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Referat ved deltakelse på møter under EU-

kommisjonen   
 

1.  Møte/gruppe:  

Halvårlig ekspertgruppemøte for EIA- og SEA-direktivene. Møtet følger EUs formannskap og ledes 

av Kommisjonen. 

 

Sted og dato:  

Wien, Østerrike, 20.-21. september 2018. 

2.  Rettsakter (nummer og navn):  

Ekspertgruppen arbeider med EIA-direktivet (Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse 

offentlige og private tiltaks virkninger for miljøet), det reviderte EIA-direktivet (Direktiv 

2014/52/EU) og SEA-direktivet (Direktiv 2001/42/EØF om vurdering av miljøvirkningene av 

planer og programmer). Direktivene er innlemmet i EØS-avtalen. 

3.  Deltaker(e) fra norsk side:  
Hanne Hegseth (Miljødirektoratet). 
 

4.  Hovedkonklusjoner, spørsmål av vesentlig betydning (økonomiske og forvaltningsmessige 
konsekvenser) for norsk politikk:  

 Som en del av evalueringen av SEA-direktivet pågår nå en omfattende studie av 
direktivet. Studien gjennomføres av konsulentselskapet Milieu, og omfatter en åpen 
høring, intervjuer med interessegrupper og arbeidsmøter. Utkast til rapport fra studien 
vil komme på høring i midten av desember 2018, og endelig rapport skal være klar i 
slutten av februar 2019. 
 

 Spørsmålet om hvordan SEA-direktivets "plans and programmes" skal tolkes har fått stor 

oppmerksomhet etter en sak i EU-domstolen (Case C-290/15) som omfatter generelle 
bestemmelser for vindkraft i Belgia. Tolkningen har vært diskutert på flere 
ekspertgruppemøter, og ble også diskutert på møtet i Wien. Kommisjonen vil 
gjennomføre en studie av medlemslandenes implementering av SEA-direktivets artikkel 
2 og 3, sett i lys av blant annet denne dommen. Siden forrige møte i Sofia har det 
kommet inn to lignende saker til behandling i EU-domstolen. 

 

5.  Oppfølging:  

 I forbindelse med studien av SEA-direktivet skal det arrangeres et arbeidsmøte i Brüssel 

6. desember 2018, hvor nøkkelresultater fra studien presenteres og diskuteres. Norge 

bør vurdere å delta her. 

 

6.  Ble norske innspill fremmet? (evt. skriftlige innspill vedlegges) 

Det ble ikke fremmet norske innspill. 

7.  Referat godkjent av (nærmeste leder): 

Steinulf Hoel 

  


