringen fordonsparken, trafikarbetet, transportutvecklingenav
eventuella övergångsregler för fordon och bränslekvaliteter,samt av

vid EU-anslutning.en

5.5.3 Tungmetaller och svårnedbrytbara organiska
föreningar
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svårnedbrytbara organiska föreningar iUtsläpp tungmetaller ochav
endast delvis karterade.kandidatländerna liksom i EU-länderna, Iär,

heltäckande bild problemensDobrisrapporten kunde inte någon av
Helt Föreligger dockutbredning och allvar i redovisas.. klartEuropa

problem i flera kandidatlän-vid kallade hot allvarligalokalt, så spots,
der.

Även Östersjön påverkas Genomförandetdessa ämnen. avav
exempel gäller stoftutsläpp till luft ochEU-lagstiftningen, till vad ut-

situationen.till kan förbättrasläpp vatten,
avfall kan spridadeponering material ochområden därl somav

tid tillbaka kan skydds- elleri miljön skett sedan långdessa ämnen
till exempel i områden där dricksvatten-saneringsåtgärder behövas,

bekämpningsmedelhotas höga halter Dettakvaliteten ut-av m.m.av
avsevärdaproblem beräknas kostainom EU ochredangör ett stort

kandidatlän-sådana hot iåtgärda. Förekomsten spotsatt avsummor
inte fullständigtförorenade dessa i dagens lägeoch hurderna är, är

klarlagt.

Åtgärder länderluftföroreningar i andra5.5.4 mot

ba-kandidatländernas miljö inteviktigt påpekaSlutligen detär att att
Även nedskärningarutsläppen minskas. dedeatt egnagynnas avra

planering inom kommergenomförande och EUunder attärsom
fall i bety-föroreningsbelastningen i kandidatländerna, i vissaminska

kväveförening-gäller särskilt för svavel- ochomfattning. Dettadande
ochoxidantbildning utsläpp växthusgaser.avar,

kandidatländernaiVattenmiljön5.5.5

inklu-delarVattenföroreningar problem i Europaär stort storaett av
avloppsreningskapaciteten på-kandidatländerna. Utbyggnadsive i av

dagens läge intekandidatländerna har ii många områden,går men
industri-kommunala ochanslutningriktigt lika medhunnit långt av

motsvarandeEU-länderna.reningsverk Enavlopp tillella som
materialoch organisktfosfor, kväveminskning utsläppen somavav

i kandidatländernakommer sannolikt skeinom EU-ländernaskett att
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inom 10-20 år. Ett EU-inträde skulle sannolikt påskynda denna ut-
veckling.

5.5.6 Markanvändning

I samband med anpassning till det västerländska transportsamhället
kan avsevärda ingrepp komma ske i Mark kommeratt be-naturen. att
höva i anspråk för infrastruktur,tas järnvägar, hamnar,vägar,ny samt
avfallsanläggningar. Detta kommer sannolikt de vikti-att vara en av

milj öaspekterna i samband medgaste EU-inträde, områdenett att som
hittills varit oexploaterade och har rik biologisk mångfald explo-som

kandidatländernaFör mångaateras. positiv faktorav attanges som en
de har områden med rik biologiskstora mångfald. Hotet dessamot
kan problemavsevärtett större och luftföroreningarän vatten-vara

i många fall kan lösas med hjälp ekonomiska ochsom av resurser
teknik.

5.6 Miljövinster i övriga länder i Europa

Flera de länder står utanför EU och inte ansöker med-av som som om
lemskap nettoimportörerär luftföroreningar. Förutom EFTA-av
länderna Norge och Schweiz, Vitrysslandär och Ukraina exempel
sådana länder. huvudsakligaDe bidragen svavel och kväve i Vit-av
ryssland och Ukraina kommer emellertid förutom från länderna själ-

från Ryssland. Miljön Vitryssland och Ukraina skulle därför iva,
endastdet korta perspektivet erhålla mindre förbättringar ut-av

släppsnedskärningar i CEE-länderna.
Norge och Schweiz grund sitt lägeär mycket för förore-utsatta
ningspåverkan från EU-länderna. Minskade utsläpp inom EU skulle

till fördel för miljön i dessa länder.storvara
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Slutsatser, rekommendationer

Inledning6.1

Utredningen har haft till uppgift analysera miljömässiga och där-att
med förbundna ekonomiska konsekvenser utvidgningen EU.av av

aktuellaAnalysen skall utgå från scenario innebär samtligaett attsom
blir fullvärdiga medlemmar ikandidatländer EU.

i utsträckning utnyttjat befintliga data ochUtredningen har stor
har hämtats från eller utgjorts internationellautredningar. Dessa av

svenska studier och konsekvensutredningar fram införoch togssom
i Utredningen också haft Naturvårds-Sveriges medlemskap EU. har

verket utredning Vem förorenar Sverige Naturvårdsverkets rapport
basmaterial. Vidare Environmental Implications of4788 EUsom

Latvia, LithuaniaMembership of Estonia, and Poland utarbetad vid
Environmental Institute EU-kommissionensStockholm SEI. rapport

också beaktatsAgenda har liksom Europeiska Utvecklingsban-2000
Compliance Costing for Approximation ofkens EBRD EUrapport

Legislation the InstitutetEnvironmental CEEC EDC-rapporten.
luftvårdsforskning har utredningens uppdragför och IVLvatten-

Miljötillståndetutarbetat i Sverige, de associeradeEuropa,rapporten
Östeuropaländer i Central- och bilaga tillländerna och övriga 2

del den danska kon-detta betänkande. Utredningen har tagitäven av
sekvensutredningen utvidelse miljøperspektiverEU’s østmot -

Utredningen har gjortMiljöstyrelsen i Köpenhamn i juni 1997. egna
miljötillståndet och den pågå-kartläggningar och undersökningar om

Polen.främsti baltiska ochende anpassningsprocessen de staterna
samlats och analyserats iUnderlag från övriga kandidatländer har

underlagetmöjligt.. några länderutsträckning det varit Förden är
bristfälligt.

pågående anslutningsproces-Fördjupade analyser densom avser
Bul-Lettland, Litauen, och Polen.har gjorts beträffande Estland,sen

harSlovenien, Tjeckien ochgarien, Rumänien, Slovakien, Ungern
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översiktligt. det gäller Tjeckienanalyserats När har dock utsläpp till
luft analyserats grundligt.mer

ekonomiska konsekvenser förbundna med kandidat-De ärsom
ländernas anpassning till miljölagstiftning har varit svårareEU:s än

bedöma. Kostnadsbedömningarna därför översiktliga eller sak-äratt
i vissa fall helt. beror främst möjligtDetta det inte varitatt attnas

fram relevant underlag. Redovisade bedömningar har ita stor ut-
sträckning hämtats från publicerade Europeiskarapporter t.ex. ut-

forvecklingsbankens Compliance CostingEBRD Ap-rapport,
ofproximation Environmental Legislation the CEEC och denEU

danska konsekvensutredningen publicerades Miljöstyrelsen isom av
juli 1997 udvidelse mod øst miljömaessige perspektiver.EU:s -
Även i dessa utredningar kostnadsuppskattningarna osäkra.är

bedömmer för angivna kandidatländer,Utredningen utöver,
intillig-miljökonsekvenser för helhet och för Sverige medEU som

Östersjön, Skagerack.gande havsområden och Utveck-Kattegatt
näraliggande Uk-lingen och miljökonsekvenserna i andra länder som,

berörsVitryssland marginellt.raina, Ryssland och
Under de åren planeras flera viktiga och omfattan-närmaste nya

gäller luft, och avfall. kommer fåde lagar Dessat.ex. vatten attsom
för miljötillståndet utvidgatbetydelse utvecklingen i EUettstor av

påverka miljösituationen i kandidatländerna.och kommer också att
utvidgningen till omfattaUtredningen diskuterar hur EU attav

utvecklingen miljöarbetetländer kan komma påverka25 t.ex.att av
miljölagstiftning och hänsynstagande till miljöaspekterna inomny

olika samhällssektorer.

särskild fråga för utredningen har varit analysera vilkaEn att
minskadkonsekvenser medlemskap i kommer få ifrågaEUett att om

kandidat-eller bibehållen kärnkrafbaserad el- och värmeproduktion i
Utredningen har uppdragit kärnkraftsinspektionländerna. Statens
utreda frågan. redovisas bilaga till dettaSKI SK1:s i 3att rapport

betänkande. Utredningens bedömning de miljökonsekvenseregen av
kärnkraften följd utvidgning redo-kan relateras till EU:ssom avsom

haftvisas i avsnitt Energi. Utredningen har emellertid inte möj-6.7
omfattningenlighet dra några slutsatser det gäller framtidanäratt av

kärnkraftsproduktion följd kandidatländernas medlemskapsom en av
haft förutsättningarnai SKI har inte heller möjlighet bedömaEU. att

kärnkraftreaktorer kandidatländerna och hellerför avveckla i inteatt
har bedömt möjligt för avveck-SKI det beräkna kostnadernaattvara
ling i drift varande reaktorer.av
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Utredningens huvudinriktning har, i enlighet med direktiven, va-
rit analysera miljökonsekvenserna den tillanpassning la-EU:satt av

och förordningar miljöområdet kandidatländerna måstegar som
Miljökonsekvenserna har därvid beskrivits med utgångspunkt igöra.

strukturella ochde ekonomiska förändringar kan bli följdenantassom
länderna blir medlemmar förändringar utred-EU. Deattav av som
här harningen utgått från bygger bl.a. på den kartläggning och analys

den samhällsekonomiska utredningen gjort. Utredningen harsom
också tagit del EU-kommissionens bedömningar.av

svårt särskilja de miljökonsekvenserDet följer denär att som av
pågående utvecklingen i kandidatländerna och de miljöeffekter som
direkt följer länderna blir medlemmar Utredningen villEU.attav av
framhålla anslutningsprocessen redan har medfört miljöfrågor-att att

har fått högre prioritet i kandidatländerna.na en

förhandlingsstart6.2 Gemensam

Från miljösynpunkt det viktigt kunna från de olikautgå sekto-är att
miljöproblemtotala och ställning till behovet insatsertarernas av

sektorsvis för sammanhängande geografiska regioner eftersomstörre
miljöproblemenallvarligaste gränsöverskridande.de Detär nä-mest

Östersjöområdetraliggande exemplet miljö berörs såväl deär vars av
baltiska Polen. Utredningen därför det ärstaterna attsom anser en
fördel förhandlingarna medlemskap inleds samtidigt for samt-om om

kandidatländer. skulleliga Det det möjligt samlat överblickagöra att
miljöområdetbehoven åtgärder och de kostnader för-ärav som

knippade med kandidatländernas lagstiftning tillanpassningen EU-av
ocksåIagstiftningen. det från ekonomiskUtredningen attanser syn-

punkt rationellt analysera behovet, prioritera och samtidigt för-är att
handla och andramed kandidatländerna ekonomiskt stöd insatser.om

Miljöproblemen enligt utredningen så omfattande och kost-är
föråtgärda krävs samlat lösadet EUatt att tar ett attatt greppsamma

problemen. EU-kommissionen bör utgångspunkt för nödvän-ensom
tidtabeller regelverk miljöområdetdiga insatser lägga fast EU:s pånär

länder. detaljerad analysskall tillämpas fullt i samtliga Enut mer av
därför krävasmiljökonsekvenserna östutvidgningen kommer attav

genomföra sådan.och utredningen EU-kommissionen böratt enanser
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Prioriteringar mellan olika direktiv och miljöområden kommer bliatt
nödvändiga inför förhandlingsstarten.

6.3 Beslutsprocessen i utvidgat EUett

En viktig fråga i vilken utsträckning arbetet medär utveckla EU:satt
miljöpolitik kommer påverkas antalet EU-medlemmar ökaratt om
från nuvarande länder15 till 25.

EU-kommissionen betonar i Agenda 2000-dokumentet att om
anslår och under lång tid koncentrerarstoraman resurser om man en
del sina ansträngningar problemen i de medlemslän-stor av nya

derna så kan detta innebära vissa risker för inbromsning EU:sav
miljöarbete.

EU-kommissionen framhåller också mellan nuvarandeatt ett gap
och tillträdande medlemmar består under längre tid skulle utgörasom

belastning sammanhållningen inom ochEU snedvrida konkur-en
Detta skulle till och med kunna leda till protektionistiska åt-rensen.

gärder från vissa länder. EU-kommissionen framhåller utveck-att en
lingsstrategi i form lägre miljökrav skulle Oacceptabel.av vara

EU-kommissionen vidare iAgenda 2000-dokumentetsäger att
utvidgningen med länder har lägre miljökrav skulle kunna mot-som
verka möjligheterEU:s utveckla striktare miljöregler i framtiden.att

Samtidigt påpekas endel kandidatländerna i vissa fall haravatt
lagstiftning EU:s nuvarande. kan berikaär strängare Dettaänen som

framtidaEU:s arbete inom respektive område. Detta gäller som
i avsnitt 6.12 Naturvård och bevarandenämnts biologisk mångfald.av

I till miljödepartementet i juli 1997 Enlargement:EUrapporten
Classification of environmental legislation; Naigel Haigh, Institute

Policy,for European Environmental pekas flera faktorer som
kommer påverka utformningen framtidaEU:s miljöpolitik tillatt av
följd utvidgningen. gäller deDet aspekter EU-kommissionenav som
lyfter fram i Agenda 2000-dokumentet. gällerDet också andra fakto-

nödvändig reformering CAP och strukturfonderna ochrer som av som
delvis kommer framtvingas EU-utvidgningen.att av

lyfts framI ytterligare aspekt EU-utvidgningen.rapporten en
kandidatländernaOm beviljas långa övergångstider vad gäller den
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nuvarande lagstiftningen kommerså det också bli svårt inteatt att
också medge långa övergângstider för lagstiftning. sådant lägeI ettny
kan krav andra medlemsländer. Därmed ökar ocksåsamma resas av

förrisken andra ländergrupper kommer vilja vidareatt påatt egen
hand.

Utredningen delar Naigel Haighs bedömning det kan bli svå-att
få fram skärpt lagstiftning inom omfattarEUatt 25ettrare ny som

länder jämfört med dagens 15 medlemsländer. Redan idag är proces-
få fram miljöbeslut ofta lång. Flera de ländernaatt harsen nya av nya

ekonomiska och politiska problem måste lösas. Detta gör att ut-som
redningen det finns risk för ansträngningarna vidare-att att attanser
utveckla miljöarbeteEU:s kommer bromsas. Detta balanserasatt na-
turligtvis kandidatländernas behov sig till de villkorattav av anpassa

råder på marknaden, det nödvändigt för kandidatländernagör attsom
efter fullt tillämpa miljöreglerEU:s såsträva möjligt.att ut snart som

Utredningen det angeläget de kommandeär anslut-att attanser
ningsfördragen innehåller klara och entydiga åtaganden mil-närom
jödirektiven skall införlivade fullt i kandidatländerna. Utred-utvara
ningens kandidatländerna bör vissa övergångstider forattanser ges

Övergångstidernasgenomföra särskilt kostnadskrävande direktiv.att
längd måste dock fastställas. Det också rimligt framhållitsär att, som
i avsnitt 6.6 Industri, länderna redan från anslutningsdagen fulltatt ut
skall uppfylla EU-reglerna vad det gäller investeringar och vikti-nya

varurelaterade miljöregler de inom transportsektornt.ex.ga
aspekt kanEn komma behöva diskuteras inomatt ettannan som

utvidgat eventuellaEU för- och nackdelar med regionaliseringär en
den del miljöpolitikEU:s inte omfattas inremarknadsdi-somav av av

rektiven. det finns olikaDär ekologiska förhållanden kan det enligt
utredningen finnas fördelar med sådant regional arbetssätt. På såett

Östersjön,skulle i ekologiskt känsliga regionersätt t.ex.man, som
sannolikt kostnadseffektivt kunna tillgodose behovetett sätt av
särskilt miljökrav.stränga
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Samhällsekonomisk6.4 utveckling i
kandidatländerna

Ekonomisk integration och snabbare ekonomisk tillväxt kommeren
sannolikt påverka miljön flerai avseenden. Snabbare tillväxtatt av

i kandidatländerna kan medföra ökade samtidigtBNP utsläpp inteom
miljökraven skärps. Samtidigt kan ökad ekonomisk tillväxt skapaen

för investeringar miljöområdet, för avlopps-t.ex. systemresurser
rökgasrening.ochvatten-
belysa effekterna miljön den inre marknadenFör att av upp-

drog EU-kommissionen oberoende kommitté TaskThe Forceen
MarketEnvironment and The Internal genomföra särskildatt stu-en

die. Slutsatserna redovisades i "The Environmental Dimen-rapporten
sion".

påpekas snabbare ekonomisk tillväxt kanl med-attrapporten en
effekter,föra dynamiska åtminstone delvis kan förvän-uppvägasom

miljön. Eneffekter tillväxttade negativa högre ekonomisk kan
medföra snabbare modernisering och förnyelse företagenst.ex. av

produktionsutrustning. kan leda till lägre utsläppDetta antas per pro-
direkta miljökravducerad enhet. Några knöts dock inte till beslutet att

etablera den inre marknaden. pekade kommittén ocksåI rapporten
frånvaron eller helt otillräckliga produktregler inombl.a. att av

omfattande kemikalier, kemiskakan leda till spridningEU, äm-en av
Transportsektorn område identifieradesett annatnen m.m. var som

frånpotentiellt problemområde miljösynpunktettsom
utredningens uppfattning slutsatserna i TaskEnligt Force-är

därför bedöm-fortfarande relevanta och har beaktats vidrapporten
EU-utvidgningen.ningen miljökonsekvenserna avav

framför EU-kommissionenAgenda-2000 dokumentetl att ut-
för långtvekan kommer till fördelvidgningen EUutan att vara

produk-utvidgade inre marknaden bör skapa betydandesikt. Den nya
och ekonomiskasysselsättningsmöjligheter. politiskations- och De

handelsförbindelser. Underförändringarna har redan lett till-ökade
av de berördahar värdet handeln mellan ochperioden 1989-95 EU
Ytterligare integration och utvidgningtrefaldigats.länderna änmer
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inkomstökningen ipåskyndaEU-kommissionenenligtkommer att
Östeuropa dennasnabb tillväxtbidra tilloch väst-Central- och aven

exportmarknad.europeiska
för miljönbetydelseeffekternasdynamiskaanalys deNågon av
emellertidEU-kommissionenöstutvidgningens harföljd avsom en

inteMiljönmedlemskapsförhandlingama.inför nämnsredovisatinte
eko-allmännariskområde i denellersärskilt problem-heller ettsom

i in-bristernapåpekarblandanalysen därnomiska annatman
energisektorerna.ochfrastruktur inom transport-

slutsatserdelvis debekräftasslutsatserEU-kommissionens av
samhällsekonomiska konsekven-desvenska utredningenden avsom

betänkandeutredningensfram till.kommit IutvidgningEU:sserna av
iföljande:sägs

Öst ochmellanekonomiskhypotes integration"En rimlig är att
eflekterbetydandetill imed kan upphovbörjatillVäst att merge

betyderEU-länderna. Dettanuvarandedekandidatländerna iän
förbi.obemärktgåde kommereffekternadock iinte attatt senare

komma uppståeffekter förväntas isikt kanRedan på kort vissa
eftersom flerasynnerhetinkluderande Sverige,U-länder, iEmånga

kan påver-längre siktPåligger Sverige.kandidatländerna näraav
ochkandidatländerna,inkomstenallt eftersom ibli stigerkan större,

handelspartners. "blir viktigaredärigenomde
utredningenssamhällsekonomiskahandeln dengällerdetNär är

kommande decennierna,öka betydligt dedenna förväntasslutsats att
ellerfullvärdiga EU-medlemmarkandidatländerna bliroavsett om

ochhandeln med de central-del slutsatsensvensk Östeuro-För är att
jämförtungefär fördubblassikt kommernågra årspeiska länderna på

beräk-decenniers sikt visarfall. På någraföremed situationen muren
Sverige östeuropeiskade central- ochmellan ochhandelnningar att

samhällsekonomiska utred-femfaldigas.kommer Denländerna att
handelnbetydlig ökningblir frågakonstaterar detningen att avom en

från låg nivå.men en
dendiskuterarinternationella investeringargällerdetNär sam-

multinationella företagens agerandeutredningen dehällsekonomiska
kandi-Sammanfattningsvis konstateraseffekter får.vilka detoch att

direktinvesteringarinflödevinna påhar mycketdatländerna att av
för-ställtsgod. harhumankapital Deteftersom tillgången på är stora

EU-länder kanfrån nuvarandedirektinvesteringartillhoppningar att
Samtidigt har ris-kandidatländerna.utveckling iekonomisktillbidra

i produktions-arbetsintensivaspecielltutflyttningförken momentav

6 17-1380
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till kandidatländema hot i flera EU-länder.setts ettprocessen som
samhällsekonomiskaDen utredningens slutsats det troligtär äratt att

EU-medlemskap kan leda till ganska betydande ökningar flödetav av
direktinvesteringar till kandidatländema. Medlemskapet hjälper till

skapa den trovärdighet för den ekonomiska politiken tidigare iatt som
mycket saknats.

När det gäller välfärdseffekter avviker den samhällsekonomiska
utredningens bedömning i flera avseenden från EU-kommissionens.
EU-kommissionen hävdar i Agenda utvidgningen2000 kommeratt att
innebära betydande vinster inte bara för kandidatländema ävenutan
för nuvarande EU-länder. samhällsekonomiskaDen utredningen anför
följande:

g Ökad"Vi förväntar eflekter på sysselsättningen.inga storaoss
handel har direkta eflekter på sysselsättningen. Inteingaex. ens om
utvidgningen skulle ha tillväxtejfekter vilketpositiva tror,vi inte
kan på lite sikt förvänta ökad endasysselsättning. eflektDenvi oss
på sysselsättningen eventuellt uppkommakan är attsom genom gra-
den konkurrens ökar på arbetsmarknaden handeln och migra-närav

ökar. Då skulle lönebildningen fungera bättre. emeller-Dettionen är
tid alls säkert sådana eflekter och deuppstår detinte göratt ens om

de troligen speciellt .inteär stora
samhällsekonomiska utredningens slutsatser denDen eko-om

nomiska välfärden blir effekterna blir positiva i såväl öst väst.att som
blir effekterna obetydligaI medan de kan komma bli be-väst att mer

tydande i kandidatländema.

EffekterTabell på realinkomster utvidgning. Procentuell for-6.1 EU:sav
ändring BNPav

Försiktiga försiktigaLänder beräkningar Mindre
beräkningar

CBE-länderna 1,5% 18,8%

EU-15 0,2% 0,2%

Sammanfattningsvis konstaterar den samhällsekonomiska utred-
välfárdsvinstemaningen de för kandidatländemaatt sammantagna

understryksmed sannolikhet kommer bli betydande. Samtidigtstor att
särskilja effekterna fullvärdigtdet svårt EU-är attatt ettav

från den liberalisering demedlemskap redan skett s.k.som genom
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leder till vinstermedlemskapstår dock klartEuropaavtalen. Det att
enbart Europaavtalendeutöver ger.som

6.5 Transporter

där-ochbetydelse för miljönutveckling har ärTransportsektorns stor
EU-miljökonsekvensernagällerdetviktig frågaför när aven

Theoch miljönmarknadeninreförProjektgruppenutvidgningen.
tillkom framMarketand The InternalEnvironment attTask Force

till ökningskulle ledamarknadeninregenomförandet den avenav
inommellan och 50lastbilstrafik med 30gränsöverskridande procent

övriga ef-medTillsammansEU-medlemsstaterna.dåvarande 12de
detta ledaberäknadesekonomiska tillväxtensnabbaredenfekter av

respektive 12-14svaveldioxidutsläpptill 8-9 störreprocent pro-av
fram till år 2010.kväveoxiderutsläppstörrecent av

följdmiljöeffektertransportsektornsanalysNågon avsom enav
EU-kommissionen inteharutvidgningen EUplaneradeden re-avnu

Agenda-och ikandidatländernarörandeländerutlåtandenadovisat. I
ekonomiskadeEU-kommissionenpekardokumentet2000 att

utvecklingenbl.a.bero påkommerutvidgningenvinsterna att avav
utvecklingkandidatländerna. Dennai ärtransportsystemen ensomav

enligtekonomisk aktivitetoch ökadhandelför ökadförutsättning som
tillanslutningkandidatländernasföljdEU-kommissionen blir aven

EU.
ekonomiskabetydandeframhållerEU-kommissionen att resur-

behövasfonder, kommerfrånkomma EU:sdelvis måste attsomser,
kandidatländer-och förutvecklaför atttransportsystemenatt anpassa

också, enligt EU-kommerkravtill krav. EU:sfordonsparker EU:snas
inom Ge-från industrin EU.efterfråganstimulerakommissionen, att

Östersjöinitiativ, presenterades vidEU-kommissionens re-somnom
Östersjön EUVisby i maj 1996,igeringschefskonferensen avserom

till blandmiljoner ECUanslå 350perioden 1996-1999 annatunderatt
Östersjöregionen, antaldäribland till störretransportsektorn i ett

des-miljökonsekvensernabedömningmotorvägsprojekt. Någon avav
fragmenteringgrundeller vär-utsläppprojekt i fråga avavomsa

redovi-till, inteutredningen kännersåvitthar,naturmiljöerdefulla
sats.
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transportsektorn innebär utvidgningen, enligt utredningensInom
för ökade utsläpp åtminstonebedömning, risker i kandidatländerna,

oför-kort sikt. handlar främst utsläpp kväveoxider ochDet om av
dessabrända kolväten från ökade landsvägstransporter förutsatt att

fordoni utsträckning utförs intetransporter stor tunga som upp-av
fyller vill riskerna förkrav. Utredningen också pekaEU:s att ut-

från transportsektorn kan komma öka också inom desläppen att nuva-
beror antal äldre lastbilarrande EU-länderna. Detta störreettatt

från kandidatländerna kan komma utföra inomatt transporter nuva-
för kon-EU-länder, följd transportsektornrande öppnasattsom en av

sådan utveckling redan i vissa de nuvarandekurrens. sker EU-En av
fordon från kandidatländernadär antal äldreländerna, ett stort tunga

gränsöverskridandeför betydande del de transporterna.svarar av
skulle enligtinförande EU-kraven inom transportsektornEtt av

frånhalvering kväveoxidutsläppensikt innebäralVL trans-en av
kvä-kandidatländerna. Räknat på de totala utsläppenportsektorn i av

skulle minskningen bli i storleksordningen 10-20veoxider procent.
fram till i den dans-siffror ligger väl i linje med vad komDessa man

östutvidgningenmiljökonsekvensernaka rapporten somav pre-om
årsenterades under 1997.sommaren

för åstadkomma minskadeEU-reglernas betydelse att ut-stora
preliminära resultatenkväveoxider bekräftas också desläpp avav

Europeiska Mil-gjort uppdrag denfrån studie IIASAden avsom
främst de olika delarnainförande reglerjöbyrån EEA. Ett EU:sav

studien innebära utsläppenskulle enligtAuto-oil-programmet attav
mellanskulle minska med ytterligare 25-30kväveoxider procent.av

för utsläpp från fordonför de skärpta EU-kravenförutsättningEn att
dock tillgång till oblyad bensin.införasskall kunna är

kravenden ökade ekonomiska tillväxten,lång sikt innebärPå
andelen fordonkonkurrensförmåga sannoliktocheffektivitet attm.m.

snabbare vad skulleEU-kraven kommer ökauppfyller änatt somsom
EU-medlemmar. innebärländerna inte blir Dettafallet att ut-vara om

betydligt.minskarfrån transportsektornsläppen
frånangeläget utsläppendetUtredningen är trans-attattanser

bakgrundmed utvidgningen.ökar i samband Motportsektorn inte av
luftförore-växande andel de totalaochtransportsektorns stora av

istället sikt måsteutredningen utsläppen påningsutsläppen attanser
införandevisatOlika har klartminskas betydligt. att ettrapporter av

fordon och bränslekvaliteter leder tillutsläpp frånregler rörandeEU:s
främst kväveoxiderminskningar utsläppenbetydande utöverav av
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uppfyller EU-kraven.intebli fallet ländernaskullevad omsom
skulle medföra bety-från transportsektornluftföroreningarMinskade

minskade luftförorenings-blandeffekterdande positiva annat genom
materialskador,hälsorisker ochdärmed minskadeochhalter i tätorter

minskad långvägamarknäraminskad bildning transportsamtozonav
eutrofiering.försurning ochminskadoch därmedkväveoxiderav

Åtgärder bör därförtransportsektorns utsläppfor begränsaatt
samband medprioritet iuppfattning högutredningensenligt ut-ges

beträffandeliksomfrån fordonfor utsläppreglervidgningen. EU:s
möjligt i kan-införas såbränslen måsteolikakvaliteten på snart som

Samtligaövergångstider bör intedidatländerna. Långa accepteras.
uppfyllaförhandlingsstartenmöjligt efterfordon bör så snart somnya
stimule-bör ocksåmedlemsländernakrav. DeEU:s attuppmanasnya

ekonomis-medoch bränslenmiljövänligare fordontillövergångenra
drivmedels-differentierademiljösynpunktfrånstyrmedelka t.ex.

skatter.

Industri6.6

uppvisar enligt EU-ländernaoch östeuropeiskacentral-Industrin i de
arbets-Lågasvagheter.såväl styrkabedömningkommissionens som

områdenantalkunskaper inomgoda tekniskakraftskostnader och ett
blandindustri, ingårmekaniskochstål, keramik, glas,såsom cement

överkapacitet inomProblemen bl.a.styrkefaktorerna. utgörs storav
bristande kunskaperochproduktionsapparatomodernsektorer,vissa

produktionsteknik.modernom
kandidatländerna harinleddes iförändringsprocessenSedan ett

medeller drivsindustrier lagtsförorenandeantal gamla ochstort ner
reducerad kapacitet.kraftigt

finns visskandidatländernaåterhämtning iekonomiskVid en
öka sinbruk eller återikan kommadessa industrierrisk att tasatt

delföljd.till miljön Enmed ökande utsläppproduktion, an-avsom
drift igen.inte kan idåligt skick dei såläggningarna dock tasär att
de berör-industrisektorn imoderniseringendärförTroligare är att av

resurssnålareochenergikrävandemed mindrefortsätterländernada
Erfarenheternaproducerad enhet.mindre utsläppteknik och med per

fallet.så blirår tyderi Polen underutvecklingenfrån attsenare
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snabba ekonomiska tillväxten i PolenDen under de tvåsenaste tre-
åren har inte lett till motsvarande ökning utsläpp luftföro-t.ex.av av
reningar.

från Miljöstyrelsen i DanmarkI EU:s udvidelse modrapporten
øst miljömaessige perspektiver miljökonsekvenserna EU:som av-
östutvidgning uppskattas de minskade luftföroreningsutsläppeit från
industrisektorn till cirka förl0 svaveldioxid och mellan 5-10procent

för kväveoxider jämfört med nuvarande situation.procent
industrin, särskilt den befintliga,Om långa övergångstiderges

för sig till EU-kraven finns risk för såväl den inhemskaatt attanpassa
inflyttandeindustrin multinationella företag försöker skaffa sigsom

kostnadsfördelar och därmed konkurrensfördelar förläggaattgenom
förorenande produktion till kandidatländerna. Risken för sådan ut-en
veckling påpekas EU-kommissionen i Agenda-2000 dokumentetav
där betonar detta understryker kraven gradvis kon-attman en men
tinuerlig anpassning till miljökrav. Enligt utredningen där-EU:s bör
för inga långa övergångstider för de industrirelateradeaccepteras
miljödirektiven.

Utredningen grundläggande krav bör allaatt ett attanser vara
nyinvesteringar och produktion och från anslut-snarast senastny
ningsdagen uppfyller EU-kraven fullt ut.

ÖstersjöregionenErfarenheterna hittills från samarbetet i har vi-
det har varit fåsvårt tillstånd internationella in-störresat att att

dustriinvesteringar i de baltiska länderna skulle kunna bidra tillsom
omstrukturering/modernisering industrisektorn inklusiveen av

Estlandskärpta miljökrav. Energisektorn i och skogsindustrin i Lett-
land sådana exempel. Anledningen till bristen investeringsviljaär
har bland varit osäkerhet beträffande den politiska och ekono-annat
miska stabiliteten i kandidatländerna.

samhällsekonomiska utredningen EU-medlem-Den attanser
tillskapet bidrar skapa trovärdighet för den ekonomiska politiken.att

därför troligt EU-medlemskapet leder till betydande ök-Det är att
ningar de multinationella företagens direktinvesteringar i kandi-av

varaitilldatländerna, vilket i sin skulle fördel från miljösynpunkt.tur
Utredningen vill också peka industrierna i de med-att nya

lemsländerna sannolikt i ökande utsträckning kommer mötasatt av
krav från konsumenterna i deras produkter, vadväst att t.ex. ut-avser
nyttjande råvaror och tillverkningsprocesser, skall uppfylla deav pro-
dukt- och miljökrav gäller inom exempel sådanEU. Ettsom en
bransch och massaindustrin.är pappers-
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be-enligt utredningensEU-medlemskapetinnebärlängre siktPå
industrin.inom Mo-miljövinstermöjligheter till betydandedömning

miljödirektivtillämpning EU:sproduktionsmetoder,derna t.ex.av
tillmöjligheternasanktionsmöjligheterlPPC-direktivet, EU:s samt

tillregler kan ledaenligtmiljöcertiñering EU:smiljörevision och av-
förore-luft- vattenburnarad såvälutsläppminskadesevärt somav en

ningar.
olikatillämpningeninom EUavvaktanI att avenas omman
inommedlemsförhandlingarnavidIPPC-direktivet bördelar manav

84/360/EECDirektivetanpassningenindustrisektorn prioritera omav
Direktivetochindustrianläggningarfrånluftföroreningarutsläpp av

farligavissaförorsakasföroreningar ämnen76/ l60/EEC avsomom
inom EU.tillsläpps vattenutsom

Energi6.7

i kandidat-har skettomstrukturering energisektornbetydandeEn av
energieffektivise-Modernisering,l980-talet.sedan slutetländerna av

harmiljöinsatserdirektatariffer ochmarknadsanpassadering, mer
minskat betydligt.harvissa ländernaluftföreningarna imedfört att av

utsläppTjeckienexempelvis för Polen och är sär-gällerDetta vars
Östersjön. fall harvissaSverige och lmiljön ibetydelsefulla förskilt

utsläppsminskningar,målen för deuppnåttredan sattsländerna som
långvägaeuropeiska konventionendenförinom omramenupp

i Bulgarienfall,luftföroreningar. andraI ärgränsöverskridande t.ex.
mycketfortfarandeutsläppen stora.

modemise-den fortsattabedömning kommerutredningensEnligt
utsläppsminskningar.betydandeinnebäraringen att

Tjeckien. dessaoch Ii Polenförhållandenaillustreras medDetta
frånsvaveldioxidutsläppencirka hälftenkommer storaländer an-av

rök-införandeinnebärtill EU-kravenanpassningläggningar. En av
skulleDettaprincip 90reningsgrad imed procent.gasrening en

Genomcirka 50medutsläppen attminskning procent.innebära aven
föridagutsläppskällor,lokalafrånutsläppenminska svararäven som

kunnasvaveldioxidutsläppenskulleutsläppen,cirka 20 re-procent av
ytterligare.duceras
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kväveoxi-beräkningar, det gäller utsläppenMotsvarande när av
utsläppsminskningarresultera i på iEU-kraven skulleder, visar att

storleksordningen 10-20 procent.
Östersjönelnäten kring Balticfinns knytaPlaner på att samman

med deelnäten i Norden knyts ihopinnebär i så fallRing Detta att
nordvästra Ryssland ochPolen, Tyskland ochbaltiska länderna,

elnätenintegreringfler länder i Ensikt med Europa.längre ännu av
Östersjön, fåkanblandoch Europa,mellan östra annat runtvästra

långtförutsättning emellertid såmiljöeffekter.positiva En är att man
miljöskatterna inom energisektorn.harmoniserarmöjligtsom

dockelnät kommersammankopplatutvecklingEn ett sanno-av
kan komma spelaelmarknadsdirektivlång tid. EU:slikt atttaatt en

marknader.viktig roll i utvecklingen av nya
Även för unionenhar antagit någoninteEU gemensam ener-om

direktiv inom energiområdet.antagit antalhargipolitik så ettman
och maskiner,märkning hushållsapparateromfattar bl.a.Dessa av

åtgärder Församlingsdirektivetkallade 1993det så attsamt spa-om
förefal-direktiv antagits inom SAVE-programmetenergi. De somra

miljösynpunkt.betydelse fråndeler störstärvara som av
påskyn-utredningens bedömning,enligtEU-medlemskapet kan,

minskande utsläppi kandidatländerna medmoderniseringda fortsatt
följd.som

från kandi-risk förockså det finnsUtredningen exportattanser
lägrei anläggningar medbillig produceratsdatländerna somav

beträffademöjliga övergångstid EU-miljökrav KortastEU:s.än
bör därförvärmeproducerande anläggningarför el- ochdirektiven

viktigtutredningens uppfattningSamtidigt det enligteftersträvas. är
såväl i kandidat-inom energisektornmiljöskadliga subventioneratt

möjligt.avvecklas såi nuvarande EU-länderländerna snart somsom
tillsammans med Strål-Kärnkraftsinspektion harSKIStatens

frågoruppdrag deskyddsinstitutet utredningensSSI på utrett som
respektive strål-och nukleär icke-spridningkärnkraftproduktionavser

miljö och hälsa.skydd,
och SSIövergripande bedömning SKIDen ärgörs att enavsom

miljön i kan-ha positiv inverkan påtill kommeranslutning EU att en
kärnkraftpro-tillverksamheter med anknytningdidatländerna från

medicinsk och industri-kärnbränslecykelnandra iduktion, samtsteg
joniserande strålning.användningell av
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utvidgning med ellerMyndigheterna pekar bl.a. medatt en en
kärnkraftproduktion kommer det in-flera kandidatländer har attsom

kärnkraftsäkerhet. Medlemskapfinnas flera olika nivåerEU att avom
säkerheten i de med-sikt kunna förbättrai EU kommer på att nya

också risken för illegallemsländerna. understrykerMan attman
kan användaseller utrustningspridning kärnämne somav av annan

vid flyttningför kärnvapen ökar EU:s gräns öster.yttre moten av
spridning från och dessStödet till åtgärder för nukleär icke EU nya

liksom till utanför denmedlemsstater till de medlemmarna, staternya
myndigheternas uppfattningdärför enligtmåsteEU-gränsen,nya

stärkas.
nuvarande medlemsländeroch dessUtredningen EUattanser

möjligt höja säkerhetsnivâernainsatser för såstödjabör att snart som
stödet utformas så det inteangelägeti kandidatländerna. Det är attatt

förhållande tilltill fortsatt kärnkraftproduktion isubventionutgör en
och värmeproduktion.energieffektivisering och el-annan

för och miljökonse-i detalj klarlägga kostnadernabör ocksåEU
energihushållning och i de fall detta visar sigkvenserna attav genom

produktionsanläggningar,icke kärnkraftbaseradenödvändigt med nya
kärnkraftanläggningarna.existerandedeersätta

medlemsländer bör fortsättningsvis bi-nuvarandeochEU även
kandidatländerna höjs och till de investe-kunskapsnivân idrar till att

nödvändiga för hand befintligt radioaktivtringar är att ta av-omsom
för förbättra strålskyddet.fall och att

och nuvarande medlemsländerockså EUUtredningen attanser
till såväl kandi-starkt stöd icke spridningsåtgärder ifortsattbör ettge

länder ingick i det forna Sovjetunionen.datländerna i desom som

Jordbruk6.8

och produk-inriktning på areal-jordbrukspolitik harCAPEU:s en
användningoch intensivtionsstöd har lett till överproduktion avsom

bekämpningsmedel.handelsgödsel och
miljönha inverkan påutveckling kommer.attJordbrukets stor

utvidgat EU.såväl inom nuvarande iEU ettsom
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Jordbrukets miljöeffekter behandlas endast översiktligt EU-av
kommissionen i Agenda-2000 dokumentet och i länderutlåtandena om
kandidatländerna. Förslag framförs dock reformering denatt en av

jordbrukspolitiken, CAP, blir nödvändig med tiogemensamma nya
medlemsländer. förslagDe förs fram successiv övergångsom om en
från produktions- till inkomststöd fördelaktiga frånär miljösynpunkt.

den danskaI miljökonsekvensernarapporten östutvidg-om av
ningen framhålls EU-anpassningen kommeratt kräva omfattandeatt
insatser inom jordbruket för skall kunna uppfyllaatt kraven iman
nitratdirektivet. Samtidigt föreligger problemen inomstora nuvarande
EU med genomföra detta direktiv. Bristernaatt och fördröjningen i
genomförande i flertalet EU-länder har nyligen påtalats EU-av
kommissionen.

Den minskade användningen handelsgödsel och bekämp-av
ningsmedel i kandidatländerna följd den minskade inten-som en av
siteten i jordbruket har medfört betydande miljövinster, främst p.g.a.

Östersjön.minskad eutrofiering, i vissa delar av
En EU-utvidgning, innebär införlivande kandidatlän-ettsom av

derna i nuvarande CAP, skulle enligt utredningens uppfattning kunna
förväntadeäventyra miljövinster. Utredningens uppfattning är att ut-

släppen från jordbruket inte får tillåtas öka i samband med utvidg-
ningen. bakgrundMot jordbrukets betydelse för bl.a. eutrofiering-av

Östersjöni utredningen läckaget näringsämnen, främstatten anser av
fosfor och kväve, från jordbruksmark måste minskas betydligt.

Det enligt utredningenär också viktigt framhålla lång-att att ett
siktigt bärkraftigt jordbruk i kandidatländerna förutsättning förär en

bevara den biologiskamångfaldenrikaatt knuten till jord-ärsom
brukslandskapet och finns i dessa länder.som

6.9 Minskade vattenföroreningar

Införandet EU-kraven beträffande utsläpp till från kommu-av vatten
nala avloppssystem och industrianläggningar kommer medföraatt
minskade föroreningsutsläpp till sjöar, vattendrag och kustområden.

Minskade utsläpp olika föroreningar till kantyper på-vattenav
verka miljöförhållandena positivt i vissa ñodområden delassom av
kandidatländerna och nuvarande EU-länder Oder Polen-t.ex.
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Tyskland-Östersjön, Tjeckien-Tyskland-Nordsjön, DonauElbe
Österrike.SlovakienTjeckien Ungern -- -

kommunaltreningEU-direktivetTillämpningen av-om avav
fos-organiskt material,minskad belastningleder tillloppsvatten av

eutrofiering.till minskad Ut-och därigenomkväveföreningarochfor-
omfatt-i vilkenberoendesläppsminskningama kommer att avvara

känsliga områ-specielltpekakandidatländerna bereddaning är att ut
EU-direktivet.enligt Ut-krävslångtgående reningsärskiltden där

in-dessutomreningsverken kommerkommunaladebyggnaden attav
berördaförhållandena i desanitäraförbättring denebära vat-aven

turist-utvecklingenbetydelse förtenområdena. harDetta t.ex.stor av
Östersjökusterna.utmedblandnäringen annat -

utgångspunkter,sanitärasåväl frånmiljösynpunkt, ärFrån som
utbygg-satsningenviktigtuppfattningutredningensenligtdet att

till dekoncentrerasreningsverk inte barakommunala störrenad av
EU-direktivet. mångaIformellt omfattastätorter/anläggningar avsom

befolk-andelbetydandefortfarandekandidatländerna bor avenav
utbyggnadmindre Eni byar ochlandsbygden eller tätorter.ningen

förbätt-välkommenskulle innebärai dessareningsverken även enav
belastningensamtidigtförhållandenasanitärade lokalaring somav

tillförseln näringsäm-ochskulle minskalokaltmiljön avsevärt av
Östersjön Utredningen vill i dettaytterligare.reducerastill sam-nen

Östersjöländerna närvarande diskuterarförpekamanhang attatt
Östersjön förmed insatserförhandlingsprogrammetkomplettera att

och medelstorafrån små-minska utsläppen tätorter.
enligt utred-område, där detavloppsvattenReningen är ettav

mellan kravenpotentiell konfliktkan finnasuppfattning,ningens en
kommunaltmöjligt uppfylla reningkravensåpå snartatt avsom

behovnationella lokalaEU-direktiv ochgällandeenligtavloppsvatten
från mind-belastningenoch minskalokala sanitära problemenlösaatt

källor.re
för deEU-kravenskulle kunnatänkbartEtt angreppssätt attvara

delviktig EU-genomförs fulltreningsverken utstora avsom en
utsträck-högrebilaterala stödet iskulle det-Samtidigtanpassningen.

anläggningar intemedelstoraochinriktas de småning kunna som
EU-kraven.omfattas av

Östersjöns tillför-vattenburnadenvidkommande beräknasFör
mellan 6-10%minska medkväveföreningarfosfor- ochseln av

kväveutsläp-ochavloppsvattendirektivetgrund genomförandet avav
nitratdirektivet.resultatmed ytterligare l-4% ett avsompen
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beräknadeDen minskade tillförseln fosfor- och kväveföre-av
Östersjönsningar för del mindreär den naturliga mellanårsvaria-än

tionen, beror variationer i nederbörd och avrin-temperatur,som
ning. Det dock klart deär positiva effekterna kommerstörstaatt att
kunna i områdena längs de baltiska ländernas och Polens kuster,ses
inklusive de idag kraftigt överbelastade kustlagunerna. Vissa sådana
effekter har redan kunnat konstateras i del områden i samband meden
den minskade belastningen från jordbruket.

Utredningen vill understryka denna belastningsminskningatt är
angelägen. Den väsentligt bidrag till denutgör minskningett ut-av
släppen näringsämnen Ostersjöländerna kommit överensav som om.

Minskad tillförsel metaller, svårnedbrytbara organiska före-av
ningar fosfor- och kväveföreningar från olika industrianlägg-samt av
ningar kan förväntas följd tillämpningen IPPC-som en av av
direktivet och det planerade direktivet utsläpp från mindreom an-
läggningar.

EU-utvidgningen kan emellertid, enligt utredningens bedömning,
innebära viss risk för ökad belastning på sjöar, vattendrag och hav-
sområden

Som redovisades under avsnittet finns risk för,transporterom
åtminstone på kort sikt, ökat kvävenedfall och därmed ökad eutrofie-
ring olika vattenområden transportsektorn i snabbare taktväxerav om

vad införandet deän EU-reglerna för olika fordonsenaste typer av
och bränslen hinner motverka.

Som påpekats i avsnitt 6.8 Jordbruk finns också risker för ökat
läckage fosfor- och kväveföreningar bekämpningsmedels-samtav av

från jordbruksmark intensiteten ijordbruket,rester och därmedom
användningen handelsgödsel och bekämpningsmedel, ökarav som en
följd EU-medlemskapet.av

6.10 Minskade utsläpp till luft

Utsläppen svavel- och kväveoxider andra föroreningarsamt t.ex.av
metaller från el- och värmeproduktion i främst Västeuropa, ock-men

Östeuropaså i Central- och kommer ha betydelse för denatt stor
framtida luftföroreningssituationen i och för försurningenEuropa av
mark och i Sverige.vatten
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införandemedkombinationienergieffektiviseringFortsatt av
kandidat-iförbränningsanläggningar beräknas,förEU-kraven stora

och tillsvaveldioxidutsläppenhalveringtillledaländerna, enaven
Ytter-med mellan 10-20kväveoxidutsläppen procent..minskning av

kväveoxider, oförbrän-blandutsläppenminskningligare annatavav
åt-kan förväntasorganiskaoch lättflyktigakolvätenda ämnen genom

införandebostadsuppvärmningfrånutsläppgärder samtmot genom
fordon.utsläpp frånochbränslekvaliteterbeträffandekravEU:sav

handi förstakommerminskade utsläppeffekternapositivaDe av
bättredel i formkandidatländerna tillmiljön iochmänniskorna av

luftförore-Minskade utsläppförsurning.minskadluftkvalitet och av
margi-emellertid också,påverkar änkandidatländernainingar om

blireffekternapositivahelhet. Demiljön inom EUnellt, na-avsom
SlovakienTjeckien,mellan Polen,gränsområdenaskäl iturliga störst

Österrike. i deförväntasocksåeffekter kanPositivaTyskland ochoch
kandidatländernafrånvindriktningeniliggerländer öster omsom

tillförhållandeiFinlandRysslandUkraina,Vitryssland,i samtdvs.
Estland.

iutsläppenfrämstdetgällervidkommandesvenskt ärFör att
för-luftburnanedfalletpåverkarTysklandochStorbritannien avsom

Ävenförsurningssituationen.framtidadärmed den ut-ochoreningar
inte minstbetydelseemellertidTjeckienochPolenfrånsläppen är av

kvävenedfalletförSverige översydöstraiförhållandenaför samt av
Östersjön.

blandindustrisektornEU-direktiven inomTillämpningen an-av
minskade utsläppleda tillsiktIPPC-direktivet kommer att avnat

från in-till luftenföreningarorganiskasvårnedbrytbaraochmetaller
Östeuropeiska länderna.ochCentral-i dedustrierna

berörolika direktivgenomförandetdiskussionVid somavomen
priorite-direktiv börföljandeUtredningentill luftenutsläpp attanser

ras:

bränslekvaliteter.fordon ochfrånutsläppDirektiv rörsom0
förbränningsanläggningar.Direktivet storaom0

dettatillämpningenavvaktanoch iPPC-direktivet att av0
klarläggs

industrianlägg-frånluftföroreningarutsläppDirektivet avom0
ningar.
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Om kandidatländerna, del åtgärderna för kommaattsom en av
tillrätta med problemen inom avfallssektorn, beslutar bygga för-att
bränningsanläggningar för avfall bör dessutom direktiven anlägg-om
ningar för förbränning kommunalt respektive farligt avfall ingåav
bland de prioriterade direktiven.

6.1 1 Avfall

Avfallssektorn inte prioriterat område i de planekonomiskaettvar
samhällssystemen. Avfallsområdet har också hittills under den på-
gående samhällsomvandlingen fått mindre uppmärksamhet och till-
delats mindre jämfört med områden avloppsrening ellerresurser som
luftföroreningsutsläpp från kraftverk och industrier.

Samtliga kandidatländerna står därför inför problem såvälstora
administrativt operationellt. måsteDe dels utveckla modernsom en
avfallshantering baserad EU:s omfattande regelverk inom avfalls-
sektorn, dels resurserför kommaavsätta tillrätta med deatt mil-
jöproblem hänger med under gångna årtiondenattsom samman man
dumpat mängder avfall, inklusive farligt avfall,stora från mil-
jösynpunkt olämpligt lokaliserade avfallstippar. Det finns också ett

behov åtgärda de miljöproblemstort att den sovjetiska mili-av som
tärmakten lämnade efter sig i form mängder avfall.storaav

moderniseringEn avfallshanteringen i enlighet med EU:sav av-
fallsstrategi och gällande avfallsdirektiv kommer på sikt leda tillatt
minskade utsläpp rad olika föroreningar till luft, mark ochav en vat-

Bristen på tillförlitliga dataten. avfallsmängder och sammansätt-om
ning medför det inte varit möjligt i detaljatt uppskatta de be-att mera
räknade utsläppsminskningarna.

Enligt den utvärdering EU-kommissionen presenterade vidsom
mellan EU-kommissionenmötet och miljöministrarna i kandidat-

länderna i början september 1997 återstår mycket anpassnings-av av
arbetet inom avfallssektorn. Detta gäller såväl hanteringen fastav av-
fall det gäller det farliga avfallet.när Samtidigt EU-som noterar
kommissionen arbetet med avfallspolitik ochatt EU-anpassadny ny
lagstiftning accelererat i del kandidatländerna under 1997.en av

Avfallssektorn de investeringstungaär sektorerna. Investe-en av
ringsbehovet beräknas uppgå till cirka 20 de totalaprocent av anpass-
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främst direkti-miljarder ECU. Detningskostnaderna drygt 100 är
avfall hantering-kommunalt och farligtförbränning samtrörsomven

investeringarna.avfall defarligt kräver störstasomaven
ramdirektivet frånmeddirektiv tillsammansockså dessaDet är

förpackningar och för-och direktivet91/ avfall1991 156 omom
prioritera iländerna börutredningenpackningsavfall enligt an-som

passningsarbetet.

biolo-bevarandeNaturvård och6.12 av

mångfaldgisk

formmångfald irik biologiskkandidatländer finnsflertaletI aven
grundpåmångfald hotasDennasåväl naturtyper.arter av ex-nusom

in-och hamnar,kustområden för turism,orördaploatering tätorterav
värdefullafragmenteringskogsbrukochtensifierat jord- samt av

genomförandet olikamedi sambandsammanhängande naturtyper av
infrastrukturprojekt.

moderninförtkandidatländerna har redanMånga natur-enav
införamålförsta hand hardock inte ivårdslagstiftning, attsomsom
i höglagstiftningområde. Kandidatländernasregler detta ärEU:s

skyddadeolikatraditionellt bevarandeinriktadgrad typer avav
omfattande skydd olikaområden arter.samt av

skyddet olikadet gällerdärför främst naturtyperDet närär av
markanvändning lag-reglera olikamöjligheternaoch typeratt somav

kommernaturvårdsområdenRedan etableradestiftning saknas. san-
iolika kraven EU:suppfylla deförnolikt tillräckligainte attatt vara

Habitatdirektivet.ochFågeldirektivetnaturvårdsdirektiv
därförmångfald.biologisk DetrikKandidatländerna har ären

förangelägenhet EU-uppfattningutredningensenligt gemensamen
Utredningenmångfald kan bevaras.länderna säkra dennaatt att anser

och in-EU-ansvardelkandidatländerna, gemensamtettatt en avsom
Natura-2000-detför arbetet med upprättaatt gemensammaom ramen
värdefulla bi-bevarastöd förområden,skyddadenätverket attgesav

utarbe-vidbeakta dettabörregeringenUtredningen attotoper. anser
medlemskapsförhandlingarna.införstrategitandet Sverigesav



176 SOU 1997:149-

En viktig fråga med anknytning till EU-anpassningenannan är
enligt utredningen i samband medatt EU-anpassad lag-attman ny
stiftning utarbetas, till denna innehåller verkningsfullaatt reglerser

integrering miljö- och naturvårdshänsyn inom sektorerom av som
jord- och skogsbruktransporter, turism. Här finns erfarenhetersamt

från bland svensk lagstiftning bör kunna utnyttjas.som
De viktigaste direktiven bör prioriteras inom naturvårdsom-som

rådet Habitat- och Fågeldirektivenär

6.13 Politisk prioritering, effektivare ad-

ministration, bättre genomförande
och kontroll

Miljövinsterna EU-medlemskapet uppnås anpassning tillav genom
och tillämpning antal EU-direktivett ställerstort tekniskaav som upp
utsläppskrav striktare de idagär gällerän i kandidatländer-som som
na.

Miljön och miljöpolitiken har idag fått central plats påen mer
den politiska dagordningen i kandidatländerna. EU-anpassningen
miljöområdet kommer kräva betydandeatt Detta innebär attresurser.

måste prioriteras till miljöområdet. Erfarenheterna frånresurser Na-
turvårdsverkets samarbete med flera kandidatländerna visar såattav
skett.

Redan idag har anpassningsprocessen medfört betydande refor-
Förutomipå nationellpå miljöområdet. nivå har reformermer som

syftar till effektivare miljöarbete påbörjatsett regional ochäven
lokal nivå.

En de viktigaste positiva effekterna EU-medlemskapav ettav
torde bli efterlevnaden miljöreglernaatt ökar. Krav insamlingav

information, miljöövervakning och rapportering till EU vik-av är en
tig del denna EU-kommissionens och EU-domstolensav process.
övervaknings- och sanktionsmöjligheter andra. dettaIär sammanhang

det enligt utredningenär viktigt komma ihåg till skillnad frånatt att
andra internationella åtaganden, konventioner och internationella av-
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inte följer EU:sländersanktionsmöjligheterhartal, så EU mot som
regler.

miljö-konsekvensbe-direktivhorisontellaTillämpning omav
innebäramiljöinformation kommertillgång tillskrivningar och attatt

miljöansvar.tvingassamhällssektorernaolika störrede ettta
pekat på dekandidatländerna hariMiljöorganisationerna pro-

nationella arbe-för derasmedföraEU-medlemskap kanblem ettsom
organi-ekonomiska Dessahar småMiljte. resurser.

från miljö-beroende stödidagEU-arbetetdeltagande isationers är av
medlemsländernuvarandeEU-länder,nuvarandeiorganisationerna

EU-kommissionen.och
miljösek-tillförasbehövakommerfinansiellaStora attresurser

uppfylla EU-kraven.tid skall kunnarimliginomländernatorn enom
demellan 30-40visarinom EUgjortsBeräkningar procentatt avsom
in-kommerEU-anpassningenför utgörastotala kostnaderna att av

studieEnligtmiljöområdet.kostnader inomandraochvesteringar en
investeringskostna-totalaskulle deEU-kommissionenutförts avsom

miljardertill 120miljöområdet uppgåanpassningen påförderna ca
kandidatländerna.capita imotsvarande ECU1000ellerECU per

prio-främstinsatser måste kommadessaförResurserna genom
emellertid ocksåkommernationella budgetarbetet. Deti detritering
nuvarande EU-EU,internationella insatserkrävasatt genom
privata företagsfmansieringsinstitutinternationellamedlemmar, samt

investeringar.och bankers
hare-programmetpekar i Agenda-2000EU-kommissionen

Motanpassningsprocessen.tillinom EUviktigasteden resursensom
andelmiljökostnadernasharvadbakgrund sagts avomovansomav

kunnathittills endastmiljöområdetochanpassningskostnaderna att
UtredningenPhare-resursema.niocirkadisponera procent anserav

strategiSverigesutarbetandetviddettabör beaktaregeringenatt av
medlemskapsförhandlingarna.inför

till-fåkandidatländernakommerEU-medlemskapet attGenom
ochstruktur-fonderolika ut-från EU:stillgång t.ex.resurser

kun-utredningenenligtbördessajämningsfonder. delEn resurserav
bär-ochanpassningenstödjerinvesteringaranvändas till ensomna

utveckling.kraftig
olikaerfarenhethar långkandidatländerna typerVissa avavav

miljöområdet. lföroreningsavgifter inomstyrmedel ochekonomiska
införts imiljöavgifterlagstiftning harinförandetsamband med av ny

Infö-transportsektorerna.ochavfallsenergi-fall inomflertal t.ex.ett
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randet forbrukaravgifter det gäller Vattenförsörjningnär ochav av-
Ioppsvattenrening har ofta varit förutsättning för internationell fi-en
nansiering projekt inom dessa områden inom för åt-t.ex.av ramen

Östersjön.gärdsprogrammet för

Utredningen användning ekonomiskaatt styrmedel böranser av
stödjas i kandidatländerna så dessa successivt kanatt överta störreen
del kostnaderna för EU-anpassningen på miljöområdet. Man måsteav
dock samtidigt komma ihåg de nuvarande EU-länderna inteännu
lyckats fullt i detta avseende. vissa fallI harut ekonomisk-man av
politiska skäl inte lyckats fulltännu Utredningen vill emellertidut.
också för alltför snabba krav full kostnadstäckningatt inomvarna
områden och avlopp el- ochvatten- kan leda tillsamt värmesom
minskade inkomster grund bristande betalningsförmåga.av

Samtidigt bör beakta riskerna för felallokeringman av resurser
grund skilda prioriteringar mellan EU och kandidatländerna.av

Som påpekades under avsnitt 6.9 Minskade vattenföroreningar är re-
ning avloppsvatten sådant exempel. Ett sådantett områdeav annat är
luftföroreningsutsläppen. Inom detta område måste tillgängliga resur-

prioriteras mellan åtgärder utsläpp från anläggningar därmotser stora
föroreningarna i huvudsak har gränsöverskridande effekter och å and-

sidan åtgärder utsläpp på låg höjdmot betydelse förärra storsom av
den lokala luftkvaliteten och därmed för människors hälsa. Denna
frågeställning behandlas bland i Världsbankens från vä-annat rapport

1997, miljökonsekvenserna EU-anpassningen i Polen.ren om av

6.14 Sammanfattande bedömning och re-

kommendationer

Utredningens övergripande slutsats EU-utvidgningenär bety-att ger
dande miljövinster i Europa. Miljövinsterna uppnås snabbare EU-om
kommisionens förslag tillföra miljöområdet avsevärdaattom resur-

inom for kraftigt utvidgatett PHARE-program,nyttser, ramen ge-
nomförs. Vidare uppnås miljövinsterna EU har striktattgenom en
uppföljning miljöåtaganden. Andra internationella överenskom-av
melser inte effekt i detta avseende. EU:s miljöpolitikger ärsamma
det heltäckande internationella regelverket,mest vilket för länderna
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miljöpolitik.hela sinutvecklaochskyldighetinnebär överatt se
miljöområdet. Detrisker ärvissainnebär utvidgningenSamtidigt

åt-kompletterandeåtföljsutvidgningsprocessendärför viktigt att av
så snabbtdessasåkandidatländernadelsgärder för attstötta somatt

skärpa EU:sfördelsmiljödirektiv,uppfylla EU:s attmöjligt kan nu-
motverkakraftfullt eventu-miljölagstiftning för sättvarande att ett

transportsektorn.främstinomutvidgningeneffekternegativaella av
deuppnås imiljövinsternadeUtredningen konstaterar störstaatt

detunderstrykaviktigt ärdetSamtidigt attkandidatländerna. är atttio
miljöeffekter EU-negativariskerarfrämstländerdessa avsom

ökademedlemskapet transporter.p.g.a.
områ-samtligaiinomuppnåsMiljövinster kommer settstortatt

minskadegrundluftkvalitetförbättraddvs.studeratsden avsom
för-luftennedfall frånminskatluftföroreningsutsläpp,lokala av

organiskasvårnedbrytbara ämnenochtungmetallersurande ämnen,
vattenföroreningarutsläppminskadebeträffarvadliksomPOPS, av

i formavfallshanteringförbättradVattenkvalitet, samtförbättradoch
farligahanteringenfrånoch miljöhälsaförriskerminskade avav

kemikalier.
miljö-deskiljasvårtdetvill pekaUtredningen är attatt

kandidatlän-iutvecklingenpågåendedenföljerkonsekvenser avsom
med-blirländernaföljerdirektmiljöeffekteroch de attderna avsom

för-såvälmiljöarbeteteffektiviseringEnEU.lemmar som enavav
skettredanharkandidatländernaimiljöförhållandenabättring somav

utred-villSamtidigtsamhällsomvandlingen.pågåendedendel aven
mil-medförtharredananslutningsprocessen attframhållaningen att

kandidatländerna.prioritet ihögrefåttharjöfrågorna en

anser/rekommenderar:Utredningen

förhandlingarnafördelmiljösynpunktfråndet är omatt omen0
Frånkandidatländer.samtligaförinledsmedlemskap gemensamt

sekto-de olikafrånutgåkunnaviktigtdetmiljösynpunkt attär
insat-behovettillställningochmiljöproblemtotala ta avrernas

regionergeografiskasammanhängande störresektorsvis förser
gränsöverskridande.miljöproblemen ärallvarligastedeeftersom

Östersjöområdetexempelnäraliggande ärför Sverige varsEtt
Polen.baltiskadesåväl staternamiljö berörs somav

analysdetaljeradgenomförEU-kommissionen avatt meraen0
vadsärskiltutvidgningenplaneradedenmiljökonsekvenserna av
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sektorernas miljöansvar. sådanEn analys viktigäravser som
grund för balanserad bedömning och prioritering mellanen mera
olika direktiv och miljöområden. princip1 bör miljökon-en
sekvensbeskrivning varje anpassningsprogram.göras störreav
Mot bakgrund transportsektorns betydelse för utveck-storaav
lingen på miljöområdet bör denna sektor särskilt belysas.

krav vid förhandlingsstartenEU:s skall tillämpasatt alla nya
investeringar och anläggningar. När det gäller produkter börnya

kravEU:s enligt gällande direktiv tillämpas snarast.

kandidatländerna, del EU-ansvaratt ett gemensamtsom en av
och inom för arbetet med detupprättaattramen gemensamma
Natura-2000 nätverket skyddade områden, stöd för be-attav ges

värdefulla biotoper.vara

anpassningen miljöreglerna hög prioritet iatt medlems-av ges
förhandlingarna så så del möjligt miljölag-att storen som av
stiftningen kan genomförd vid anslutningsdagen. För de di-vara
rektiv olika skäl inte kan genomförda fullt vidutsom av vara
detta datum måste i förhandlingarna för och kan-vart ettman av
didatländerna fastställa tidtabeller. Tillräckliga måsteresurser
också för effektivt kunnaavsättas övervaka dessa tidta-att att
beller följs. Några övergångslösningar fastställda tidtabellerutan

det gäller följa EU:s miljöregler börnär inteatt accepteras.

regeringen vid utarbetandet Sveriges strategi införatt med-av
lemskapsförhandlingarna bör beakta miljökostnadernas andelatt

anpassningskostnaderna väsentligt den andelär större änav som
miljöområdet hittills kunnat disponera PHARE-resurserna.av

vid prioritering insatserna för minska utsläppenatt atten av av
luftföroreningar bör EU-anpassningen inom trafik-/fordonssek-

mycket hög prioritet. Som del i denna prioriteringtorn ges en re-
kommenderar utredningen samtliga fordon säljs i deatt nya som

medlemsländerna och från och med anslut-snarast senastnya
ningsdagen skall uppfylla de EU-kraven. Utredningensenaste
rekommenderar också länderna införa ellerövervägeratt att
komplettera redan befintliga ekonomiska styrmedel för på-att
skynda förnyelsen fordonsparken.av

kandidatländemas medverkan i EU:s miljöarbete bör stimule-att
och underlättas del anpassningsprocessen. Repre-ras som en av

från kandidatländerna bör redan inbjudas deltasentanter iattnu
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miljö-utveckla EU:smedarbetarde olika attexpertgrupper som
områden.olikapolitik inom

miljöbistån-svenskadetomprioriteringensuccessivadenatt av
fort-åretunder detskettkandidatländernadet till senastesom

stödjer EU-projektpåfokuserasoch ytterligaresätter som
medlemskapsför-svenskafrån deErfarenheternaanpassningen.

fullvärdigtårengångnafrån deliksomhandlingarna, tre av
stödja kapa-blandutnyttjas förmedlemskap, bör kunna annatatt

iadministrationernakompetensuppbyggnad inomochcitets-
kandidatländerna.

för såarbetarmedlemsländernuvarandedess snartoch attEUatt
dåkandidatländerna.i Detsäkerhetsnivåernahöja ärmöjligtsom
tillsubventiondet inteutformas såstödet utgörviktigt attatt en

energieffektivise-förhållande tillkärnkraftproduktion ifortsatt
värmeproduktion.ochel-ochring annan

miljökonsekven-för ochkostnadernaklarläggerdetaljiEUatt
sigvisari de fall dettaenergihushållning ochatt genomserna av

produktionsanlägg-kärnkraftbaserademed ickenödvändigt nya
kärnkraftanläggningarna.existerandedeningar, ersätta

bi-fortsättningsvismedlemsländernuvarandeoch ävenEUatt
till de in-höjs ochkandidatländernakunskapsnivån itilldrar att

befintligthandnödvändiga förvesteringar är taatt ra-omsom
strålskyddet.och för förbättraavfalldioaktivt att

medlemsländer stödstarktfortsattnuvarandeochEU ettatt ger
i dekandidatländernasåvälspridningsåtgärder iicketill som

Sovjetunionen.i det fornaingickländer som
föl-betonaanslutningsförhandlingarna börinförSverige attatt

anpassningsarbetet.idirektiv prioriterasjande

Industri

utsläppförorsakasförorening76/464/EECvon1Direktiv avsom
vattenmiljön.tillfarligavissa ämnenav

industrianlägg-luftföroreningar från84/360/EECDirektiv om
ningar.

föroreningskontroll IPPC-integreradDirektiv 96/61/EC om
direktivet.
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Energi

Direktiv 88/609/EEC utsläpp till luften vissa föroreningar0 om av
från förbränningsanläggningar.stor

Transporter

Direktiv 70/220 utsläpp från motorfordon med ändringar0 om
och tillägg.

Direktiv 72/306/EEC utsläpp från dieselfordon.0 om
Direktiv 85/210/EEC bly i bensin.0 om
Direktiv 88/77/EEC gasutsläpp från dieselmotorer.0 om
Direktiv 93/ 12/EEC svavelhalten i vissa flytande bränslen.0 om

Jordbruk

Direktiv 91/676/EEC skydd för vattenområden förore-0 motom
ningar förorsakas nitrat från jordbruket.som av
Direktiv 96/6l/EC integrerad föroreningskontroll IPPC-0 om
direktivet.

Luff

Direktiv 84/360/EEC luftföroreningar från industrianlägg-0 om
ningar.

Direktiv 88/609/EEC utsläpp till luften vissa föroreningar0 om av
från förbränningsanläggningar.stora

Direktiv 89/369/EEC förebyggande luftföroreningar från0 om av
kommunala avfallsförbränningsanläggningar.nya

Direktiv 92/62/EEC luftkvalitet.0 om

Direktiv 92/72/EEC luftförorening förorsakas0 om som av ozon.
Direktiv 94/63 utsläpp vissa flyktiga organiska ämnen0 om av
VOC:s från lagring och hantering bensin.av
Direktiv 94/67/EC förbränning farligt avfall.0 om av
Direktiv 96/6l/EC integrerad föroreningskontroll IPPC-0 om
direktivet.
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Vatten

utsläppförorsakasförorening76/464/EECDirektiv avsomom
vattenmiljön.tillfarligavissa ämnenav

avlopps-kommunaltbehandling91/271/EECDirektiv avom
vatten.

föroreningskontroll IPPC-integrerad96/61/ECDirektiv om
direktivet.

Avfall

frånluftföroreningarförebyggande89/369/EECDirektiv avom
avfallsförbränningsanläggningar.kommunalanya

avfall.91/156/EECDirektiv om

förpackningsavfall.ochförpackningar94/62/EECDirektiv om
avfall.farligtförbränning94/67/ECDirektiv avom

mångfaldbiologiskNaturvård -

Fågeldirektivetfåglarskydd för vilda79/409/EECDirektiv om
djur-och vildabiotoperskydd naturliga92/43Direktiv om av

Habitatdirektivetoch växtarter
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Särskilt yttrande To-expertenav

Kåbergermas

förutsägaAtt miljöeffekterna Unionens utvidgning omöjligt. Ut-ärav
redaren och sekretariatet har gjort arbete med enligt di-ett stort att
rektivet fram relevant underlag och utifrån detta identifierata vik-att
tiga frågor infor anslutningsförhandlingarna. Dessa resultat utred-av
ningen värdefulla. Påpekandena nedanär har också syfte lyftaatt
fram uppmärksamhet motiverad och förbättringar miljösyn-ärvar ur
punkt önskvärda.

Men någon grund för dra slutsats miljökonsekvensernaatt om
totalt blir positiva eller negativa finns uppenbarligen inte.sett De på-
ståenden i utredningen utvecklingen miljöområdetrör ärsom
oklart formulerade och det kan ofta misstolkas vilken fråga ut-om
vecklingen de besvarar.

långsiktigtDen viktiga frågan beslutssystemens potential attom
utveckla miljöpolitiken har försummats. Miljöeffekterna jord-av
brukspolitiken varken har eller kan bedömas därför osäkerhetenatt

hur den kommer utformas före eventuell utvidgning såatt ärom en
stor.

Slutligen talar erfarenheten Unionens hittillsvarande ekono-av
miska satsningar utredningens förhoppning Unionens skatte-emot att

skall användas för utveckla hållbar infrastruktur i deattpengar nya
delstaterna. dramatiskUtan förändring förefaller det istället troligten

huvuddelen de ekonomiska bidragen till de delstaternaatt gårav nya
till vägtrafik med fossileldadeatt energian-motorvägar,gynna gynna
läggningar och till upprätthålla driften i kärnkraftverkatt som annars
skulle ekonomiska skäl.stängas av

Miljopolitisk potential

Ansökarländerna har sedan de blev demokratiskasuveräna, stater
omvandlat sina ekonomier så förorenandet har minskat. vissaIatt av-
seenden har minskningen varit kraftig. Särskild i de länder kommis-
sionen valt prioritera har tillväxande marknadsekonomiatt ut-en
vecklats, med modernisering, effektivisering resursanvändningenav
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följd. Be-ekonominiföroreningsintensitetenminskningoch somav
ocksådemokratiseringeneftermiljömedvetenhet harfolkningarnas

åtagandenländernaoch fåttmiljölagstiftning göraframdrivit att om
konventioner.internationellaminskade utsläpp ifortsatt

fort-påpekar,utredningensåsomutveckling förväntas,Denna
Unionen.ansluts tillländernaattsätta även utan

föror-vilket utredningenanslutningsavtalen,eventuelladeOm
följslagstiftningmiljörelateradeUnionenskrävakommerdar, att att

gällerdemiljökravhårdareområden änflestadetta deinnebär som
deutsläppsminskningar ändet någotinnebär störreidag. Dessutom

skillnad kanåtaganden. Dennagjordaansökarländernasföljer avsom
be-anslutningen. Menutsläppreduktionberäknas genomavsom en

vid självamiljövinstenbeskrivningrelevanträkningen an-avger en
lagstiftandeländernasendastslutningen attantar par-egnamanom

stod kvarländernaambitionersina utan-skulle skärpaintelament om
Unionen.för

miljöreglergällandeidag än-jämförelsensiktPå längre är avav
grundasiställetbörbedömninglångsiktigbetydelse. Enmindrenu

ansökarländemailagstiftningsprocessemahurförväntningar somom
delstater-derespektivemed,och EUdemokratier utan,suveräna nya

utvecklas.kan komma attna
varit bästdemokratieriakttagelsehistorisk öppnaattDet är en

uppvisarbeslutsprocesserUnionensmiljöförstöringen.begränsaatt
består iunderskott. Dettademokratisktkallarvad EU-jargongen av-

språkbarriä-information,delallmänhet attförsaknad taatträtt avav
informa-dendelför medborgarnaförsvåraravstånd att taoch avrer

språkmångfaldeninstitutionerna,tillgänglig vid atttion är avsom
slutli-och,politisk debattfolkligomöjliggördessutom gemensamen

folkvaldaintelagstiftareformella besluten ärdefattasså somavgen,
till sina poster.

problemen. Dettaspråkbetingadedeökardelstater i EUMed fler
Unionen.ibeslutsprocessernaförsvåraytterligarekommer

skalli Europautvecklingenmiljöpolitiskagissa denFör att om
miljöom-framsteg påpolitiskapotential förUnionensutvidgadeden

i deutvecklasdeförväntningarnaställas systemrådet mot man ser
tillsammansiinlemmande EUföraktuellademokratier ärsomnya

nuvarande EU.med
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Tillämpning miljölagarav

Miljörörelsen i dagens Union har länge frustrerats de miljö-över att
regler finns i EU inte följs. De människor drabbas mil-som som av
jöskador och haft intresse och artskydd saknarnatur- rättsom attav
via domstolssystemet kräva lagarna följs. EU-kommissionenatt som
skall till miljölagstiftningen följs idag oftaatt samtidigtärse motpart

finansiär de eller energianläggningartransport- uppförs,som av som
till i strid med miljöreglerna.synes

l sammanfattningen påpekar utredningen sammanblandningatt
Östeuropa.roller problem i det kommunistiskaett Sammaav var

slags problem bör uppmärksammas också vad gäller kommissionens
roll i Unionen. Den samlade miljörörelsen har inför omförhandlingen

Unionens grundlagar föreslagit Unionens medborgare,att rättav vars
till dräglig livsmiljö skall skyddas miljölagarna, också fåren genom

till domstol dessarätt rättigheter kränks.att Hittillsnär erkänns
dock bara ekonomiska intressen grund för tillgång till domsto-som
larna. Detta försvagar miljölagstiftningen i verkligheten.

Ekonomiska faktorer

finnsDet teknisk potential för ekonomisk tillväxt i Europaattnumera
skall förenlig med minskad miljöbelastning. För denna möj-vara att
lighet skall förverkligas ställs dock krav den ekonomiskastora po-
litiken och på miljöpolitiken. Vill lyckas det angelägetär attman un-
dandra subventioner till miljöskadlig verksamhet och lag-att genom
stiftningen tvinga förorenare betala för förorenandets kostnader.att

Om sådana reformer genomförs i maktkamp mellanavgörs en
allmänhetens intresse god samhällsekonomiskt rationell lag-av en
stiftning och de ekonomiska intressen subventionernagynnatssom av
eller undgå ekonomiskt för de miljöskadoratt de orsakar.av ansvar

Det utbredd förhoppningär EU-anslutningen kraftigt skallatten
öka den ekonomiska tillväxttakten i ansökarländerna. En sådan ut-
veckling utgår från underlättad handel och inflöde kapital.ett stort av
Stora investeringar förutses finansieras via Unionens budget.

Utredningen uttalar Unionens ekonomiska satsningar bör in-att
riktas på områden förbättrar miljöprestanda i ekonomin. harEUsom
under många år haft makten dels föröver utjämna förut-attpengar
sättningarna och knyta länderna inom nuvarande delsEU,samman
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Erfarenheterna visari centralastödja länder och Europa.för östraatt
fossi-subventioneragått tillmycket motorvägar,attatt av pengarna

vattenanläggningar.kärnkraftverk ochenergianläggningar,leldade
verksamhet ochmiljöskadlighar därvid subventioneratBidragen

hushållning medekonomiskt rationellmissgynnar resurser som
ambitioner förallmännaprimärenergi. Utredningensgrundvatten och

radikala.bara viktigadärför inteskall användashur är utanpengarna
preciserasformuleringarnaskall måsteambitionerna nåsFör att

och renoveringaromotiverade reparationerekonomisktinteså att av
borde eller investe-ekonomiska skälkärnkraftverk stängas,som av

genomförsfossileldade verk,reningsanläggningar tillringar i t.ex.
bistånd snedvrids kon-sådantmiljömotiverat bistånd.med Fortsätter

ochenergieffektiviserande tekniknackdel förkurrensvillkoren till
miljöskälfinns det såvälenergikällor. Påförnybara sätt somsamma
utbyggnadundvika subventioneramarknadsekonomiska skäl attatt av
till ståndskulle kommaintegasledningar och motorvägar omsom

betala själva.brukarna atttvungnavar
till delnaturskyddssynpunkt konsekvensernaUr avgörs stor av

omfattar samtidigtjordbrukspolitik. DennaUnionens gemensamma
har intenuvarande Utredningeni det EU.huvuddelen budgetenav

vilken jordbrukspo-eftersom osäkerhetenområdebehandlat detta om
ogripbara.utvidgat frågornaråda i EUlitik skall görettsom

för utredningens slutsatsytterligareAvslutningsvis ett argument
de kriterierbehandlas samtidigt. Medkandidatländer börallaatt

inträde harvälja länder tillför någrakommissionen använt att ut man
utanför Unio-utvecklas välförutsättningarbästvalt dem har attsom

haEU-anslutning skulleförvänta sigdärförkan störstMan attnen.
länder kommissionenansökandeeffekter i depositiva ratat.som
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Ordförklaringar

Agenda 2000 EU-kommissionens strategidokument framtidaEU:s ut-om
veckling och utvidgning framlagt i juli 1997

Basel- Konventionen gränsöverskridande och slut-transporterom
konventionen ligt omhändertagande farligt avfall FN UNEPav

BNP Bruttonationalprodukt
DISAE EU-program stödjer anpassningsprocessen särskilt in-som

miljöområdetom
EEA Europeiska miljöbyrån Köpenhamn, European Environ-

Agencyment
EIB Europeiska Investeringsbanken, European Investment Bank
EMEP Europeiska Luftövervakningsprogrammet, European Mo-

nitoring and Evaluation Program inom LRTAP-
konventionen

EU Europeiska Unionen
EU DG I Direktorat I inom EU-kommissionen med för EU:sansvar

relationer till icke EU-länder
EU DG III Direktorat III inom EU-kommissionen med för inreansvar

marknaden och industri
EU DGV Direktorat inomV EU-kommissionen med foransvar ar-

betsmarknad och sociala frågor, inkl arbetsmiljö
EU DG VI Jordbruksdirektoratet inom EU-kommissionen
EU DG VII Transportdirektoratet inom EU-kommissionen
EU DG XI Miljödirektoratet inom EU-kommissionen

PhareEU EU-program för tekniskt bistånd till de central- och Östeu-
ropeiska länderna inkl. de baltiska staterna utanför tidi-tre

Sovjetunionengare
EU Tacis EU-program for tekniskt bistånd till Ryssland och de tidiga-

sovjetiska delrepublikerna med undantag de baltis-re treav
ka staterna

EBRD Europeiska Utvecklingsbanken, European Bank for Recon-
stmction and Development

GEF Global, Environmental Facility Världsbanken, FN:s Miljö-
och UtvecklingsprogramFN:sprogram

ÖstersjönsHELCOM Helsingforskommissionen för miljö, Baltic Ma-
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CommissionProtectionEnvironmentrine
LuftvårdsforskningochInstitutet för Vatten-IVL

genomförandet EU:sstödjauppgiftEU-fond medLIFE-fonden att av
miljöhandlingsprogramfemte

gränsöverskri-långvägakonventioneneuropeiskaDenLRTAP- om
Convention LongECEluftföroreningar. UNdande onkonventionen

EkonomiskaFNzsPollutionTransboundary AirRange
1979ECE,förKommission Europa,

OrganizationNorth Atlantic TreatyNATO
EnvironmentNordicMiljöñnansieringsbolaget.NordiskaNEFCO

CooperationFinancing
KväveoxiderNOx

DevelopmentCo-operation andEconomicforOrganizationOECD
HavsmiljökommissionerPariskommissionemaOslo- ochOSPAR

och NordostatlantenNordsjönfor
kolvätenaromatiskaPolicykliskaPAHs

bifenylerPolykloreradePCB
terfenylerPolykloreradePCT

organicpersistentföroreningar,organiskaSvårnedbrytbaraPOPS
pollutants

InstituteEnvironmentStockholmSEI
StrålskyddsinstitutStatensSKI

SvaveldioxidS02
erbju-stöd anpassningsprocessenfortillEU-programTAIEX som

sektorerolikakandidatländema inomtillrådgivningder
bl.a.projekt inomEU-stöddaTranseuropeiska nätverk.TEN

kommunikationssektoremaochtransport-
MiljöprogramFN:sUNEP

compoundsorganicvolatileorganiskaLättflyktiga ämnen,VOC
FN-organVärldshälsoorganisationenWHO

ozonlagret,stratosfäriskaför detskyddKonventionenWien- om
utsläppenbegränsningMontrealprotokolletinkl. avavomkonventionen

ozonnedbrytande ämnen
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Kommittedirektiv mm
W

utvidgning analysEU:s Dir.av-
miljökonsekvenserna 1997:16

januariregeringssammanträde den 1997vid 23Beslut

Sammanfattning uppdragetav

för analyseratillkallassärskild utredareEn att
för Sverige, förEU:s utvidgningmiljökonsekvensema av

Relevantaför kandidatländema.helhet ochunionen som
bör tillvaratas.och svenska studierinternationella

Bakgrund

Tysklandsstår inför sin femte utvidgning,Europeiska unionen
viktigtutvidgningenSverigeoräknat.enande ett stegser som

de har ansöktFlertalet elvaEuropa. staterettmot enat somav
radikalt från medlemmarsig nuvarandemedlemskap skiljerom

utvecklingsnivå institutionellekonomiskvad gäller samt
Samtidigt löpandefördjupas EU:soch traditioner.uppbyggnad

innebärintegration, vilketekonomiskapolitiska och att
regelverkomfattandekandidatländcma har attett anpassamer

för nytillkommandefallettill vad har varitsig tidigareän som
samtidigtländer. utvidgningEU:s kommande är aven

före dettadereformprocessdrivkrafterna bakom den som
genomgår.ekonomiemacentralplanerade

fastslogsKöpenhamn 1993rådets iVid Europeiska möte
s.k.i demedlemskap EU,förutsättningarna för ett

skall haländernabl.a.innebärköpenhamnskriteriema. Dessa att
respektdemokrati,dvskännetecken,karakteristiskarättstatens
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för lagarna och mänskliga rättigheter skydd och respektsamt
för minoriteters rättigheter, fungerande marknadsekonomier och
förmåga hantera konkurrensen och marknadskraftema inomatt
unionen. Medlemskapet förutsätter kandrdatlandet haratt

förpliktelsermöjlighet uppfylla medlemskapets inklusiveatt
anslutning till målen politisk, ekonomisk och monetärom en
union.

Vid Europeiska rådets i Essen, Madrid, Florens ochmöten
Dublin bekräftades riktlinjerna för utvidgning. Europeiskanästa
rådet har vid flera tillfällen deklarerat medlemskapsförhand-att
lingar med ochMalta Cypern skall påbörjas månader eftersex
regeringskonferensens slut. Samtidigt uttryckte rådetEuropeiska
i Madrid den inledande fasensträvan äratt att av

Östeuropaförhandlingarna med kandidatländema i Central- och
skall sammanfalla med förhandlingsstarten för Malta och
Cypern. Vad gäller Maltas medlemskapskandidatur har ansökan
dragits tillbaka efter regeringsskiftet hösten 1996.

l Europeiska kommissionen pågår arbetet med att
färdigställa så kallade lånderyttranden aviser för de elva
kvarvarande kandidatländema. Därtill kommer utredningar
beträffande utvidgningens effekter på olika sakområden
inklusive institutionella konsekvenser. Slutligen pågår arbete
med utreda de finansiella konsekvenserna utvidgningen.att av
Sannolikt kommer utredningarna läggas fram iatt ett
sammanhang under hösten 1997.

En anpassning till EU:s miljöregler i kandidatländema kan
miljöfördelar och bidra till säkra denantas stora attge

biologiska mångfalden i vårt land. Ett EU-medlemskapäven
kan också skapa till miljöförbättringar och säkraresurser
naturvårdsvärden i dessa länder.

Tillnärmningsprocessen kommer ställa krav påatt stora
kandidatländema det gäller införa, genomföra ochnär att
kontrollera lagar, och standarder. minstInte vidnonner
genomförandet kommer det krävas förbetydandeatt resurser
investeringar i bl.a. och avloppsrening och åtgärdervatten- mot
luftföroreningar.

Nuvarande EU-länder har vidare väsentligti allten
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Kärnkraftverken ikarnsäkerhetsfrågoma.pågemensam syn
Östeuropa tillnågenerellt intebedöms att sammaupp

EU-länder arbetaroch fleravästvärldensäkerhetsnivå de isom
kärnkraftverkdestånd stängningfå tillaktivt för att somaven

kan förväntaEU-tillträdeInförkandidatländema.finns i ett man
kärnkraftverk iavstängningkraven påsig att av

kärnkraftensFråganöka.kommerkandidatländema att om
tillkopplingarockså starkaanvändning harfortsatta

kärnkraftavvecklingi övrigt eftersommiljöfrågoma aven
Även anpassningenenergiproduktion.alternativkrav påställer

förändringarkrav påställakan förväntasEuratomfördragettill
medlemsländerna.i de nya

Uppdraget

förbundnamiljömässiga och därmedUppdraget analyseraär att
skallutvidgning. Analysenkonsekvenserekonomiska av en

kandidatländersamtliga aktuellascenario därfrånutga ett
dock,skalli Utredarenmedlemmar EU.fullvärdigaupptas som

utveckling förefallerutvidgningsfråganstillmed hänsyndetom
sannolikaandrakonsekvensernaanalyserarelevant, även av

svenskvilka områdenDärvid börscenarier. ursomanges
vilka krav skallviktiga vad gällersärskiltsynpunkt är som

regelverkutifrån gällandebl.a.kandidatländerna,ställas på
inom EU.

kommerkonsekvenser utvidgningendeAnalysen attsomav
regelverk inomallsidig möjligt. EU:sfå skall sågöras som

förtill grundskall ligganaturvårdsområdenamiljöskydds- och
behandlarrättsaktersynnerhet debedömningen, i som

utsläpp tillmiljökvalitetsnonner i frågagränsvärden, omm.m.
medför arbetetinomoch naturvärdenomgivningen ramen

såväldata skall belysastillgängligahjälp2000. MedNatura av
miljöpolitiken för de ländermöjligheter iproblem somsom

dessaikonsekvensernaochmedlemskap i EUansökt om
kandidatländema.ochavseenden för Sverige, unionen

ikandidatländerbeakta desärskiltUtredningen skall som
och översiktligt relateraSverigeipåverkar miljönförsta hand

17-13807
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till situationen för övriga kandidatländer.
Utredningen skall redovisa utvidgningens effekter på

Östersjöregionen,miljösituationen i Sverige och i särskilt i
kandidatländema, så långt möjligt i kvantifierbara termersom
på basis tillgängliga data.av

utgångspunktEn skall Naturvårdverkets uppdrag attvara
komma med upplaga skriften "Vem förorenaren ny av
Sverige". En uppdatering och tillämpning den metodav som
utvecklades 1990 skall härvid ske.

En utgångspunkt för utredaren skall denannan rapportvara
på Naturvårdsverkets uppdrag har utförts Stockholmssom av

internationella miljöinstitut SEI miljökonsekvensemaom av
EU-medlemskap för Estland, Lettland, Litauen och Polen. SBI

självständigt forskningsinstitut inrättatär riksdagen 1989.ett av
Ytterligare utgångspunkt skall slutsatserna från deten vara
Naturvårdsverket anordnade seminariet med de baltiskaav

länderna Saltsjöbaden i november 1996 dess uppföljning.samt
En sammanfattande bedömning från seminariet dessaär att
länder har börjat sig EU:snärmaattprocessen gemensamma
regelverk på miljöområdet. Samtidigt har det blivit uppenbart

det kommer EU:skrävas för uppnåatt att stora attresurser
på området.gemensamma normer

Utredningen skall vidare omfatta översiktlig bedömningen
konsekvenserna utvidgningen för utvecklingen detav av av

miljöarbetet inom EU. Härvid bör också beaktasgemensamma
konsekvenserna för internationellt miljösamarbete, bl.a.annat

Östersjön,inomarbetet för regional Agenda for21ramen en
Östersjöprogrammet, Helsingforskommissionen HELCOM,
konventionen långväga gränsöverskridande luftföroreningarom
LRTAP, FNzs ramkonvention klimatförändringar och denom
multilaterala uppföljningen till UNCED.

bakgrundMot de ändrade säkerhetskrav kan kommaav som
ställas, skall utredningen analysera vilka konsekvenseratt ett

medlemsskap i EU kommer få vad gäller minskad elleratt
bibehållen kämkraftsproduktion kandidatländema.i Därvid skall
bedömas miljökonsekvensema såväl kostnadernasom av
övergången till energiproduktion, kämkraftsanvänd-annan om
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minska.ningen följd medlemsskapet kommer attsom en av
konsekvensernaUtredningen skall översiktligt analyseraockså

tillämpning i kandidatländema.Euratomfördragetav en av
fortsatt arbete införUtöver ytterligare underlag föratt ge

utredningen bidra tillregeringens ställningstaganden, bör att
hos allmänheten, inominfomiera och väcka debattatt

näringslivet och organisationer ställningstaganden kommervars
ståndpunkter skalldel underlaget svenskautgöra näratt en av

underlag för fortsattafastställas. Den skall kunnaäven utgöra
utvidgning.diskussioner inom EU konsekvenserna EU:savom

Genomförandet utredningsuppdragetav

uppdrag beaktaUtredaren skall vid genomförandet sittav
konsekvensutredningarinternationella svenska studier ochoch

Sverigesnämnda områden gjordes införovan som
Även Europeiska kommissionensmedlemskap i EU. eget

liksom övrigt internationellt sådant arbete, iutredningsarbete,
mån föreligger, bör beaktas..den det

pågåendei sitt arbete beakta denUtredaren skall även
utredningensslutförasregeringskonferensen undersom avses

gäng.
sitt beakta regeringens direktiv tillskall i arbeteUtredaren
och särskilda redovisningsamtliga kommittéer utredare om av

konsekvenser ochregionalpolitiska dir. 1992:50 attom
dir. 1994:124.jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisa

inte skall i någraEftersom utredningen utmynna
behöver utredaren inte offentligautredningsförslag pröva

dir. 1994:23.åtaganden enligt
i sitt arbete samråda med referensgrupp,Utredaren bör en

företrädareochbestående övriga särskilda utredarnabl.a. deav
inrättasReferensgruppenför berörda departement. genom

Utrikesdepartementets försorg.

Redovisning uppdragetav

oktober 1997.denredovisas 31Utredningsarbetet skall senast



Flera svenska utredningar utvidgningens konsekvenserom
genomförs under år 1997. Resultatet de olika utredningarnaav
kommer också i sammanfattande fonn.att presenteras en

Miljödepartementet
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I FÖR VATTEN- OCHINSTITUTET
LUFTVÅRDSFORSKNING

INSTITUTERESEARCHENVIRONMENTALSWEDISH

Miljötillståndet i Europa,
övriga0chassocieradeSverige,

OsteuropaCentral- ochiländer
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Förord

Denna underlag, främstutgör det gäller luftföroreningar,rapport när
till utredningen M1997:1 rörande EU-utvidgning Analys av-
miljökonsekvenserna. Slutsatserna från har infogats irapporten
huvudbetänkandets Kapitel

Rapporten har huvudsakligen utarbetats BidragIVL. har dockav
erhållits från Bertil Hägerhäll, Ardea AB, främst beträffande frågor

Östersjönmiljösituationen i och biologisk mångfald.om om
Ansvariga för på IVL har varit Gun Lövblad, Peringerapporten

ÅkeGrennfelt, Iverfeldt, Karin Kindbom Lena Skärby.samt

Göteborg 1997-10-15

Gun Lövblad
FÖR TVÅRDSFINSTITUTET VATTEN- OCH LUF ORSKNIN G
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Miljötillståndet i Europa,
övrigaSverige, associerade ouch

Osteuropai Central- ochländer

Miljötillståndet helheti Europa som

Inledning1

Environment,i beskrivs i EuropesMiljötillståndet Europa rapporten
publiceradesBourdeau,Stannersthe Dobris Assessment som av

uppföljning ochMiljöbyrånEuropeiska EEA 1995den som en av
europeiskafor detill Environment .Europe-processenbidrag

användsgrund för beskrivningenmiljöministerkonferenserna. Som
från olika delarfrån miljöövervakningsprograminformation av

luft-pan-europeiska. ochregionala och Datalokala,Europa om
och studier,första hand från storskaligavattenföroreningar, i program

ochmiljösituationen i sin helhet, likheterbeskrivaanvänds för att
mellan och och mellan olikasyd och nord,skillnader, mellan öst väst

ÖsteuropaCentral- ochEU-länder och länder iländerkategorier etc.
följande avsnittmiljösituationen ibeskrivningDen görsav som

utveck-förhållanden, observerats ochtrenderomfattar nuvarande som
framtiden bakgrund redan vidtagnainom denlingen närmaste mot av

beslut eller planeras.åtgärder och tagitssom

förorsakarföroreningarUtsläpp till luft1.2 somav
effekterlokala och regionala

deluftföroreningarde flesta delar Europal ettvara avansesav
såväl igäller i EU-ländernamiljöproblemen.allvarligaste Detta som

Östeuropa. förorsakarLuftföroreningarnaochländerna i Central-
och industri-miljöeffekter iochallvarliga hälso- större tätorts-

inomkänsliga ekosystemockså till skadorområden. lederDe stora
viktigaföroreningarlandsbygden i Deområden på Europa. är attsom
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med i beskrivning föroreningssituationen ita Europa ären av
svaveldioxid kväveoxiderS02, NOx ammoniak NH3, flyktiga
organiska VOCs, volatileämnen organic compounds, ochozon,
partiklar, inklusive tungmetaller och svårnedbrytbara organiska
föroreningar POP, persistent organic pollutants.

Årliga utsläpp

årliga utsläppenDe i Europa i tabellerna 1-3, därpresenteras
utsläppen S02, ochNOx, redovisas.NH3 Utsläppen presenterasav
totalt för varje land för åren 1980-1994 liksom förväntadesom
utsläppsnivâer för åren 2000-2010 i enlighet med interna-tionella
avtal och nationella mål. tabellI 4 utsläppskälloma i Europaanges

helhet och i EU-länderna för12 st år 1990, deär senaste,som som
tillgängliga utsläppsdata från Corinair. Utsläppen redovisas också

utsläpp capita och ytenhet tabell Tillsammans5.som per per
beskriver dessa uppgifter utsläppens storlek på bättre vadsätt änett
enbart siffran totala utsläppen gör.

Utsläpp invånare och ytenhetper

Utsläppen S02 capita liksom ytenhet i många fall iär störreav per per
Östeuropaländerna i Central- och jämfört med utsläppen i många

EU-länder. För utsläppenNOX capita i Skandinavienär störstper
medan de räknat ytenhet högst i nordvästra delarnaärper av
Europeiska kontinenten.

allmänhetl finner de utsläppstätheterita i destörsta mestman
tätbefolkade delarna Europa. finnsDet viss skillnad mellan deav en
olika föroreningar. Men studerar utsläppentyperna inomav om man
de olika i det l50xl50 kmrutnät detrutorna presenterassom av
Europeiska luftövervakningsprogrammet EMEP så finns i stort sett
de utsläppen i band frånstörsta Europa Storbritannienett genom

Nederländerna, Tyskland och Tjeckien till Polen.genom
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S02under olika år 1000Utsläpp svaveldioxidTabell tonav
1996.Barrett Berge

2010 199420051980 1990 2000Land
215 294248 232828 317Belgien

1127 14851374 12302050 2020Bulgarien
15690 90180 90451Danmark
141141 141275 141275Estland

116 117116 116584 260Finland
1130770 7378683338 1300Frankrike
510580 570595400 510Grekland
157155155 155222 178Irland

149010421209 10423800 1681Italien
89125 117133150 180Kroatien

115 115115115 115115Lettland
0.130.110.11 0.110.39 0.15Liechtenstein
222222 222222222 222Litauen

1244 424 14Luxembourg
1475692 92490 205Nederländerna

34 353454 34141Norge
Österrikea 747878 78397 90

1397 260521733210 25834100Polen
294 272294266 283 304Portugal

559559559 5591762 1504Romänien
4297 298342977161 4460 4440Ryssland

3130 3043 30116Schweiz
238295 240337780 543Slovakien
17745 37235 195 92Slovenien

20712143 21432266 21433319Spanien
27181470 9803752 23204903Storbritannien

100 97100508 136 100Sverige
632 12701128 9022257 1876Tjeckien

2997740 7405331 9907517Tyskland
2310 17152310 23103849 2782Ukraina

7416531010 898 8161633Ungern
490 490 381552Vitryssland 740 710
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Tabell Utsläpp2. kväveoxider under olika år 1000 N02,tonav
Barrett Berge 1996.

Land 1980 1990 2000 2005 2010 l 994
Belgien 442 343 350 350 350 350
Bulgarien 416 376 380 350 290 327
Danmark 274 269 203 192 192 272
Estland 72 72 43 43 43 43
Finland 295 300 224 224 224 283
Frankrike 1823 1590 1521 1521 1521 1521
Grekland 306 306 306 306 306 306
Irland 73 115 105 105 105 122
Italien 1480 2053 2098 2060 2060 2050
Kroatien 83 83 87 83 83 59
Lettland 93 93 93 93 93 93
Liechtenstein 0.71 0.63 0.41 0.37 0.37 0.54
Litauen 158 158 158 158 158 158
Luxembourg 23 23 19 19 19 21
Nederländerna 583 575 249 249 120 526
Norge 184 230 161 161 161 225
Österrikea 246 222 55 155 l 55 177
Polen 1229 1280 1345 1345 1345 1105
Portugal 96 221 254 254 254 254
Romänien 369 883 443 443 443 443
Ryssland 1734 2675 1995 1995 1995 1995
Schweiz 170 166 117 110 113 140
Slovakien 197 227 173 173 173 173
Slovenien 48 53 45 38 31 66
Spanien 950 1188 892 892 892 1227
Storbritannien 2319 2702 2000 1842 1860 2219
Sverige 454 411 312 303 311 392

742Tjeckien 937 398 398 398 369
Tyskland 3657 3071 2872 2130 2130 2872
Ukraina 1451 1097 1094 1094 1094 568
Ungern 273 238 230 210 196 183
Vitryssland 234 285 217 184 184 203
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Ammoniak olika år 1000 NH3,Tabell utsläpp under ton
Barrett 1996.Berge

Land 1980 1990 2000 2005 2010 1994
80 80 80 80Belgien 74 79

143 140 140 146Bulgarien 323 323
103 103 103 126Danmark 152 140
29 29 29 29Estland 29 29

23 23 41Finland 43 41 32
666 666 666 666700 700Frankrike

78 78Grekland 78 78 78 78
126 126 126126 126 126Irland

384 384 384 384Italien 508 384
31 31 31Kroatien 44 44 31
38 38 38Lettland 38 38 38

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15Liechtenstein 0.14
84 8484 84 84 84Litauen

87 7Luxembourg 7 7 7
172234 236 82 82 50Nederländerna

39 39 41 41 4141Norge
Österrikea 99 99 101 101 101 101

384 384 384550 508 384Polen
92 92 9293 93 92Portugal

371 371371 371 371 371Romänien
772 7721189 1191 772 772Ryssland

6062 59 59 5871Schweiz
62 62 47 47 47 47Slovakien
27 27 27 27 27 27Slovenien

353 353 345 345 345 345Spanien
320 320320 320 320 320Storbritannien

5861 61 55 54 53Sverige
105 105 92 92 92 92Tjeckien

622Tyskland 835 759 622 622 622
926 926 926 926 926Ukraina 926

140170 176 170 160 150Ungern
257257 257Vitryssland 257 257 257
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Tabell Utsläpp luftföreningar från olika källor i4 Europa 1990av
i 1000 år och i från Corinair,% DOBRIS 1995.ton per

länder kton % kton % % %Europa 27 Mtonkton
S02 NOX C02NH3

Energiproduktion 19946 54 3758 21 1.4 1331 28
3031 738 830Bostadsuppvärmning 11 4 2.3 18

Industriell förbränn. 6956 25 2422 14 1.3 1134 24
Industriella 917 3 391 2 172.0 3 177 4processer
Prod. distrib. 45 82 0 27 1av
fossila bränslen
Lösningsmedelsanv. 1 1 1 1

12.9 683Vägtransporter 715 3 7745 44 14
Andra mobila källor 564 2 2292 13 1 137 3

80Avfallshant., -depon. 81 234 1 124 2 2
Jordbruk 1 45 5203 92 22

292Naturliga källor 573 2 50 113 2 6
4714 10027829 100 17759 100 5630 100SUMMA

länder kton % kton % kton % Mton %EU12
C02S02 NOX NH3

Energiproduktion 6382 52 2230 18 1 781 26
540 18Bostadsuppvärmning 761 6 460 4 1

Industriell förbränn. 3061 25 1369 l l 1 682 22
142Industriella 510 4 189 2 97 3 5processer

Prod. och distrib. 44 76 1 O 15av
fossila bränslen
Lösningsmedels- 1 1 1 1
användning

552 18496 4 6210 51 10Vägtransporter
88Andra mobila källor 386 3 1462 12 1 3

23 1 42 1Avfallshantering och 75 1 114 1
deponering

21Jordbruk 1 33 3396 95 1
2 188 6Naturliga källor 573 5 49 57

3583 100 3052 100SUMMA 12289 100 12194 100
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km2 capita.och kgutsläpp iNuvarandeTabell ton perper
1996.Berge,Utsläpp från Barrett

NH3NOxS02
ton/km‘ton/km‘ton/kmÄ kg/capitakg/capitakg/capitaLand

8.02.635.029.4 11.39.5Belgien
16.21.336.32.9l65.013.4Bulgarien
24.72.953.36.330.63.6Danmark
18.126.9 0.61.088.13.1Estland
8.20.156.60.80.3 23.4Finland

1.2 11.726.82.819.92.0Frankrike
0.6 7.730.32.350.53.9Grekland

36.01.834.944.9 1.72.2lrland
6.71.335.56.825.85.0Italien
6.60.512.61.018.91.6Kroatien

14.10.634.41.442.61.8Lettland
6.00.821.62.75.20.7Liechtenstein

22.71.342.72.460.03.4Litauen
20.02.752.57.030.04.0Luxembourg

4.6 11.514.2 35.19.84.0Nederländerna
9.80.153.68.3 0.70.1Norge

13.11.223.0Österrike 9.6 2.10.9
10.11.228.968.2 3.58.3Polen
9.31.02.8 25.727.53.0Portugal

16.01.6l9.l24.1 1.92.3Romänien
Ryssland

9.020.9 1.54.6 3.40.8Schweiz
8.91.032.644.9 3.54.9Slovakien

14.21.43473.38.9 93.2Slovenien
8.80.731.553.1 2.44.1Spanien
5.61.338.79.11.1 47.4lStorbritannien
6.70.145.60.90.2 11.3Sverige
8.91.235.84.7l6.l 123.3Tjeckien
7.81.736.28.08.4 37.7Tyskland

17.91.511.02.8 33.1 0.9Ukraina
13.21.517.32.069.98.0Ungern
25.01.21.0 19.737.01.8Vitryssland

och POPstungmetallerUtsläpp av

och POPs,tungmetaller ärgiftigaflertalUtsläppen ämnen,ettav
genomfördesutsläppdessainventeringbetydande. Enockså av

Umweltbundesamt. Datamiljömyndighetenden tyskanyligen av
medför arbeteanvändasinventering kommerdenna attfrån

havsförorenings-olikadeinomdepositionsmodellerochspridnings-
långvägakonventionen gränsöver-och inomkonventionerna om
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skridande luftföroreningar ECE LRTAP. Materialet från invente-
ringen har dessvärre inte kunnat utnyttjas i denna rapport.

Lufiféroreningskdllor

Utsläppen luftföroreningar i olika europeiska länder kommer iav
från källorstort sett tabelltyper 4. Utsläppsstatistiksamma av som

omfattar utsläppens fördelning mellan olika källor under 1995 har
endast funnit tillgå för vissa länder. Därföratt har den källfördelning

förekom Östeuropa1990 ländernaFöranvänts. i Central- ochsom
gäller, förändringarna sedanatt 1990 sannolikt har påverkat inte bara
utsläppens storlek också utsläppens fördelningutan mellan olika
källkategorier. Det finns vissa systematiska skillnader mellan EU-

Östeuropaländerna och länderna i Central- och utsläppskällornamen
i desammaär d.v.s.stort sett särskilt vägtrafiken,transporter

energiproduktion industri- och jordbrukssektorerna.samt
Samtidigt utsläppen från energi- och industrisektorerna isom

allmänhet visar nedåtgående trend så ökar utsläppen frånen
transportsektorn fortfarande i många europeiska länder. mångaI
länder transportsektorn den viktigaste källan tillanses vara
luftföroreningar.

Utsläppen svaveldioxid kommer främst från energiproduktionav
då utnyttjar svavelhaltiga bränslen. Kväveoxider släpps i förstaman
hand från förbränning fossila bränslenut i stationära såvälav som
rörliga källor. Flyktiga organiska föreningar härrör från ofullständig
förbränning fråni bensinmotorer och förbränning ved i småav
anläggningar. Jordbrukssektorn viktig för utsläppenär ammoniak.av

Långväga luftföroreningartransport av

Luftföroreningar i atmosfärentransporteras långa avståndöver och
påverkar luftkvaliteten och nedfallet föroreningar i såväl intill-av
liggande avlägset belägna regioner. Transport och nedfallsom av
föroreningar svavel och kväveoxider, ammoniak och oxidantersom
kan beräknas med hjälp storskaliga modeller. Transportmatriserav

beskriver spridningen föroreningar från land tillsom ett ettav annat
viktiga för utarbetaär åtgärdsstrategier för minskadatt luftförorening.

Långväga förekommer också andratransport föroreningarav som
partiklar, tungmetaller ocht.ex. POPs.
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åtgärdsstrategierStorskal iga

föroreningar måstespridningenstorskaligagrund denPå avav
Avtaleffektiva.förmultinationellaåtgärdsstrategierna att varavara

för ECE-utarbetats inomtidigareåtgärder har ramenom
UNluftföroreningargränsöverskridandelångvägakonventionen om

Commission for Europe,EconomicNationsUnitedLRTAP,ECE
deAllaAir Pollution.TransboundaryConvention Long-Rangeon
tillanslutit sigharoch Kanadaländerna plus USAeuropeiska

åtgärderplaneringenfortsattadel denkonventionen. En stor avav
nyligeninitiativ EUförstärks deluftföroreningar i Europamot somav

utarbetatharoch oxidanter. EUförsurningbeträffandetagit en
ozonstrategi.medinlett arbetetoch harförsurningsstrategi en

slutitsluftföroreningsutsläppenminskningaravtalDe somavom
LRTAP-konventionen.protokoll tilli formutarbetatshittills, har av

ochkväveoxidersvaveldioxid,utsläppomfattarProtokoll avsom
förplanerasprotokollYtterligarei kraft.ochantagitsharVOCs trätt
deprotokoll kommer,tungmetaller och POPs. Dessakväve, om

imiljökvalitetenförbättringarbetydandetillledagenomförs, att av
hela Europa.

Svavelprotokollet

utsläppenminskagjorts förharinvesteringar attStora av
vissaoch iframgångsrikaåtgärder har varitsvaveldioxid. Dessa

mellanmedminskatsedan 1980har utsläppenländervästeuropeiska
dettillsina utsläppminskathar redanländerMångaoch 80%.60

svavelprotokolletandradetläggs fast iför år 2010utsläppsmål som
Norden utomländer hörTill dessaLRTAP-konventionen.till

Österrike.ochSchweizDanmark,
Östeuropa tillnåttochCentral-iländernahar vissaDessutom av

huvudsakberor iminskningarmålet för år 2010. Dessaundereller
ocksåländer sedan 1989,i dessatillbakagångenekonomiskaden men

viktigt förmiljön. Detförbättraför äraktiva insatserdel påtill viss att
tillåts ökautsläppenintehelhetmiljönoch förländerdessa attsom

förbättras.förhållandenaekonomiskadenär
svavelprotokolletandrai detåtagandenaländer krävervissaFör

medjämförtutsläppenbeträffandereduktionerytterligareavsevärda
Tysk-Frankrike,Storbritannien,förgällerförhållandena 1994. Detta

Slovenien.ochTjeckienPolen,Danmark,land,
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kväveprotokollNytt

Ett kväveprotokoll planeras omfatta alla denytt miljöeffekter till
vilka utsläppen kväveoxider bidrar, inklusive försurning,av
eutrofiering, fotokemiska oxidanter och luftkvaliteten i tätorter.
Därför krävs detta protokoll innehåller åtgärdsstrategieratt mot ett
antal olika föroreningar. förslagDe utsläppsreduktionerom som avses
ligga till grund för förhandlingarna detta protokoll är ännuom nya
inte klara. Information detta kommer bli tillgänglig underattom
hösten. Detta protokoll förväntas emellertid, tillsammans med redan
fattande och genomförda beslut nationellt och inom ledaEU, till
betydande utsläppsminskningar. Som exempel införsett nu
trevägskatalysatorer i alla bensindrivna fordon. På längre siktnya
kommer detta påverka miljön i alla delar Europa.att av

De snabba politiska såväl ekonomiska förändringarna isom
Östeuropaländerna i Central- och medför, det mycket svårtäratt att

uppskatta utsläppen andra föroreningar svavel under deänav
kommande lO åren.15-

1.3 Utsläpp till luft föroreningar förorsakarav som

globala effekter

Klimatförändringar och ozonlagretuttunning av

Ackumulering långlivade föroreningar i atmosfären kan förändraav
sammansättning,den globala atmosfarens kemi och dynamik. Detta

kan leda till klimatförändringar och uttunning det skyddandeav
ozonlagret. Ozonnedbrytning förorsakas motståndskraftiga halo-av

freonenr,genföreningar, som endast kan brytas nedt.ex. densom av
kortvågiga strålningen i stratosfären. Den globala uppvärmningen
växthuseffekten förorsakas koldioxid,ämnen metan,av som ozon
och lustgas dikväveoxid m.fl. allvarligaDe effekterna beror till stor

Ävendel på föroreningarnas långa uppehållstid i atmosfären. om
åtgärderna för minska utsläppen framgångsrika, det lång tidatt är tar
innan koncentrationerna i atmosfären minskar. Eftersom det frågaär

globala effekter så omfattas de inte beskrivningen nedanom av av
miljötillståndet. Dessa kan emellertid påverka miljön i Europagaser
liksom i andra delar världen och effekterna inte enbart direkta,ärav

också indirekta globalt förhöjdautan Klimat-temperaturer.genom
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tillfälligaellerleda tillkan blandförändringarna permanentaannat
områden iliggande bland Europa.lågtöversvämningar mångaav

koldioxidUtsläpp av

i tabelloch redovisas1990 1995koldioxid för årenUtsläppen av
fullständiga,för intefrån Corinair 1995erhållitsData är mensom

Tyskland,iutsläppen skerdetillgängliga data indikerar störstaatt
för cirka 25%Italien.Frankrike och EuropaStorbritannien, avsvarar

cirka 16%och förkoldioxidutsläppen,globalatotalade av
till debidragverksamheter.mänskliga Europasfrånmetanutsläppen

ochväxthusgaserförorsakade utsläppenmänniskanflesta avavav
tillförhållandeoproportionerligt ibryter är storaämnen ozonsom ner

storlek.befolkningensochgeografiskakontinentens yta

Åtgärder

föroreningarutsläppenmotverkaåtgärdsstrategier förFörutom att av
strategierinternationellautarbetas ocksåbetydelse,regionalär avsom

Klimatpanelen IPCC,Internationellaföroreningar. Denglobalaför
åtgärderinitiativ tillhar tagitClimate ChangePanelInternational on

klimatörändringar.motverkakoldioxid med syfteutsläppen attmot av
framgångsrikt. EU-särskilthittills inte varithararbeteDetta

minska utsläppenförslag förutarbetatharkommissionen attett av
skallåtgärderdessamotverka växthuseffekten. Förkoldioxid och att

åtgärder,också vidtarandra länderdockEUgenomföras kräver att
ochutsläpp som.USA Japan.medländer storat.ex.

enligtozonlagret begränsasbryter nedUtsläppen ämnen somav
mångaMontrealprotokollet. Ioch kalladedet såWienkonventionen

motståndskraftigade mycketförbjuditframgångsriktländer har man
Även dessautsläppminskar sinaländerflerfreonerna CFCs. avom

läker.ozonhålettiddet lång innankommerämnen att ta
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Tabell Utsläpp koldioxid milj. C02 i olika länderton 1990av
Dobris och 1995 Corinair, hittills ofullständigt dataunderlag,

capita 1990.samt ton per
1990 1990 1995

milj.ton ton/cap milj. ton
EU 15
Osterrike 54 7 58
Belgien 104 10 112
Danmark 51 10 60
Finland 51 10 56
Frankrike 357 6 :
Tyskland 963 10-19
Grekland 69 7 :
Irland 31 9 34
Italien 380 7 :
Luxembourg 10 25 8
Nederländerna 139 9
Portugal 41 4
Spanien 203 5
Sverige 49 6
Storbritannien 560 10
EFTA 4
Island 2 9 2
Liechtenstein :
Norge 38 9 38
Schweiz 42 6 :
PHARE 13
Albanien 10 3 1
Bosnien, Herzegovina :-
Bulgarien 91 10 73
Tjeckien -
Tjeckoslovakien, fd 208 13
Estland 20-
FYROM :
Ungern 58 5 73
Lettland 1l-
Polen 368 10 338
Romänien 181 8 127
Slovakien 45- -
Slovenien °- -

ÖsttysklandOlika siffror för fd. Väst- resp.

Liksom för svavel och kväve medför de snabba politiska och
Östeuropaekonomiska förändringarna i Central- och det mycketäratt

svårt uppskatta utsläppen dessaatt under de kommande lO-av gaser
åren.15
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Luftkvalitet1

Luftkvalitet i tätorter

Utsläpptätortsproblem.i huvudsakluftkvalitetDålig är ett av
trafik och lokalhand frånmarken i förstaluftföroreningar nära

överskrideroftaluftföroreningshalterleder tilluppvärmning som
Utanförluftkvalitet.gränsvärden förinternationellanationella och

med viktigtallmänhet lågakoncentrationerna i ettärtätorterna
partiklar.utsträckning föroch i vissförundantag ozon

befolkningenurbaniserat. 70starkt MerEuropa än procentär av
beskriven ifinnseuropeiskaLuftkvaliteten iibor tätortertätorter.

TopicalkalladeMiljöbyråns, EEA, såfrån Europeiskarapporter
nuvarandeöverskrider destäderQuality. mångafor Air ICentre

kvävedioxid,svaveldioxid,luftföroreningarhalterna t.ex. avav
bland andrade gränsvärdenochpartiklar satts upp avsomozon

Världshälsoorganisationen och EU.WHO

och partiklarkväveoxiderSvaveldioxid,

centrala ochi desvaveldioxid något högre östraHalterna ärav
EU-länderna.högre ikväveoxidhalterna någotochdelarna Europaav

betydande förbätt-partiklar harsvaveldioxid och såbeträffarVad
de 10-15länder undervästeuropeiskamångaskett iringar senaste

ochi Central-för städernasannolikt ocksågälleråren. Detta
Östeuropa, miljövervaknings-frånmindre datadet finnsäven om

bekräfta detta. Mångakanunder lång tidpågått somprogram som
allvarligafortfarandeemellertidnivåutsläppskällor låg utgör

hälsorisker.

föroreningarTrafikrelaterade

organiskaflyktigaoch vissakväveoxiderluftföroreningarFör som
iEU-ländernai städer iluftkvalitetenbensen, ärämnen t.ex.

Förhållandena påintensiva trafiken.den ärresultathuvudsak ett av
jämförtEU-städernaiallmänhettrafiken idengrund värretätareav

Östeuropa.Central- ochstäderna iförhållandena imed
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Ozon

Ozon bildas i de lägre delarna atmosfären troposfärenav genom
reaktioner mellan flyktiga organiska och kväveoxider.ämnen Under
högtryck med soliga förhållanden och låga vindhastigheter kan höga
ozonhalter byggas Dessa episoder med förhöjda ozonhalter ärupp. ett
allmänt problem i såväl landsbygdentätorter i delarstorasom av
Europa. kanDe skada ekosystem och material liksom människors
hälsa.

Överskridande gränsvärden och riktlinjer för luftkvalitetav

Gränsvärdena överskrids i inte bara itätorter, så kallade hot spots,
också inom områden i städerna,utan den så kalladestora urbana

bakgrundsnivån. tabell Data från 1990. Det finnsär ingase
sammanställningar data tillgängliga för Europa helhet.av senare som

ÖverskridandenTabell WHOs riktlinjer för luftkvalitet i städerstörreav
i Europa 1990, Sluyter, ed., 1995.

ÖverskridandenParameter i Kommentar
S02 dygn 43% alla städer Alla delar Europamax av av
S02 årsmedel 13% alla städer I 51% de östeuropeiska städernaav av

ÖverskridandenStoft 86% alla städer både i urbanmax av
dygn bakgrund och vid trafikerade

gator.
NO; 15% de europeiskamax av
dygn städerna
Bly, årsmedel 10% alla städer betydandeEn minskning 1985av -lägre nivå 1990, hela Europaöver
Bly, årsmedel 4% alla städerav
högre nivå
Ozon, l-tim 81% alla städer halterLägsta i tätorter.av

alla städerbetyderalla för vilka mätdataföreligger.
Ny WHO-riktlinje fastställd.Timvärdetär till 50% nuvarande.är Ett högresatt ca. av

Ävenöverskridandekommeralltså bli följden. Iångtidsvärdeatt fastställt.ett ärnu

Trender för luftkvalitet

Luftkvaliteten har i allmänhet förbättrats i hela Europa under de
20 åren. Detta gäller särskilt för svaveldioxid,senaste partiklar och

bly. Den nuvarande luftkvalitetsövervakningens omfattning dockär
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mätningardäri deluftkvaliteten tätorterbelysaförtillräckliginte att
delarandraisituationenuppskattaförhellerinte avochsker att

miljön.forbetydelsedealla äroch för ämnenEuropa avsom
kväveoxideråtgärderSchweiz däroch motSverigeländerI som
kvävedioxidhalternaharstadium,tidigtrelativtpåvidtogs avett

tilluppgåttallmänhetiminskningenharSverigeIminskat avsevärt.
1995/96.och1986/87mellanomkring 30 procent
luftövervakningsprogrammenfrånresultateninteharallmänhetI

underozonhalternaförändringarsystematiskanågravisakunnat av
därNederländerna svagtundantag äråren. Etttio ende senaste

observeras.trend kunnatnedåtgående

luftkvalitetenframtidadenBeräkningar av

vidtas iåtgärdervilkaberoendeluftkvaliteten ärframtida somDen av
förorenings-framtidadenprognosticeraFörländerna.olika attde

koncentrations-tillkopplasföroreningsutsläppenkrävssituationen att
släppsNär föroreningargällerdetmodeller.hjälp sommednivåer av

förväntasintehaltförändringarnakanluften vara avtilldirektut
sekundäraFörutsläppsminskningarna.storleksordning somsamma

ochatmosfärenbildas i t.ex.sådanadvs ozonföroreningar, som
luftikoncentrationerframtidaberäkningarså kräverkväveoxider, av
ochtillgängligafinnsmodellerSådanamodeller.sofistikerademer

påsåväliluftkvalitetsplanering tätorter somforanvänds
direktinteemellertidområde kanfrånResultaten ettlandsbygden.

blandfaktorer annatolikapåberoendetillöverföras somannat,ett
meteorologi.topografi ochutsläppskällor,fördelningen av

olikadeiochEUinomåtgärdsplaneringkonsekvensSom aven
LRTAP-protokoll,andraochsvavelprotokolletandraochländerna

ochsvavel-såväl förminska,flera attutsläppen ämnenkommer av
organiskaför ämnen.kväveoxider som

sannoliktkommer attluftkvalitetförbättradUtvecklingen av en
ochCentral-dehelai Europa oavsettdensammabli om

Trafikeneller inte. ärEU-medlemmarÖsteuropeiska blirländerna en
deviktig iblivitocksåoch haridagiutsläppskälla Västeuropaviktig

privatbilarantalökatföljddelarna ettochcentrala östra avsomen
denkommersiktlängrePåökandeallmänt transporter.och av

såväl Väst-iutsläppsintensivmindreblifordonsparkenframtida att
dendockÖsteuropa. kommersiktkortPåochCentral-som
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modernaste fordonsparken med de lägsta utsläppen finnas iatt
Västeuropa.

Hc’ilsoej’ekter

Världshälsoorganisationens WHOs riktlinjer för luftkvalitet AQG
överskrids för eller flera luftföroreningar minst gång i 70-80en en

alla europeiskaprocent städer med 500.000 innevånareav änmer
under typiskt år. Av denett befolkning lever i Europas storstäder,som
cirka 150 miljoner människor, beräknas ungefär hälften leva i
omgivningar, där korttidskoncentrationerna för svaveldioxid och/eller
partiklar överskrider AQG-riktlinjerna minst gång året. Enen om

delännu större Europas befolkning för högautsätts halterav av
fotokemisk under ozonhalter, eftersom bildassmog sommaren ozon
och långatransporteras avstånd.över

Partiklar i luften den belastningenutgöra största påanses
människors hälsa såväl sin fysikaliska sin kemiskagenom som
påverkan andningssystemet. De minsta partiklarna kan trängasom
djupt i lungblåsorna de farligaste. Det intener känt iäranses vara
vilken utsträckning det partiklarna iär sig själv eller deras olika
kemiska sammansättning giftiga och/eller cancerfram-av sura,
kallande bidrarämnen till dessa hälsoeffekter.mest Exponeringsom
för giftiga föroreningar förekommer ofta i närheten industrier ellerav
i särskilt förorenade tätortsområden.

Hälsoeffekter kan delas i irritationer och obehag, försämrade
funktioner t.ex. lungkapacitet, sjuklighet och dödlighet. Omfatt-
ningen och vad slags hälsoeffekter förekommer beror påsom
exponeringen för föroreningar i eller partikelform. I vilkengas-
utsträckning tätortsbefolkningen verkligen försom utsätts
luftföroreningar dock svårtär beräkna. Det beroratt hur
föroreningarna sprids i tid och liksom hur befolkningen ärrum
lokaliserad och dess aktivitet. Luftkvaliteten inomhus också viktigär
för den totala exponeringen och denna hänger bara delvis samman
med källorna utomhus.

hälsoeffekterOmfattningen de luftföroreningarnaav som
förorsakar och de kostnader detta medför för samhället inteärsom
heller väl kvantifierade. Den omfattning i vilken befolkningen inom
EU för luftföroreningarutsätts beräknas i densammastort settvara

för Europa helhet. Det finns emellertid vissa skillnadersom som när
det luftföroreningar.gäller sammansättningen Exponeringen för
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partiklar isvaveldioxid ochförnågot högrekvävedioxid änär
Central- och Osteuropa.städerna imedstäder jämförtVästeuropeiska

mångahälsotillstånd beror påbefolkningenseuropeiskaDen
ärftligagrundkänslighetindividuellblandfaktorer, annat av

påverkaemellertidtycksmiljöfaktorerlivsstil. Flerafaktorer och
livslängd,förväntadhälsoindikatorergrundläggandeantalhälsan. Ett

närvarandeförsjukdomar visarvissaförekomstsjuklighet, enav
Förändringarnaländer.inte i allaförändring i många,positiv men

livsstil,bland andrafaktorer,kombinationberoantas aven
minskadeinklusivemiljöförhållanden,levnads- ochsjukvård,

bostäder.och bättreluftföroreningar
Östeuropa, finnsCentral- ochsärskilt iiområden Europa,vissaI

spädbarnsdödlighet ochsamband mellanindikationerdet ett
omfattandeochemellertid bättrekrävsluftföroreningar. Det mera

ochsambandetfastställa hurförstudierepidemiologiska utatt ser
faktorer.olikamellanpåverkansärskilja

delbetydandeSammanfattningsvis kan konstateras, att aven
förhöjdapåverkaskannärvarandeföritätortsbefolkningen Europa av

luftföreningar.halter av

byggnaderochkulturföremålmaterialpåPåverkan samt

ingetverksamheterföljd människans ärMaterialförstörelse avsom en
tagitkonstateratsbyggnader hardel historiskafenomen,nytt men en

ellerförsta 5under de 4femtio årenunder deskada änsenastemer
till.funnitsdeseklerna som

Alla slagsmaterialförstörelsen.aspekterflerafinnsDet
ekonomiskt materialskadomavärde ochmaterial ettrepresenterar

kulturarvetekonomier. Menländernasförluster förförorsakar stora
larmrapporterpubliceratsharestetiskt värde. Detocksåhar ett om

iAkropolisochiColosseum Romsåsomkända byggnaderskador
mångaalla denågra tusenför baraAten, nämnaatt av

föroreningstrycket. Detförikulturbyggnader Europa somlär utsatta
situation i mångaoch deninom EUskillnad mellaningenfinns större

iminnesmärkenenbartländer". Inteösteuropeiskaochcentral-
Även hällristningarÖsteuropa risker.för dessaCentral- och är utsatta

grundsannolikt påsnabbarenärvarandeförstörs förSkandinavieni av
föroreningarna.

olikavilkenmedhastighetdenpåverkarluftföroreningarMånga
ochbetongkonstruktionsmaterial,ochbyggnadermaterial t.ex.
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metaller, också plaster, och färger, brytstyger För vissamen ner.
material har lyckats fastställa dos-effektfunktioner, vilket detman gör
möjligt beräkna kostnaderna föratt skadorna liksom kostnadsnyttan

minskade utsläpp. Det tycks dock materialskadorna iav som om
förorsakas blandningentätorterna föroreningar.av av

Något absolut värde de materialskador luftföroreningarnasom
förorsakar har inte fastställts, tillräcklig förmen summan anses vara

delen deatt större nödvändigamotsvara kostnaderna för minskaattav
föroreningarna.

Vegetationsskador

Höga halter svaveldioxid, kvävedioxid och andra luftföroreningarav
kan medföra direkta skador på växter trängaattgenom genom

klyvöppningar.växternas De koncentrationer svaveldioxid ochav
kvävedioxid förekommer storskaligt leder emellertid sannoliktsom
inte till sådana effekter, lokala effekteräven kan förekomma iom en
del kraftigt förorenade områden. Den enda förorening försom
närvarande förorsakar direkta effekter på vegetation över större
områden i Europa är ozon.

Ozon effekter naturlig vegetation, grödor och skog.ger
Den exponering för förorsakar negativa effekter beräknasozon som

AOT40 och definieras kritiska exponeringsnivåer försom som
olika ekosystem naturlig vegetation, odlade områden och
skogsområden. Synliga skador känsligapå vilda och på grödorväxter

vall och potatis förekommervete, geografiskt vidsträcktaöversom
områden i Europa. En de långsiktigt känsligaste ärarternaav vete.
Beräkningar skördeförlusterna i kommerEuropa utföras såav att

tillförlitliga modeller harsnart utvecklats. Kunskaperna olikaom
skogsträds känslighet merabegränsade.är Lövträd känsligareanses

barrträd. De kritiskaän nivåerna för skogsträd överskrids ellermer
mindre varje i flertalet europeiska områden så långtsommar norrut

till mellersta Skandinavien och delvis orsaken tillsom anses vara
bladförlusterna hos skogsträd, åtminstone i Västeuropa.

AOT40 Accumulated Ozone Exposure Threshold of 40 ppbover a

Kärenlampi Skärby, 1996.
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försurandeNedfall1.5 ämnenav

svavel-luften oxideras tillikväveoxider släppsSvavel- och utsom
ochmark, vattendragsjöar,och deponerassalpetersyrarespektive
ochjordar,effektförsurandeharhavsområden. De ytvattenen

områden därförsurningseffekten iförstärkerAmmoniakgrundvatten.
deponeratsförekommer.denitrifikation Kväveochnitrifikation som

ocheffekterlikvärdiga vadammoniumnitrat eller avseransessom
ekosystemen.för effekterintressedessa ärämnen avavsumman

ochhelasläpps i EuropaförsurandeverkarLuftföroreningar utsom
avstånd.långaövertransporteras

Geografisk fördelning

kväve, Europasvavel ochföroreningar, överNedfallet av sura
svavelnedfalletmodeller EMEP. Detmed hjälp störstaberäknas av

området fråntätbefolkadeochindustrialiseradedetinomförekommer
Belgien tillNederländernaochTyskland,Tjeckien,Polen över

platserolikabetydligt mellanvarierarNedfalletStorbritannien. som
olikheter igrunddels pålokala utsläpp,delsresultatett avav

får exempelvisskogsområden störremarkanvändningen. ettta emot
luftrörelsernapåverkanberoende skogensfält,nedfall än öppna

atmosfären.kontaktyta medoch dess större
inomfinneroxiderat kvävenedfallet ettDet största manav

Tyskland, Polen,Nederländerna,omfattar Belgien,område som
Österrike, Schweiz,Italien,delenTjeckien, Ungern, norraavnorra

allraStorbritannien. Detoch södra delen störstaFrankrikedelen avav
Belgien.Nederländerna ochTyskland,iförekommernedfallet västra

inom tvåfinnerkvävenedfallet reduceratDet största manav
Nederländerna,Belgien,område frånvästeuropeisktområden: ett

Österrike, områdeÖsteuropeiskttillTjeckienTyskland och samt ett
Vitryssland.ochUkrainahuvudsakomfattande i

nedfallEffekter surtav

inom månganedfall kanatmosfärisktföljdtillMarkförsurning sesav
ijordarsandigaisavlagradepåsärskilti Nordeuropa,områden
iRysslandiområdenintilliggandeochFinland samtSkandinavien,

jordarnapåverkadeNordtyskland. DeNederländerna ochSkottland,
Markförsurningförmåga.buffrandelågmycketkaraktäriseras enav
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kan också iakttas i välbuffrade jordar i de industrialiserademera
regionerna i södra Polen, Tjeckien och Tyskland.östra Sjöförsurning,

följd markförsurning, förekommer i Norge,som Sverige,en av
Finland och näraliggande områden i Ryssland, har också i vissmen
utsträckning kunnat konstateras i de delarna England och inorra av
Skottland.

Överskridande kritiska belastningsgränserav

För närvarande överskrids de kritiska belastningsgränserna for surt
nedfall cirka 60över Europas ekosystem. Sådana områdenprocent av
finns i samtliga europeiskanästan länder. Ekosystemen i Central-
Europa får 20 gånger ellerta emot nedfall desurt än uppsattamer av
kritiska belastningsgränserna. Detta påverkar ekosystemens lång-
siktiga uthållighet.

Bidrag till försurningen

För planera åtgärder utsläppenatt försurande luftföroreningarmot av
måste beaktas, effekt ekosystemenatt kan uppnås antingensamma

minska svaveldioxid- eller kväveoxidutsläppen.att Bådagenom
bidrar till de kritiska belastningsgränsernaatt överskrids. Effekten
varierar mellan olika delar Europa tabell 8. Svavelnedfalletav
dominerar Östeuropaförsurningseffekterna i Central- och medan
nedfallet kväveoxider betydelsefullare,är relativt iav sett,
Västeuropa.

Tabell Betydelsen olika föroreningar för försurningens effekterav
Grennfelt 1994. mycket viktig;et viktig;xxx xx

mindre viktig; 0 kan bortses från.x
Förorening N. Skandi- Skandi- Centrala och V. Europa

navien navien SV Europa inkl. Stor-
britannien

S02 xx xxx xxx x
N02 0 x xx
NH3 0 7x xx

Skador på skog

Skogsskador betydande problem iutgör delarett Europa.stora av
Luftföroreningar kan bidra till skogsskador, dels direkt via
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gasformiga föroreningar, den viktigaste dessa delsärvarav av ozon,
indirekt via försurade jordar saknar viktiga näringsämnen.som
Studier skogens tillstånd genomförs regelbundet, bl.a.av genom
undersökningar kronutglesning hela Europa. det totalaAvöverav
antalet undersökta träd mer 150.000 hade fjärdedelän tappaten mer

25 sina blad eller barr och klassificerades skadadeän procent av som
ICP SkogarnasForest, 1997. tillstånd har tvekan blivit sämreutan
under årens lopp i helhet.Europa vissa regioner visarI emellertidsom
vissa trädslag och åldersgrupper träd tecken förbättring.av
Kronutglesningsstudier har visat vissapå samband med lokala
faktorer. Biologiska stressfaktorer, klimathändelser och
luftföroreningar har de troligaste orsakerna tillrapporterats som
skogsskador. Symptom klart kan hänföras till luftföroreningarsom

sällan påträffats. Luftföroreningarhar kan faktor görvara en som
träden mottagliga, och samverkar med andra faktorer ellersom som
fungerar lokalt utlösande faktor försvagarsom en som
skogsekosystemen.

Framtida nedfallsurt

På grund minskade utsläpp, särskilt svaveldioxid, beräknasav av
nedfallet försurande föroreningar minska betydligtEuropaöverav

Åtagandenaunder de kommande åren. länderna gjort inomsom
för det andra svavelprotokollet till BCE-konventionen,ramen om

långväga gränsöverskridande luftföroreningar, kommer inom vissa
områden tillräckligt för skall nå under de kritiskaatt attvara man
belastningsgränserna. Känsliga ekosystem i Skandinavien kommer
emellertid för fortsatt försurning. Ytterligareatt utsattavara
minskningar de försurande utsläppen förväntas dock och denärav om
olika delarna forsurningsstrategi detEU:s och andra kväveproto-av
kollet till ECB-konventionen genomförs.

Nedfall kväve1.6 av

ÖvergödningEutrofiering

försurande nedfallet kväveföreningarden effekten harFörutom av en
eutrofierande effekt ekosystemen. Oxiderat kväve nitrat såvälpå
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reducerat ammonium kväve bidrar till eutrofiering ochsom anses
likvärdiga i detta avseende. finnsDet emellertid skillnaderäven när
det gäller hur långt de olika kväveföreningarna itransporteras
atmosfären. Ammoniakutsläppen deponeras i mängderstora nära
utsläppen tabell 9.

Tabell Andelen utsläppt svavel och kväve faller ned i detsom egna
landet.

Svavel % Oxiderat Reducerat
kväve % kväve %

Osterrike 5 5 48
Belgien 31 14 62
Bulgarien 57 23 61
Danmark 19 13 84
Finland 12 16 35
Frankrike 36 33 82
Tyskland 51 45 72
Grekland 23 20 59
Ungern 39 10 62
Island 18 9 36
Irland 33 13 88
Italien 45 53 79
Nederländerna 15 18 80
Norge 3 11 38
Polen 48 26 66
Portugal 46 32 83
Rumänien 24 24 70
Spanien 72 54 84
Sverige 7 14 35
Schweiz 7 9 56
Turkiet 21 14 73
Storbritannien 78 58 81
Belarus 19 9 63
Ukraina 37 17 76
Ryssland 34 30 50
Estland 19 3 48
Lettland 14 5 41
Litauen 25 10 62
Slovenien 31 6 54
Tjeckien 38 12 49
Slovakien 15 8 42

Kvävenedfall

Kvävenedfallet beräknas med hjälp modeller utvecklats inomav som
för EMEP. Som tidigare förekommer nedfallnämnt stortramen av

kväve i band från till högsta totala kväve-Europa. Detvästra östraett
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inom område omfattar Storbritannien,nedfallet finner ettman som
Tyskland, Nederländerna, Belgien, Frankrike,Danmark, övernorra

Tjeckien,Alperna till delen Italien Polen, Ungern,samtavnorra
Vitryssland, Ukraina och länderna Balkan. absolutDet största
nedfallet i förekommer i Nederländerna, Belgien ochVästeuropa
Tyskland.

utsläppsminskningar förväntasframtiden gäller betydandeFör att
leda till minskatunder de kommande tio åren vilket kommerske att

emellertid för tidigt något kommandenedfall. Det ännu sägaär att om
det framtidautsläppsminskningar och uppskattningargöraatt av

kvävenedfallet.

Effekter kvävenedfallav

kraftigtområden med kvävetillförsel drabbasEkosystem i stor av
eutrofierandeövergödningseffekter eutrofiering. Kvävenedfall har

allvarligastemark, och kustvatten.effekter all Desötvattentyp av
tillståndfall då markekosystem har uppnåtteffekterna uppstår i de ett

kvävemättnad. sådana områdenkvävemättnad eller Inästanav
markvattnet ochkväve delvis läcka meddeponeratkommer att ut

där särskilt ifloder och slutligen i havet, dettill uttransporteras
tillgängliga näringsämnen.förstärker effekter redankustområdena av

i de områdeneutrofieringen i förekommerallvarligaste EuropaDen
där nedfallet störst.är som

områdenEffekterna vegetationen i dessa Europa ärav
till näringsfattiga förhållandenanpassadeuppenbara. Växter ärsom

föredrar näringsrikaförlorat konkurrensen medhar arter som
kvävetillförselmycket uppenbar effektomgivningar. En storavannan

grönalger trädstammar,den förekomsten på väggarär stenar,stora av
förekommer effekter bidrag tillbyggnader.och Dessutom som

Kväveeffektergrönalger vattenmiljön.och i form iförsurningen av
ochfloran, markläckageuppträder förändringar avsom som

mindre omfattning, konstaterats ihar, i ellerförsurning större stora
Skandinavien.södra delarnainklusive i dedelar Europa, avav
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Nedfall1.7 tungmetallerav

Tungmetaller släpps till atmosfären i form partiklar från antalut ettav
industriprocesser och från energiproduktion förbränning fossilaav
bränslen. viktigt undantagEtt kvicksilver till delenär störstasom
släpps i gasfas. Sedan början 1970-talet har betydandeut av
minskningar skett tungmetallutsläppen. Orsakerna till detta harav
varit flera. anledning införandetEn teknik för begränsaär attav
stoftutsläppen, avvecklingen användningen vissaen annan av av
metaller, införandet blyfri bensin.t.ex.som genom av

På grund de generellt minskade tungmetallutsläppen harsåav
problemet med tungmetaller blivit lokalt. För närvarandemera
begränsas de regionala tungmetalleffekter till metaller:tre
kvicksilver, kadmium och bly. Utsläppen dessa metaller har ocksåav
minskat, inte tillräckligt.men

Den nedåtgående trenden för utsläpp och nedfall bly till följdav
avvecklingen blyad bensin harkunnat i hela Västeuropanoterasav av

Östeuropa.och delar Central- och regionalaDen spridningenav av
bly har minskat kraftigt. Lokalt förekommer emellertid förorenings-
problem fortfarande kring vissa industrianläggningar.

kvicksilver leddeFör de drastiska politisk/ekonomiska föränd-
Östeuroparingarna i Central- och 1989-90 till minskade halter i luften

och i nedfallet Skandinavien. Kvicksilverdepositionenöver är
emellertid fortfarande för och effektiva åtgärdsstrategier krävsstor
för ytterligare begränsa tillförseln till de europeiska ekosystemen.att
Kvicksilvret uppvisar också komplex atmosfärskemi jämfört meden

till partiklarandra metaller bundna kadmium och bly.är t.ex.som
Kvicksilvret kan omvandlas mellan olika fysikalisk-kemiska former
och påverka atmosfärskemin för andra föroreningar partiklar,som
oxidanter och svavel.

Det svårt utvärdera föroreningssituationen beträffandeär att
tungmetaller på europeiska skala. Lämpliga enhetliga data saknas.
Nedfallsmönstren för tungmetaller nordöstra kan i vissEuropaöver
mån illustreras med hjälp analys Mossanalyser iav av mossor.
Norden, baltiskade länderna och delar gjordesEuropa 1990.av
Resultaten från de europeiska analyserna under den studiensenaste

gjordes 1995 inte tillgängliga.är ännusom
förorenasMarken tungmetaller inte bara atmosfärisktav genom

nedfall också via handelsgödsel och bekämpningsmedel inomutan
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jordbruket tabell 10. tillförseln kadmium tillFör ekosystemenav
tycks handelsgödsel lika betydelse det atmosfariskastorvara av som
nedfallet.

Tabell 10. Betydelse tillförselvägar för metallkontamineringav av
mark: måttligt; litet; inget bidrag.+++ stort; ++ + -

Zink Kadmium Koppar Bly
Atmosfáriskt nedfall + +++ +r
Pesticider /++ +/++- -
Gödsel + ++ + ++
Konstgödsling och +/+++++ + +
kalkning
Avloppsslam + + +

Stora skillnader förekommer mellan regioner också inom länder.

Effekter tungmetallnedfallav

Tungmetallernas effekter i miljön består i huvudsak gifteffekterav
mikroorganismernasleder till aktivitet i marken minskar. Denattsom

viktigaste faktorn tungmetaller ochväxternasstyr upptagsom av
därmed dessas giftverkan jordens surhetsgrad GifteffekterpH.är
och minskad mikrobiell aktivitet i områden meduppmäts stora
ackumulerade utsläpp i huvudsak kring industrianläggningar.gamla
Från studier mikroorganismer i marken har dragit slutsatsen,av man

eventuellt kan hotasmarkens vitalitet vid halter 3-5 gångeräratt som
höga bakgrundsnivåerna. harså Det emellertid inte varit möjligtsom
särskilja eventuella effekter tungmetaller respirationen iatt av

marken från andra faktorer, exempelvis kvaliteten detsom
organiska materialet i marken. Inga undersökningar gjortshar på
europeisk skala för kartlägga tungmetallernas effekter. studierDeatt

utförts har i huvudsak begränsade till mindre områdenvaritsom
och/eller till upptagningen tungmetaller i olika biologiska material.av

tio år i länder förhöjdaFör sedan mångaän uppmättesmer
blyhalter i blodet hos tätortsbefolkning, särskilt hos barn. vissaI
områden kunde också direkta hälsoeffekter observeras. Till följd av

minskade halterna bly exponeringen också minskatde i bensin, harav
ÖsteuropaCentral- blyexponering fortfarandeI ochavsevärt. utgör ett

efterblivenhetproblem bl.a ha förorsakat mental hosantassom
Östeuropa.400.000 barn i
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Kvicksilver i fisk i skandinaviska sjöar allvarligtutgör ett
hälsoproblem och strikta hälsorekommendationer har utfärdats
särskilt för känsliga havande kvinnor och nyfödda barn.grupper som
Effekterna kvicksilver dessa neurologiska kanochärav grupper
leda till de drabbade blir mentalt efterblivna. högaDe halternaatt av
kvicksilver i fisk inte bara hälsoproblem ocksåär frågaett utan en om

Ävenlivskvalitet. i Medelhavsområdet de höga halterna kvicksilverär
i fisk -tonfisk- fråga Men här den relativa betydelsenären som oroar.

olika källor, atmosfäriskt nedfall i förhållande till geologiskat.ex.av
källor, inte känd.är

1.8 Förekomst svåmedbrytbara organiskaav

föroreningar POPs

Förekomst POPsav

Organiska föroreningar med lång uppehållstid i miljön benämns i
allmänhet svårnedbrytbara organiska föroreningar POP. omfattarDe

antal föroreningar bland polyaromatiskaett annatgrupper av som
kolväten PAH, dibenzodioxiner, dibenzofuraner och
bekämpningsmedel. Dessa släpps från olika källor iämnen hela
Europa, avfallsförbränning, återvinning tungmetaller,varav av

Ämnenaträskyddsmedel, och metallindustrin några.transport- är är
betydelse för miljön på grund deras giftighet och benägenhetav attav

ackumuleras i näringskedjorna.
Belastningen och koncentrationerna dessa i Europaämnen ärav

hittills inte kända i detalj. berorDetta på det inte finns tillräckligtatt
med miljövervakningsdata och inte heller tillräckligt säkra utsläpps-
inventeringar. inventeringEn utsläppen, dock inte varitav som
tillgänglig för denna utredning, har nyligen genomförts och kommer

användas i det vidare internationella arbetet med åtgärdsstrategier.att
Utsläppsdata kommer emellertid sannolikt fortfarande att vara
behäftade med betydande osäkerheter. Situationen kompliceras också

många dessa kan återcirkuleras till atmosfären efterämnenattav av
de de deponerats plats.att en

högsta halternaDe iPAH luft under vintern iuppmätsav
Östeuropastäderna i Central- och följd omfattandesom en av

kolförbränning. långdistanstransporterasPAH i atmosfären i såväl
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gasform. sedan länge striktpartikel- Användningen PCB ärsom av
finner fortfarandekontrollerad eller helt förbjuden dettaTrots man

miljön. positivt teckeni atmosfären eller i andra EttPCB delar ärav
och i biologiskt material harhalterna PCB i den marina miljönatt av

Östersjön.områdena kringminskat under de 10-20 åren isenaste
långa avstånd ochi atmosfärenPOP övertransporteras

karaktäriseras regionalt eller globalt problem.ett t.o.m.som
Ytterligare förbättringar kan ske framtiden, speciellt POP-i ettom

utarbetas för Begränsningarna i data-protokoll inom LRTAP.ramen
underlaget beträffande utsläpp, nedfallsmönster desamt om processer

i atmosfären och nedfallet dock det ärgörtransporterna attstyrsom
nuvarande tillståndetfå bild såväl detsvårt göraattatt somen av

vidareför framtiden. På grund bristen data ingagörsprognoser av
utvärderingar för dessa ämnen.

Effekter svårnedbrytbara organiska föroreningarav

påträffas organiskaTill följd långdistanstranport svårnedbrytbaraav
Arktis.föroreningar i många delar och iEuropa ävenav

ochAckumulering dessa har i näringskedjor iämnen noteratsav
Östersjön. gifteffektersälar och POP harörnar runtartgrupper som

kunna hormonsystem.vissa misstänks påverka djurensoch ämnenaav
utvärdering spridningen och effekterna dessaIngen ämnenavav

emellertid gjorts europeisk basis. beror,har Detta nämnts,som
exponeringen. diskussiondelvis på brist data kritiskapå En omom

belastningsgränser för POP har inletts. Grunden för sådan ären
emellertid för närvarande mycket osäker.

vattenmark och med förekommer kringFörorening POPav
förorenade områden, till exempel industrier och avfallsdeponier.

vissa områdenBekämpningsmedel kan hota grundvattneti samt
ijordbruksområden.dricksvattnet

vattendragFöroreningar i sjöar och1.9

vattenmiljönFöroreningar i

Östeuropa,i Central- ochländer, kanske speciellt i ländernamångal
luftfororeningarna.problemvattenföreningarna änännu störreär ett

8 17-I380
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Omfattande vattenförorening förekommer främst i tätbefolkade
områden där mängder obehandlat eller otillräckligt behandlatstora
avloppsvatten släpps direkt till sjöar, vattendrag kustvatten.ochut

det gällerNär vattenkvaliteten, samverkar luftföroreningarna med
utsläppen direkt till Förorenade floder for näringsämnenavattnet.
främst fosfor och kväve till havet och bidrar till näringstillskottet i
kustområdena. finns ingaDet idag tillgängliga modeller som
beskriver tillförsel och spridningsförhållandena sådant sättett att

kan beräkna det framtida miljötillståndet resultat olikaettman som av
åtgärdsstrategier.

ÖstersjönMånga de floder i Nordsjön eller harav som mynnar
avrinningsområden med befolkningstäthet. illustreraFörstora stor att

detta visas i tabell storlekenll på några floders avrinnings-större
områden i förhållande till olika länders totala yta.

Tabell 1 Avrinningsområden för flodernågra rinner tillsom
ÖstersjönNordsjön och total landyta.procentsom av

Rhen Elbe Oder Wisla Daugav Neman
Österrike 3
Tyskland 29 27
Nederländerna 60
Tjeckien 64 6
Polen 37 61
Schweiz 68
Lettland 37
Vitryssland 22
Litauen 71

viktigasteDe för beskriva vattenkvalitetenparametrarna att är
koncentrationerna organiskt material, närsalter kväve fosfor,ochav

giftiga föroreningaroch tungmetaller och svårnedbrytbara organiska
föroreningar. utvärdering förhållandenaDen i Europaav som
presenterades i Dobris-rapporten visade vattenkvaliteten i flodernaatt
vad totala mängden organiskt material, kemisk syreförbrukning,avser
biologisk syreförbrukning, kväve fosforoch år dålig i många deav
floder på den europeiska kontinenten rinner till Nordsjön ochsom
Östersjön. finns inga generella skillnaderDet mellan östeuropeiska

floder.och västeuropeiska finns emellertid data tillgängligaDet mer
från Västeuropa.
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Organiskt material

Organiskt material förekommer i högsta halter i vattendrag i ochOst-
Sydeuropa och i lägsta halter nordiska länderna. finnsi de Det ett
klart samband mellan mängden organiskt material och befolknings-
täthet. Man har nedåtgående trender för organiskt materialnoterat
under de tio åren i flertalet floder i Västeuropa. harDettasenaste av
kopplats till förbättradeden avloppsvattenreningen. Förbättringen har

Östeuropa.varit mindre uppenbar i Central- och många floder harI
minskning ellerpå 25 medan iuppmätt procentman en mer, man

andra floder konstaterat ökningar 25än procent.mer

Närsalter

Halterna närsalter i allmänhet låga i floderna i Norden och högaärav
fråni band södra delen Storbritannien till Balkanländerna ochett av
FosfornivåernaUkraina. hänger med kommunaltsom samman

avloppsvatten industriutsläppoch höga i tätbefolkade områdenär
medan kvävehalterna främst orsakas jordbrukets användningsom av

handels- och stallgödsel högst landsbygden.ärav
tillskott näringsämnen tillFör och kustvattensötvattenstora av

eutrofiering ochupphov till inte motåtgärder vidtas äromger
eutrofieringseffekterallvarliga oundvikliga. Sedan 1980-talet har

trender för fosforallmänt nedåtgående och ammonium inoterats
flertalet västeuropeiska floder och i många sjöar, medan uppmättman

ökning i de flesta östeuropeiska floder. Minskande halter ien
förbättradebero den avloppsvattenreningen.Västeuropa anses

fortfarandedetta finner de allra högsta halternaTrots iman
västeuropeiska floder.

Som kontrast till minskning har nitrathalterna i floderdennaen
sjöar ökat underoch de i huvudsak beroende20-40 åren, påsenaste

Ökandeden ökande användningen handelsgödsel inom jordbruket.av
koncentrationer har emellertid i vattenområden medävenuppmätts
liten mänsklig påverkan i bero denNorge. Detta påt.ex norra anses
ökning det atmosfäriska nedfallet kväve skett underav av som samma

markaritatidsperiod. ökningen har i floder i deDen mest noterats
isödra och delarna Europa.östra av
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Försurning

Allvarlig försurning förekommer främst i de nordiskaytvattenav
länderna, delar Centraleuropa och i nordvästra Ryssland, vidareseav
under effekter nedfall. Försurningen leder till utarmningsurtav av
flora och fauna d.v.s. till minskad biologisk mångfald tillsamt
fiskdöd. Kvicksilver i fisk problem i tusentalsutgör försuradeett
skogssjöar i Skandinavien.

Tungmetaller och POP

Tungmetallhalterna ökade förstaunder delen 1900-talet och nåddeav
alarmerande nivåer år 1970. Då vidtogs åtgärder dessarunt mot
föroreningar, något under det årtiondet lett till sjunkandesenastesom
tungmetallhalter i många västeuropeiska floder.

Någon allmän utvärdering miljösituationen beträffandeav
tungmetaller och POP har inte varit möjlig, grund bristen påav
heltäckande data från miljöövervakningsprogrammen. allmänhetI
ligger emellertid halterna i de flesta områden betydligt under
gränsvärden för bra dricksvatten. halterHöga kadmium ochav
kvicksilver förekommer i vissa europeiska floder. Organismer i
vattenmiljön kan dock påverkas halter ligger underav som
gränsvärdena för dricksvatten. Användningen antal POP harettav
förbjudits eller starkt begränsats i flertal länder. Detta har lett tillett

markant sänkning halterna i Fortfarande förekommerytvatten.en av
dock utsläpp till vattenmiljön antal med skadligaämnenettav
effekter eller effekter okända.ärvars

F grundvattenörorening av

Grundvattenkvaliteten inom vissa jordbruksområden hotas av
nitratläckage, i huvudsak grund omfattande användningav av
handels- och stallgödsel. Särskilt hotade eller förorenade områden i
detta finneravseende i Tyskland, Nederländerna, Storbritannienman
och Danmark. vissal områden i Danmark, Nederländerna, Frankrike,
Litauen och Vitryssland hotas .dricksvattnet bekämpningsmedel,av
och åtgärder inte vidtas kommer behövaattom man rena
dricksvattnet innan det används.
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VattenkvalitetFramtida

fastställt mål för minska förorenings-vissa områden harl attman
floder till olika havsområdentillförseln, bland via t.ex.annat

Östersjön kapitelfrågor diskuteras vidare i 4.2.och Nordsjön. Dessa

Avfall1.10

växande miljöproblemmiljöfarligt avfallKommunalt såväl är ettsom
samhälls-avfallsmängderna från olikaberäkningi Europa. En av

gruvavfall,dominerar följtjordbrukssektornsektorer visar att av
avfallkommunaltkommunalt avfall. Mängdenindustriavfall och

jordbruksavfall.ungefär fjärdedel mängdenuppskattas till en av
hantering osäker,avfallsproduktion, ochStatistiken ärtransporterom

utvärderasavfallsproblemet kankrävs innanoch tillförlitligare data
harmoniseringsammanhangriktigt dettaI ärsätt.ett aven

Vissa slutsatser kanavfall viktig.klassificeringen olika typer avav
finns tillgänglig.från den informationdock dras som

produktionenökadetidsperioden 1975-1990Under av
avfall producerasgenerellt. Mängdenkommunalt avfall persom

Produktionenolika länder Tabell 12.capita varierar mellan av
genomsnitt kiloEU-länderna i 394kommunalt avfall inom är per

ÖsteuropaCentral- ochlägre i länderna icapita och någotår. Den är
inomklara skillnader kan Europa,eller kilo.314 Inga även omses

avfallgäller kommunaltsamband mellan länderna vadkan ettman se
med produktionGDP. Till länderbruttonationalproduktoch stor av

Nederländerna,kilo capita och år, höravfall, 400kommunalt per
Österrike, Danmark, Finland,Schweiz,Tyskland, Ungern,östra

Luxemburg.ochNorge
sammansättning haravfalletsmängdernabaraInte ävenutan

miljö-industriavfallet betraktasandelförändrats. En större nu somav
har ökat iplast och förpackningar Västeuropa.avfall. Mängdenfarligt

Östeuropaochi Central-kan förväntasliknande ökningEn även
kommande åren.Linder de
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Tabell Avfall12. till kommunal hantering, kg capita 1990.per
Land Avfallsmängd kg capitaper
Sverige 374
Danmark 475
Finland 624
Belgien 343
Grekland 296
Irland 312
Italien 348
Luxemburg 445
Frankrike 360
Tyskland 350
Österrike 620
Storbritannien 348
Spanien 322
Nederländerna 497
Portugal 257
Estland 216
Lettland 340
Litauen 347
Polen 338
Tjeckien 251
Slovenien 251
Slovakien 359
Bulgarien 285r

463Ungern
Rumänien 294

Källa: EuropesEnvironment,Eurostat1994.
Anm. Data markerademed har hämtatsfrån den danska EU utvidgning.rapportenom

Siffoma intealltid heltjämförbaraär

Avfallshantering

I Europa deponeras fortfarande delen avfallet på tippar,större av
vilket ofta leder till förorening mark och grundvatten. Dessutomav
bildas på tippama koldioxid och giftiga En ökandemetan, gaser.
andel avfall förbränns dock och utsläppen i ökandeävennumera om
utsträckning så utsläppen dioxiner, saltsyraär ochrenas, av

Ökadkvicksilver betydande jämfört med andra källor. förbränning av
avfall emellertid alternativ för energiproduktionär vilket lederett sätt
till minskat behov kol, effektiv rening utsläppent.ex. ärav men av

inödvändigt.

Miljöfarligt avfall

Trots regler och internationella avtal miljöfarligt avfalltransporteras
Europas och från tillöver Europa utvecklingsländerna.gränser Detta
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Östeuropaoch pekar påländer Central-fråga många iocksåär somen
viktigt problem.ettsom

Förorenade områden

beträffande föroreninguttrycktstio årenhar under deStor senasteoro
har inteavfallstippar.från gamla Dettaoch grundvattenmarkav

respektivebeskrivit sinaassocierade ländernavarit fallet deminst när
beräkningpålitlig europeiskfinns ingenmiljöproblem.länders Det av

informationländer finnsproblem. Från vissadessaomfattningen av
förekom-vilka föroreningarförorenade områden ochantalet somom

områdentotalt 55.000EU-länderFrån änrapporteras avmersexmer.
andrakritiskt tillstånd. EU-befinna sig i Iuppskattasvilka 22.000 ett

totaltberäknat detofullständig. harinformationen Manländer attär
deåtgärdamiljarder ECU25kostakan komma än attatt mer

områdena.förorenadeallvarligast

utvecklingFramtida

minskamålsättningavfallsstrategi harantagithar attEU som somen
och öka återvinningen. Dessakommunalt avfallfrämstmängderna av

ramdirektivnationellt. har antagitockså EUfinnsmålsättningar ett
farligtavfallsområdetandra direktiv påantalavfall t.ex.ettsamtom

förbränningavfallshanteringförpackningar,avfall, samt avom
avfall.farligtkommunalt och

medEU-länder,gjorts, främst i vissaharframstegVissa att
avfallsseparering ochmed hjälp ökadavfallsproduktionenminska av
avfallsproblemen.återstår innan löstmycketåtervinning. Men man

Frankrike ochPortugal,i Spanien,blandvissa länderI annat
avfallshanteringen.betydande roll ikomposteringspelarDanmark, en

inklu-komposteringsprocesser,sofistikeradeAnvändningen meraav
helabegränsad i Europa.emellertidbiogasproduktion,sive är
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EuropeiskaMiljötillståndet inom den

Unionen, EU

europeisktbeskrivs imedlemsländerMiljötillståndet inom EU:s ett
också iinom beskrivsDobrisrapporten. Miljön EUperspektiv i mera

miljöhandlings-genomförandet femteEU:sdetalj i den rapport avom
publicerade 1995.Europeiska miljöbyrån EEA,denprogram som

Utsläpp till luft

pågåendeperiod mednärvarande genomgår EUFör en
genomföras ellerdirektiv hållerutsläppsminskningar. Nya att
de genomförs pådirektiv kommer,utarbetas.håller Dessaatt om

föroreningarmångaresultera i utsläppeneffektivt sätt, attattett av
betydandekan bliomfattning, Resultatenavsevärdminskar i en
årtionden.tidsperiod eller tvåpåförbättring miljön inom en ettav

politiskasker någradock inteFörutsättningen det störreär att
Miljötillståndet inomsituationen.radikalt förändrarförändringar som

vattenföre-utsträckning luft- ochi högpåverkasEU-länderna av
och situationenområdetdet geografiskareningar, är stortäven om

mellan länderna.varierar

tabellsvavel l,EU-länder utsläppenmånga ävenI är storaav
räknatallra utsläppenutanför har devissa länder EU största perom

capita såtabell Räknatinnevånare 8.ytenhet eller ärperper
nordiskai de i Europa. Dekväveoxiderutsläppen settstort sammaav
flertaletutsläppgenomgående betydligtuppvisarländerna änstörre

länder.andra

tabelltill svavelutsläppen 1350%bidragen merDe största än
förbränningsanläggningar 300MW. Omfrånkommer stora man

alla90förbränning, kommerallräknar nästan procent av
bidragkväveoxider kommerfrån förbränning.svavelutsläpp För stora
12%,och andra51%utsläppen fråntill transportervägtransporter

förbränningsanläggningar de totalaför 24%fastamedan avsvarar
del frånallt övervägandetillAmmoniakutsläppen kommerutsläppen.

jordbruket 94%.
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sektorer ifrån olika EU-Utsläpp svavel och kväveTabell 13. av
länderna Corinair 1990.

NOX % NH3 %S02 %Sektor
19förbränningsanläggningar 56Stora

300 MW
2förbrännings 7Medelstora

300 MWanläggningar 50 -
13förbränning 24Annan

324Industriella processer
513Vägtransporter

Övriga 122transporter
llAvfall

96Jordbruk
Övriga 2källor 3antropogena

Luftkvalitet

EU-länder.i flertaletproblemiLuftkvaliteten ärtätorter stortett
luftföroreningshalterna.orsaken till de högafrämstaTrafiken denär

allmänhetimed undantaghalterna,Utanför tätorterna är av ozon,
urbaniserat.utsträckningövrigt, i högiliksom Europalåga. EU, är
för förhöjdadelever i därbefolkningendelen utsättsStörre tätorterav

överskrids destäderoch medelstoraluftföroreningshalter. I stora
viktigastedeluftkvalitet for mångagränsvärden förfastställda av

uppenbara hälsorisker.innebärluftföroreningarna, vilket
bly harsvaveldioxid, partiklar ochluftföroreningarvissaFör

under de 10-20 åren,betydligtminskatnivåerna senaste men
allvarlig förtillräckligtfortfarandesituationen utgöraattär en

ledaoch förtätortsbefolkningenför delarbetydande hälsorisk attav
tolkasförbättrad hälsa kanbyggnader och kulturarv. Entill skador på

minskade luft-rad faktorer,konsekvens varavenavensom
föroreningar anses vara en.

EU-länderna. Ozon-problem ibetydandeozonhalterHöga är ett
data iDock föreligger intemed hjälp mätningar.halterna kartläggs av

från bådestår klartdetalla områden. Mendetalj inomsamma
överskrider de kritiskahalternamodellberäkningarochmätningar att

ochskördeförlusterförorsakarEU-området ochdeleninom större av
kvantifieras,kanSkördeförlusternaskador skogsträd.ocksåkanske

frånskiljasinteskogsträd kanskadornatänkbarade ännu utmen
iförekommakoncentrationerMycket högaandra stressfaktorer. antas

medmätstationerrelativt fåemellertiddet finnsSydeuropa. Men vars
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hjälp kan bekräfta frekvensen och utbredningenman högaav
koncentrationer i södra Europa.

Slutsatsen blir för förbättraatt ozonförekomstenatt i EU-
området åtgärder iär EUs medlemsstater viktigast.

Försurning

Nedfall försurande ämnen allvarligtär problemett iav många
områden, särskilt i de känsliga skogsekosystemen i Europa ochnorra
Skandinavien. De högsta depositionsnivåerna och de största
överskridandena de kritiska belastningsgränserna förekommer iav
Centraleuropa. De försumingsskadomastörsta i Nordeuropa.ser man
Planerade åtgärdsstrategier för de kommande tio åren för svavel
förväntas minska överskridandet de kritiska belastningsgränsernaav
för försurning såväl inom EU i hela Europa. Fortsatt försurningsom
kommer emellertid förekomma i känsliga ekosystematt inom stora
delar EU-länderna i Tyskland, Nederländerna,t.ex.av Belgien,som
Österrike och Storbritannien, liksom i Norditalien, södra Frankrike
och i Sverige.

Eutrofiering

Nedfall kväve har eutrofierande effekt på ekosystemenav ochen
effekterna kan bl.a. i form betydande algpåväxt på byggnaderses av
och träd Effekter kvävenedfalletc. delvisär allvarligareav ett
problem inom EU-området grund intensivare vägtrañk ochav
jordbruk, vilket medför utsläppstörre ytenhet tabell 5.per
Kvävetillförsel från atmosfären bidrar också till eutrofiering denav
marina miljön dels direkt via nedfall havsytan, dels indirekt via
läckage från ekosystem.terrestra

Eutrofiering förorsakas också direkta utsläpp närsalterav av
fosfor och kväve till I mångavatten. områden inom EU är
vattenkvaliteten dålig i sjöarf vattendrag och kustvatten. En
förbättring på grund minskade utsläpp fosfor, ammonium ochav av
organiskt material har skett under det årtiondet. Dettasenaste är en
följd förbättrad avloppsrening. Nitrathalterna emellertidav är
fortfarande höga.
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organiska föroreningarsvårnedbrytbaraTungmetaller och

marinaroll för föroreningennedfall spelar viktigAtmosfäriskt aven
gäller giftigaockså detbara närsalter,områden inte närutanav

ochHavsområdenatungmetaller och EuropaPOPs. runtämnen som
gällerpåverkade föroreningar.kraftigt Dettasärskilt kustvattnen är av

för övriga länder.såvälför EU-länderna som
organiska föroreningarsvårnedbrytbaraTungmetaller och är av

möjliga giftverkan.sin stabilitet ochför miljön grundbetydelse av
metallförore-kadmium och blykvicksilver,Med undantag ansesav

Försumingenlokalt problem.första handningarna i görettvara
ökardenallvarligaremetallföroreningen naturliga attvatten genomav

kvicksilverundantagmetaller från land.läckaget många Ett är somav
organisktochtill nedbrytningenkopplat transportenär avmera

material i marken.
svårnedbrytbaranivåernakäntMycket mindre är avom

tillgängliga. Omfattningenmätdataföroreningar. Fåorganiska är av
kvantifieraskan inteekosystemenpåverkan pådessa ämnens

dos-effektsamband.dels doser, delskunskapergrund brist på omav

Avfall

problem inomandra viktiga EU-avfallshanteringAvfall och är
har framstegnationella reglerEU-direktiv ochMed hjälpområdet. av

mängderna avfall.minskagjorts med att

Åtgärdsstrategier

dynamisktnärvarande iförbefinner sigLuftutsläppen inom EU ett
träda i kraftförväntasoch direktivåtgärder planerasskede. Nya nya

förväntasåtgärderöversikt dede åren. Eninom övernärmaste som
inte baraluftmiljönpåverkaoch kommersekelskiftetföre attsom

framgårdelarmiljön i andra Europa,ocksåEU,inom utan avav
tabell 14.
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Tabell EU-direktiv14. kommer betydelse för luñutsläppensattsom vara av
storlek

Åtgärd 1997 1998 1999
Luftkvalitets- Direktiv för S02, Direktiv för CO, O3 Direkiv för PAH,
direktiv N02, partiklar och och bensen. och tungmetaller

bly förväntas.
Försurnings- Direktiv for Direktiv för natio-stora
strategin förbränningsanlâgg- nella emissionstak

ningar, Direktiv för for S02, NOx,
svavel i bränsle. VOC, NH3

Oxidantstrategin Förberedelser och
studier kostnads-av
effektivitet

Auto-Oil Strategiska studier Studier kostnads- Direktiv for for-av
Luftkvalitet; model- effektivitet dons- och bränsle-
ler och mätdata standard för 2005

Andra lagförslag
Transportpolicy, Direktiv luftkvalitet; andassessment management.om
stadspolicy Förberedelser för metodik för lokala åtgärdsplaner för luftkvalitet.

Ytterligare åtgärder kommer vidtas i EU-ländema under denatt
kommande tioårsperioden for minska utsläppen försurandeatt av
luftföroreningar. Att alla EU-länder ratificerar det andra svavel-
protokollet tillsammans med direktiv förbrännings-storanya om
anläggningar och svavelhalt i bränslen viktiga delar EU:sär av
forsurningsstrategi. För uppfylla åtagandena i andra svavel-att
protokollet kommer under perioden fram till år 2010 krävasatt
betydande utsläppsminskningar i många de EU-länder harav som

utsläpp.stora
hjälpMed EMEP-modellen kan källorna till svavelnedfalletav

inom EU-området beräknas. miljön inomFör åtgärderEU är mot
källorna inom EU allra viktigast. Av tabell framgår,15 80nästanatt

det svavel deponeras inom EU-området helhetprocent av som som
Åtgärderhärstammar från källor i EU-länder. inom kommerEU

därför ha betydande effekter försurningenpå inom deEU. Avatt
återstående cirka 20 kommer hälften från Tjeckien ochprocenten
hälften från Polen.
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tillsvavel och kväve EU:sBidrag till depositionTabell 15. av
baserathänförbara bidrag,hela territorium, % av

and 1996.inom Bergeberäkningar EMEP, Barrett

Oxid. Reduc. NS N
EU-länder
Österrike 30.80.4

33 4Belgien
30.9 1.5Danmark
ll0.7Finland

2010 l4Frankrike
19Zl 24Tyskland
1.50.5l.lGrekland
40.70.9Irland
lO8 lOItalien
00.2 30.1Luxembourg
61.3 5Nederländerna
21.21.2Portugal
87l lSpanien
1.620.6Sverige
919 16Storbritannien
918879SUMMA

Ovriga länder
0.525Tjeckien
0.924Polen

Island, Norge
l20.3Schweizoch

länder,Resterande CEE
66Balkanländerna, llRyssland, etc.
91220SUMMA

helapåverkan räknattabellen gällerisiffror överDe angessom
utanförfrån länderpåverkandelar kanEU-området. vissa EUl av

grund vissapåverkasskillnader i lägebetydande. PåUnionen avvara
Därför finnsland.från specielltutsläppandraregioner än ettavmer

erhållaCEE-länder, kanalltid områden EUs ettgränsernära mot som
exempeltillPolens utsläppgrannland.bidrag från näraavsevärt ger

vadTysklandtill östligastebidrag änstörre somsom anges
Även TjeckienPolen ochländeri andragenomsnittligt för EU. än

länderregioner inomnärbelägnapåverkarutsläppsker somsom
tabell 16och iberäknats EMEP,harSådana bidragtillhör EU. av

betydelse 20vissdepositionsbidragutsläppredovisas avsom ger
m°2-årl inomnärliggande regioner EU:formg
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Tabell 16. Utsläpp i olika länder Polen ochutöver Tjeckien, som
kan ha viss påverkan på vissa regioner inom EU.

Utsläpp i Har betydande påverkan i
Estland och St. Petersburg sydöstra Finland
Kolahalvön och Karelen och Finlandöstranorra
Slovakien Österrikei

ÖsterrikeSlovenien och nordöstra Italien

För uppfylla målsättningarna iatt EU:s försumingsstrategi tabell
kommer17 många EU-länder tvingas vidta långtgåendeatt mer

åtgärder vad krävs enligtän andra svavelprotokollet takscenariosom
jämfört med referensscenario. I EU:s försumings-strategi ingår
dessutom åtgärder kväve, också bidrarmot till försurningen.som
Förberedelserna för kväveprotokoll till LRTAP-konventionenett nytt
pågår just Underlaget dock inte färdigställt,är varför det i dagensnu.
läge inte går uttala sig hur nedskärningaratt kanstoraom som
förväntas. Kväveoxidutsläppen också betydligt besvärligare att
reducera jämfört med svavelutsläppen. De åtgärder hittillssom
beslutats huvudsakligen nationella mål vissa EU-regler,om, samt
förväntas leda till betydande minskningar i vissa länder, imen
flertalet länder skillnaderna dagensär förhållanden intemot stora.
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medlemsländer åri EU:soch kvävesvavelUtsläppTabell 17. av
scenarierolikaenligt2010

Åtgärder idag,eller implementeratsbeslutatsReferensscenario som
nationella mål.ellerS-protokolletandradett.ex.

försurningsstrateginUtsläppstak iTak
utsläppårs19941994

AmmoniakKväveoxiderSvaveldioxidLand
kton NH3N02ktonS02kton

1994TakRef1994TakRef1994TakRef
8074106350196 12952 2943Belgien 215

1268210327288119156Danmark 3171
413030283163163116 117Finland 116

66663966915217668951130Frankrike 235691
32022427022197531224Storbritannien 2718279980
787676306282 282510361Grekland 361

1261261261224273157Irland 41155
3843053912050116011601490204Italien 847

866211010124Luxembourg 4
1728181526140140147Nederländerna 3856 i
928484254206206272Portugal 194194

34537337312278262071 851618Spanien 1035
58495339220720797Sverige 6697

6223185392872107912792997Tyskland 414740
10193 9316 177116 l74Osterrike 5757

utstläppskällorna.detrafikenkväveoxider storaärFör en av
kallade AutosådetinomÅtgärder utarbetatshartrafikutsläppmot

iuppskattatsluftkvalitetenmodeller harhjälpMedOil-projektet. av
vilkabeträffandegjortsharUppskattningarEU-städer.sju större

undertill 2010,1990kan förväntasluftkvalitetenförbättringar somav
fulltuppfylltsharbeslutatsredandirektivallaförutsättningen att som
ochkolmonoxid,för bensen,gjortsharBeräkningar ozonut.

tabellluftkvalitetsmål 18.uppställdamedjämförtskvävedioxid och
beroendeutföras,kunnatdelvisendastberäkningarharpartiklarFör

och pådetalj ochikvantifierats attinteutsläppen ännuatt
välfinnsinteegenskaperkemiskaochfysikaliskapartiklarnas

modeller;simulerade iochbeskrivna
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Tabell Luftkvalitetsmål18. i Auto Oil-programmet.använtssom

Förorenin Luftkvalitetsmål

g
pgm3N02 Mindre krav 200strängt 98-percentil timvärdensom av- pg-m‘3Strängaste kraven 93 98-percentil timvärdensom av-ug-m3z 200 halt, WHO AQG värde.nyttmax.

mg-m3CO Mindre krav 10strängt 98-percentil 8 tim.som av-
värden.

mg-m3Strängaste krav 5 98-percentil 8 timvärden.som av-
Ozon ug°m3Nuvarande standard inom EU; 180 l-tim.ozon som max.

pg-m3120 8 tim. medelv.som max.
p.g-m3Bensen Mindre krav 16strängt årsmedelvärde.som-ug-m3Strängast krav 10 årsmedelvärde.som- pg-m3Allra krav 2.5strängaste årsmedelvärde.som-

Utsläppen från trafiken förväntas inom EU minska betydligt,
resultat redan beslutadeett inte fullt implementeradesom av men

åtgärder, införandet reñare bränslen ocht.ex. trevägskatalysatorer.av
Halterna många trañkrelaterade föroreningar bly, kväveoxider,av
koloxid och VOCs i Årtätortsluft höga i mångaär områden. 2010
beräknas halterna bensen och kolmonoxid ligga under kravenav
enligt tabell 18. Det kravet för kvävedioxid,strängare motsvararsom
WHO:s luftkvalitetsriktlinjer for N02, förväntas dock fortfarandenya
överskridas i samtliga städer år 2010, inte ytterligare åtgärderom
vidtas för minska utsläppen kväveoxider.att Ytterligare åtgärderav
motsvarande till 50 utsläppsminskningar förväntas bliprocentupp

Åtgärdernanödvändiga. kväveoxidutsläppen förväntas, Förutommot
leda till förbättrad luftkvalitet, ledaatt till minskat kvävenedfall.även

För komma till med de höga ozonhalterna,att rätta krävs som
tidigare nämnts nedskärningaravsevärt i kväveoxidutsläppenstörre
uppskattningsvis 70-80% behövs for minskaän tätortshalterattsom
och försurning/eutroñering. Arbete pågår inom delsEU, med
luftkvalitetsdirektiv, dels med oxidantstrategi, drivs parallellten som
med arbetet inom UNECE for fram underlag för NOXatt ta ett nytt
protokoll. Hur nedskärningar detta, liksom kommandestora direktiv
inom närvarandekanEU, innebära för osäkert.är
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Sverige,Miljötillståndet i om-

havsområden och i Arktisgivande

Miljötillståndet i Sverige3

förorenarSverige beskrivs i "VemMiljötillståndet i rapporten
under hösten 1997, iNaturvårdsverketpublicerasSverige" avsom

ochantal andraoch iMiljötillståndet i Sverige 1995 rapporterett
medsammanfattning tillsammansföljer kortpublikationer. Nedan en

utvecklingen.den framtidadiskussion omen

Utsläpp

isvenska utsläppen smådetabellerna l-4framgårSom ettärav
Räknatför svaveldioxid.gäller särskiltperspektiv.europeiskt Detta

svenska kväveoxid-emellertid desåutsläpp capita ärpersom
berotabell kani 5. Dettabland de högsta Europautsläppen ett
fortfarandefinnstrafik. detinklusive intensiv Menfaktorer,antal

från rad olikautsläppsinventeringenibetydande osäkerheter en
Jämfört medfrån arbetsredskap.utsläppenexempelkällor. Ett är

utsläppskälla i Sverige.betydandeEU-länder dettaövriga är en
källkate-viktigastefrån rad DeUtsläppen kommer processer.en

tabellframgår 19.gorierna i Sverige av

från olika sektorerförsurande föroreningarSvenska utsläppTabell 19. av
Centralbyrån 1996Statistiska1995

NOX % NH3 %S02 %Sektor
3förbrännings- 13och medelstoraStora

anläggningar 50 MW
förbränning 16 6Industriell

38förbränningAnnan
837Industriella processer
372Vägtransporter

Övriga 23 44transporter
96Jordbruk
4verksamhetAnnan antropogen



242 BILAGA 2

Tabellen visar klart det bidraget från förbränningskällor tillstora
svavelutsläpp. jämförelse med EU-länderna förbrännings-storager
anläggningar litet bidrag, endast 13% de totalaett svenskaav
svavelutsläppen. Genomsnittet inom EU 63 Anledningenär procent.

Sverige har få förbränningsanläggningarär föratt energiproduk-stora
tion. Svavelutsläppen från energisektorn i Sverige har minskat
betydligt bland kärnkraften. Tabellen visar ocksåannat genom
jordbrukets betydelse för ammoniakutsläppen.stora Denna sektors
totala dominans står i överensstämmelse med förhållandena i Europa

helhet.som

Lokal luftkvalitet

lågaDen befolkningstätheten i delar Sverige tillsammansstora av
med det faktum Sverige ligger avsides från deatt stora
utsläppsområdena i Europa, Sverige i många avseenden kangör att

ha relativt opåverkad miljö, jämfört med många andraanses en
europeiska länder. gällerDetta utsläppen kväveoxidertrots att av per
capita höga förhållandei till utsläppenär i många andra europeiska
länder. viktigasteDet lokala problemet luftkvaliteten iär tätorter,
vilken i huvudsak påverkas trafiken i i södra delentätorternaav av
landet, också Vedeldning i Material- och hälsoeffekter ärmen av norr.
fortfarande viktiga frågor i tätortsområdena.

Effekter svavel- och kvävenedfallav

Storskalig förorening följdtill försurande och eutrofierande ämnenav
fotokemiska oxidanter förorsakar negativa miljöeffekter isamt en

minskande gradient från södra Sverige Svaveldepositionenmot norr.
klartvisar nedåtgående trend sedan 1990. Dock överskrids kritiskaen

belastningsgränsen fortfarande i känsliga ekosystem. En svagt
nedåtgående trend har också kunnat för kvävenedfallet undernoteras
de åren. Försurade sjöar och eutrofierade kustvatten docksenaste är
problem kräver fortsatt uppmärksamhet och åtgärder.som

Ozon

Över delar Sverige ozonkoncentrationerna fortfarandestora ärav
tillräckligt höga för hot vegetation, inklusiveutgöraatt ett mot
grödor, människors hälsa, dagens högsta halter tyckssamt även om

något lägre de förekom under l970-talet.änvara som
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Tungmetaller och POP

Tungmetallnedfallet har minskat betydligt sedan 1970-talet och utgör
lokalt problem i vissa områden.idag i Sverige i Avsettstort ett

harmetallerna det egentligen endast kvicksilverär som en mer
Ävenregional spridning. kvicksilvernedfallet har minskat, till cirka

fortfarande höghälften tidigare, belastningen såär attav men
Kvicksilverhalterna iackumulering sker i de ekosystemen.terrestra

förefaller för närvarandefisk och i de påverkade sjöarna vara
i vissa fall tycks minskning kunnakonstanta och Dent.o.m. en ses.

dock precis inletts ochpositiva trenden för kvicksilver har ännu
Förbättringen resultat systemföränd-återstår mycket. ettanses vara av

Östeuropa bl.a koleldningen minskat tillringarna i Central- och där
ekonomiska tillbakagången.följd denav

ochBlynedfallet, liksom blyhalterna i luft har minskat avsevärt
för mindre problem i Sverige.närvarandeutgör ett

Även atmosfären minskat ochför kadmium har nedfallet från
relation tillregionala spridningen i Sverige mindre vikt.den Iär av

erhålles via handelsgödsel, kan dock ytterligareden belastning som
atmosfäriska nedfallet kadmium visa sigåtgärder detmot varaav

befogade.
svårnedbrytbaraden svenska miljön medFöroreningen av

känd i detalj sig vad gällerorganiska föroreningar inteär vare
förväntas emellertid inte någotomfattningen eller allvar, utgöramen

regionala problemethot de ekosystemen. Det ärterrestrastort mot
i nordligare och kallare områden.dock sannolikt större

Framtida föroreningssituation

håller förbättras.avseendenMiljösituationen i Sverige i många att
partiklar och bly har vidtagnavissa föroreningar svaveldioxid,För

fall inteeffektiva. Utsläppen i andra länder har i mångaåtgärder varit
utländska fortfarandelika mycket, varför källorminskat ger

svenska framförden miljön. andrabetydande bidrag till För ämnen,
åtgärderna såväl ioch harallt från transportsektorn NOx C02,

effektiva.i andra länder varit mindreSverige som
ochför svavel nuvaranderedovisas uppskattningartabell 20l av

Sverigehelhetoch depositionerframtida källbidrag översom
1996.EMEP-modellens resultat Berge,utgående från Barrett

överenskommelserbaserade påhittills gjordaBeräkningarna är om
internationellt nationellt.utsläppsminskningar, och
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Tabell Bidrag till depositionen20. % i Sverige svavelav
och kväve framtidenoch inu

Bidrag 1995 2010
från: S NOx NHx S NOx NHx
Polen 15 7 137 8 7
Tjeckien 6 2 0.8 5 2 0.9
Baltikum 3 2 63 3 4
Övriga CEE 8 2 3 12 3 3
Sjöfart 4 4 6 5- -
Sverige 10 17 41 15 16 41
Storbritannien 12 13 2 7 13 3
Tyskland 20 20 10 8 17 11
Danmark 7 8 12 6 7 10
Övriga 8EU 12 9 10 13 6
Övriga länder 125 12 9 14 13
Naturligt 2 3- - - -
Total deposition 150 99 9373 84 66

S/Nårlkton
% 1995 62 85 91av

Tabellen visar målen för andra svavelprotokollet uppfylls,att om
länderna, kan depositioneni de olika i Sverige helhet minskasom

med 40% mellan 1996 och 2010. den totala depositions-Avca
minskningen för Sverige, uppskattas Tysklands planerade
nedskärningar bidra med Storbritanniens med och Polens40%, 21%
med 18%. bidrar nedskärningar i Danmark medDessutom 8%,

ÖvrigaTjeckien med 7% och Frankrike med nedskärningar2%. i
i betydelselösa förEuropa Sveriges ekosystemär stort sett som

helhet.
Åtagandena inom för det andra svavelprotokolletramen

förväntas alltså leda till betydande minskningar nedfallet Sverige,iav
inga ytterligare utsläppsminskningar krävs i Sverige. Menäven om

detta kommer inte medföra alla ekosystem skyddas. mångaIatt att
känsliga områden kommer fortfarande efter år 2010 kritisk belastning

överskridas.att
Ovanstående uppskattningar baseras pånämntssom

överenskommelser åtgärder fram till inklusive det andraom nu,
svavelprotokollet. Dock ingår försurningsstrategi ellersig EU:svare

överenskommelser kan komma via kväveprotokollett nyttnya som
eller oxidantstrategi. framtida förändringarEUzs För svavel kommer

detta sannolikt marginella.utöver att vara
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hittills gjordasåväl kväveoxider ammoniakkväveFör gersom --
nedskärningar. Dockförväntadeöverenskommelser inte några stora

strategier just underbli följden deavsevärda kravkan ärsom nuav
kan betydandesådanda implementeras,utarbetande. ochOm när

ozonbildningför kväve, liksom minskaddepositionsminskningar
förväntas.

olikaolika nedskärningar påområden i SverigeOlika gynnas av
Kronoberg vinnakommer Blekinge ochhåll i Europa. T.ex. att

Tyskland, medan västkustennedskärningar i Polen ochsärskilt
Storbritannien.nedskärningar ihuvudsakligen vinnakommer att

framgårkväveoxider. tabell 21för utsläpp AvMotsvarande gäller av
Blekinge, isydöstra Sverigedeposition ikällbidragen till som

utsläpp i Polen ochden del påverkaslägedagens är mest avsom
gjordabaserade hittillstidigareTyskland. Uppskattningarna är som

beräkningar.utifrån EMEP-modellensöverenskommelser och

sydöstra Sverigetill depositionen iBidrag %Tabell 21.
och i framtidensvavel och kväveBlekinge av nu

20101995Bidrag
S NOx NHxNOx NHxfrån S

16 1816 2413Polen 25
373Tjeckien 7

6 43 2Baltikum
Övriga 84 23 2 7CEE

54 5Sjöfart 3 --
249 99 24Sverige 5

6 1212Storbritannien 10
2112 2626 28 19Tyskland
1213 7 78Danmark 7

Övriga 108 12 8 76EU
Övriga 4 7124 6länder 5

21Naturligt --- -
0.30.4 0.40.8 0.5 0.3Total deposition

m2-ér1S/Ng
82% 91%54%1995% av

ÖstersjönMiljötillståndet i3.2

Östersjön havsområdekänsligtinneslutet ochhalvtär ett som
faktorernaturliga,kombinationpåverkas somogynnsammaavav en

medvattenutbytetbegränsadeutformning, dethavsbottnens
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angränsande hav, förekomsten markanta gränsskikt mellanav
och bottenvatten kontinuerlig tillförselytvatten föroreningarsamt av

och överexploatering resultat människans verksamhet.ettsom av
ÖstersjönMiljötillståndet i avspeglar denna blandning naturligaav

faktorer och påverkan tillföljd mänskliga aktiviteter.av
Östersjöns miljö påverkas föroreningar tillförs områdetav som

dels via utsläpp till i sjöar, vattendrag eller direkt vid kusten,vatten
nedfall föroreningar från atmosfären utsläpp frånsamtav av av

fartyg.
ÖstersjönMiljötillståndet i utvärderas regelbundet vart femte

år Helsingforskommissionen, HELCOM. Hittills har sådanaav tre
utvärderingar genomförts den publicerades vårensenastevarav

Även1997. tillförseln föroreningar kartläggs HELCOM ochav av
publiceras. Den tredje föroreningstillförseln PLC 3rapporten om
Third Pollution Load Compilation kommer publiceras underatt
hösten-vintern 1997/98.

De allvarligaste föroreningsproblemen och hoten denmot
Östersjöområdetsbiologiska mångfalden i marina miljö innefattar

tillförsel näringsämnen kväve, fosfor och organiskt material,av
metaller, olja och svärnedbrytbara överexploateringämen, samt av
torsk och den vilda östersjölaxen.

Eutrofiering

Östersjöns olika delar tillförs fosfor och kväve från rad olikaen
källor. De viktigaste tillförselprocesserna obehandlat eller otill-är
räckligt behandlat avloppsvatten, kväveläckage från jordbruks- och
skogsmark, industriella vattenutsläpp fosfor- och kväveföreningarav

luftemitterade kväveföreningar deponeras direkt ellersamt som
Östersjön.indirekt till

ÖstersjönTillförseln fosfor och kväve till har ökat kraftigtav
eller med fyra gånger för kväve och åttamed gånger för fosfor
sedan början seklet. Tillförseln framgår tabell 22 baserasav av som
på icke publicerad informationännu från HELCOM:s tredje rapport

Östersjönföroreningsbelastningen på HELCOM PLC 3 1997.om
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tillkväve- och fosfortillförselnTabell Utvecklingen22. av
Östersjön 64B.totalt i år HELCOM reportton per

1992 ton 1995 tons1990 kton
780660 640Kväve

3938Fosfor 46
HELCOM PLC 3 pers. kontaktKälla:

syreförbrukandeorganiskt material biologiskTillförseln av
minskat medpunktkällor beräknas havia floder och änmaterial mer

mellan åren 1987 ochtill 665 000från 400 00050 1 tontonprocent
1995.

tillverksamheters bidragtill olika länders ochOm serman
de enligt tabell 23.kvävetillförseln så fördelas

kvävetillbidrag tillländers och verksamhetersTabell 23. Olika
Östersjön. 4735 KväveKälla: SNVförseln till rapport

från 1990.från land till hav. Data

Bidrag %
Ryssland 23Litauen,Estland, Lettland,

17Polen
31nedfallAtmosfáriskt
16Kvävefixering
5Sverige
8Danmark, Finland

tabell nedanSe 24
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Tabell Östersjön24. Atmosfärisk tillförsel kväve till och iav nu
framtiden: bidrag% från olika länder, totaltsamt
nedfall.

Bidrag 1995 2010
från NOx NHx NOx NHx
Polen 9 13 13 14
Tjeckien 1 1 2 l
Baltikum 4 l l 5 12
Övriga CEE 2 3 2 3
Sjöfart 5 6- -Sverige 1l 9 l l 9
Storbritannien 11 3 l l 3
Tyskland 24 19 21 21
Danmark 9 17 7 15
Övriga EU 17 11 15 8
Övriga länder 7 13 8 14
Total deposition 1150 82 97 76

s/N-ár-lkton
% 1995 84 93av

Som framgår erhålles de bidrag tillstörsta det atmosfärsikt
deponerade kvävet från Tyskland, Danmark, Sverige, Polen samt
övriga EU-länder. Relativt små förändringar den atmosfäriskaav
tillförseln kan förväntas med nuvarande överenskommelser och de
idag betydande bidragsgivarna kommer viktiga iävanatt vara
framtiden, inte ytterligare åtgärder vidtas.om

ÖstersjöområdetEffekter i den ökande tillförseln närsalterav av
omfattar förändringar artsammansättning och utbredningav av

Ökadmakroalger i kustzonen. produktion mikroskopiska algerav
fytoplankton i leder till ökad grumlighetvattenmassan vilket i sin

leder till solljuset inte kan så långttur att tränga De fastsittandener.
algernas blåstångens utbredning i djupled minskart.ex. därför och
fleråriga alger blåstång konkurreras snabbväxande ettårigautsom av
trådformiga brun-, och rödalger.grön-

Vidare förekommer blomningar fytoplanktonalger, ökatav som
i såväl frekvens omfattning. Intensiva och utdragnasom
algblomningar under och tidig höst tecken på alltförärsommar stor
tillförsel överstimuleringnärsalter och ekosystemen. Storaav en av
och omfattande algblomningar under våren och någotärsommaren

Östersjöornrådet.karaktäristiskt för Bland dessa alger finns ungefär
Under30 kan giftiga. 1997 förekomarter som vara sommaren
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Östersjön och iegentligaiblå-gröna algerblomningaromfattande av
Viken.Finska

. ÖstersjönimiljötillständetHELCOM:sEnligt rapport om
fosfortillförselnhar1997Periodic AssessmentThirdHELCOM av

tillförseln kväveåren. Förtiodeunderbetydligtminskad senaste av
varierandedengrundPåtrenderentydiganågraintekan avses.

ivariationerdockförekommerklimatfaktorerochtillrinningen stora
atmosfären.viaviasåvältillförseln kväve vatten somav

landbaseradeviakvävetillförselnHELCOM harEnligt av
viatillförselnmedannågot,minskatnivå ellerpåkällor varit samma
förha kompenseratkannågotökat,fortfarandeatmosfären som

tillförseln.vattenburnadenminskningareventuella av
emellertidavspeglastillförselgällerdettrenderMinskade när

HELCOM:suppmätt inärsalterhalterminskade vattnet.i uteinte av
1996i oktobersittvidnoterade möteECHELCOMmiljökommitté

därkustområdenvissaiminskateutrofieringssymptomenatt
emellertid ingaharhavetdetmarkant. Iminskat öppnatillförseln

konstateras.kunnatförändringar
Östersjöländerna skullenärsalterutsläppenbeslöt 1988 att av

tillfram50storleksordningenmed ieller procentbetydligtminskas
förframladeHelsingforskommissionenden1995. I rapport som

Östersjön 1996 konstaterasmaji attregeringschefskonferensen om
gällerSärskiltomfattande insatser.uppnåttsintemålsättningen trots

hadeländernabaltiskadeBarajordbruket.fördetta ett par av
grundmiljöinsatserriktadegrundpå utanintelyckats, avav

jordbruksproduktionhandelsgödsel och lägreanvändningminskad av
länderna.iproblemenekonomiska-politiskaföljd detill av

Östersjöländerna lyckatshurutvärderingingåendeEn avmer
minister-HELCOM:sgjordes iåtagandentill deleva somupp

HELCOM:spåkommer1988,fråndeklaration presenterasatt
rumvpå 1998.ministernivå inästkommande ägermöte marssom

POPföroreningar,organiskaSvårnedbrytbara

årtiondenunderharPOP,föroreningar,organiskaSvårnedbrytbara
Östersjöns olikakällornaviktigaste ärmiljö. Demarinaispritts

kemiskaoch andrabekämpningsmedeltillverkningindustriutläpp av
ochtextiltillverkningmassatillverkning,ochprodukter, pappers-

kommunlatbehandlatotillräckligtutsläppplasttillverkning, av
ochjord-bekämpningsmedel inomanvändningavloppsvatten, av
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skogsbruk atmosfäriskt nedfall via utsläpp inomsamt trafik och
energiproduktion utsläpp oförbrända kolväten PAH ocht.ex.av
långdistanstransport DDTämnen och PCB.av som

DDT och PCB har tillsammans med kvicksilver förorsakat
Östersjön,omfattande skador på djurlivet i bland sälar, örnarannat

och sjöfågel t.ex. sillgrisslor.
Östersjöländerna har inom för HELCOM beslutatramen

förbjuda användningen ämnen DDT, PCB och PCT.av som
Ambitionen tillförseln farligaär skall upphöraatt ämnen inom 25av
år. Målsättningen halternaår i miljön skall minskasatt till nära
bakgrundsnivåerna för naturligt förekommande och tillämnen nästan
noll för människan tillverkade Tackämnen. hittills vidtagnaav vare
åtgärder har halterna dessa miljögifter börjat minska iav
Östersjöområdet. Under perioden 1987-1995 minskade PCB-halterna
i strömming, torsk och sillgrissleägg med i genomsnitt 43%, d.v.s.

den målsättningnära 50% minskning lades fast iom en som
HELCOM:s ministerdeklaration 1988. Detta gäller för DDTäven
där halterna i genomsnitt minskat med 60 underprocent samma
tidsperiod.

Slutsatsen emellertidär även PCB-halterna i biologisktatt om
Östersjönmaterial från tydligt minskar, halterna fortfarandeär

Östersjönoacceptabelt höga. Jämförelse mellan och Kattegatt visar
halterna PCB i fettet hos gråsälaratt 2-3 gångerär så höga i

Östersjön.egentliga De minskade halterna innebär också att
populationerna gråsäl och havsörn åter börjat öka iav nu
Östersjöområdet. I de svenska havsområdena Gotland harnorr om
beståndet gråsäl ökat med 12 år under perioden 1982-procentav per
94. En motsvarande ökning har i områdena i sydvästranoterats
Finland. I Bottniska Viken har antalet vikaresälar ökat med cirka 5

år under perioden 1988-95.procent per
Även utvecklingenhar"för havsörnen varit mycket positiv.

Fortplantningsförmågan har återhämtat sig så antalet efterörnaratt
25 år tillbaka tillär vad kan normalt. Somnu som anses vara en
följd detta har havsörnar börjat återkolonisera delar sitt gamlaav av
utbredningsområde i Tyskland och Polen.t.ex.

Tungmetaller

Även Östersjöområdetolika tungmetaller tillförs från rad olikaen
källor vilka de viktigaste olika industriutsläppär- järn- ochav
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ochstålverk, olika smältverk, massaindustrintyper av pappers-
m.fl., kadmium från handelsgödsel inom jordbruket, otillräckligt

atmosfärisk nedfall metallerbehandlat kommunalt avloppsvatten, av
från jordarutsläppta till luft, metaller i avrinningensamt som

drabbats försurning.av
finns idag ingen enhetlig bild utvecklingenDet över av

Östersjön. enda säkra trendentungmetallhalterna i Den är att
till följd utnyttjande blyfri bensin.blytillförseln minskat ökatav av

vilket indikerarHalterna kvicksilver minskar från söder attmot norr,
tillförseln.europeiska källor de viktigaste för Fördet är ärsom

motsägelsefulla.resultaten från olika mätningarkadmium är
Östersjönströmmingslever från egentliga ochKadmiumhalterna i

förökning på mellan 5-8 årBottniska viken visar procent peren
områden kringanalyser torsklever frånperioden 1981-94 medan av

minskande trend.Gotland visar på klarten

oförbrända kolväten PAHOlja och

Östersjön rad källor till landsoljeprodukter tillförs viaOlja och en
dagvattensystemhavs. Sådana källor kommunernasoch till är som

vid tankställen, ochfrån fordon, maskiner, spillbidrag garageger
och polycykliskaatmosfäriskt nedfall oljekolvätenoljeterminaler, av

olja och oljehaltigtPAH, utsläpparomatiska kolväten, vattensamt av
tillförsstatistik från HELCOMavfall från fartyg. Enligtoch

Östersjön 000 oljanågonstans mellan 20 000 och 70varje år ton
floder,från landbaserade källor viaoljekolväten. Tillförselneller

och för 90eller via atmosfären dominerardagvatten änmersvarar
tillförseln.den totalaprocent av

framoch oljeplattformar uppmärksammasUtsläpp från fartyg
omedelbara och uppenbara effekter i denallt på grund derasför av

Kvantitativtfåglar och nedsmutsade stränder.marina miljön döda
utsläpp idagens situation små relativtdock dessaär sett.

koncentrationer olja ieffekterna lågalångsiktigaDe avav
Östersjön småotillräckligt kända. emellertid käntDetär är att

kan förorsakahavsbottnen eller i sedimentenmängder olja
djur och mikroorganismer.effekter bottenlevandeallvarliga

giftigakänsliga för oljansoch fiskyngel också mycketFiskägg är
beståndsdelar.

tillförsoförbrända kolväten,Frågan effekterna somavom
underfrån tvåtakts utombordsmotorerframför allt via avgasutslåpp
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fråga aktualiseratsär undervattenytan, år.en som senare
Östersjöområdet uppskattas helhet varje år tillföras mellansom
30.000 och 40.000 oförbrända kolväten detta den allraton sätt,

delen under de två tillstörsta månader då aktiviteten i de marinatre
ekosystemen och i kustnäraär känsligastörst och grundasom
områden. Påverkan på bland tillväxt, beteenden, andning,annat
hormonsystem och fortplantning har observerats.

Överexploatering Östersjölaxentorsk och den vildaav

ÖstersjönFisket i domineras kvantitativt strömming,tre arterav
skarpsill och torsk, tillsammans 90utgör deän procentsom mer av
totala fångsterna. Ur ekonomisk synpunkt emellertid fisket efterär
lax också betydelse.storav

Bestånden strömming och skarpsill ha dengynnatsav anses av
pågående eutrofieringen. Dessa lever ochnära längsarter ytan
kusterna och har kunnat dra ökande planktonproduktionen,nytta av
samtidigt de inte drabbats dåliga syreförhållandena påsom av
djupare för sin reproduktion. Enligt Internationellavatten Havs-
forskningsrådets, ICES, bedömning tillståndet för dessaär gott arter

Östersjönoch bestånden strömming och skarpsill i kan till ochav
med underutnyttjade.anses

För torsken situationen allvarlig.är Torsken fortplantning imer
Östersjön i utsträckningär beroende miljöförhållandena.stor av

ÖstersjönBristen inflöde salt, till via Skageracksyresatt vattenav
och Kattegatt under 1980- och början l990-talen ledde till denattav
vattenvolym där torsken kunde fortplanta sig minskade dramatiskt.
Problemen förstärktes den pågående eutrofieringen leder tillav som

vidökande syreförbrukning nedbrytning ökande mängderav
organiskt material i de djupare vattenlagren.

Som följd dålig fortplantning och allt för fiskeen stortav
minskade torskbestândet radikalt till ungefär 10 jämfört medprocent

nuhar1980. En viss återhämtning skett tack de inflödenvare av
salt, skedde i mitten 1990-ta1et. Enligtsyresatt vatten som av
fiskeribiologerna krävs emellertid rad åtgärder för långsiktigtatten

Östersjön,livskraftigt torskbestånd i förgarantera ett t.ex. stopp
torskñske under sommarmånaderna, ökad minimistorlek på
maskorna i fångstnäten/trålarna ökad minimistorlek på densamt
torsk får fångas.som
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ÖstersjöområdetI finns fortfarande ungefär 30 vattendrag som
innehåller naturligt reproducerande laxbestånd. Varje enskild lax-
population har unik genuppsättning beståndetgör anpassaten som

Övrigatill just det vattendrag där den hör hemma. vattendrag som
tidigare innehöll sådana laxbestånd har exploaterats i huvudsak för
vattenkraftändamål. Bortfallet laxreproduktion försökerav man
kompensera utsättning odlade laxyngel i flodmynningarna.genom av
Idag 90%cirka 5-6 miljoner yngel allaär laxungar kommerav som

Östersjöni varje år odlade i uppfödningsanläggningar.ut
Östersjön,I där delenöppna laxfisketstörre ägerav rum

blandar sig vildfödda och uppfödda laxarna sig med varandra i sitt
sök efter föda. I laxfisket det omöjligtär nästan särskiljaatt
vildfödda eller odlade laxar. Fångstkvoterna för lax har minskat från
671.000 laxar 1991 till 410.000 individer får fångas undersom
1997. Laxfrågan har också blivit akut det sjukdomstillståndgenom

Östersjölaxen.M-74 drabbat I vissa fall har till 90 procentsom upp
alla laxyngel drabbats på gulesäckstadiet och dött.av

konstateradeHELCOM:s miljökommitté i oktober 1996 detatt
minskade beståndet lax fortplantar sig, i kombination medav som
effekterna kan ledaM-74 till förlust laxpopulationer i vissaav av

fortfarandefloder där det idag finns naturligt reproducerande
annatenbestånd. Detta innebär bland förlust biologisk mångfald.av

3.3 Miljötillståndet i Nordsjön med fokus på
tillståndet i Skagerack

Även Nordsjön förorenat havsområde. Förekomstenär ett av
varningsteckenallvarliga algblomningar på ökandeär en

eutrofiering. Förhöjda halter såväl tungmetaller svårned-av som
brytbara organiska föroreningar har i kustnära områden.uppmätts
Andra problem förekomsten i kustvattnenärsom oroar av
sjukdomsframkallande organismer härstammar från kommunaltsom
avloppsvatten. Dessa potentiell hälsorisk för badande.utgör en

förväntadeDen höjningen havsytans nivå följd deav som en av
kunnaklimatförändringarnaglobala skulle leda till allvarliga effekter

delarlängs Storbritanniens och Nederländernas kuster.av
Skagerack del Nordsjöområdet och uppvisar ocksåutgör en av
antal föroreningssymptom. Halterna vissa tungmetallerett av
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kvicksilver och bly och polycykliska aromatiska kolväten i
sedimenten 2 till 4 gånger så höga bakgrundsnivåerna. Enär som
betydande del föroreningarna kommer från Nordsjön ochav en
mindre del bidrag via skandinaviska floder och från Kattegatt.utgör

delar Skagerack har sjunkande föroreningshalterI iuppmättsav
sedimenten, sannolikt beroende utsläppen i Nordsjöområdetatt

tillförselminskat under de tio åren. En viss föroreningarsenaste av
formfrån utvinningen olja och kan påvisas bland iannatav gas av

halter barium. Tillförseln spårmetallerförhöjda andra ochav av
från oljeutvinningen osäker.organiska ämnen är mera

Förändringar i mikrofaunan i bottensedimenten i de djupaste
Skagerack antyder tillförseln organiskt materialdelarna attav av

årtiondena, vilket kan bero den ökadeökat under de senaste
eutrofieringen i Nordsjön.

Miljötillståndet i Arktis3.4

opåverkat känsligt område, medArktisområdet relativtär ett men
variationer ljusför-och i ochkallt klimat extrema temperatur

tilloch djuren i -Arktis anpassade dessahållanden. Växterna är
förförhållanden, i vissa fall gjort organismerna känsligaresom

förhöjda tungmetaller och POPsandra stressfaktorer. De halter av
fråndärför anledning till Tungmetaller släpps antalett storaoro.ger

Arktisområdet på Kolahalvön. frånpunktkällor i POPs släppst.ex. ut
antal källor i Kanada och också tillNorge, transporterasett men

området via atmosfären från avlägsetbelägna källor.

Arktis känslighet bör beaktas i förhandlingarna protokollettom
Områdettungmetaller och POPs till LRTAP-konventionen.om

minskadeskulle sannolikt påverkas positivt utsläppen i Europa,om
Ryssland för de bidragen för flertaletäven störstaom svarar

föroreningar.
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Miljötillståndet4 i de tio ansökar-

länderna

Introduktion14.

Miljösituationen inom CEE-länderna anförs ofta mycket dåligsom
med omfattande hälsoeffekter i industriområden, dåligt dricksvatten,
skogsdöd, markförstöring till följd ensidigt jordbruk ochav
övergödning, förstörelse grundvatten Mycket i beskriv-etc.av
ningarna väl underbyggt, det finns också kraftiga överdrifterär men
framförallt vad gäller den geografiska omfattningen problemen.av
Visst miljösituationen helt oacceptabel i industriområden,mångaär

det sker också och snabba förbättringar. försökVarje tillstoramen
beskrivning blir till följd de snabba förändringarna endastav en
ögonblicksbild.

bestående intrycket,Det dock många länder har unikär att en
fauna och flora med europeiskt och i vissa fall globaltärarter som av
skyddsintresse. Detta resultat låg tillväxttakt ochär ett ettav en
förhållandevis lågt tryck och exploatering markernaturresurser av
för köpcentra, parkeringsplatser, bensinstationer,vägnät, m.m.,
jämfört med vad i Europa. Skogs-och jordbruk harvästrasom ses

områden, utanför de intensivt brukade kollektivjordbruken,över stora
varit mindre intensivt. harDessutom områden automatiskt blivitstora
skyddade på grund militära områden och kuststräckoratt storaav
varit oåtkomliga för all mänsklig verksamhet.typ av annan

säkert anledningAnsökarländerna har haft ställa sig fråganatt
ökad tillväxttakt västlig modell bidrar till långsiktigtettom en av

uthålligt samhälle med bevarande biologisk mångfald, samtav
huruvida EU-inträde verkligen till fördel för deras miljöett är egen

Utvecklingen4.2 samhällsstrukturen har starktav

påverkat utsläppen till luft och vatten

snabba industriellaDen utvecklingen i efterEuropa andra världskriget
Östeuropaledde i både och tillVäst- snabbt ökande utsläpp av
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föroreningar till och luft och snabbt ökande avfallsmängder.vatten
Försämringen luft- och Vattenkvalitet åtföljande effektermed påav
ekosystem och hälsa, uppmärksammades i framföralltEuropavästra
under och1960- l970-talen. ledde till systematisktDet åtgärds-ett
arbete för begränsa utsläppen, framförallt från industri- ochatt
energiproduktion, till utbyggnad kommunala reningsverk. Desamt av

miljöproblemen från dessa sektorer har under de gångna åren20stora
reducerats i betydande omfattning.

ÖsteuropaUtvecklingen fram tilli 1989-90

Östeuropa rådde inom de centralplanerade ekonomierna heltI en
miljön, vilken ofta förnekadespå i ambitionen uppnåattannan syn en

snabb ökning industriproduktionen förväntadoch därmedav en
ökning i materiell välfärd. Som bekant uteblev den förväntade

välfárdsökningenmateriella och i stället ökade i levnads-gapet
standard till länderna i kommunismen föll förelågNär 1989-90,väst.
omfattande brister såväl i ländernas industriella utveckling isom
miljöarbetet. Bristerna i miljöarbetet hade skapat "miljöskulder"stora
såväl i form uteblivna investeringar i form lokalt, och iav som av
vissa fall regionalt kraftigt, försämrad miljö och hälsa.

Källor till föroreningsproblemen

Luft- och vattenföroreningar allvarliga miljöproblem i delarutgör av
de central- och östeuropeiska länderna. viktigaste utsläppskällornaDe

uppvärmning, elproduktion, industri.är transporter tungsamt
Omfattande utnyttjande kol och brunkol med höga svavelhalter, iav
kombination med brist på åtgärder för begränsa utsläppen har lettatt
till utsläpp. Koncentrationen industri särskilt till vissastora tungav
områden tillsammans med hög energiförbrukning produceradper

faktor bakom utsläppen.enhet de högaär en annan
höga energiförbrukningen beror i första hand den fördaDen på

energipolitiken i de tidigare centralplanerade länderna. Energianvänd-
industri,ningen inom såväl övriga samhällssektorer i hushållensom

kraftigt subventionerad och de låga energipriserna medverkade tillvar
oproportionerligt hög energiförbrukning. Energiförsörjningenen

import-avbaserades under lång tid på energiråvaror till fördelaktiga
priser från Sovjetunionen utnyttjande inhemskasamt av resurser

kol och brunkol. exempel kan pekas energiför-Som attsom
sörjningen i Polen och Tjeckien till 50% baseras på kol ochänmer
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för bostadsupp-utsträckninganvändes i högKolbrunkol. även
till luft-bidragitlåg höjd någotmed utsläppvärmning attsom

ÖsteuropeiskaCentral- ochi destäder ochkvaliteten i många tätorter
dålig.mycketfortfarandevarit och i många fallländerna har är

punktkällor,dominerasLuftföroreningsutsläppen storastoraav
Transportsektoms bidragindustrianläggningar.kraftverk och är

förhållandevis litet.snabbt ökande ännumen

Vattenföroreningsproblemen

Även liksomidag,Vattenproblemenvattenproblemen ärär stora.
det påSannolikt berorhögprioriterade.generellttidigare, att

exempel kansynliga. Somvarit relativtproblemen nämnas att
långtgåendeformelltdricksvattenlagstiftningen i Litauen änvar mera

0rd och demellan lagenspraktiken långtdet iEU:s även varom
förhållandena.verkliga

omfattarreningsverk harutbyggnad ännuEn startat, menav
avloppsvattnet. detdelbegränsad del Enendast stor avaven

olikahar hittills påmiljöområdetbiståndetinternationella satsats
Östersjö-igäller inte minstavloppsreningsprojekt. Dettaochvatten-

avloppsproblem del de såstorstädernasområdet där utgör stor aven
handlings-i I-IELCOM:senvironmental hot spots""prioritykallade

Östersjön. -CEE-länder dock denbegränsasför I mångaprogram
andelrelativtreningsutbyggnaden sannoliktframtida att stor avav en

och därförsamhällen mindre 2.000lever ibefolkningen än personer
eller HELCOM:s krav. Urnågraomfattas EU:sinte kommer att avav

inteemellertid från dessabelastningenmiljösynpunkt kan grupper
oväsentlig.vara

efter 1989-90Utvecklingen

ochsnabb förändringansökarländemasker iSedan 1989-90 en
levnadsstandard iuppnådär ambitionenutveckling, är att somsamma

och innehållerdärför snabbareOmvandlingen störreEuropa. ärvästra
fram tillhittills letthar ocksåOmvandlingenden ikast väst.än

det finns helatabell 25,miljöförbättringaromfattande se t.ex. men
snabbareutvecklingen skermateriella änrisk dentiden atten

miljöfrågornadärför viktigtmiljökrav.genomförandet Det attärav
integrationsamhällsomvandlingenhelainkluderas ihela tiden genom

miljö- ochpåverkaralla sektorerinommiljöhänsyn somav
naturresurser.

9 17-1380
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Tabell 25. Minskning i emissioner svavel och kväve från de 10 ansökar-av
länderna Ryssland, Ukraina och Vitrysslandsamt mellan 1980
och 1994 enligt EMEP

Svavel Kväve N02 Kväve NH3
Bulgarien 26% 21% 55%- - -Estland 49% 40% 10%- -
Lettland 10% 10% 10%
Litauen 10% 10% 10%
Polen 36% -10% -30%-
Romänien 68% +20% 10%-
Ryssland 58% +l5% -35%-
Slovakien 69% 12% -24%- -
Slovenien 25% +38% 10%-
Tjeckien 44% 61% -12%- -
Ukraina 55% 50% 10%- -
Ungern 55% 33% -l8%- -
Vitryssland 49% 13% 10%- -

det följandeI beskrivning den aktuella miljösituationenges en av
i CEE-länderna med jämförande utblickar situationen inom EU.mot
Beskrivningen i utifrån "miljöhotsindelning".görs denstort Fören

önskar detaljerade underlag hänvisas till litteraturlistan, sist isom mer
denna bilaga.

4.3 Lokal luftförorening fortfarande förekommer-
höga halter tydliga förbättringar kanmen ses
för flertalet ämnen.

Svaveldioxid och partiklar sot och industriellt stoft förevar
kommunismens fall det kanske främsta miljöproblemet i antalett

Östtyskland,industriområden, framförallt i södra nordvästra Tjecko-
slovakien och södra Polen. Bl.a. orsakade de låga, subventionerade
energipriserna oproportionerligt hög energiförbrukning ochen
därmed utsläpp använde kol. Svaveldioxidhalterstora attgenom man

mellanårsmedelvärden ug-m350 och 100 ochsom som
dygnsmedelvärden ug-m3på i storleksordningen 300 förekom
frekvent. uppskattarFör 1990 cirka 50% storstäderna iattman av

Europa halteröstra WHOs gränsvärden.uppmätta över
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tabellEfter har förbättringar uppnåtts 25.1990 avsevärda
svaveldioxid kväveoxider har minskat markant, 20Utsläppen ochav -

imellan och extremhalterna S0240% 1990 1994. I Prag ärt.ex. av
förmindre hälften vad de 10 år sedan CHIäncentrum nu av var

1996.
Även svaveldioxid, bly och partiklar harhalterna i städerom av

CEE-länderna ihela har de urbana områdena igått Europa,överner
områden inomluftkvalitet motsvarande urbanaallmänhet sämre än

kanför partiklar och bly.speciellt svaveldioxid, DettaEU,
för långtidsexponering förexemplifieras med riktvärdeWHOs

destäderna i CEE-ländema medansvaveldioxid överskreds i 51% av
städernaendast överskreds i 13% i EU.av

för och för vilka dataandra föroreningar betydelse hälsanFör av
jämförti ländernaföreligger emellertid inte situationen CEEär sämre

ikvävedioxid, vilken till del har sittmed EU. För stor ursprung
ingen signifikant skillnad i halter mellan CEEtrafikutsläpp föreligger

halten kvävedioxid någotsannolikt såoch EU. Det ärär attsnarare av
biltrafik. Utsläppen ochtill följd omfattandehögre inom EU, av mer

dessutomstigit i flera CEE-städer efterkvävedioxid harhalterna av
trafiken ökat.till följd1990 attav

Försurning de minskade svavelutsläppen i4.4 -
efter har medfört minskat1990Europaöstra

nedfall bl södra Sverigei a

miljöproblemende i deFörsurningen Europa. Istörstaär ett av norra
länderna, angränsande Ryssland, Nederländerna,nordiska områden av

Danmark, delar och Tyskland har påtagligaStorbritanniensamt av
försurningseffekter observerats. alla försurade sjöarOmkring 80% av

Finland Skottland.finns i Sverige, Ryssland, ochNorge,
CEE-ländema försurningsproblemen framföralltInom är

markförsurningomfattande och skador skog debegränsade till på
Europaomfattande i hela i områden med kolförbränningstormest

främstsvavelutsläpp,därmed i den k triangelnoch stora svartas
Östtyskland,södra delen tidigare Tjeckien,bestående norraav av

och södra områden nedfallet,Slovakien Polen. dessaI är trots en ca
fortfarande svavelminskning utsläppen, 40 kg30% emotupp perav

områden, dvs fyraoch medelvärde tillha år, över -större tresom
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gånger så högt till svensk skogsmark. Lokalt nås högreännusom
depositionsnivåer.

kritiskaDen belastningen överskrids i många områden och det
nedfallet de viktigaste orsakerna tillsura anses vara en av

skogsskadorna och i vissa regioner skogsdöd. Den senaste rapporten
skogstillståndet i ICP visarEuropa Forests dockom en

signifikant förbättring kronutglesningen hos barrträd i dessaav
områden, vilket har sin förklaring i de minskade utsläppen,trorman
särskilt deS02 åren. Försurningseffekter föreligger också isenasteav
nordvästra delen Ryssland Karelen och Kolahalvön. Utanförav
dessa områden försurningseffekterna begränsadeär

Marknära4.5 hälsoeffekter och minskadeozon ger
skördar problemen iär större västramen

Europa

Mätningar marknära har pågått i nordvästra iEuropa änav ozon mer
år medan ozonförekomsten i inte följts20 Europaöstra upp

systematiskt. Under de har mätningar utförts i Polen,2-3 årensenaste
Tjeckien, Estland, Lettland och Litauen. Trafiken i harEuropaöstra

jämförthittills legat blygsam nivå med i taktEuropa. lvästraen
med tillväxt och utveckling kan befaras denna skillnad minskar påatt
sikt, eftersom främst kväveoxidemissionerna kan komma ökaatt en

dessa länder under de Lettlanddel i åren. Mätningar i ochnärmaste
ug-m3ozonhaltenPolen visar sommartid kan uppgå till med120att

ug-m3.maxvärden Bakgrundshalten i likhetenstaka 150 ärmotupp
pg-m3.med Sverige, 30-60 Mätunderlaget dock fortfarandeärt.ex

och det svårt få samlad bild. Ozonförekomsten ibegränsat är att en
lägreCEE-länderna för närvarande något änut att varaser

deriskerar sig nivåerförekomsten i Europa, närmavästra att sommen
ökad trafikintensitet.i takt med tillväxt ochfinns i Europa,västra
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tungmetallerochPersistenta organiska4.6 ämnen -
fortfarandenivåernaminskargenerellt men

framförallt lokaltproblem

för bedöma olikaunderlagsamlatfunnitsdet inteTidigare har ett
ochtungmetaller POPstotala emissionernafor dekällors betydelse av

kortinomsådant material kommeråtgärder bör riktas. Ettoch hur att
kombination medbeödmningar. Iför sådanaanvändaskunna en

sådanadepositionspridning ochberäkna ämnenmodell för att av
utvärdering kunnaövergripandekommerinom EMEP attmeren

Ännu förekomst ibedömaunderlag fördock brasaknas attettgöras.
effekternaekosystemenandra delarluft, och samtvatten avav

länderna,iorganiska CEEoch persisitentatungmetaller ämnen
därhots.k.klart förekommerEU-länderna. Heltiliksom spots,

utbredningengenerelladenallvarliga, ärmycketproblemen är men
känd.inte

metodereffektivaAvfallsmängderna ökar att4.7 -
behövsavfalletoch hanteraminska

deCEE-ländernaolikaanförs ofta deAvfallsproblem ettsom avav
bildenhetligproblem. Någonbeskriver sinade självaallvarligaste när

tidigareföreliggerländernaavfallsproduktion inom nämntssomav
sannoliktländerför samtligacapita 10Avfallsmängdernainte. ärper

uppskattningenkelutifråni Europabetydligt mindre västraän aven
ökar.konsumtionsnivåer, deländersolika men

ellersärskilt högtprioriterades inteavfallshanteringochAvfall
Deponeringekonomierna.centralplaneradeförsummades kraftigt i de

alla olikahandhelt dominerandetipp det typersättet att ta omvar
ochhushållsavfallblandmedfördeavfall. Detta annat attav

tillsammansdeponeradesavfallofta miljöfarligtindustriavfall
i marken inomindustriavfalletfall grävdestippar. mångal ner

ochillegala tipparellerAntalet okända äranläggningarna. var
mängderdesärskiltlproblemfortfarande Ett utgörs storastort. avav

sovjetiska sinalämnade kvar påavfall deolika truppernatyper som
hem.de drogsbaser när
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Ansökarländerna står inför problemen dels hand alltatt ta omnu
lagrat/nedgrävt avfall dels utveckla modern avfalls-gammalt en

inom dettai enlighet med de principer etablerats EU. Ihantering som
och kunnasammanhang gäller det också möjligt stå emotatt om

förpackningsavfalldet ökande inflöde förpackningar ochhantera av
handeln med kommer upphov till.den ökande Västeuropa att gesom

EU-länderna står införSamtidigt skall komma ihåg ävenattman
avfallsområdet det kommermycket problem på att tastora som

Ländernas insikt detta avspeglasinnan kunnat lösa.många år omman
svårigheter haft direktiv rörandebland i de att ettannat man enas om

avfallstippar.

mångfaldNaturvård och biologisk4.8 -
tillgångansökarländemas stora

EU-kommissionens ansökarländerna har samtligaavierEnligt om
i form biologisk mångfald.betydande Dennaländer naturresurser av

länderna blir medlemmar.tillgång för unionenskulle utgöra omen
aktuella länderna undermarkområden i deGenom att stora

därmed undandragitsvarit militära områden ochtidigare år
effektivttillträde har dessa erhållitexploatering och allmänt ett

tradition naturvårds-Ansökarländerna har dessutom lång påskydd. en
lagstiftningpolitiska förändringarna fannsområdet. Redan före de

gåendeoch till sin omfattning lika långti många länderna varsom av
Olikavästeuropeiska länderna.motsvarande lagstiftning i desom

nationalparker, etc.skyddade områden naturreservat,kategorier av
emellertid i huvudsak inriktadeviktig skillnadfanns. En attvar man

urskogar,skydda orördanaturvårdsarbetet naturtyperatt
skyddai mindre omfattning påvåtmarker, etc. och att t.ex.

odlingslandskap.traditionella
området naturvård ochSammanfattningsvis kan konstateras att

ansökar-miljöområdet därmångfald den sektor inombiologisk är
problem uppfylla EU-kraven.ha minstländerna kommer attatt
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4.9 Förväntad utveckling emissioner till luft iav
ansökarländema

För uppskatta betydelsen framtida förändringaratt i utsläpp kanav
nuvarande lagstiftning jämföras med den skulle gälla vid EU-ettsom
inträde. Vi har valt studera förhållandena i Polen ochatt Tjeckien

dels eftersomnärmare, vi haft tillgång till nödvändiga data, dels
eftersom dessa länder de betyder förär situationen inommestsom
EU. Underlag för dessa uppskattningargöra föreliggeratt delvis i
nationella den polska utredningen ingårrapporter, t.ex. i dennasom
studie.

Svaveldioxid

svaveldioxidutsläppenFör energiproduktionenär i anläggningarstora
den viktigaste källan i CEE-länderna. I Polen bidrar denna källa med

57% svaveldioxidutsläppen och den lokala förbränningen förca av ca
22%. Motsvarande uppgifter för Tjeckien 51% respektive 23%.är
Förbränningen sker huvudsakligen med kol, finns i lager.storasom
Omfattande investeringar för begränsa utsläppen svavel- ochatt av
kväveoxider från fasta förbränningsanläggningar genomförs framför-
allt i dessa länder, i viss utsträckning sker investeringar i deävenmen
övriga CEE-länderna.

För närvarande den tillåtna emissionenär svaveldioxid vidav
anläggningar i5OO MW Polen g/GJ,200 vilket 540nya motsvarar ca

mg-m3 jämfört med EU:s 400. FörNOx har Polen någotett strängare
mg-m3krav EU, 170 g/GJ motsvarandeän 460 jämfört med EU:sca

650. lagstiftningEU:s på luftvårdsområdet i många fallär strängare
nuvarande lagstiftningen iän CEE-länderna. Men viktigt också hurär

lagstiftningen implementeras.
Genom de förbränningsanläggningarnaatt till EU-storaanpassa

krav, effektiv rökgasrening, 90% reningsgrad,motsvarar kansom ca
ungefär halvering S02-utsläppen erhållas. Genom ävenatten av
reducera småskaliga förbränningsutsläpp, i dagens lägemer som
bidrar bådamed drygt 20% i de länderna, kan ytterligare reduktioner
uppnås. PolenI pågår visst arbete med påverka utsläppen frånett att
såväl bostadsuppvärmning industriell förbränning. Man planerarsom

använda, med polska mått lågsvavliga kolatt med 0.6mätt, O.8%-
svavel. bostadsuppvärmningFör planeras naturgas ersätta
koleldningen.
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uppfyllaFör det andra svavelprotokollet 66%-igatt är en
minskning nödvändig för Tjeckien. Från 1994 ska utsläppen minska
från miljoner till1.3 år 630.000 år år 2010.ton tonca per ca per

Polen ska utsläppenFör under tid minska med i detsamma
från50%, drygt miljoner2.6 till miljoner1.4närmaste ton ton.ca

Svavelprotokollets förefallermål därför möjliga nå. Ytterligareatt
utsläppsminskningar kan sannolikt i viss grad erhållas genom
energieffektiviseringar.

Kväveoxider

Åtgärderna kväveoxider i drivs flera faktorer:Europamot av
hälsoeffekter kvävedioxid i förekomst fotokemiskatätorter,av av
oxidanter marknära effekterozon, kvävenedfall i formsamt av av
försurning eutrofieringoch land- och havsmiljö. I ännu störreav
utsträckning för svavel utsläppen i EU-länderna halter ochän styr
deposition inom EUs område. Mindre depositionen inom10%än av

härrör frånEU Polen, Tjeckien -och CEE-länder.andra Polen och
Tjeckien uppskattas bidra med 2% vardera, medevärdeettca som

hela områdeEU:söver
tabell 26 de länder för vilka fattadeI redan beslut ochpresenteras

nationella mål minskade nivåer. länderDe inte finns på listanger som
i dagens läge antingen bibehålla sina utsläppsnivåer eller ökaantas

utsläppen till år 2010.

Tabell Minskning i26. NOx utsläpp 1994-2010 i de Europeiska
länder för vilka nationella mål och implementerad EU-
lagstiftning beräknas förbättringarge

Nederländerna 77% Finland 21%
Slovenia 53 Schweiz l9
Liechtenstein 32 Storbritannien 16
Danmark 30 Island 14
Norge 28 Irland 14

ÖsterrikeSpanien 28 l2
Tyskland 26 Bulgarien 1l
Sverige 21 Vitryssland 9

tabellenAv framgår emissionerna i de flesta länderna påatt
listan uppskattas minska med jämfört med20-30% dagens nivåer. De
flesta dessa EU-länder. del länderEn har mycketärav egna

tex.omfattande åtaganden, Nederländerna, utsläpp planerasvars
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Österrike relativtoch Schweiz kommerminska med 80%.nästan
minska sina utsläpp medlistan, de har lyckats 25långt påner men -

före30% 1995.
utsläpp förväntas i dagens lägeCEE-länder med relativtI stora

öka.ske eller alternativt, utsläppen kommaförändringaringa antas att
från förbrännings-reducera utsläppen NOxFör storaatt av

EU-inträdeskulle kunnai Polen och Tjeckien,anläggningar ett ge en
utsläppMinskade NOxförbättring i storleksordningen 20 30%.viss -

knappast påverkakommer, dockCBE-ländernai nämnts attsom
vissa skillnaderför svavel förekommeri Liksomsituationen EU.

vinna påtotalt har relativt litetmellan regioner, EU attsett attmen
EU-regler.CEE-länderna tillämpar

CBE-länderna krävsutsläppen ytterligare iminska NOXFör att
arbetetransportsektorn. pågår juståtgärder inom Inom EUäven nu

fordonstekniska åtgärder, delstransportsidan dels viamed åtgärder
åtgärder idag planerasförbättrad bränslekvalitet.via De attsom

beräkningarna inomuppskattas, i enlighet medinföras till år kan2010
trafikutsläppenungefär minskningAuto-Oil-projektet, 40-50% avge

det realistiskt,den danska utredningenEnligtNOx. är motav
från förvänta utsläppenerfarenheternabakgrund Västeuropa, att attav

ungefärminska medfrån transportsektorn kommerkväveoxider attav
uppfylls.utsläpp från fordongällande EU-krav rörande50 procent om

bidrar med 30-40%förutsättning transportsektornUnder att av
skulleoch Tjeckien,i länder Polentotala NOx utsläppende som

med minskning dereduktioner kunna bidratransportsidans NOX aven
visats betyderi storleksordningen 10-20%. Somtotala NOx utsläppen

utsläppsförändringar mycket förinte särskilt EUdock dessa som
helhet.

Ammoniak

minska havland och åtgärderdepositionen kväveFör äröveratt av
lika viktigaammoniakutsläppenreducerade kvävetdetmot som--

kväveoxider. läge finns dock ingadagensutsläppen Iåtgärder mot av
överenskommelser till luftminska utsläppeninternationella attom

källan. har ingadominerande EUjordbruket, den heltfrån ärsom
mot harammoniakutsläpp. HELCOMdirektiv kraftfullt riktar sigsom

med tankegödselhantering,utfärdat rekommendationer om
Östersjön. finnsNationella strategierammoniaktillförsel tillminskad

förväntasinklusive Sverige. Sammantageti flera länderdessutom
kväveprotokollsamband meddessa.förändringar Iinga nyttstora av
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inom LRTAP och försurningsstrategiEUs förväntas dock även
ammoniakproblematiken inkluderas.att

Tungmetaller och POP

Deposition och anrikning i landmiljön kvicksilver och persistentaav
organiska orsakas till delämnen på regional skala.stor transporterav
Utsläppen i CBE-länderna idag ofullständigt karterade, denär men
framtida trenden sannolikt minskande. kadmiumFör och bly har,är

den regionala spridningen minskat kraftigt i betydelse.nämnts,som
kvicksilver ochFör POP kan luftutsläpp från CBE-länderna ha viss

påverkan landmiljö.EUs Grovt uppskattat torde denna dock inte
överstiga vad fallet for svavel. kvicksilverFör tordeärsom en
jämförelse med svavel högst relevant, de samtidigavara p.g.a.
emissionerna svael och kvicksilver från kolförbränning inte minst iav
Polen och Tjeckien.

Utsläpp till från CEE-ländema förorenar floder, sjöarvatten som
och hav kan påverka situationen inte bara i det landet iutan ettegna

Östersjön,eller flera närbelägna länder. Förutom effekter miljönpå i
till avpåverkas exempel miljön i floder till exempel Oder vadsom

såväl Tyskland Polen släpper Detta bilateraltutgörut. ettsom
problem kan påverkas striktare lagstiftning och EU-ettsom av en
inträde. Trenderna för framtiden minskande utsläpp, vidareär se

Östersjön.under påverkan

Globala eflekter vcixthuseflekten-
Uppskattningar växthusgasutsläppen i dagens läge ofullständigaärav

fleraoch delvis mycket osäkra. För länder, inklusive CEE-länder,
föreligger frågetecken såväl för utsläppen koldioxid förav som
utsläppen och lustgas. Bedömningen miljöeffektsynpunktmetanav ur

gjorda och planerade nedskärningar blir därför osäker.av
Flertalet ansökarländerna har ratiñcerat klimatkonventionen.av

Hittills har det mål uppställts internationell bas frysaattsom -
utsläppen på års nivå fram1988 till år 2000 för därefter minskaatt -
har varit relativt lyckosam flerai CEE-länder, bl.a. Polen, där 25%ca
minskning uppnåtts mellan 1989 och Generellt uppskattas1995. i
CBE-länderna minskning, jämfört20% med utsläpp.1988 års Tillen
del beror nedgången på den ekonomiska tillbakagången inder 1990-

tilltalet, del på energieffektivisering och andra aktiva åtgärder.mer
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minskaFör utsläppen vidare Föreligger osäkerheter vilkaatt om
krav kan komma ställas. Strategier för fortsatt minskning harattsom
utarbetats bl.a i Polen. uppskattas energieffektiviseringarHär i
industri och bostadssektor övergång från kol till ochnaturgassamt

Ävenförnybara bränslen. skatter och avgifter planeras användasatt
för motverka utsläpp.att

Sannolikt kommer CBE-länderna vid EU-inträdeett tvungnavara
leva till de kommande EU-målen. potential bedömsEn finnasatt upp

för energieffektivisering och energibesparing i CEE-länderna,
sannolikt potential dei nuvarande EU-länderna. Sådanastörre än
åtgärder kommer sannolikt skyndas vid EU-inträde, huratt ett men

minskningar kan uppnås kan i dagens läge inte uppskattas.stora som
Ytterligare motverkan växthuseffekten förväntasav genom

minskade utsläpp koldioxid och från avfallsdeponering, närmetanav
länderna kommer uppfylla planerade direktiv förEUsatt
avfallstippar. danska utredningenDen uppskattar utsläpps-
minskningen i CEE-ländema till mellan 60-70% nuvarande.av

Slutsatsen blir inte med nedskärningarna kanävenatt nyttanom
kvantifieras så kommer EU-inträde sannolikt påskyndaett att

positiva för reducera utsläpp koldioxid ochär attprocesser som av
andra klimatgaser.

Globala effekter nedbrytning ozonskiktetav-
Produktion skadar ozonskiktet sker bl.a. i Polen,ämnenav som
Tjeckien och Rumänien. Konsumtionen sådana kemikalier i deav
flesta CEE-länderna har dock kraftigt minskat, i storleksordningen 75

80% mellan och 1994.1986 Trots detta uppfyller länderna fulltinte-
åtaganden enligt Montrealprotokollet. EU-inträde skulleEttut

komma skärpa kraven CEE-ländema bl.a.vad gäller CFC-att
föreningar och trikloretan, avveckling aktuella ämnen samtmen en av

dessautnyttjaromställning kommerämnen, attav processer som vara
kostsam.
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ochMiljötillståndet i Leningrad-
Kaliningradområdena, Karelen,
Murmansk-området, Vitryssland och

Ukraina

KaliningradområdenaLeningrad- och5.1

föreliggermiljötillståndetsammanfattande beskrivningNågon av
de allvarli-utpekassannolikt inte. föroreningskomponenterTre som
osäkert hurkvävedioxid fenolpartiklar stoft, . Det ärsamtgaste;

användas. Allmäntkan bedömas ochdessa mätningar attanges
ingatillfredsställande ochi städernaluftkvaliteten är att stora

förorenings-femårsperioden. starktden sista Ettförändringar skett
från förstäder tillatmosfärenFinska Viken, viatryck rapporteras

bidragen.för deintensiva trafiken ståPetersburg.St. Den störstasägs
Även från såallmän nedgång 1993,en ärrapporterar omom man

områden.från dessafortfarande mycketutsläppen till vatten stora
iallt förorenat gårProblem föreligger, då nästan ut orenatvatten

förorenasfloden starktavvattningenFinska Viken via Neva somav
näringsämnen ochgäller såvälstorstaden Petersburg.St Detav

miljögifter.organiska Viatungmetaller ochorganisk substans som
förorenings-kartläggningbistånd pågårinternationellt aven

årgärdsplaner.vilken ska leda tillsituationen,
miljötillståndet iinformationenSammanfattningsvis är om

vattenföroreningsproblemsvårtolkad.knapphändig och Storaområdet
utbredningen luft-medan förekomsten ochhelt klart,föreligger av

kan bedömas.föroreningar inte

Karelen och Murmansk5.2

underlag. KolahalvönsMurmansk saknas braKarelen ochFör ett
dominerartungmetallersvaveldioxid ochutsläpp främststora av
skerbetydelse. Utsläppenutsläppandra närabilden, ärzavävenmen

i dessa länderFinland och områdensåvältill Norgegränsen son
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bilaterala studiermiljön. Genomliksom den lokalastarkt,påverkas
ochluftfororeningsmätningarharNordkalottenstudieroch över

vegetationeffekter påKlarautförts.miljöeffekterundersökningar av
Ryssland inomFinland och ii Nordnorge,har rapporterats ennorra

kmz. område.dettahelt inomsaknasRenlaven2.000area av
tungmetaller. Fråneffekterna ochS02orsakasHuvudsakligen av

minskatsvaveldioxidemissionernaNikel, Pechenga harsmältverket i
1993.till 254.0001985från 365.000 tonton

Vitryssland5.3

effekternaVitrysslandmiljöproblemet iöverskuggande ärheltDet av
kontamineradblevlandytandå 22%Tjernobyl-olyckan avav

i städerna,Vitryssland luftkvalitenanförövrigtnedfall.radioaktivt I
miljöfrågor.prioriteradesinaavfallshanteringochgrundvatten som

.inettoimportörberäkningarenligtVitryssland EMEP:sär aven
denedfallet .visarberäkningarochluftföroreningar tatt egnaav

detammoniak 35%förhållandevis små,nedfallsbidragen tär avex.
totala.detsvaveloch 14%det totala6%totala, N02 avav

58%, NOXbetydligt S02minskatharLuftföroreningsemissionerna
capita S02Utsläppenoch1991 1995.mellan19%30%, VOC avper
Storbritannienilägreansökarländer ochflertaletlägre i ävenänär

Sverige.ihögre änmen
medminskatocksåförorenat hartillUtsläpp vattenvatten caav

gällerminskningenoch 1995. Den1990mellan största30%
sulfat 28%ammonium--37%,fosfor -62%,oljeprodukter -63%,

ökningmycketSamtidigtoch -23%. storBOD rapporteras avom en
ochkväve koppar.utsläppen av

Ukraina5.4

ochstäderluftkvalitén imiljöproblemviktigasteUkrainas anses vara
har ökatanläggningarstationäraAntaletindustrier.kring större

Vidare harsedan 1990.minskat 34%haremissionemasamtidigt som
kraftigt.ökati städernatrafikemissionerna

problemochvatten mycket lågKapaciteten stortettäratt rena
avloppsvatten.ochdricksvattenstäderföreligger i att rena
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Ett tredje allvarligt miljöproblem fast avfallutgör försom
närvarande dumpas land. Av allt avfall i Ukraina står hushållen
bara för 3% jämför Japan 19% och Tyskland 26%.

Viktiga miljöproblem i ansökar-

länderna inom olika samhällssektorer

Miljösituationen i de tio ansökarländerna, såsom beskriven av
länderna själva eller EU-kommissionen, återfinns summerad iav
tabellform nedan. l tabell 27 översikt de olikapresenteras överen
sektorernas miljöproblem.

Tabell 27. Sammanfattning viktiga miljöproblem i ansökarländernaav
Sektorvis Energi Indus- Trans- Avfall Av- Dricks

tri loppsport -vatten
vatten

Estland x x x
Lettland x x
Litauen x x
Polen x x x x x
Tjeckien x x x x x
Slovakien x; x x x
Ungern x x x
Slovenien x x
Bulgarien x x x
Rumänien x x x x

Över-Hotvis Försur Avfall Luft- Biolog
ning göd- kvali- mång-

ning faldtet
Estland x x
Lettland x x
Litauen x x
Polen x x x x
Tjeckien x x x x
Slovakien x x x
Ungern x x
Slovenien x x x x
Bulgarien x x x
Rumänien x x x

Biologisk mångfald positiv miljöfaktor.nämns som en
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Estland6.1

elproduktionen Estland minskat med sedani 50%Trots änatt mer
räknat capita. viktigasteutsläppen koldioxid De1989 är stora perav

industriellakällorna till detta dels oljeskifferförbränning,är ävenmen
cementproduktion.utsläpp från

energiproduktionOljeskifferforbränningen för är storen
koldioxidutsläpp,komma till med. barautmaning Interätta storaatt

harsvaveldioxid erhålles. Estlandutsläppävenutan stora genomav
fortfarandeutsläpp, landetskifferförbränningen så ärattstora

svaveldioxid. Betydande insatsernettoexportör t.ex.somav
partikelfilter nödvändiga. Oljeskifferutnyttjandetrökgasrening och är

från askavfallsupplag och föroreningförorsakar också giftigt läckage
för närvarande dejordbruksmark, regeringen överväger ersättaattav

tidsplan harmed teknik, någongamla anläggningarna ännuny men
inte fastställts.

utbyggnad pågårVattenproblemen betydande,är en avmen
i sådanHittills har lyckats byggaavloppsvattenreningen. utman

med ochorganiska minskat 80%omfattning, utsläppen ämnenatt av
fosfor och kväve med repektive 25% sedan 1990.utsläppen 50av

betydande mängderlopp har det i Estlands samlatsUnder årens
miljöfarligt avfall.avfall, inklusive militärt-, industri-, och

formen för avfallshantering.Deponering tipp den domineradepå är
frågorna för framtiden minskade viktigasteEn är attav

infrastrukturen för handavfallsmängdema byggaatt ut att tasamt om
den omfattandeavfall produceras. bidrardet Som nämntssom

Äventill avfallsproblemen. vissa problemoljeskifferhanteringen även
avfall föreligger i samband med bl.a. avvecklingenmed radioaktivt av

militära anläggningar.
mångfaldfinns i form biologisk iEstland betydandeI resurser av

biotoperskogliga ekosystem, imarina, limniska och ävenmen
slåttermarkerpåverkade människan, betade strandängar,t.ex.av

Ösel ochutefter vattendrag alvarmarkerna Dagö.samt

Lettland6.2

i övriga delarLettland mindre allvarligaMiljöproblemen i änär av
till kallade hotproblem finns koncentrerade såregionen. De är-som
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Jämfört med Estland och medelvärdet Europaspots. över är t.ex.
koldioxidutsläppen i Lettland små. Bl.a. beror detta energipro-att
duktionen i Lettland utnyttjar förhållandevis andel förnybarastoren
energikällor, vattenkraft och vedt.ex. samt torv.

Ytvattenkvaliteten särskilt grund kommunalaär, av
avloppsutsläpp, fortfarande problem. Eutrofieringen det främstaärett
vattenrelaterade miljöproblemet. Utsläpp obehandlat ellerav
otillräckligt behandlat avloppsavtten, läckage frånsamt
jordbruksmark.

Med undantag de problem förorsakas trafiken iav som av
Rigaområdet luftförorening inte något problem i landet.anses vara
Statistik transportsektorn saknas dock, varför det inte har varitöver
möjligt uppskatt trafikens andel utsläppen.att av

Avfall och avfallshantering prioriterade problem. Avfalletär
deponeras huvudsakligen tippar.på Många dem sköts på ettav
otillfredsställande och lokaliserade helt häsyn tillsätt är utan
omgivningens geologi och hydrologi. for framtiden gällerInsatserna
främst hand gamla tippar med farligt avfall hanteraochatt ta attom
ökande mängder hushållsavfall.

Även i Lettland finns rik biologisk mångfald, meden
oexploaterade kuststräckor och områden med sumpskogar.stora

Litauen6.3

Miljöproblemen i Litauen mindre allvarliga övrigai delarär även än
regionen. Nedgången inom industri och jordbruk har lett tillav

minskade föroreningsnivåer vattenmiljön.bl.a. i Ytterligare
minskningar förväntas i takt med reningsverk under byggnad iatt tas
drift. Vattenföroreningarna :dock fortfarande det akutaär mest
miljöproblemet. Förorening flod-, grund- och kustvattenav genom
utsläpp från och läckage från jordbruket särskilt allvarligt.tätorter, är

energieffektiviseringMiljöstrategin innefattar energisparande,
Tills vidare energiproduk-utveckling förnybara källor. skötssamt av

till del via kärnkraftverket Ignalina.tionen stor
den delarAvfallssituationen i Litauen liknar i övriga av

ökande avfallsmängder och otidsenlig avfalls-Baltikum, med en
Även det farliga avfallet problem. dumpas påhantering. Detär ett



BILAGA 2 273

förbrännings-förbränns ikommunala avfallstippar ellerolämpliga
krav.inte uppfyller EU:sanläggningar, som

med rikländer Litauen ekosystembaltiska harLiksom övriga
våtmarkerkustekosystem, skogar,floder,biologisk mångfald. Sjöar,

exempel rika biotoper.dynlandskap påhagmarkeroch ärsamtängs-

Polen6.4

arbetaavanceradeutvecklat dePolen sättenTrots attmestettatt av
allvarligafortfarandehar Poleni regionen, såmiljövårdsfrågornamed
och luft-avloppsvatten-områdenaviktigastemiljöproblem. De är

vårdssektorerna.
mycket ienergiproduktionkoldioxid frånUtsläppen är storaav

brutto-utsläppen räknassärskiltperspektiv,Europeisktett perom
Även utsläppenföroreningarför flera andranationalprodukt. är

problemfortfarandeKoleldade .kraftverkförhållandevis är ettstora.
partiklar. Transportsektomsvaveldioxid ochutsläppmed stora av

utsläppende totalastorleksordningen 20-25%för i avavsvarar
kväveoxider.ochkoldioxid

kraftigt iminskadeföroreningar från industrin,Utsläppen somav
inte ökat igenhar dockekonomiska tillbakagången,samband med den

beror påekonomiska tillväxten.den Dettatakt storti ettsamma som
effektenindustrisektornrekonstruktioninvesteringsprogram, samtav

infördes efter 1989.styrmedelekonomiskade somav
ochtillbetydandekanaliseratPolen har vatten-resurser

eller byggt 300har man.moderniseratSedan 1989avloppssektorn.
Ytterligare investeringar kommeravloppsreningsverk. storanya

bakgrund rinnerpolska flodernadeemellertid krävas utattatt mot av
Östersjön, standarddet krävs högområde därkänsligti ett

detframgånghaft vissharavloppsvatten. Man närbehandlingen av
föroreningsbelastningen jordbruketfrånminskagällt att

vattendragen.
avfall.producerarde länder iPolen Europa mestär ett somav

demetallverkfrånmed slaggtillsammans är storaKolbrytning
milj. tonkommunala avfallet 13 utgöravfallsproducenterna. Det

avfallalltmilj. ton. Nästanindustriella 122tiondel detbara aven
separering. tippamaskommunalaDenågontippdeponeras utan

finnaoch det svårtsluthållerkapacitet är atttaatt nya.
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Avfallsförbränning hand avfalletssättett att tases som om
energivärde och samtidigt minska energiproduktion ochannan

Ävendärmed sammanhängande utsläpp till luft. hanteringen farligtav
avfall behöver förbättras.

Kemikaliehanteringen kan bli framtida problem inteett om
lämpligt administrativt byggssystem ut.

Polen har bevarat rik flora och fauna och områden med unikaen
naturvärden. Trots del landet används för jordbruks-att storen av
ändamål så har förekomsten traditionellt lågintensivt jordbrukav
medfört områden kunnat bibehålla sin mångfald vadatt stora avser
såväl och djur landskapstyper. Bevarande denväxter som av
biologiska mångfalden fyra prioriterade områden i denär ett av
polska nationella miljöpolitiken. Enligt EU-kommissionens avi finns i
Polen fortfarande del områden med naturvärden skullestoraen som

tillgång inom utvidgad Europaunion.utgöra en en

Tjeckien6.5

utmaningen för TjeckienDen på miljöområdetstora är
ÄvenIuftföroreningarna. betydande framsteg gjorts for attom

reducera utsläppen från förbränning mellan 1989 och minskade1994
utsläppen medS02 36%, utsläppen medNOx 60% ochav av av
partiklar med 49% så utsläppen svaveldioxid och kväveoxiderär av
fortfarande och kräver ytterligare åtgärder inom industri-,stora

och energisektorerna. finns antal industriregionerDettransport-, ett
i nedgång där miljöproblemen särskilt allvarliga blackär ärsom

spots. uppmärksammad denMest tjeckiska delen den Svartaär av
Triangeln och Ostrava.

Tippning miljöfarligt avfall och fast avfall underav
okontrollerade former ytterligare problemär ärvtett stort som man
från tiden före 1989.
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Slovakien6.6

föroreningar grund ochallvarligaste problemenDe är ytvatten,av
harden lokala luftkvaliteten. Miljökvalitetenavfallshantering och

denbetydligt främst tack omstruktureringenförbättrats tungavare av
från industri har minskatindustrin. Särskilt luftföroreningama tung

tillproblemområdena idag begränsadesedan 1989 och äravsevärt
Bystrica.industriområden Bratislava, Kosice, Bankaviktiganågra

finns inom vattensektorn. berorAllvarliga problem Dessa
tillandel befolkning anslutenlitensärskilt på äratt aven

frånofta okontrollerade utsläppochavloppsvattensystemen stora
industrin.

farligt avfalldet gäller hanteringenFörbättringar har skett när av
fortfarande betydandehushållsavfall. Problemen emellertidoch ärav

eller lagringför behandlingoch befintliga anläggningar är
otillräckliga.

sig märkbaraföroreningskällor har börjatNya göra t.ex.som
tillverkningsindustrin, åtgärder.trafiken den lätta kräveroch

6.7 Ungern

jämförtmindre allvarliga,miljöproblemSamtidigt Ungerns ärsom
inom landetregionen och skillnadernaandra länders imed många

utmaninglandet detta införmindre uttalade, så står närstortrots en
avfallinom områdenagäller lyfta landets reglerdet samtvatten,att

luftkvalitet till nivå.beträffande EU:s
omstruktureringarochanvändningen bränslenFörändringar i av

minskat.luñföroreningsemissionema harindustrin har gjortinom att
växande luftförorenings-emellertid-den-snabbastTätortstrañken är

källan.
med jordbruket ochhängerVattenkvaliteten, nära sammansom

samhällen,avloppsvattenrening i mångabristenförvärras avsom
investeringar.problemet och kräverdet storaär stora

det finnsochtidigare försummatsAvfallshanteringen har
hushållsavfall.farligt avfall ochproblem det gällernär
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Slovenien6.8

finnsDet inga riktigt förorenade områden environmental hot ispots
Slovenien. finnsDet emellertid viktiga och i vissa fall växande
problem främst vad gäller Vattenkvalitet och avfallshantering, men
också beträffande förorening luft och mark.av

6.9 Bulgarien

Miljöproblemen i Bulgarien allvarliga och har inteär tacklatsännu
storaeffektivt Bulgarien har luftföroreningsutsläpp,sätt.ett särskilt

svaveldioxid och partiklar från kraftverk, industri,tungav
bostadsuppvännning och motorfordon. Avfallshanteringen är ett

allvarligt problemområde.annat

l 0 Rumänien

Rumänien står inför mycket problem miljöområdet. Dettastora
gäller samtliga nyckelområden dvs. Vattenkvalitet, avfallshantering

föroreningar lufti och mark.samt

Sammanfattning

Påverkan på EU utslapp CEE-länderiav

främstDet luftutsläpp, ochär i viss mån utsläpp tillgenom
vattenmiljön via floder och till hav CEE-ländergemensamma som
och EU:s medlemsländer kan påverka varandras miljö.

svavelFör och försurning kommer emissionsminskningar i
ansökarländerna endast marginellt påverka EU. Av de budgetaratt

föroreningstransporter iöver Europa utarbetats inom EMEP,som
framgår det i två CEE-länder påverkar miljö;att är EU:sstort sett som

fleraJämförtPolen och Tjeckien. med länderEU- Tyskland,stora
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CBE-länderna dock marginellFrankrikeStorbritannien och har
och i högre grad förbetydelse. gäller för svavel,Detta ännu

ammoniumdeposition.kväveföreningar, såväl nitrat- som
sannoliktCEE-länderna skulle reducerasStoftutsläppen i

depositionenEU-inträde. Härigenom kanvid ävenavsevärt ett av
minska vilket skulle kunnaalkaliskt stoft och baskatjoner avsevärt,

och påverkaförsurningssammanhang,betydelse ivissvara av
förUnderlag saknas dockregioner inom EU-området.närliggande en

kvantitativ bedömning.
endast påverkas iuppskattasOzonhalterna iEuropaöver attstort

utsläppsförändringar i CEE-förväntademindre utsträckning av
länderna.

CEE-ländernautsläppPåverkan på Sverige iav

från andraluftföroreningarutsträckningpåverkas iSverige stor av
försurning ochstorskaliga effekternadet gäller deländer, när av

effekteroch kvävenedfall,till följd svavel-eutrofiering samt avav
dock huvudsak-svenska miljön helhet påverkasozonhalter. Den som

utsläppensåväl påutsläpp från Detta berorligen Västeuropa. attav
förhållande tillriktning" ide ligger i "rättdär är attstora, som

dominerande vindar.
kväveoxidnedfallet i Sverige kommerochSvavel- att gynnas

implementerarutsläpparländerna inomde EUstoramest attav
förbrännings-bränsle och direktivet försvavel idirektivet storaom

Svavelprotokollet.ratificerar det andra Föranläggningar samt
detaljeradelikartatförhåller det sigoxidanter sätt, ävenett om mer

tillgängliga data.inte kan utifrånuppskattningar göras
försvenska utsläpplokala luftföroreningsproblemen, stårdeFör

tätortsluften ochiföroreningsbidragenden absolut delenstörsta av
Tätortsluften i Sverigedominerande källan.trafiken heltdär denutgör

inför förregleroch implementerarEUskulle vinna stort att
bränslekvalitet, såfordon ochhårda kravtrafikutsläpp och ställer

i Sverige.minskas effektivtdessa utsläpp kan ävenatt

ÖstersjönPåverkan på

Östersjön nedfallkvävenedfallluften främstpåverkas via samt avav
organiskapersistentaochtungmetaller ämnen.toxiska ämnen som

totaladen30%tillförseln betyderatmosfäriskaDen avca
kvävenedfalletvarifrånuppskattningkvävetillförseln. överEn av
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Östersjön härrör visar de nordiska länderna tillsammansatt stora
Östersjönsbidragsgivare till kväve via luften. Tyskland dock deger

bidragen. För minskastörsta kvävetillförseln via atmosfärenatt detär
främst länder inom EU viktiga. Ammoniakutsläppenär förstårsom
ungefär hälften kvävetillförseln.av

tillförselnDen kväve och andra föroreningar skerstora dockav
via Vattenförorening problem i delarvatten. är ett stort stora av

inklusiveEuropa i CEE-länderna. Utbyggnad avloppsrenings-av
kapaciteten pågår i många områden, CEE-länderna har i dagensmen
läge inte hunnit riktigt lika långt med anslutning kommunala ochav
industriella avlopp till reningsverk EU-länderna. Den nedgång isom
utsläpp fosfor, biologiskt material och ammonium,av som
observerats inom EU-länderna, kommer samnnolikt ske inom 10att -

år i20 CEE-länderna. Ett EU-inträde skulle kunna påskynda denna
utveckling.

Påverkan på andra länder

Flera de länder står utanför ochEU inte ansökerav som som om
luftföroreningar.medlemskap nettoimportörerär Förutom EFTA-av

länderna Norge och Schweiz, Vitryssland och Ukraina exempelär
sådana länder. De huvudsakliga bidragen svavel och kväve iav
Vitryssland och Ukraina kommer, förutom från länderna själva, från
Ryssland. Miljön i Vitryssland och Ukraina skulle därför i det korta
perspektivet endast erhålla mindre förbättringar utsläppsned-av
skärningar i CEE-länderna.

ochNorge Schweiz på grund sitt läge mycket förär utsattaav
MinskadeEU-länderna.föroreningspåverkan från utsläpp inom EU

förskulle mycket fördelaktiga miljön i dessa länder.vara

Fördelar utsläppsminskningar för CEE-ländernas miljöav egen

Den miljömässiga CEE-ländemas eventuella EU-stora nyttan av
inträde kommer miljön i de länderna tillgodo. gäller främstDetegna
lokala föroreningsproblem med dålig luftkvalitet i depositiontätorter,

försurande stoft, tungmetaller och persistenta organiskaämnen,av
föreningar, vattenföroreningar och avfall.

svaveldepositionenFör och därmed sammanhängande effekter
finns mycket vinna, särskilt för de länder har allvarligaatt som
försumingsskador, mark och vegetation. Polen och Tjeckien är
sådana länder. har ocksåDe relativt krav sig reducerastora att
utsläppen enligt det andra svavelprotokollet. En avsevärd depositions-
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länder ska hai dessaekosystemennödvändig,ocksåminskning är om
återhämtning.tillchansen

luft,halter iderasochluftföroreningartrafikrelateradeFör
i CEE-Utsläppenför NOx.utvecklinglikartaduppskattas somen

förUtvecklingenEU-länderna.ilägrelägei dagens änländerna är
kommerCEE-ländemaitransportsektorn att styrasfrånutsläppen av

trafikarbete,bilanskaffning, transport-ökningstakt förfaktorer som
ochfordonsutsläppförövergångsreglereventuellautveckling samt

EU-anslutning.vidbränslekvalitet, en
i EU-liksomCBE-ländernaitungmetall och POP ärUtsläpp av

uppskattamöjligaochkarteradedelvis attendastländerna
dock minska bl.a.utsläppenSannolikt kommerför. attutvecklingen

tänkasdockkanproblemstoftreningsårgärder. Fortsattaföljdtill av
s.k. hotvidföreligga spots.

miljöCEE-ländernaspåpekaviktigtkan det attSlutligen attvara
Ävenminskas.utsläppendekommerbara attinte att egnagynnas av

inom EUplaneringochgenomförandeundernedskärningar ärde som
SärskiltCBE-länderna.ifororeningsbelastningenminskakommer att
utsläppoxidantbildning ochkvävenedfall,svavel- ochfordettagäller

föroreningar.globalaav
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SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

Regeringen har tillkallat särskild utredare för analysera miljökonsekvensernaatten och
därmed förbundna ekonomiska konsekvenser EUs utvidgning för Sverige, för unionenav

helhet och för kandidatländema.Utredningen skall särskilt beaktasom de kandidatländer somi första hand påverkar miljön i Sverige.

StatensKämkrañinspektion SKI har givits uppdraget analyserafrågor iatt sammanhanget
kämkrañproduktion och nukleär icke-spridning. Statenssom Strålskyddsinstitutavser SSI

har givits uppdraget analyserade frågor iatt sammanhanget strålskyddd, miljö ochsom avser
hälsa.

EU-kommissionen har rekommenderat följande länder skall deltaatt i första omgången avförhandlingar, påbörjas i början år 1998: Cypern, Estland, Polen, Slovenien,som Tjeckienav
och Ungern. dessaharAv Slovenien, Tjeckien och Ungern kämkrañverk för krañproduktion.

de femAv kandidatländer inte har rekommenderats för den första omgångensom av
förhandlingar har fyra kämkrañ, nämligen Bulgarien, Litauen, Rumänienoch Slovakien.

Miljöpåverkan kärnkraftproduktion sker kontrollerade utsläpp radioaktivaav genom av
under normaldrift ellerämnen okontrollerade utsläpp i sambandmed olyckor. Utsläppgenom

under normaldrift i kandidatländema har idag liten miljöpåverkan och torde inte ytterligare
minskas följd anslutningen. Risken för olyckor och därmed för okontrolleradesom en av
utsläpp beroende säkerhetsnivånär hos kärnkrañverksamheteni respektive land. Fleraav EU-
länder arbetar aktivt för få till stånd stängningatt de kärnkraftverk finns ien av som
kandidatländema. kanMan dock misstänka kandidatländema har för dematt starka skäl att
behållaexisterandekärnkraft.

Hantering radioaktivt avfall sker i anläggningar i princip inte skiljerav sig frånsom
anläggningar för andra i kämbränslecykeln: allal skersteg mekaniska och kemiskasteg

måste hållas inneslutna för radioaktiva inte skallprocesser att ämnen spridassom utanför
anläggningen. I anläggning för hantering eller lagring radioaktivt avfall riskerna fören ärav
spridning radioaktivitet mindre i kärnkraftverk beroendeän påett tryckav ochatt

i anläggningentemperaturer mycket lägreär i kärnkraftverket.avsevärt än Anläggningen för
lagring radioaktivt avfall skiljer sig dock från andra anläggningar därigenomav den skallatt
fylla sin funktion under mycket långa tidsrymder. Omhändertagandet radioaktivt avfall ärav

problem i kandidatländema.Riskernaett stort förenademed detta avfall skulle kunna minskas
medlemsskapeti EU. Långtidsförvaring kärnbränsleinnebär dessutomgenom använt högaav

kostnader, särskilt med hänsyn till de relativt små kämenergiprogram kandidatländemasom
har. Därför kan alternativett anläggningar för vissa delar hanteringenvara gemensamma av
bli nödvändiga. Om så blir fallet kan kapitel i5 Euratomfördraget om gemensamma
anläggningar aktualiseras.

Inom EU finns uppfattningar hur kärnkraftsäkerhet skall främjasgemensamma ochom
utvecklas, hur dessnivåer skall rimligamätas, band säkerhetsnivåerom samt skallom var av
ligga. Däremot finns ingen "EU-nivå för kärnkrañsäkerhet. kandidatländemaIgemensam är
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dessa nivåer lägre i EUs nuvarande medlemsländer. Riskenän för kärnkraftolyckor och
eventuella konsekvenseri kandidatländemakan minskas EU-anslutningen.genom

Vad gäller strålskydd, miljö och hälsa kan implementeringen miljöreglerEUs inom vissaav
områden i kandidatländemaförväntasbli kostnadskrävandeoch möjlig förverkliga först påatt
längre sikt. Miljöförhållandena kan förväntas bli påverkade eventuelläven omställningav en

energisystemeni vissakandidatländer.av

implementeringen EUs rättsakter inom miljöområdet kan förväntas dels bättreettav ge
underlag för bedömningen miljötillståndet i kandidatländema, dels stärkt skydd ochettav
bättre bevakning detsamma.Införlivande kandidatländemai den europeiskaunionenav av ger
möjlighet dels kräva sanering kontaminerade områden i dessa länder, dels förbättraatt av
skyddet olyckor skulle kunna medföra frigörande mängder radioaktivamot storasom av

Vad hotetgäller miljön på lång sikt omhändertagandetämnen. radioaktivt avfallmot utgör av
och då speciellt kärnbränsleoch långlivat kämavfall synnerligenanvänt problem förett stort
flera kandidatländema.av

l-lälso- och sjukvården kräver, speciellt i Baltländema, investeringar. Utifrånstora
strålskyddssynpunkt behöver hälso- och miljömedvetandet höjas alla områden berörsom
joniserande och icke-joniserande strålning i Baltikumområdet, till viss del i övrigaävenmen
kandidatländer.

kämämneIllegal spridning och utrustning kan användas för framställningav av som av
kärnvapen medför risker för miljöpåverkan användning sådana ellergenom av vapen genom
användning kämämne i terrorsyfte. Kämämne och utrustning kan användas förav som
tillverkning kärnvapen eller speciella finns i länder, tillterrorvapen gränsarav som
kandidatländema och risken ökar för illegal handel mellan dem och ellerEU illegal
transitering den östliga bildas vid utvidgningen.över gränsnya som

Vår övergripande bedömning anslutning till kommerEU ha positivär inverkanatt atten en
på miljöpåverkan i kandidatländemafrån aktiviteter med anknytning till kärnkraftproduktion,
andra i kärnbränslecykeln medicinsk och industriell användning joniserandesteg samt av
strålning Vi vill dock peka på följande svårigheteroch problem, ocksåpå de möjligheter,men

kopplade till medlemsskapför kandidatländema:ärsom

Genom utvidgning med fleraeller de kandidatländer har kämkraftproduktionen en av som
kommer det inom EU finnas olika nivåer kämkraftsäkerhet. Medlemsskap i EUatt av
kommer på sikt kunna förbättra säkerheteni de medlemsländerna.att nya
Omhändertagande radioaktivt avfall problem i kandidatländema.är ett stortav
Medlemsskapi EU kommer på sikt kunna minska riskerna förenademed detta avfall.att
Risken för illegal spridning kämämne och utrustning kan användas förav av som
framställning kärnvapen ökar vid flyttning EUs tillStödetgräns öster.yttre motav en av

för nukleär frånåtgärder icke-spridning och dessEU nuvarandemedlemsstatertill de nya
medlemmarna,liksom till utanför den EU-gränsen,måstedärför stärkas.staterna nya
Nedläggning kärnkraftverk i kandidatländema skulle medföra investeringar förstoraav
ersättningskraft omfattande miljöpåverkan från olje- och koleldade kraftverksamt en som

kärnkraftverken.skulle ersätta
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Kandidatländema får anslutning till EU tillgång till utrustning och procedurergenom som
förbättrade möjligheter minska radioaktiva utsläpp under normaldrifi ochatt minskager att

risken för utsläpppå grund olyckor.av
Kandidatländemas redan genererademilj6skuld vad strålskydd, miljö och hälsaavser
kommer lättare kunna åtgärdas anslutningentill EU.att genom
EU-kommissionens Agenda 2000 ofullständig bild utvidgningens konsekvenserger en av

kärnkrañ,vad gäller nukleär icke-spridning, strålskydd och hälsa, både vad gäller
milj ökonsekvenseroch ekonomiskakonsekvenser..

kan inte för givitDet de kandidatländer har kärnkraftproduktiontas att accepterarsom
nedläggning sina kärnkraftverk villkor för medlemskapi EU.av som

Rekommendationer
Vad gäller fortsatt drift olika anläggningar för kärnkraftproduktion inkluderandeav
bränsleframställning, el- och värmeproduktion i kärnkrañverk avfallshanteringsamt
rekommenderas och dessEU nuvarande medlemsländer arbetar för på sikt höjaatt att
säkerhetsnivåemai kandidatländema.

Vad gäller ersättande existerande kärnkraftanläggningar i kandidatländemaav
rekommenderas iEU detalj klarlägger kostnaderna för de existerandeatt ersättaatt
anläggningarnamed fossileldade kraftverk eller med kärnkraftverk modernareoch säkrareav
konstruktion.

strålskydd,Vad gäller miljö och hälsa rekommenderas EU och de nuvarandeatt
kunskapshöjandemedlemsländernabidrar till i kandidatlänema och till de investeringar som

nödvändiga bådeför hand existeranderadioaktivt avfall och förär inomatt ta att rustaom upp
hälso- och sjukvården.

Vad gäller skydd illegal spridning kärnämneoch känslig utrustning rekommenderasmot av
EU och de nuvarande medlemsländerna fortsatt starkt stöd till icke-att ettger

spridningsåtgärder i såväl kandidatländema i de övriga länder ingick i det fornasom som
Sovjetimionen.
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2. INLEDNING OCH BAKGRUND

Regeringen har tillkallat särskild utredare for analysera miljökonsekvensema ochatten
därmed förbundna ekonomiska konsekvenser EUs utvidgning för Sverige, för unionenav

helhet och för kandidatländema.Utredningen skall särskilt beaktade kandidatländersom som
i första hand påverkar miljön i Sverige och översiktligt relatera till situationen för övriga
kandidatländer.

StatensKärnkraftinspektion harSKI givits uppdraget analyserafrågor i sammanhangetatt
kärnkraftproduktion och nukleär icke-spridning. StatensStrålskyddsinstitut SSIsom avser

har givits analysera frågoruppdraget de i sammanhanget strålskyddd, miljö ochatt som avser
hälsa. forSSI har kapitel 6 Strålskydd, miljö, hälsa i denna försvarat rapport samt
motsvarandedelar Sammanfattningen,kapitelav

kommittédirektiven följandeI kärnkrañproduktionen i kandidatländema:sägs om

Mot bakgrund de ändrade säkerhetskrav kan komma ställas, skall utredningenattav som
analyseravilka konsekvenser medlemskap i kommer få vadEU gäller minskad ellerett att

kärnkrañproduktionbibehållen i kandidatländema. Därvid skall bedömas
miljökonsekvensema såväl kostnaderna övergångentill energiproduktion,som av annan om

följdkärnkrañsanvändningen medlemskapetkommer minska. Utredningen skallattsom en av
också översiktligt analysera konsekvenserna tillämpning Euratomfördraget iav en av
kandidatländema.

i sinEU-kommissionen har Agenda 2000 For and wider union,strongera som-
julioffentliggjordes 16 1997,rekommenderat bara kandidatländerskall delta i förstaatt sex en

omgång anslutningsförhandlingar, påbörjasi början 1998.av som av

har till MiljödepartementetSKI inkommit med synpunkter på kommissionens Agenda 2000
skrivelse 1997-08-06, SKI referens 1.542/971060. SKIS synpunkter i remissenav
sammanfaller med vadi mycket i denna SKI påpekarsärskilt i remissensägs rapport. attsom
kommissionen inte har behandlatföljande frågor i tillräcklig omfattning:

för UnionenKonsekvenserna kärnreaktorer så klart understiger önskvärdatt0 av som
kan kommasäkerhetsstandard finnas inom Unionen, då eller fleraatt ett av

blir medlemmar;kandidatländema
handKostnadernafor kärnbränsleoch kämavfall i kandidatländemaanväntatt ta samtomo

ñnansieringsmöjligheter;
Anslutning tillkandidatländema existerande internationella överenskommelsero av
avseendeicke spridning kärnvapen;av
Försörjning från kämbränsleoch reservdelar inte tillverkas inomRyssland EU ellersomo av
någon utanför Ryssland;stansannan
Illegal handel ellermed kämämneeller kärnteknisk utrustning smuggling sådanao av varor.

aktuella kandidatländema, derasDe vad gäller anslutning, deras situation vadstatus samt
gäller kärnkraft framgår nedanståendetabell. Kolumnen CNS i tabellen läget förav avser
anslutning ratificering till den internationella Konventionen kämsäkerhet Conventionom
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Nuclear Safety, trädde i kraft i oktober 1996. ländernaInget i fråga har ännuon som av
undertecknatkonventionen.

Kandidatländerna

Kärnkraft-Land Första Ratifi-Annan
omgången verk nukleär cering av
förhand- verksam- CNS
ling med het
EU

Cypern JA NEJ NEJ NEJ
Estland JA NEJ JA NEJ
Polen NEJJA JA JA
Slovenien JA JA JA
Tjeckien JA JA JA

JAUngern JA JA JA

Bulgarien NEJ JA JA
Lettland NEJ NEJ JA JA
Litauen NEJ JA NEJ JA
Rumänien NEJ JA JA
Slovakien NEJ JA JA

Kandidatländernahar dessutomland- eller sjögränsermed andra länder har kommersiellasom
kärnkraftverk eller andra civila eller militära nukleära verksamheter: Ryssland, Vitryssland,
Ukraina, Moldavien länderna i Kaukasus. Situationen i dessaländer har betydelse församt
bedömningen de nukleära verksamheternai kandidatstatema i först handtvå skäl:av av

En mycket olycka i nukleär anläggning kärnkraftverk eller kan fåtypstor en annan
allvarliga miljökonsekvenser på långt avstånd, inklusive i kandidatländerna, i
Östersjöområdetoch i Sverige.
Kärnämne och utrustning kan användasför tillverkning kärnvapen eller speciellasom av. finns i dess icke-kandidatländer och risk finns för illegal handel mellan demterrorvapen
och eller illegal transitering den östliga bildas vid utvidgningen.EU över gränsnya som

Ryssland, Ukraina och Armenien finns kärnkraftverk i fleraI typerav samma som av. kandidatländerna. De flesta kärnkrañreaktorerna i kandidatländerna dessutomärav av
sovjetisk konstruktion och tillverkning

det följande används i möjligaste mån de ord, uttryck och definitioner definieras i denI som
lagen kärnteknisk verksamhet 1984:3.svenska om

Med kärnteknisk verksamhet avses:
uppförande,innehav eller drift kärnteknisk anläggningav-
förvärv, innehav, överlåtelse, bearbetning, eller befattningtransport av annan-
med kärnämneeller kärnavfall,
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kärnavfall ochellertill riket kämämneinförsel av
ochhalt sådantmineral medeller ämne,riket kärnämneutförsel avavur

iordningställts förellersärskilt konstrueratsmaterial harellerutrustning som
ellerframställning kämämneanvändning eller ärbearbetning, annars avsomav

månkämladdningar, i denframställningbetydelse förväsentlig somav
föreskriver, ochregeringen

utrustning ellertillverka sådanriketöverlåtelseupplåtelse eller rätt att utomav
utsträckningriket, i dentillverkas inomochmaterial i 4csådant somsom avses

föreskriver.regeringen

anläggningkärntekniskMed avses
kärnkraftsreaktor,kärnenergiutvinninganläggning för av

ske, såsomkärnreaktion kansjälvunderhållandei vilkenanläggning enannan
forskningsreaktor,

ellerbearbetning, lagringhantering,framställning,utvinning,föranläggning
kämavfallförvaringslutlig av

Med kärnämne avses:
för utvinninganvändasanvändseller kanellerplutonium ämneannat somuran,

ingår,sådantförening i vilkenellerkärnbränsle ämnekärnenergi,av
ellerkärnbränsleomvandlas tillellertorium är ägnat attämneannat som

ingår ochvilken sådantförening i ämne

Med kärnavfall avses:
i slutförvar,placeratskärnbränsle inte haranvänt som

material elleranläggning ellerkämtekniskihar bildatsradioaktivt ämne ensom
anläggning,ochsådanförorenat iradioaktivthar blivitannat ensom
avvecklas.anläggningkärntekniskdelarradioaktiva somav en

10174380
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KÄRNKRAFTPRODUKTION NÄROMRÅDE3. SVERIGESI

I tabellen nedan redovisas vilka kärnkraftverk finns i kandidatländema, derassom
reaktortyper, effekt och kärnkraftens del i elförsörjningen.samt Förläggningsplatsema för
dessareaktorer redovisas efter tabellen på bifogade karta.separat samt

Endast de kandidatländer EU-kommissionentre har föreslagit skall delta iav sex densom
första förhandlingsomgången har kommersiell kärnkraft, nämligen Slovenien, Tjeckien och
Ungern. Bland de kandidatländer därigenom får har fyra kommersiellvänta kärnkraft,som
nämligen Bulgarien, Litauen, Rumänien och Slovakien. dessaAv har naturligtvis Litauen

Östersjöområdetsärskilt intresse för Sverige och i övrigt på grund den geografiskaav
närheten till Ignalina kärnkraftverk och det omfattande svenska stödet till
säkerhetsförbättringardär.

l tabellen redovisas också övriga länder har kärnkraft med reaktorer sovjetisksom av
konstruktion. Det viktigt begreppet närområdetär vidatt tolkning vid analysges en av
miljökonsekvenser kopplade till kärnkraftproduktionär och nukleär icke-spridning.som
Anledningarna härtill i Kapitel 2 förtjänar attgavs ovan, men upprepas:

En mycket olycka i nukleär anläggning kärnkraftverkstor eller kantypen annan
allvarliga miljökonsekvenser på långt avstånd, inklusive i kandidatländema, i
Östersjöområdetoch i Sverige
Kämämne och utrustning kan användasför tillverkning kärnvapen eller speciellasom av

finns i dess icke-kandidatländer och finnsrisk förterrorvapen illegal handel mellan dem
och ellerEU illegal transitering den östliga bildas vidöver utvidgningen.gränsnya som

Ryssland,I Ukraina och Armenien finns kärnkraftverk i fleratyperav samma som av
kandidatländema. De flesta kämkraftreaktorema i kandidatländema dessutomärav av
sovjetisk konstruktion och tillverkning.

kärnkraftreaktorerDe finns i listan de idag i drift. Sedan Sovjetunionensär ärsom som
upplösning har flertal scenarier för fortsatt kärnkrañutveckling i deett och i destaternanya
tidigare satellitstatema både länderna själva ochpresenterats internationellaav av
organisationer EU; EBRD, Världsbanken, G-7-ländema. Prognosernafrån länderna själva
har utmärkts optimism ekonomisk utveckling och behovetstor framtidaav om av ny
kärnkraft. Förslagen från de internationella organisationerna har utmärkts lika storav en
optimism beträffande möjligheterna politiska påtryckningar förmå länderna ifrågaatt genom

avveckla existerandekärnkraftverk äldre och modifieraatt de Optimismen hartyp iav nyare.
båda fallen kommit på skam och antalet kärnkraftverk i drift i länderna ifråga idagär
detsamma i början år 1993.som av

Det konsekvensernaär mycket olyckavärt iatt notera att nukleär anläggningstorav en en
punkt i dagslägetl ovan naturligtvis oberoende anläggningenliggerär i landettav om som

tillanslutet EU eller inte. kanDäremot de potentiella konsekvensernaär komma minskasatt
sikt medlemsländer efter hand sin nukleära säkerhetsnivåatt närmar till degenom nya

tidigare medlemmarnas. finnsVidare naturligtvis redan idag avsevärda risker för illegal
handel med kärnämne eller utrustning har sitt i länder östersom ursprung om
kandidatländema. det falletI ökar emellertid riskerna för varje kandidatland ansluts ochsom
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källor för illegalländer kanmed deoch till kontaktflyttar EUsdärmed österutgräns som vara
handel.

ArmenienUkraina ochRyssland,kandidatländerna,Kärnkraft i
drift årplaneras ii driftintei tabellen senastReaktorer inom att tasär ännuparentes men

2000.

AndelIcke-sov- SummaVVER-VVER-VVER-Land RBMK- av
installerad elproduk-jetisk440/230-440/213-reaktorer 1000-
effekt, tionen, %reaktorreaktorer reaktorerreaktorerMW

1996MW MWMWMWMW
8323702xl500Litauen

1760 202x1000 4x440Tjeckien
4516322x4402x440Slovakien

2x440
4118404x440Ungern
386321x632Slovenien
4235384x4400002x1Bulgarien

91x635 635Rumänien
21242 132x440 4x4407x1000lx1000Ryssland l

2x1000lx1000
13800 44lx1000 2x4402xl000 lUkraina

lx1000
440 37376lArmenien x

platser:förlagda till följandetabellovanståendeiReaktorerna är

Icke-sov-VVER-VVER- VVER-MK-Land RB
jetiska440/230-440/213-1000-reaktorer
reaktorerreaktorer reaktorerreaktorer

VisaginasLitauen
DukovanyTemelinTjeckien

BohuniceBohuniceSlovakien
Mochovce
PaksUngern

KrskoSlovenien
KozloduyKozloduyBulgarien

CernavodaRumänien
MetsamorArmenien

KolaNovovoro-Ryssland rsk BalakovoKu
Novovoro-neshKalininSmolensk
neshSosnovy- Novovoro-

Rostovnesh,Bor
RovnoKhmelnitskiUkraina Tjernobyl

Rovno
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Zaporoche
"Södra
Ukraina"

Frågor rörande kärnkraftsäkerhet behandlasi Kapitel
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EURATOMFÖRDRAGET:4.
OCH KONSEKVENSERSAMMANFATTNING

Inledning
fördrag slöts de förstaursprungliga treklövem EECEuratomfördraget ingår i den av som av

FördragetharBelgien, Nederländernaoch Luxemburg.Tyskland, Italien,länderna: Frankrike,
EEC-fördragetsig i sin karaktär fråninte Fördraget skiljerSlutdatum,och kaninget sägasupp.

bestämdaregler,det till del bestårstålunionen såoch kol- och närmastsätt storatt av
bestämmelservilka kanhar funktionellajämfört med de övriga tvâliknande lagtext, som

kommit blimedfört Euratomfördragethari utvecklingsprocess.Dettatillämpas attatt meren
kommit till stånd inom EUEU-konstellationen. utvecklingfrån i Denavlägset centrum som

initiativ tagits föri EEG-fördraget.Flera harbestämmelsernaframför allthelt byggthar att
bestämmelsereller inkorporera deeventuellt i formEuratomfördraget,omarbeta atttextav ny

medförtinitiativet skulle hafördragen.de andra Dettillämpas i något Senaste som enavsom
framladeMaastricht-konferensen därgjordes införEuratomfördragetomarbetning manav

EU-ländema. Skillnaderna mellanenergipolitik inomförslag gemensamenom
försöken bildafick frångåemellertid för ochmedlemsländerna attstora en gemensammanvar

EU-parlamentet.formellt beklagatsenergipolitik, vilket avsenare

mellanlikvärdig försörjning kämämnehuvudsyfte säkratillkom medEuratomfördraget att av
fördragetbristsituation. skyddari utpräglad Dessutommedlemsländernaursprungligade en

utifrån.kämenergiområdetfrån konkurrensinominvesteringarmedlemsländernas

utveckling,forskning ochnärvarande inom områdenabetydelse förfrämstaFördragets är
fördragetsBestämmelser ikontroll kärnämne.strålskydd ochkämärnne,försörjning avav

suspenderade.formelltdock intemycket ringa utsträckning,tillämpas iövriga kapitel ärmen

uppdelad på följandeverksamhetkämtekniskarbete medKommissionens är
generaldirektorat;

samordnar"utrikesdepartement"Kommissionensrelationer,DG l Externa är somsom
mellan berördafrågor,kämenergirelaterade,internationella,EUs även

inom kommissionen.generaldirektorat

radioaktivt avfall ochfrågorhälsoskydd, strålskyddsfrågor,och därMiljöDG 11, om
miljöfrågor hanteras.

FU-FU-program. Ihanterar EUsoch utveckling,ForskningDG 12, som
reaktorsäkerhetsfrågor.ocksåingårprogrammet

Transportfrågor,energikälla.energifrågor,handhar allaEnergi,DG 17, oavsett
inom DG 17.kämenergiområdet sakbehandlaskonventioner inomsafeguard och

DGdirektorat, 17.Luxemburg tillhör,Euratominspektorateti ettsom

ochförvaltningskommittéer,antalkansli finnskommissionens expertgrupperUnder ett
enligtetablerasTechnical CommitteScientific andviktigaste,Denkonsultgrupper.

Committe",Social and Economictheviktiga kommittéer "Euratomfördraget. Andra utgörs av
och medfinns tio CGCs,Consultative, CGC-gruppema. Detde GestionComitée ensamt var
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olika arbetsområden.Inom kärnenergiområdetverkar CGC reaktorsäkerhet, kärnavfall
och rivning kärnanläggningar, 10; strålskydd.samtav

Euratom Supply ESAAgency, se nedan, inom kommissionenäven är friståendeen
organisation instiftats enligt kapitel VI i Euratomfördraget. ESA underställdärsom samma
kommissionär GD 17, i fristående.övrigt Inomär ESA sköts försörjningsfrågornasom men
avseende kärnämne till EG-ländemas reaktorer. ESA kontrakterar alla leveranser av
kämämne, liksom organisationen bevakar tillämpningen de samarbetsavtal vissaav
leverantörsländerträffat med Euratom, European Atomic Energy Community d de ländersv

tillträtt Euratomfördraget.som

2 Euratomfördraget innehåll
Nedan översiktlig sammanfattning Euratomfordraget innehåll, kapitelvis.gesen av

Kapitel Främjande forskningav
Fördraget kommissionen främja och underlätta forskningett inomattger ansvar
kärnenergirelateradeområden i medlemsstaterna.Kommissionen skall också uttala sig om
forskningsprogram i medlemsländernaså dubblering forskningsinsatserundviks ochatt attav

undviks.otillräckliga insatser inom andraområden Angelägna områdenfor forskningsinsatser
skall offentligöras periodiskt. Kommissionen skall finansiell assistansinom prioriteradege
forskningsområden vid behov, bidra med de kärnämnen erfordras församt, som
forskningsinsatserna,och medlemsländernatillgång till forskningsinstallationer och andrage

Kommissionen skall finansiering forskningsinsatserna.uppmuntraresurser. gemensam av

Kommissionens förslag till forsknings- och utbildningsprogram beslutas ministerrådet iav
enighet. Rådet konsulterar därvid Atomkommittén. Kommissionen, i frågor rörandesom
forskningsprogrammet konsulterar "the Scientific and Technical Committee", rapporterar
årligen till rådet genomförandeoch utveckling.programmetsom

Kommissionen skall etablera "Joint Research Centre" JRC, för säkerställaatt att
forskningsprogrammet kan fullföljas. Förutom JRC skall central byrå för kärntekniskaen
mätningar upprättas.

Vissa delar forskningsprogrammet kan genomföras inom medlemsländerna,av attgenom
kontrakt insatseringås.om

Deltagande i forsknings-EUs och utvecklingsprogram kan innebära fördelar för nya
medlemsländer. förutsätterDetta dock deltagandei FU verksamhetensalla delar, inte minst
i planeringen. De medlemsländerna kan få beställningar på forskningsuppdragnya som
finansieras EU, torde åtminstone till början få svårigheter konkurrera med deattav men en
äldre medlemmarna etablerademycket väl inom dennaär verksamhet. Forskning inomsom
Euratomfördragets område bedrivs dessutomtill del inom Joint ResearchCentre, vilketstor
finansieras med huvuddelen forskningsprogrammets varför endast mindre delav resurser en

tillgängliga återstårför nationella verksamheter.av resurser

Kapitel Spridning informationav
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bestämmelseromfattande och långtgåendeinnehållerartiklaromfattarKapitlet arton omsom
inom kämenergiområdet,till informationmedlemsländernakommissionen ochfortillgång

procedurfrågor vidfinns rättigheter ochBestämmelserlicenser.ochrättigheter till patent om
oenighet.

tillämpas,skulle dock, deBestämmelsernatillämpats.dock inte storKapitlet har vara avom
delaktiga i europeisk ochsärskilttidigare inte varitmedlemsländerförbetydelse somnya

verksamhet.utveckling ochkämtekniksvästligannan

och säkerhetKapitel Hälsa
hälsa skallallmänhetensskydda arbetares ochforbaskravfastslåsdetta kapitel attI att

ochstråldoser, exponeringför tillåtnagränsvärdenskallBaskravenutfärdas EU. angeav
för övervakninggrundläggande principerradioaktivakontaminering ämnen, samt avav

hälsa.arbetares

skall därefter,Ministerrådetfor ministerrådet.tillämpningsreglerföreslåskallKommissionen
beslutåsikt, fattaoch hört dessparlamentetfrågan for EUhaefter ompresenteratatt

frånefter begäranbestämmelsernareviderasmajoritet. Senarekankvalificeradbaskravenmed
eller medlemsstat.kommissionenantingen en

erfordras forbestämmelsernationellautfärda deskyldigt attmedlemslandVarje är att som
rekommendationer,medverka, medskyldigKommissionenuppfyllas.baskraven skall är att

varjesigfördraget åtarharmoniseras. Imedlemsländernaibestämmelsernatill att
vilkaskall informerasKommissionenuppfylls.kraventillsemedlemsland att omatt

avsnitt 6.för seallmänhetenomgivningen ävenaktivitetsnivåer i utsättssom

medlemslandsskall informeraskommissionenartikel 37också ettFördraget att omanger
möjliggörsådantavfall, påradioaktivtdeponering sättochför utsläpp ettplaner somav

luftmark, ellergrannlandsmedföraplanenkangenomförandet vattenbedömning att ettavom
kontarnineras.

skall rekommendationer. IutfärdakommissionenomgivningenkontamineringBeträffande av
tvingardirektivutfärdakommissionenkaraktär kan ettbrådskandefallsärskilda somav

baskraven. Omuppnå och tillämpaforsärskilda åtgärdervidtamedlemsland attatt
kommissionenmedlemslandellerdrabbatkandirektiven,tillmötesgårmedlemslandet inte ett

domstolen.medlemslandethostalanföra mot

avfallradioaktivthanteringstrålskyddsfrågor ochhuvudsak påsig iKapitlet inriktar somav
kapitel 6 dennabehandlasi rapport.av

InvesteringarKapitel
inominvesteringarstimuleraunderlätta ochskall, forKommissionen att gemensamma

investeringarförområdendär angelägnapublicerakärnenergisektom, gemensammaprogram
och socialaekonomiskaKommittén fordärvid konsulteraskallKommissionenutpekas.

frågor.
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Medlemsländer deltar i industriella aktiviteter inom för installationer ellersom ramen nya
ersättningsprojekt, skall informera kommissionen detta enligt särskild procedur.om en
Kommissionen får också publicera investeringsprojekt med medgivande deltagandeav
medlemsland.

Kapitel Gemensammaåtaganden
Satsningar grundläggandebetydelse för utvecklingen kämenergianknuten industri kanav av
genomföras åtaganden medlemsländer. Fördraget procedursom gemensamma av anger en

skall följas kommissionen och medlemsländerna för etableraattsom ettav gemensamt
åtagande. Förslag åtagande skall till ministerrådet beslutar med kvalificeradom ges som
majoritet. ekonomiska bidragFör från tillEU det åtagandetliksom deltagandegemensamma

tredje krävs emellertid enighet i rådet.partav

Kapitel Försörjning kärnämneav
kapitel fastläggerDetta de bestämmelser gäller inom förEU tillgång till uranfyndighetersom

och kärnämne i naturlig eller bearbetadform. Varje medlemslandslika tillgång till kärnämne
fastslås, med vissa begränsningar fördragetI instiftas Euratom Supply förAgency, ESA,men

handha försörjningsfrâgorna. ESAs instruktion beslutas ministerrådet. instruktionenatt lav
ingår regler ESAs kapital och dessanvändning. ESA skall för sina uppgifter införom svara
kommissionen, har ESAs beslut.vetorätt motsom

I ESAs rättigheter ingår option all uranmalm, naturligt och bearbetat och annaturan uran
kärnämnei medlemsländerna.Varje medlemslandskall erbjuda allt kärnämne producerassom
i landet till inteESA. Om ESA användersig sin option kan medlemslandetsjälv, vissaav
villkor, besluta användning kärnämnet, inklusive erbjuda det till tredjeattom av part.
Euratomfördraget innehåller bestämmelser förhandsinformation kärnämneom om som
producerasi medlemslandet.

Om inteESA användersig sin option fördela kärnämne härrör från producent iattav som en
medlemsland, kan denne efter beslut kommissionen sitt material utanförett EUavyttraav

ESA. kärnämneFör införas till medlemsland gäller ESA skall haett attgenom som avses
exklusiv träffa överenskommelse leveranskontrakt. Endasträtt ESA inte kanatt om om
levererakärnämnei tillräcklig omfattning, kan medlemslandetsjälv träffa kontrakt med tredje

leverans.part om

En huvuduppgift för ESA till medlemsländernasbehov kärnämnetillgodosesär såatt attse av
långt möjligt. bristsituationI skulle ESA fördela tillgängliga kvantiteter kärnämneärsom en
till de olika medlemsländernaefter derasangivna behov förutsatt givna förutsättningaratt är
uppfyllda. Endast ESA inte kan leverera önskad mängd efterkärnämne, kan, beslutom av
kommissionen, medlemslandetsjälv träffa avtal med tredje leveransunder periodpart om en

år, förutsatt kontrakten med fördragets bestämmelser. ESAsöverensstämmerett attom
prissättning skall balanseradmellan tillgång och efterfrågan. Ministerrådet fastställakanvara
priser efter förslag från kommissionen. Likartade priser skall föreslåsockså till
kärnämnesproducenterinom EU.
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för utvinning ochinformera kommissionen sina planerskall årligenMedlemsländerna om
investeringar i uranbrytning.för ochkärnämne, tillgängligaproduktion reserverav

vidarebefordras till Rådet. Rådet,bedömning, Omskall efter kommissionensRapporterna
otillräcklig föreller planerad brytningfinner brytningmed kvalificerad majoritet, äratt

likaberättigad leverans kärnämne inommedlemslandet förbrukat sin tillharbehoven, rätt av
tillavseende uranbrytningskall rekommendationerKommissionenEU. utge

medlemsländerna.

Finansieringen sådantberedskapslager.besluta byggavid behov,ESA kan, ettatt avom upp
majoritet.med kvalificeradskall beslutas rådetlager av

för små kvantiteter kärnämne,i försörjningskapitlet medgesbestämmelsernaUndantag från
förUndantaggäller ocksånotifieras varje sådantransaktion.Dock skall ESAform.oavsett om

gemenskapensanläggningarför bearbetning inomfrån tredje landmaterial levereratssom
till ursprungslandet.återförasdärefter avsesmen som

forsvårigheteruppståtillämpas strikt skulleEuratomfördraget skullekapitel iOm detta stora
verksamhet inomför deras industriellakärnämne ochförsörjning medkandidatländernas

kämenergiindustriharde kandidatländertroligt ärområdet. knappastDet är att somsom en
kontakter före dettamed inomoch på leveransavtalindustriellauppbyggd på mångåriga stater

Östeuropaskulle ha möjlighetkommuniststaternaide före dettaSovjetunionen och med att
detta kapitel.tillämpningacceptera av

för övrigt inte fördragstexten.kapitlet följer idagTillämpningen av

Kontroll kärnämneKapitel av
inte används iskall tillse kämämnekommissionenkapitelingressen till 7l attattanges

villkoranvändarna devad har angivitsför ändamålmedlemsländerna än samt attannat som av
internationella organisationer ochi avtal medgodtagit och anslutit sig tillkommissionensom

spridningsyfte förhindraKontroll kärnämne medutanför iakttas.EU attstater avav
Euratomfördraget åtagandeni NPT-följdsåledes inte primärtkärnvapen utanär avaven

För kärnvapen- och icke-också tillämpligt bådebilaterala avtal. Fördragetfördraget och är
kärnvapenstater.

grundläggandeskall kommissionenanvändare kämämnevarjeFördraget att geavanger
kräva journal förs därKommissionen skall ocksåsin anläggning.informationteknisk attom

journalanteckningarnagäller förkontinuerligt. kravredovisas Deallt kämämne närmare som
skallministerrådet. Kommissionenbeslutasi förordningkommissionen aven somangesav

möjlighet godkänna deMedlemslandet skallmedlemsländerna.tillsändainspektörer attges
skall ha tillträde till samtligakommissionen. Inspektörernasänds ditinspektörer avsom

ellerhanterar materialfå uppgifter från deochkärnämne hanteras,platser där sompersoner
medföljer inspektören.kan krävaMedlemslandetjournaler. representantatt en egen

genomföra den, skalleller inspektörengodtar inspektionenmedlemslandetinteOm vägrar att
fördröjningentvingande inspektion. Omdomstolen begärabesluthoskommissionen om en

fullföljautfärda skriven orderkommissionen självför kandärvidlag attstor, enanses
för prövning. Allmänt gällertill domstolenfallet lämnasdinsamtidigtinspektionen, attsom

17-1380ll
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medlemslandet inte följer den förordning kommissionen utfärdat förom kontrollsom av
kämämne, kan kommissionen vända sig till domstolen. Beslut sanktioner kan tasom av
kommissionen i enlighet med artikel medlemsland164 inte följer reglerna.ettom

Kontroll kärnämneenligt fördraget tillämpas inte på kämämne för militära ändamål.av avsett
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ÄganderättKapitel
235Uhalt isotopenhar förhöjdanrikat dklyvbart material, dSärskilt avuran v s uran somv s

233Uinnehålleroch isotopenförekommer i naturenjämfört med det samturan somuran som
Äganderätten importeratomfattar allt särskilt klyvbart material,skall EU.plutonium, ägasav

tillförbruka allt material hör dockanvända ochinomeller framställt EU. Rätten att
klyvbartfinansiella värdet allt särskiltjournal detskall föramedlemslandet. ESA över aven

krediterasdebiteras EU ochförfoganderätt Värdetmedlemsländernaharmaterial över.som
föras alla förlusterJournalen skall såför varje användare.Journalen försmedlemsländer. att

användarentill godo.vinster kommereller

efter förslagändrastill sitt innehållfördragetskapitel 8såkräver kanomständigheterOm nya
i enighet och efterministerrådetskall därefter godkännasFörslagetfrån kommissionen. attav

möjlighetmedlemsland.Dennaändring kan väckasrådfrågats.Förslagharparlamentet avom
hittills.intehar, såvitt känt, använts

tilloch äganderättkärnämnesförsörjning kap 6bestämmelserEuratomfördragets om
med uttalad bristunder periodEuratomfördraget.De skrevscentrala ikap 8kämämne är en

materialallt särskilt klyvbartäganderättenEuratomfördraget EUMedkärnämne.på övertar av
oförenligflesta fallprincip torde i dematerialet. Dennaanvändaoch brukaren rätt att varages

kandidatländerna.ilagstiftningenmed

nukleära gemenskapenKapitel Den
inom år frånmedlemsländerna,till fördraget skalli bilagaproduktervissa ettFör angessom

för importer ellerrestriktioneroch kvantitativaavskaffa alla tullarfördraget slöts,det att
tredje land skalltulltariffer gälla. Motskall vanligaproduktervissaFörexporter.

förhandla framskall medlemsländernadessaproduktertulltariffer gälla. Förgemensamma
ministerrådetföreslå tullar tillkommissionenmisslyckas skalltullar. Om dettagemensamma

kvalificerad majoritet.medbeslutar dessaomsom

nationalitet vid anställningrestriktioner avseendeeliminera allaskallMedlemsländerna av
följerrestriktionerverksamheten,förutomkärntekniskapersonal inom denkvalificerad som

säkerhetsfrågor. medministerrådet,denna fråga kanhälsa eller Iallmän"public policy",av
utfärda direktiv.rådfrågatparlamentet,efter hamajoritet ochkvalificerad att

dettvå år eftertecknas. Inomatomförsälcringarskall underlättaMedlemsstaterna attatt
sociala kommitténekonomiska ochha hört denkommissionen efterslutits skallfördraget att

ministerrådet. Rådet skallfrågan tilldirektiv iföreslårådfrågat parlamentet,och efter haatt
utfärdapå initiativ,Kommissionen kan också,kvalificerad majoritet.besluta med eget

för finansiering produkternakapital ochrörlighetenför underlättarekommendationer att avav
fördraget.enligt förteckning i

fall inte efter bokstaven.i delkapitel tillämpasBestämmelsernai detta en
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3 Allmän bedömning Euratomfiirdragetav

Euratomfördraget har karaktär de övriga två fördragenän ingick i denen annan som
ursprungliga EU. Bestämmelserna "lagtext" därär paragraferna intetypenav stortger

för alternativa lösningar eller förändringarutrymme med tiden. Bestämmelsernai de andra
fördragen funktionell karaktärär och mål.av mer anger

För närvarande har fördraget sina viktigaste funktioner inom områdena forskning och
utveckling, strålskydd, safeguardoch kämämnesförsörjning.

Övriga delar Euratomfördraget tillämpas inte, eller i mycket begränsad omfattning.av
Bestämmelsernai kapitel spridande information, tillämpas för närvarandeinte alls. Denav
aktiva roll i försörjningsfrågor förutsetts för ESA har under mångaår inte då denutövatssom
bristsituation förutsågs då fördraget slöts, har övergått i överskottssituation. Försom en
kontroll kärnämne har utvecklingen givit EU kontrollorgan i detalj kontrollerarettav som
kämämnesaktivitetema i medlemsländerna.Båda dessatillämpningar fördraget behandlasav

nedan.närmare

flertalEtt försök har gjorts för omförhandla Euratomfördraget.Det gälleratt försökensenaste
utforma energipolitik för inför förhandlingarnaEGatt i Maastricht. Försökenen gemensam

misslyckades. En energipolitik hade med nödvändighet inneburitgemensam att
Euratomfördraget i delar måst omförhandlas.stora

Euratomfördraget omfattar inte radioaktiva i allmänhet. Dock omfattasämnen radioaktiva
strålskyddsregelerna. Kapitelämnen 3 också grunden för arbetetutgör medav

säkerhetsbestämmelseravseendeomhändertagandeoch hantering radioaktivt avfall. Andraav
radioaktiva liksom också vissa aspekterämnen, på radioaktivt avfall, faller under
bestämmelsernai EEG-fördraget. omfattandeDe bestämmelsernai kapitel Safeguard,avser
kärnämne koncentration.oavsett

Euratomfördraget innehåller avsnitt inte tillämpas och andraavsnitt tillämpas enligtsom som
"praxis" vilken i vissa fall inte med fördragstexten.överensstämmer Särskilt inomen

kärnenergiområdet efterlevnaden gällande föreskrifter hörnsten.är Det på vilketsättav en
Euratomfördraget tillämpas därför besvärandei de länder där strikt tillämpandeär lagarett av
och förordningar ingår i den nationella kulturen. Flera kandidatländema har kanske inteav
dennanationella kultur och skulle därför inte ha särskilda svårighetermed Euratomfördragets
tillämpning.

Euratomfördragets strikta bestämmelser skiljer sig från EEC-fördragets funktionellamer
bestämmelser. Euratomfördragets tillämpning har ändrats. Betydande delar fördragetav
tillämpas för närvarande inte alls. Andra delar, kapitlen försörjning kärnämne,t ex om av
strålskydd och safeguard levandeoch tillämpas. delar EuratomfördragetAtt tillämpasär av
betyder inte det inte gäller. För Euratomfördraget, liksom för övriga EU-fördrag, gälleratt att
fördragets tillämpning, vid tvist, EUs högsta juridiska instans, domstolen igörs av
Luxemburg.

Långtidsförvaring kämbränsle innebär höga till kostnader, särskilt med hänsynanvänt tillav
de relativt kämenergiprogramsmå kandidatländema har. Därför kan, oavsett ettsom om
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alternativkärnbränsle eller inte,inledningsvis upparbeta sittkandidatland ettatt varaavser
bränslet förförpackningvissa delar hanteringen,anläggningar för t ex avavgemensamma

aktualiseras.kapitel i Fördragetsåblir fallet kan 5nödvändiga.Omslutförvaring, bli

har gjort nödvändigaländernakrävs inte enbartfördragettillämpning attFör av
praktiskaockså lämpligatillämpningen krävslagstiftningsanpassningar.För att arrangemang

flertalet kandidatländer.otillräckliga iSådanaomfattning.betydande ärfinns i arrangemang
genomföra nödvändigakostnadermed betydandeoch förenattidskrävande attDet är

förbättringar.
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KÄRNKRAFTSÄKERHET5.

Som framgår diskussionen i detta kapitel finns det idag två olika nivåer hosav
kärnkraftsäkerheten i Båda nivåerna definierasEuropa. bör band distinktaänsom snarare
linjer. högre nivån gäller för kärnkraftverk inom iDen EU och Schweiz. lägre nivånDen

kämkrañverkgäller för de hos kandidatländernaoch övriga konstruerades iöststater som
Sovjetunionen. bådafallen finns spridning inom respektivenivåband".I en

demOm kandidatländerna eller några medlemmar i därförEU, kommer detupptasav som
utvidgade innehålla kärnkraftverk olikaEU säkerhetsnivåer. lägreDeatt som opereras
nivåerna kommer efter hand sig de högre då säkerhetshöjandeåtgärder genomförsnärmaatt
hos Nivåernakandidatländernasverk. kommer dock inte sammanfalla. enda nivåEn ettatt
band kommer uppnås endast kärnkraften avvecklas i kandidatländerna elleratt om om

kärnkraftverkderasnuvarande verk med konstruktion.ersättsav annan

Förhållandenai Sverige
Anläggningsinnehavama i Sverige ansvariga för säkerheten vid anläggningarnaär att

Verksamheten skall bedrivas iupprätthålls. enlighet med det tillstånd enligt kämtekniklagen
följerutfärdas regeringen. Därav också skyldighet följa de säkerhetsföreskrifterattsom av

ansvarig myndighet utfärdar.SKI SKI:s tillsynsverksamhet omfattar granskningsom som av
anläggningamas säkerhetssystem.provning dessa underhåll och driftsfrågor. Desamtav
föreskrifter utfärdas bådeallmänna och giltiga för flertal anläggningaroch speciellaär ettsom
för enskild anläggning. bedriver inspektioner anläggningarnaSKI på led i sittetten som
tillsynsarbete.

förbränslefabrik i Västerås,CLAB Centralt lager bränsle i Simpevarp,ABB Atoms använt
forskningsanläggningen i Studsvik och de svenskaavfallsanläggningarna kärntekniskautgör

SKIsanläggningar samtliga föremål för tillsyn. Principema för säkerhetsarbetetär ärsom
för anläggningar för säkerheten helhetdessa i sin åvilaräven att ansvaret

anläggningsinnehavaren,medan SKI tillsyn. SKI godkänner säkerhetsföreskrifter påutövar
förmotsvarande kärnkraftverk och tillser inspektioner säkerhetensätt attsom a genom

upprätthålls på hög nivå.en

Kärnkraftsäkerhet i internationellt perspektivett
efter Sveriges inträde i nationell angelägenhet.Anläggningssäkerhet EU Detär även en

riktlinjer för reaktorsäkerhetkan bidraharmoniseringsarbete pågår inom EU tillsom om
avsikten inte åstadkomma föreskrifter.svenskt säkerhetsarbete, är att gemensammamen

i fortsättningen vila på svenskaför anläggningssäkerhetenkommerAnsvaret även att
anläggningsinnehavareoch för tillsynen SKI.

Erfarenheter drifti hög grad internationellt inriktat. från ochReaktorsäkerhetsarbeteär av
informellt och formellt mellandriftstörningar i kärnkraftverk utbyts både

kan särskilt Tyskland, Frankrikemyndighetsorganisationeri flertal länder. SKI USA,Förett
finns formellaMellan och myndigheterna i USA och Japanoch Finland SKInämnas.

Sverige deltar också i reaktorsäkerhetsarbete.Inomöverenskommelser samverkan. EUsom
säkerhetsfrågor ochför EU-samarbetet har för de reaktortyper, RMBK VVER, somramen

förekommer östländernaocksåtagitsinom upp.
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långvariga ochDet samarbetet inom reaktorsäkerheten mellan både myndigheternanära -
inbördes mellan kärnkraftföretagenoch har skapat i allt väsentligt påen gemensam syn
kärnsäkerhetsfrågorna. gäller inte bara inom i allaDetta EU, länder medutan
kärnkraftprogram utanför det forna östblocket. existerarDäremot inga internationellt

säkerhetsnorrner ingenfastställda och överstatlig kontroll kärnkraftsäkerhet. områdeDettaav
skiljer sig alltså på principiellt från området nukleär icke-spridning, inom vilket desättett

internationella konventioner och överstatlig kontroll Kapitel nedan.finns se Pâ samma
i Sverige vilar i alla länder för anläggningssäkerheten påsätt ansvaretsom

anläggningsinnehavaren och för tillsynen på den nationella säkerhetsmyndigheten. De
riktlinjer för myndighetskontroll, organisation och drift kärnkraftverk och andraav
anläggningar, har utarbetats IAEA alltså inte bindande för något land eller någonärsom av
anläggningsinnehavare. inte heller tillräckligt detaljeradeför kunna nationellaDe är ersättaatt

anläggningsspecifika myndighetsföreskrifter eller anläggningarnas instruktioner.och egna
har värde sammanställningar de grundläggandeIAEAs riktlinjer däremot ett stort avsom

kärnkraftverksamhetskallkraven på hur organiserasoch anläggningaropereras.

Safety,internationella Konventionen kämsäkerhet Convention NuclearDen om on som
kraft oktober 1996,syftar till uppnå hög nivå säkerhet åtagandenträdde i i att en av genom om

internationellt främstnationella åtgärder och sa.rna.rbete.Konventionsarbetet kommergenom
regelbunden nationella hurbestå internationell granskning rapporteratt av omav en

bedrivs.säkerhetsarbetet

uppfattningar hur kämkraftsäkerhet skall främjas ochfinns alltsåInom EU gemensamma om
dessnivåer skall rimliga band säkerhetsnivåerskallutvecklas, hur mätas,samt om var avom

EU-nivå för kärnkraftsäkerhet.finns ingenligga. Däremot gemensam

kandidatländemaFörhållandena i
möjligt kärnkraftreaktorema i kandidatländema börFöljaktligen det inte sägaär attatt

säkerhetsmässigt de når viss EU-nivå. detså Däremot ärattupprustas gemensamen en
inom övrigt i iuppfattning hos säkerhetsexpertema EU och i reaktoremaväst, att

till västvärlden. finns ocksåinte når säkerhetsnivå de i Detkandidatländerna upp samma som
egenskapervilkauppfattningar och konstruktionslösningar hosomgemensamma

punkter, och därför bör uppgraderas.Det råder ocksåenighetöstreaktorerna är svaga somsom
tekniska och organisatoriskaförändringar de i varje enskilt fall. Eni vilka är rättaväst somom

grundad, uppfattning i den så kallade säkerhetskulturen iallmän, och väl väst är östatt
omfattar inte bara tekniska faktorer,måste stärkas och utvecklas. Säkerhetskulturen utan

ochför organisation och ledning och på den allmärma politiskabygger också på kompetens
ilegalakulturen i land.ett

fall sina västliga kollegors uppfattningar vilkai delar de flestaExperterna iöst om
avvikande uppfattningar prioritering mellanförbättringar kan har oftagöras, omsom men

och finansieringen dem.åtgärder, tidsskalanfor förbättringarnaolika om avom

genomfördesomfattande internationellaRBMK-reaktor i Tjernobyl 1986Efter olyckan i åren
samt i konstruktion eller driftanalyser förlopp och orsaker de svagheterden olyckans avavav

förlopp konsekvenser. Ocksåkunde ha bidragit till olyckans ochRBMK-reaktorerna som
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övriga reaktorer konstruerade i Sovjetunionen VVER-IOOO, VVER-440/213 och VVER-
440/230 analyserades. Ledande i arbetet IAEA, EU, G-24-ländema ochvar
kämkraftorganisationer i En huvudslutsats dessaöst. reaktorer inteattsagt,var, som ovan

Särskiltväst.iuppfyller säkerhetskravde ställdes RBMK-reaktorema och de äldstasom
bedömdesVVER-reaktorerna VVER-440/230 ha sådanakonstruktions- och driftegenskaper

det skulle bli svårt uppdrapera dem till säkerhetsstandardjämförbar med denatt att en
västliga. De VVER-reaktorema VVER-440/213 och VVER-IOOO ansågs däremotnyare
kunna uppgraderas rimligatill säkerhetsnivâer.

slutsats analyserna deEn sovjetkonstmeradereaktorema drogs snabbt G-7-ländena,avav av
föreslogpå hösten 1992 alla reaktorer VVER-440/230 och RBMK skulleatt typsom av

så möjligt och efter behov energiproduktion. G-7-ländemastängas ersättassnart som av annan
finansieringerbjöd sig också bidra med till dennaomställning. Den nybildade Europeiskaatt

utvecklingsbanken, fick sinaEBRD, västliga uppdraget driva dennaägare attav
avvecklingslinje.

framgårSom sammanställningen kärnkrañsituationen i kandidatländema och i andraav av
östländer har inga de utpekade reaktorema utom den havereradeTjemobylreaktom ochav
ytterligare två reaktorer på förläggningsplats, totalt fyra fram till idag.stängtssamma av

reaktorerTvärtom har varit avställda i Armenien återstartats. Denna utvecklingsom
jdiskuterasi avsnitt

Säkerhetsvärderingar Ignalinaverket INPP1av
Litauen inte till de kandidatländerhör EU-kommissionen har rekommenderat till densom
första förhandlingsomgången. I denna sammanhang har dock förhållandena vidrapports

särskilt intresse följandeIgnalinaverket skäl,ett av
Ignalinaverket har denINPP och versionen RBMK-reaktorerstörstasenasteo av
INPP geografiskt till Sverige,är nära0
Säkerhetsförbättringar vid INPP har skett under år, och med omfattande svenskt0 senare
stöd.

harsäkerhersvärderingarEn redovisning de gjorts återfinnsINPP under tid. iav av som senare
avsnitt 3 halvårsrapportenjanuari juni 1997 från SiP Swedish International Projectsav -samarbetsprograrnrnetNuclear Safety,Det svenska för kärnkraftsäkerhet i
Östersjöregionen.

Kostnadernaför säkerhetsförbättringar östreaktorerav
Säkerhetsförbättringarhos ellerRBMK- VVER-reaktorer kan ha två olika syften:

höja säkerhetentill nivå bedöms tillräcklig för drift verket underAtt en som som av en
tillbegränsadtid, dess planeradslutlig avstängningskall skepå kort sikt KS,en

bedömshöja säkerheten till nivå tillräcklig för fortsatt drifi framAtt tillen som som
forplaneradsluttidpunkt verkets livslängd på lång sikt LS.

Kostnadernaför säkerhetsförbätüingama naturligtvis mycket svåra generiskt ochär göra äratt
inte tillgängliga eller har inte gjorts för varje verk. försökenskilt Ett gjordes underEBRDav
år och sammanfattning1993 resultaten i nedanstående tabell. Deen av ges
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reaktorerna bygger den välFör de olikahar antagitssäkerhetsförbättringar som
hos och VVER-svaghetema ligger RBMK-expertuppfattningenunderbyggda om var

har inte modifierats iKostnadsuppgifterna från 1993diskussionen ovan.reaktorer se
presentationennedan.
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Kostnader för säkerhetsförbättringar MUSD

Land RBMK- VVER- VVER- VVER- Icke-sov-
reaktorer 1000- 440/213- 440/230- jetiska

reaktorer reaktorer reaktorer reaktorer
Litauen KS 52 / LS 92
Ryssland KS 45 / LS 72 LS 147 LS 211 KS 82 /LS 219
Ukraina beräknat LS 179 LS 184
Tjeckien LS 179 LS 184
Slovakien LS 184 KS 66 / LS 185
Ungern Ej beräknat
Slovenien
Bulgarien LS 179 KS 66/ LS 185
Rumänien
Armenien Ej beräknat
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STRÅLSKYDD, MILJÖ, HÄLSA6.

SSI.avsnitt skrivetDetta är av

Strålskydd1

1.1 Uppdraget

har beslutat tillkalla särskild utredare för analyseramiljökonsekvensemaRegeringen att atten
för förutvidgning Sverige, för unionen helhet och kandidatländema. denEUs Inomsomav

kommissionen pågår arbete färdigställa föreuropeiska med yttranden aktuellaatt
kandidatländer. speciellt intresse miljösynpunkt hur anpassningen miljöreglerAv EUsärur av

påverkar miljön i kandidatländemaoch inom den europeiskai kandidatländema gemenskapen
för miljöarbetet kandidatländemashelhet. Utgångspunkten anpassning lagar ochärsom en av

rättsakter. Implementeringen miljöregler vissaförordningar till EUs EUs inom områden iav
förväntas bli kostnadskrävande möjligt förverkliga förstkandidatländema kan och påatt

Miljöförhållandena kan förväntas bli påverkade eventuell omställninglängre sikt. även av en
vissa kandidatländer.energisystemeniav

därmed förbundna ekonomiskauppdrag innebär analyseramiljömässiga ochRegeringens att
utvidgning analys skall fokuseras på områdenkonsekvenser EU. Denna ärav somav en

Sverige det gäller krav ställaspå kandidatländemautifrånsärskilt viktiga för kan EUsnär som
skall påverkar miljön i Sverige ochrättsakter. denna analys belysasde aspekterI även som

Östersjöregionen.

Rättsakter2

nationella regelverk till rättsakter kommer ställa krav påEUsProcessen att storaatt anpassa
Bland lagstiftning införas eller till ochkandidatländema. måste viss EUsannat anpassas

och standarderharmoniseramed de stipulerade EU.normer av

föreliggerstrålskyddsområdet sedan 1920-talet mycket omfattande internationelltInom ett
förekommer,samtliga i vilka radiologisk verksamhet deltager isamarbete.I stort sett stater,

internationella strålskyddskommissionens,ICRPs arbete. Denna kommissions arbete gården
skydd joniserandebland på utarbeta internationella rekommendationer motannat attut om

utgjort utgångspunkter standarder ochstrålning. rekommendationer har förDessa
från andra internationella det internationella atomenergi-rekommendationer t.ex.organ

Även europeiska från rekommendationer vidden unionen har utgått ICRPsIAEA.organet
Safety Standard, BSS EUsformulerandet Dir 96/29/Euratom Basic som angerav

strålskyddsområdet.skyddsambition inom

joniserande strålning inom EU utgår frånEftersom i alla rättsakter rörande skyddstort mot
innebärrekommendationer, vilka i det globalt accepterade,IAEAs och ICRPs är närmaste ett

problem förutifrån strikt strålskyddssynpunkt inte några legalaEU-inträde större
svårigheter föreligga vad gäller detaljeringsgraden ikandidatländema. Vissa praktiska kan

viss lagstiftning följdlagstiftning och i något fall saknasfortfarandevissa länders som en av
Sovjetunionen.upplösningen av
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1 3 Miliöstörande verksamhet.

De utgångspunkter föreligger för skyddet miljön inom strålskyddsområdetsom av
sammanfaller med de gäller i övriga miljösammanhang detaljeradeävensom om
rekommendationer inte har utfärdats. Utifrån strålskyddssynpunkt inträdeettger av
kandidatländerna i förbättradeEU möjligheter säkerställa den biologiska mångfalden-att i

Östersjöregionen.området och därmed positiva effekter i helaävenge

Det bör här särskilt framhävas implementerande EUs rättsakter inomatt ett miljöområdetav
inte bara bättre underlag för bedömningen miljötillståndetett i i Baltikurnomrâdetger av utan

stärkt skydd och bättreäven bevakning detsamma..ett Inför framtida utvecklingav en av
skogs- och jordbruk i området det speciellt viktigtär beakta miljöaspekterär iatt
samhällsplaneringen, vad gäller biologisk mångfald. Det troligtt inträde iär EUex att ett ger
förbättrade möjligheter säkerställa effekter på miljön beaktasatt redan på tidigtatt skedeiett
sarnhällsplaneringen.Det bör här eventuella miljökonsekvenser kämtekniskanoteras att av
anläggningar skall redovisas och granskasföre byggstart enligt Euroatomavtalet artikel 37. I
artikel i35 36 fördrag medlemsländerna skyldigaäven haltenatt är mätasamma attanges av-
radioaktiva i miljön, Europakommissionenämnen verifieraatt äger rätt att mätsystemens
funktion och effektivitet och medlemsländernahar skyldighetatt resultaten frånatt rapportera
miljökontrollen till kommissionen.

Miljöskuld1.4

införlivandeEtt kandidatstatema i den europeiska unionen möjlighet dels krävaav attger
sanering kontaminerade områden i dessaländer dels förbättra skyddet olyckorav mot sommängderskulle kunna medföra frigörande radioaktiva I de kandidatländerstora ämnen.av

Östersjöregionentill Sverige ochgränsar finns behov sanering markområden isom av av
framför allt Estland. allvarligaFör minska risken för kämtekniska felhändelser föreliggeratt

behov tekniska insatser i kärnkraftverket Ignalina iett stort Litauen och i alla Baltländerav
radioaktivtvad gäller omhändertagande avfall. Vad gäller naturligt förekommandeav

radioaktiva finns områden i Estlandämnen har förhållandevis höga koncentrationersom av
ävenradon i inomhusluften. vissaI områdenfinns radon radium i dricksvattentäckter.

Det saknas i dag internationellt bindande instrument reglerarett omhändertagandesom av
radioaktiva restprodukter. EU och medlemsländernahar varit starkt pådrivande i arbetet med

fram konvention kämavfallsområdet.påatt ta Denna konvention kan förväntas blien
undertecknad flertal under hösten och ratifrcerad under år.ett stater Konventionen,nästaav

i mångt och mycket följer västerländskt säkerhetstänkandeoch därmed Sveriges ochettsom
EUs skyddsnivå, möjlighet ställa krav på omhändertagande avfall påattger ettav
säkerhetsmässigtacceptabeltsätt.

självaI nuläget EUs medlemsländersig i konventionsarbetetrepresenterar det kan intemen
uteslutas kommissionen framtideni deklareras kompetentoch därmedatt åtminstone påsom -vissa områden medlemsländerna. fallFör det de medlemsländernarepresenterar iatt nya-
framtiden kommissionen innebär det de, liksomrepresenteras övriga medlemsstater,attav
följer EUs regelverk bejakaroch intentionerna i framtidaEUs miljöarbete på detta område.
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med joniserande strålning iindustriell verksamhetfrånmiljönhotetVad gäller mot
radioaktivt avfallomhändertagandetkärnkraftverk ochdriftenkandidatländema utgör avav

Ignalinaverket i Litauen detnärområdeSverigesproblemet. I utgörojämforligtdet största
säkerhetsstandard intefortfarandefrånhar insatserVerket västpåtagligastehotet. trots somen
till för säkerställamåstetekniska insatservästvärldens ochmed atti paritet stora enär

ochdetalj i yttrandekärnkraft behandlasi SKIsförSäkerhetsaspektemastandard.acceptabel
därför inte här.behandlas

avfall dåradioaktivt ochomhändertagandetpå lång siktmiljönVad gäller hotet utgörmot av
problem for flerasynnerligenkämavfalllånglivatkärnbränsleoch stortspeciellt ettanvänt av

föreligger inte längreupplösningsovjetstatensmedochkandidatländema. I samma
ellerkärnbränsleåtersändaländernaaktuella använttidigare för demöjligheter attsom

redovisningRyssland.centrala I EUsupparbetningsanläggningar ikärnavfall till av
angivelse kommerde kostnadertydligkandidatländemasaknasmiljösituationen i somaven

fonderingar gjortsLitauen har ingaavfall. Iomhändertagandet dettamedförenadebliatt av
nödvändigtomhändertagandet.Dettillgängliga föromedelbart ärmedeloch inga varasyns

skall klarassituationentill Litauenekonomiskteknisk ochbådemed stöd natur upp.omav

sjukvårdenHälso- och1.5

tillkandidatländersjukvården i de gränsarinomstrålningjoniserandeAnvändning somav
finns iundantagålderdomligdeltill vissutrustningen ävenärSverige betecknas att omav

medicinskuppgraderaförekonomiska insatserbetydandebehövs attstorstäder. Detvissa
likställd med Västeuropas.skalldenLettland och LitauenEstland,inomutrustning varaom

hjälpoptimering krävsdirektiviskyddsambitionen EUsefterlevnadmöjliggöraFör att av
härhälsovården. börinom Detutrustningfor uppgraderafinansieringmedSverigefrån bl atta

miljömedvetandet höjashälso- ochstrålskyddssynpunktbehövsutifrånpoängterasäven att
icke-joniserande flertalstrålning iochjoniserande ettberöralla områden avsom

kandidatländema.

aviserKommissionens2

Allmänt2.1

finns kommissionenskandidatländemastrålskyddsläget ibedömningenforunderlagSom av
imåsteaspekterprincip alla vägasbehandlar iaviseraviser. Dessayttranden s.k. som

behandlarkortfattatunderlaget endastinnebärnödvändighetmedvilketbeslutsprocessen att
utomordentligti avisemaredovisningenstrålskyddssynpunktUtgående från ärmiljöfrågor.

efterlevamöjlighetkandidatländemasklargörandetillräcklig för attkortfattad och inte ett av
rättsakter.EUs

genomgångutifrångjordabedömningarkandidatlandkortfattad ochNedan redovisas enper
haftharutredningentydliggörassammanhangdettabör imaterial. Det attkommissionensav

granskautvidgning,EUsfrågeställningenutifrånmöjligheterbegränsademycket att, om
viahar dockUtredningenkandidatländema.i de-berördastrålskyddsområdetutvecklingen på

baltiskaframför allt destrålskyddsarbetetiinsyn iviss allmänbiståndssamarbetesvenskt en
forhälsoskyddsområdet,miljö- ochstrålskyddslägetpå attdetalj granskaiFör attstaterna.
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redovisa bedömningar kandidatländemasförmåga uppfylla EUs direktivom att och för iatt
detalj vilka krav bör ställas på kandidatländemas lagarange och förordningarsom utifrån
svenskaönskemålkrävs ytterligare insatser.

2 Estland

Vid upplösningen Sovjetunionen saknadeEstland såväl strålskyddslagav -myndigheter.som
Genom svenskt biståndsarbetehar Estland helt strålskyddslag.a Lagen harnu en ny
utarbetatsmed hänsyn till EUs BSS uppgiften Estlandtagen saknar strålskyddslagatt i den
s.k. avisen felaktig. Estland harär arbetetmed utarbeta föreskrifterstartat utgåendeatt från
EUs direktiv. Estland har bildat strålskyddsmyndighetäven lyder underen som
miljöministeriet. Det möjligt Estlandkan sin lagstiftningatt till EUs rättsakter.syns anpassa

Vad gäller den radiologiska miljön föreligger vissa problem med återskapa godatt en
livsmiljö i Sillarnäe och Paldiski. Omfattande biståndsinsatserhar gjorts från Sverigesa
sida. På lång sikt Sillamäe deponien miljöhotutgör bör undanröjas.ett Kostnaden försom att
stabilisera förhållandena Östersjönoch därmed förhindra utläckage till svåraär precisera.att
Det dock troligt kostnadenär inte överstiger 500 MSEK.att Problem kan föreliggaäven med
industrirester och strålkällor inte under kontroll.är statenssom

I Estland finns bostadsområden har förhållandevis höga halter radon. Kostnadernaförsom av
förbättra situationen torde överkomligaatt eftersom enkla insatser förbättradvara som

ventilation i många fall kan tillräckliga. För vissa bostäder kan kostnadernabli högrevara
inga detaljerade uppgifter föreligger. För det fall total rekonstrueringmen att en av

bostadsområden skulle eftersträvas blir naturligtvis kostnadernahelt annorlunda. kanDet
dock inte rimligt i nulägetprioritera kostnadskrävandeatt radonsanering.ansesvara

Vad gäller utnyttjandet joniserande strålning i hälso- och sjukvården bilden snarlik ellerärav
den Ålderdomligrådersämre iän Polen och Ungern.t förekommer,som ex apparatur

speciellt på landsorten.

Hälso- och miljöfrågor i vårt närområde har under längre tid varit föremål för svenskten
intresse och förhållandevis biståndsinsatserhar förekommitstora sedan början 90-talet.av
Inom strålskyddsområdetföreligger sedan 1992 samarbetespecielltnära med Estland ochett
de övriga baltiska För möjliggöra efterlevnadstaterna. skyddsambitionenatt av
optimeringsprincipen i EUs direktiv i Estland krävs finansiering kan erhållas föratt att
uppdatera utrustning inom sjukvården för miljöförbâttringar. Utifrånsamt
strålskyddssynpunkt behövs hälso- och miljömedvetandet höjas på alla områden berörsom
joniserande och icke-joniserande strålning i Estland liksom i de övriga baltiska Ettstaterna.
exempel risker förenademedär solstrålning inte specielltatt uppmärksammat.är

Slutsats: Det möjligt för Estland lagstiftningen till EUs rättsakter.att Försyns anpassa
efterlevnaden krävs dock investeringar. Det kan förväntas EUs rättsakter kan efterlevasatt
först på längre sikt. slutsatserDe kommissionen förefallerdrar utifrån dessaförhållandensom

rimliga.vara

2.3 Lettland
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snarlik den i Estland. Lettland har sedanLettland inom strålskyddsområdetSituationen i är
beakta rättsakter. möjligtstrålskyddslagoch arbetepågårmed EUs Detnågot år att attsynsen
kontrollera rättsakteri landet.utifrån formell mening, införa och EUsår,inom några en

förväntasverksamhetförutom försöksreaktorvilken kan blikärntekniskLettland har ingen en
industriresterfinnas har radioaktiv kontaminering.framtid. Detavställd inom Det somen snar

omhänderta restprodukter från sjukhus- ochmed behovet attsammantaget av
avfallshantering. avfallsanläggningproblem med Denförsöksreaktorverksamhetinnebär som

Vad gäller hälso- och sjukvård läget i Estlandkräver upprustning.finns utanför Riga är som
investeringarbehövs.förhållandevisinnebärande storaatt

gäller för Estland.situationen likartad densvenskaintressenVad gäller är som

lagstiftningen till rättsakter.for Lettland EUs FörmöjligtSlutsats: Det att anpassasyns
standarden inom hälso- och sjukvårdendock upprustningefterlevnaden krävs samtav

kort sikt. slutsatserinte förväntas detta kan ske på Demiljöinvesteringar. Det kan att som
förefaller rimliga.kommissionen drar som

Litauen2.4

Baltländema. Strålskydds-i de övrigatillfredsställande i Litaueninte likaLäget är som
verksamheten finns dockden kärntekniskareglerarlagstiftning finns inte. Lagännu som

uppdatera verksamheten ikärnkraftsmyndighet. återstårstrålskydds- och Detliksom att ute
skyddsstandard. dettakärnkraftverket till västerländsk Trotsochindustrin, sjukvården syns

rimlig tidimplementera rättsakter inomutifrån formell mening EUsfullt möjligtdet att
lagstiftningsarbetetpå strålskyddsområdeti det pågåendeeftersom dessabeaktas

radioaktivt material. detomhänderta mängder Ikärnkraft och behovLitauen har att storaav
kärnbränsle frånRyssland återtar förbrukatdet inte förväntasuppstått kanläge attsom nu

somlom nedläggning verksamhetenvid IgnalinaIgnalinakraftverket. heller detInte en avsyns
med osäkerhet.kan endastuppskattasmiljöskuld här uppståttstår för dörren. Den storsom

belopp.till tillgängliga Isig i förhållandedock klart det stortDet rörär ett,att resurser, enom
uppskattadeskostnadernaStrålskyddsinstitut, SSI,gjordes på uppdrag Statensstudie avsom

avfallomhändertagande kortlivattill MSEK.omhändertagande avfallet 18 000för avcaav
direktdeponering bränsle 12 600MSEK,förvaringsbassänger 1 800730 MSEK, etc.etc. avca
administration och FoU 370 MSEK.rivning MSEK,570 MSEK, l 900MSEK, transport

varifrån finansiering kan komma. Detoch det oklartfonderingar har gjorts ärInga är
undanröja allvarligtoch förunderlätta situationen i landetförnödvändigt att ettatt, att

ekonomiskt förfogande för klaraställs till Litauensoch biståndmiljöhot, teknisktframtida att
avfallsproblematiken.

utanförmaterial hanterasmängderradioaktivtförhållandevisrisk förfinns statensDet storaatt
utrustning ochi tekniskkrävs investeringarundanröja detta hot närakontroll. För ettatt

grannländema.samarbetemed

investeringar. LitauenBaltländema,i de övrigasjukvården kräver, liksomHälso- och stora
finns behovBaltländemaliksom i de övrigamed radonhar inte problem stortett av enmen

miljömedvetandet.hälso- ochallmän höjning av
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Vad gäller Svenskaintressen läget förär de övriga Baltstaterna.Sverige bör fortsättasom och
utveckla biståndssamarbetetför påskyndautvecklingen inomatt strålskyddsområdet.

Slutsats: Det möjligt för Litauen lagstiftningen tillatt EUssyns rättsakter. Föranpassa
efterlevnaden krävs dock investeringar och det kanstora inte förväntas detta kan ske påatt
kort sikt. De slutsatser kommissionendrar förefaller rimliga.som som

2.5 Polen

Polen har sedan längre tid haft detaljerad och adekvat lagstiftningen på strålskydds-en
området. Lagstiftningen skiljer sig något från den svenska modellen då den reglerar
verksamheten i detalj. Lagstiftningen förutsätter därvid omfattande myndighetskontroll.en
Polen har utvecklade myndigheter inom området och strålskyddsmyndigheten har nyligen
omorganiserats.Utifrån legala och myndighetsövervakandeaspekter det därför möjligtsyns

implementeraEUs rättsakterinomatt rimlig framtid.

Polen har vad SSI känner till inga direkt allvarliga strålskyddsproblem orsakade avkontaminering markområden eller vattentäkter. finnsDet dock behovav omhändertaattav
avfall från forskningsreaktorer och sjukhus. Vad gäller hälso- och sjukvården finns storen
spännvidd på kvalitén på utrustningen och i vissa områden mycket behovett stort av ny
utrustning. fordrasDet kostnadskrävandeinsatser för erhålla standardpå sjukvårdenatt en

i nivå med den iär Sverige.som

Vad gäller svenskaintressenkan Sverige medverka till dels förbättra miljömedvetandetatt i
dels medverkatill på europeiskbasisstort, finna finansieringslösningar.att

Slutsats:Det möjligt implementeraEUs direktiv ochatt rättsakterpå förhållandevissyns kort
sikt. För efterlevnad skyddsambitionen enligt EUs BSS krävs investeringar.av De- -slutsatser kommissionen redovisar i ovannämnda därförsom rimliga utifrånrapport syns
strålskyddssynpunkt.

6 Ungern

Situationen i Ungern vad gäller lagstiftningär, och myndigheter, snarlik den i Polen. Ungern
har sedan lång tid relevant lagstiftning. Strålskyddslagenhar reviderats under tid ochsenare
dennabeaktar IAEAs rekommendationeroch EUs BSS. Ungern har strålskyddsinstitutett som
myndighetsmässigthar position NRPB i England. Utgåendefrån dennasituationsamma som

det fullt möjligt implementeraEUs rättsakter;attsyns

Ungern har omfattande kärnteknisk verksamhet. Eftersom Ryssland i framtiden inte kan
förväntas återta kärnbränsle frånanvänt finnsUngern behov finna lösningar påattav egna
avfallsproblemet. Ungern har betydandetillgångaräven och uranbrytning har skett iav uran
landet. Några uppskattningar kostnaderna för omhändertagande kämavfall ochav av
kärnbränsle har inte varit tillgängliga för utredningen. Hälso- och sjukvården har kvar viss
utrustning föråldradär problemen dock mindre i deär baltiskasom änmen staterna.
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Landetslängre tid.sedanstrålskyddsomrâdetpåmed UngernkontakterhaftSverige har en
kunskapsöverföring frånmedunderlättaskanrestprodukterkärnkraftensmedproblemet

sida.Sveriges

förhållandevis kort sikt.rättsakterpåochdirektivimplementeramöjligtDetSlutsats: attsyns
inominvesteringarvissakrävsBSSenligtskyddsambitionenefterlevnadFör av

slutsatserkärntekniksektom. Deinomsatsningar somsjukvårdsområdet störresamt
strålskyddssynpunkt.utifrånrimligakommissionen drar syns
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Övriga länder7

Utredningen har inte i nuläget tillgång till tillräcklig information strålskyddslägeti övrigaom
kandidatländer för sig kommissionensrapporteringatt yttra över dessa.om
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NUKLEÄR ICKE-SPRIDNING7.

Kärnämneskontroll7.1

kontroll kärnämneSvensk av
detsammanfattandebeskrivninghär förstföljandeför denbakgrund avtextenSom enges

safeguard.tal kallati dagligtkontroll kärnämne.försvenskasystemet av

kontroll kärnämneåtagandenfullgöra deuppdragregeringensfått somSKI har att avom
Allnedan.överenskommelserseavtal ochfördrag,internationellagjort iregeringSveriges
Förkärntekniklagen.bestämmelsernaiunderordnadi Sverigekärnämne ärhantering av

följaskyldiglagenenligttillståndsinnehavare atttillstånd och ärkrävskärnämnehantering av
föreskriftspaket, detutfärdatharSKIutfärdas SKI. ettföreskrifterde avsommeram

bestämmelsersamtligaomfattarkärnämne-vilketkontrollför somnationella systemet av
skall kunnakärnvapenicke-spridninggjortSverigeåtagandendeförerfordras avatt om

mötas.

kontrollbestämmelser. DetekniskaochadministrativainnehållerföreskrifterSKIs
anläggningarnakämtekniskade rapporterarutformade såbestämmelsernaadministrativa är att

därefterbearbetarSKItill SKI.kärnämneochförändringarinnehav, transporterallt av
enligt deerfordrasdeoch rapporterupprättaranläggningamas somrapporter egna

åtagandena.internationella

möjliggöraförskall haanläggningarnakämtekniska attdekontrollsystemtekniskaDe som
medbestämmelseri SKI:sdefinieraskontrollverksamhetenden internapånivåhög

kärnämnekontrollmätningarvilkagivitsharSpecifikationer somkrav. avfunktionella om
periodiskförBestämmelsermedprecisionförminimikravskallanläggningen göra, mera.

skallkravenförAnläggningamas mötaockså. attingår systemkärnämneinventeringfysisk av
godkäntshandbokenDåSKI.godkännasskall"safeguardhandbok"redovisas i avsomen

drift.anläggningensförvillkorengäller den ett avsom

avtalInternationella
medkontrollavtal1970. Etticke-spridningsfördragetratificeradeochundertecknadeSverige

sittställt helaSverigeharDärmed1975.slötsIAEA,atomenergiorganet,internationella
insyn.under IAEAskärnenergiprogram

kländerandrafråntillhandahållskärnenergiprogrammetsvenska still detKärnämne
avtal Sverigebilateraladekärnämneför leverans ärförutsättningleverantörsländer. En av

kärnämnelevereratanvändningenfredligavilka denleverantörsländer, avtal imed avingått
ochproduktertekniskamaterial,andraavtalenomfattarkärnämneFörutomgaranteras.

kämladdningar.framställningenianvändaskankunskap avsom

ochkärnämneförriktlinjerde exportiakttabeslutatockså avharSverige gemensamma
kdeleverantörsländema gemensamt,framtagits sutrustningkärnteknisk avsom

tillbeslutsittmeddelatharriktlinjerdessaiakttarländerSamtligaLondonriktlinjerna. som
konventionsstatuserhållit i detdärmed närmasteRiktlinjerna haroffentliggörande.förIAEA

samarbetsavtal.bilateralasamtligaiförutsättningaroch ingår som
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Kärnteknisk utrustning primärt framtagen för civilär användning,som också kanmen som
användasför framställning kärnvapenhar förtecknats och internationell överenskommelseav
finns omfattningen sådanutrustning dels i lista kopplad tillom NSG, delsav i den ken s,Zanggerlistan. Sverige har åtagit sig periodiskt tillatt IAEArapportera exportom avkärnämneoch utrustning återfinns på listan.som

Sverige har tillträtt konventionen fysiskt skydd SÖkärnämne, IAEA INFCIRC 274,om av
1985:24.

Samtliga bilaterala samarbetsavtaloch kontrollavtal reglerar förhållandenafor samverkansom
på kärnenergiområdet mellan länderna ifråga inkluderar regler för tillämpning tav ex
konventionen fysiskt skydd, full-scope safeguardsenligt NTP eller motsvarande,om samt
tillämpning NSGs regler för import, och vidareexport kärnämneav export och vissav
kämteknisk utrustning.

SedanSverige blev medlem EU tillämpas dessbestämmelserför kämärnneskontroll.av

Euratomskontroll kärnämneav
I Euratomfördraget kapitelse 4 fastställsovan kommissionen skall genomföra kontrollatt av
användningen kärnämne inom EU. Som kärnämne räknas alla uranförande mineral,av
naturligt och särskilt klyvbart material, d anrikat och plutonium. Kontrollen skalluran v s uran
genomföras Euratominspektoratetse nedan har sitt i Luxemburg.säte lnspektoratetav som

material skall föremålavgör för kontroll,ett i vad mån anläggningom förtvara ex en
förvaring kämavfall skall föremål för Euratomsafeguardsav vara

Euratom samtliga medlemsländer i frågor internationellrepresenterar kontrollrörsom av
kärnämne och IAEA. Det kontrollavtal följer NPT-fördraget harsom tecknats mellanav
IAEA, medlemsländernaoch Euratom. Euratominspektoratet kontaktorganär IAEA ochmot

samtliga medlemsländer.Euratominspektoratetrepresenterar kan i dessafrågor betraktassom
den nationella myndigheten för samtliga länder. lnspektoratet hävdar deatt utgör ett
internationellt kontrollorgan och derasverksamhet inom internationellatt kämämneskontroll

likvärdig med IAEAs.är Detta har dock varken IAEA eller medlemsländerna godtagit.
Relationen mellan IAEA och Euratom har under mångaår varit ansträngdvilket bland annat
har fått till följd ocksårelationernamellanatt IAEA, Euratom och medlemsländernahar blivit

komplicerade vad skulle ha varitän nödvändigt.mer som

Euratominspektoratet direktorat inomutgör E DGl7, och leds generaldirektör.av en
Direktoratet har inspektionsenheter, enhet för materialregistreringtre och rapportering,en en
för grundläggande frågor och informationsenhet. Inom inspektoratet arbetar cirka 200en
inspektörer, d lika många eller fler inom IAEA. Därtill kommerän servicefunktionerna,v s
omhändertagande teknik- och laboratorietjänster.rapporter,av

lnspektoratet har inspektörer från samtliga medlemsländer.Som princip använder oftastman
inspektörer från det medlemsland genomför inspektionema eftersom språksvårigheterman
då undviks. lnspektoratet har på dennapunkt för kritik. Det i andra sammanhangutsatts anses
mindre trovärdigt genomföra "överstatlig" inspektionatt medlemslandetsnären egna
medborgareutför inspektionen.
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År ingicki Euratomfordraget. 1973artiklarna 78, 79 och 81Euratom-safeguardbygger på 77,
Kontrollavtaletkontrollavtal med IAEA.ochmedlemsländerna Euratomdåvarandede ett

allmänkontrollavtalet slutits;forhandlats fram efter detantal bilagorinnehåller attett ensom
bilagor förrapporteringför registrering ochmed reglerbilagaadministrativ samt separata

avslutade.inte IAEAanläggningsbilagomaFörhandlingarnaanläggning. är ännuvarje om
formellainom havissa anläggningar EUkämämne ikontrollbedriver alltså utan attav

Frankrike,avtal mellan Euratomfinns sådana IAEA,klara. daganläggningsbilagor l samttre
icke-kärnvapenländemainom EU.respektiveEngland

förordningimed for kontroll kärnämnebindande reglerkommissionenutfärdade1976 aven
demed iåtagandeni avtalet IAEAutformade så EuratomsReglerna samtinom EG. är att

kämenergiområdetkansamarbetsparterinomträffat medkontrollavtal Euratombilaterala som
tillriktar sigEU-ländema. Reglernalagtext iReglernauppfyllas. motsvarar

myndigheten lämnasnationellaanläggningarna.Denkämtekniskakärnämnesanvändarna,de
utanför.

kandidatländernaSituationen i
Sverige.kärnämneskontrolluppläggning sinhar i principKandidatländerna somavsamma

tillgängliga foroch dekontrollverksamhetenhos ärkvalitetenvarierarDäremot resursersom
nivå. Situationenfall på svenskoch ligger inte i någotländernakontrollverksamheten mellan

tabell.nedanståendesammanfattasi

förFysiskt LagSafeguard London-Icke- iStrål Kärn-Land
Nuclearskydds-med riktlinjerspridnings avtaltekniklagskyddslag
Liabilitykonven-NSGfördrag IAEA

tionNPT

1994 NejNej19921997 1992Estland nyJa
Nej1987Ja1969 19721986Polen Ja

19781991 JaNej1992 19731984Slovenien
1993 NejJa19721997 1993Tjeckien

Nej1987Ja1969 19721996Ungern Ja

Nej19871972 Ja85 19691995Bulgarien
NejNej1993 Nej19921994Lettland 1996
Nej1994Nej19921996 1991Litauen Utkast
Utkast1993Ja19721996 1970Rumänien
Nej19931972 Ja19931997Slovakien

transportsäkerhetochskydd7.2 Fysiskt

förhållandenSvenska
förskydd. Reglernaför fysisktföremålkärntekniska anläggningarsamtligaSverigeI är

omfattaSkyddet skallRikspolisstyrelsen.medi samarbeteutfärdats SKIskydd harfysiskt av
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åtgärder skall skydda anläggningen och detsom klyvbara material förvarassomanläggningen sabotage,stöld ochmot andra hot. Konventionen fysiskt skydd deom angergrundkrav skall gälla för skydd det klyvbarasom materialet.av

Transporter kärnämneoch kärnavfall sker i Sverigeav i betydandeomfattning. Transporterna
föremål förär de regler farligttranspon gods tillämpasom i Sverigeav och grundarsom somsig på de internationella transportkonventionerna ADR, CIM, IMO och ICAO.

Konventionernas säkerhetskravgrundaspå IAEAs Recommendations Safe Transport ofonRadioactive Materials, Safety Series No. 6. Föreskrivande myndigheter för transport avradioaktivt material Luftfartsverket,är Sjöfartsverket och Räddningsverket, medan SKI och
SSI tillämpandeär och fullgörande myndigheter.

Samtliga med kärnämnetransporter i Sverigeär föremål för fysiskt skydd. Med det avsesskyddsåtgärder skall förhindra stöld eller sabotagesom Skyddettransporten. hänsyn tillav tar
åtagandeni konventionen fysiskt skydd klyvbart material frånom 1980.Konventionenav har
antagits 140 länder och förutsättningutgör förav genomförandeen internationellaa avInom Nordentransporter. gäller särskildanordiska regler for fysiskt skydd, vilka går längre änkonventionsreglerna.Tillsynsmyndighet för fysiskt skydd för SKI.transporterär

Förhållandenainom EU
Fysiskt skydd angelägenhetär för medlemsländerna.EUsen institutioner har såledesinget
mandat för fysiskt skydd. Till konventionen fysiskt skydd har samtliga medlemsländerom
och EU, i egenskap ansvarig for delar kämämneskontrollen,av anslutit sig. Förav EUs

anläggningar inom Joint Researchgemensamma Centre har avtal mellanupprättats EU och
det medlemsland där anläggningen placeradär den säkerhetsmässiga inklusiveöversynen,om
fysiskt skydd.

Euratomfordraget omfattar inte transportsäkerhet indirektänannat hälso- ochsom enstrålskyddsfråga. EU-länderna har anslutit sig till transportkonventioner Sverigesamma somoch basen for transportsäkerheten därför densamma.är Några ytterligare regler jämfört med
de tillämpas i Sverigehar inte framkommit.som Transport radioaktivt avfall föremål förärav
särskilda regler.

Situationen i kandidatländema
Fysiskt skydd och kärnämnetransporter i kandidatländema präglas fortfarandeav attavkärnteknisk verksamhet under de tidigare politiska behandladessystemen delsom en avlandets militära verksamhet. Så länge den militära organisationenoch de militära resursernaförblir tillräckliga också efter de politiska förändringarna kan fysiskt skydd och
transportsäkerhet upprätthållas på nivå liknande den tidigare, vilken docken väsentligen
underskred skyddsnivån i övriga Europa. Detta förhållande dock under förändring.är
Dessutom leder den politiska utvecklingen i kandidatländema ökad demokrati ochmot
öppenhet till användning militär föratt fysiskt skydd och transportsäkerhetav inte längre
betraktas politiskt lämpligt.som

SKI bedriver omfattande förett minska risken för kärnvapenspridning.attprogram Stödet
riktas till OSS, Baltikum och Ryssland. Härigenom finns betydandekunskap hos SKIen omsituationen i de länder Ävenär stödet.mottagare betydande förbättringarsom harav om
åstadkommits återstårmycket innan dessagöra länderatt kan ha tillräcklig kontrollanses av
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frånkräva fortsatt stödkommerFörändringsarbetet,verksamhet.kärntekniska attsin som
högre grad vissaförhållanden gäller ilångvarigt. Dessa änoch mycketSverige, kostsamtär

gränskontrollen kommerinnebär denkandidatländer. Dettatill attländer yttreattgränsarsom
kärnämne ochhandel och smugglingför illegalriskenviktig för reduceringbli mycket avav

kärnvapenframställning.förväsentligkunskaputrustning, ärsamt somav

efteranläggningar kommermaterial ioch klyvbart ävenför anläggningarskyddFysiskt
kandidatländema.förangelägenhetnationellinträde i EU att vara en

utrustningkärntekniskellerhandel med kärnämnen7.3. Illegal
internationellahörnsteni denteknologi strävanrelevant attochKontroll kärnämne är enavav

antingen producerautvecklade länder kanTeknisktkärnvapen.spridningförhindra vidare av
avledakan illegaltändamålet eller dekonstruerade försärskilda anläggningarikämämnet

subnationellaellerutveckladeMindre teknisktcivila kämenergiprogram.från staterkärnämne
marknad.eller köp påexempel stöldillegala tillandra, svartväljamåste vägar, engrupper

Sovjetunionensföljdhar ökatillegalaför demöjligheternaoch vägarnaIntresset avsom en
förflyttninghandel ochför illegalförutsättningarnadärmed förändradedesönderfall och av

avyttringfall försök tillbelagdacirka 150år harutrustning. Underochkärnämne avsenare
till IAEA.rapporterats

leverantörsländemamedfördei maj 1974Indien sprängde attkärnladdningDen som
kärntekniskochhandel med kärnämnestärka kontrollenförpåbörjade att avprocessen
och infördebilaterala avtalomförhandlade sinaleverantörsländemautrustning. De stora

bättrefå betydligtsyfie självaprodukter, ilevereradesinakontroll attstriktare över en
riktlinjerdefinierade ocksåLeverantörsländemavad levererat.kontroll gemensammamanav
till andralevererasoch utrustningför kämärrmeskall gällafor kontrollkravvilka somavsom

accepteradeochgenerelltblivitGuidelines" NSG har"Londonde kRiktlinjerna,länder. s
sig följaländer åtagitsamarbetsavtalen.bilaterala Dede attvillkor iåterfinns somasomnu

i INFCIRC 254.riktlinjernatill publiceratmeddelatdetta IAEAofficielltharriktlinjerna som
riktlinjerna.avtalsparterharbilateralasamtligaSverige och anammat

och fysisktsafeguardomfattas IAEAi alla ledskall kärnämneLondonriktlinjemaEnligt avav
utrustning förgarantiermottagarlandetlämnaskallkärntekniskochkärnämneskydd. bådeFör

skallKontrollkravenfredlig.användningentillämpas ochkommer ärriktlinjerna attattatt
kan direktstrategisktmaterial,förKontrollkravenvidareexport.vidfölja materialet även som

användbart material,indirektförbetydligtkärnvapentillverkning, strängareänanvändas i är
fördet kan brukasbearbetning innanytterligaregenomgåmaterial måstedet vill säga som

alltid inhämtasmotsvarandeNSGgarantierinnebär ocksåSvensk exportpolicykärnvapen. att
vid export.

hareller Internationelltverksamhet.illegalför sabotageockså användaskanKämämne annan
försorgIAEAstillgrepp. Genomotillbörligtskyddasskallkärnämneöverenskommits motatt

konventionens harTillINFCIRC 274, Revutarbetats,fysiskt skyddkonventionhar omen
anslutit sig.inklusive EU28 stater

förhållandenhelt ändrademedfördeoberoendeflertaluppdelning iSovjetunionens staterett
Kärnvapeni de övrigaRysslandsåvälkärnämnen i staterna.för kontroll somnyasomav
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kontrolltidigare stod under Sovjetunionens fanns spridda i flera Kärntekniskastater.nu
anläggningar för civil användning och med olika anknytning till vapentillverkning finns nu

i andra Ryssland.även Sovjetunionensänstater upplösning har med fört väsentligt ökad risk
för okontrollerad användning och handelmed kärnärrmeoch med utrustning vitalärav som av
betydelseför tillverkning kärnvapen.av

De saknade den infrastruktur krävs forstaterna den nödvändiga nukleära icke-nya som
spridningskontrollen. Detta gällde såväl grundläggande lagstiftning, övriga regelverk och
myndighetsfunktioner krävs för kontroll lagarnas eñerlevnad, erforderligasom av som
kunskaper, verktyg och för sådankontroll. Förhållandena likartade i Ryssland.ärresurser

I och med upptagandet några eller alla kandidatländema inom EU kommer unionensav av
flyttas och anslutagräns Ryssland,yttre att österut Vitryssland, Ukraina i utvidgningensmot

första omgång Moldavien och Svarta Havet i möjligsamt mot andra omgång. Gränsenen
kommer alltså direkt ansluta själva bedömsatt inte ha full kontrollmot stater illegalöversom
handel inom de Vidare har dessa i singränserna. med andrastater tur gränsegna gemensam

har eller kanske svårigheterstater kontrollerastörre, och förhindra illegalattsom samma,
handel.

långsiktigtEn möjlig minska riskerna förväg illegal handel via kandidatländemaatt är att ge
svenskt och europeiskt icke-spridningsstöd till inte bara kandidatländema själva ocksåutan
till de länder uppstod det forna Sovjetunionen.nya som ur

Ett svenskt med SKI ansvarig,startade1991/92och omfattar följande områden:program, som
för kontroll, hantering, lagring och kärnämne;system transport0 av

ochför fysiskt skydd radioaktivt material anläggningar;system av
för kontroll handelmed kämänmeoch kämteknisksystem utrustning;av

samtför förhindra illegal handel åtgärderförsystem förhindra effektenatt sådan,att av
stöderutveckling legalt regelverk utvecklingenett ovanståendeområden.av som av

SKI:s stöd har hittills givits till Ryssland Nordvästra regionen, Lettland, Litauen,
begränsatVitryssland, Ukraina och Kazakstan. Ett stöd avseendelagstifiningsarbete harmer

givits till Armenien, Georgien och Adjerbajan. SKI planerarvidare samverkanmed IAEA, EU
Joint Research Centre i Karlsruhe, Norge, USA och Tyskland i projekt illegalsom avser
handel.
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KÄRNKRAFTPRODUKTIONNEDLÄGGNING AV

finnsde kärnkraftverk istånd stängningfå tillarbetaraktivt förFlera EU-länder att somaven
förvänta sig kraven påEU-inträde kanInför förhandlingarnakandidatländema. attett manom

föreslog allaG-7-ländena 1992bli starkare.kärnkraftverk kommer attavstängning attav
möjligt och efterskulle såoch RBMKVVER-440/230reaktorer stängas snarttyp somav

bidra mederbjöd sig ocksåG-7-ländernaenergiproduktion. attbehov ersättas annanav
fickutvecklingsbanken,EBRD,nybildade Europeiskaomställning. Denfinansiering till denna

gjort det medavvecklingslinje och hardriva dennauppdragetsina västliga ägare attav
styrka.med vissenvishet och

medi kandidatländema,kärnkraftverkstängningförvänta sigrealistiskt detHur är att aven
tillanslutning EUeller derasutan

östländer,och i andrakandidatländemareaktorer iKapitel har ingapåpekadesi 3 utomSom
förläggningsplats,reaktorer påoch ytterligare tvåTjernobylreaktornhavereradeden samma

medenergisatsningarfinansieringförhandlingari sinaidag. EBRD harfram tillstängts avom
kärnkraftverkstängningställt hårdakravoch SlovakienUkrainaRyssland, Litauen. somav

något resultat.sådantrealiteten uppnåimotprestation, attutan

avveckla hela ellervilligakandidatländematalarantal skäl är attfinnsDet attmotett som
kämkraftprogram:delar sinaav

prognosticerarelproduktioninstalleradöverskottkandidatländemaidag harTrots ettatt av
naturligtvisinträdet i EUelkonsumtion. Självadärmedekonomier ochförbättradede ses

ekonomisk motor;som en
utnyttjaelektricitet angelägnamöjlighethar är attkandidatländer att exporteraDe omsom

inkomstkälla;denna
olja tillkol ellericke-kärnkraftel fordrar importförproduktionsresurserBefintliga av

försörjningstrygghetenfrån Rysslandkanskerimportenvärldsmarknadspriser.Om sessom
otillräcklig;

bedömningkan haoch deraspolitiker änkärntekniska expertisKandidatländernas4. annanen
utgångspunktsådansäkerhetsnivå.Frånreaktoremasdevästligade experterna enegnaav

sakligtintei nuvarandeEU,kandidatlandet, inteireaktorerstängningkrav påär menav
motiverade;

ekonomiska kärnkraftverk,möjlighetersakna stängasigkan attKandidatländerna anse
frånfås EU;kanstödvilketoavsett som

bort.slumpasinteprestigenationell gärnakoppladetillKärnkraftprogram är som
ocksåteknologi harsovjetiskpåbyggerkandidatländemakärnkraftprogram iDe som

för ryskprestigeförlustdenbränsle. Utöverförsäljningför Rysslandvärdeekonomisk av
stängning ocksåkundesåskulle innebära,verksådanastängande geteknik ett avsom

Ryssland, idrift. Stöd frånkämkraftens fortsattaryskaprecedensfall för denoönskade
fulltdärförkandidatländemakärnkraftreaktorema i ärdriftför fortsattformer,olika av

möjligt.

förstexempel,Ignalinaverketmedbelysaslistan kanskälen i enNågra somovanav
framtidaförmedelfonderathar intelitauiskaeller denINPPINPP. statennedläggning av
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omhändertagande utbränt bränsle eller för nedläggningskostnader.l studie de totalaav en av
driftkostnaderna för INPP l och 2 gjordes 1994 för SKI uppskattadeskostnaden forsom
nedläggning till mellan 200 och 300 MUSD i 1994 års penningvärde. fonderingEn av
mellan 20 och 33 MUSD år beräknades då behövas for täcka kostnaden förattper
nedläggning med år 2004 för block och år 2010 förstart block Kostnaderna för
omhändertagande bränsle borde, enligtanvänt studie, täckas årliga avsättningarav samma av

85 MUSD, i realiteten bara liten del dennaär Vid tidig nedläggningav som en av summa. en
skulle alltså engångskostnaderuppstå for bränsletsomhändertagande.stora Vidare skulle en
nedläggning Ignalina kräva investeringar i tekniska och miljömässiga förbättringar iav
befintliga fossilkraftverk, idag huvudsakligen producerar ersättningskraft för INPP.som
Dessa investeringar måste till del betalas i hårdvaluta eftersom inhemsk teknik forstor
ändamålet saknas. Likaså måste framtida bränslekostnader som blir högre dagensän
kärnbränslekostnader betalas i hårdvaluta med intjänade exportinkomster från andra sektorer
eftersom inkomster från elkraft bortfaller.export av

En renovering INPP for1 och 2 drift längre till år 2004 respektive årän 2010 skulleav
Åromfatta bland tubbyte i härden. 1993 uppskattades kostnadenannat för tubbyte till

MUSD 125 reaktor, vilket dels förefaller låg siffra, dels inte torde inkluderaper vara en
tillkommande produktionskostnad för ersättningskraft. Kostnaden för renovering måste till

del betalas i hårdvaluta till Ryssland, behärskarstor tekniken. Till övervägandeensamtsom
del skulle dock investeringen, liksom framtida kämbränslekostnaderkunna betalas genom
elexport, eftersom INPP kan producera långt Litauen självt behöver. Rysslandän Förmer

ekonomisktskulle sådant kurma fördelaktigt,att både vad gällerarrangemang vara
renoveringen framtidaoch bränsleleveranser.Dessutom finns alla skäl Rysslandatt anta att
skulle mycket för förhindra nedläggninggöra de två modernasteRBMK-reaktorerna,att en av

de själva forinte har avsikt lägganedsinanär äldre reaktorer.att egna
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