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RICHTLIJN 2000/   /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van         

betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 80, lid 2,

gezien het voorstel van de Commissie 1,

gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 271 van 31.8.1998, blz. 79.
2 PB C 138 van 18.5.1999, blz. 12.
3 PB C 198 van 14.7.1999, blz. 27.
4 Advies van het Europees Parlement van 11 februari 1999 (PB C 150 van 28.5.1999, blz. 432),

gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ................ (nog niet gepubliceerd in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van ..........(nog niet gepubliceerd in het
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het milieubeleid van de Gemeenschap is gericht op een hoog niveau van bescherming; het

berust op het voorzorgsbeginsel en de beginselen dat de vervuiler betaalt en dat preventief

handelen noodzakelijk is.

(2) Een belangrijk onderdeel van het optreden van de Gemeenschap op het gebied van maritiem

transport betreft het terugdringen van de verontreiniging van de zeeën; dit kan worden bereikt

door de naleving van internationale verdragen, codes en resoluties, onder behoud van de vrij-

heid van scheepvaart, zoals vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het

recht van de zee, alsmede van de vrijheid van dienstverlening, zoals vastgelegd in het

Gemeenschapsrecht.

(3) De Gemeenschap is ernstig bezorgd over de verontreiniging van de zeeën en kusten van de

lidstaten door lozingen van scheepsafval en ladingresiduen, en in het bijzonder over de ten-

uitvoerlegging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door

schepen van 1973, zoals gewijzigd bij het daarop betrekking hebbende Protocol van 1978

(Marpol 73/78), dat regelt welke afvalstoffen door schepen in het mariene milieu mogen

worden geloosd en de verdragsluitende partijen verplicht toereikende ontvangstvoorzieningen

in havens aan te bieden; alle lidstaten hebben Marpol 73/78 geratificeerd.

(4) De bescherming van het mariene milieu kan worden verbeterd door het terugdringen van

lozingen van scheepsafval en ladingresiduen in zee; dit kan worden verwezenlijkt door de

beschikbaarheid en het gebruik van ontvangstvoorzieningen alsmede de handhaving van de

regelgeving te verbeteren; de Raad heeft, in zijn resolutie van 8 juni 1993 over een gemeen-

schappelijk beleid inzake de veiligheid op zee 1, de ontwikkeling van de beschikbaarheid en

het gebruik van de ontvangstvoorzieningen in de Gemeenschap aangemerkt zijn als prioritaire

acties.

                                                
1 PB C 271 van 7.10.1993, blz. 1.
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(5) Schepen die een onredelijk groot gevaar voor schade aan het mariene milieu opleveren mogen

niet uitvaren, op grond van Richtlijn 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de

naleving, met betrekking tot de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en

varen in de onder de rechtsmacht van de lidstaten vallende wateren, van internationale

normen op het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en leef-

en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) 1.

(6) De verontreiniging van de zeeën is uit de aard der zaak een grensoverschrijdend verschijnsel;

volgens het subsidiariteitsbeginsel is het optreden op gemeenschapsniveau de meest doel-

treffende manier om gemeenschappelijke milieunormen voor schepen en havens in de gehele

Gemeenschap te verzekeren.

(7) Volgens het proportionaliteitsbeginsel is een richtlijn het geschikte wettelijke instrument, aan-

gezien deze een kader verschaft voor een uniforme en verplichte toepassing van de milieu-

normen door de lidstaten, terwijl zij elke lidstaat vrijlaat te beslissen welke uitvoerings-

instrumenten het best aansluiten op zijn interne bestel.

(8) Overeenstemming met bestaande regionale overeenkomsten, zoals het Verdrag ter

bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied 1974/1992, moet worden

verzekerd.

(9) Milieu-eisen moeten van toepassing zijn op alle schepen, ongeacht onder welke vlag zij varen,

teneinde verontreiniging beter te kunnen voorkomen en concurrentievervalsing te vermijden,

en adequate ontvangstvoorzieningen moeten beschikbaar worden gesteld in alle havens van de

Gemeenschap.

                                                
1 PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/42/EG

(PB L 184 van 27.6.1998, blz. 40).
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(10) Adequate havenontvangstvoorzieningen moeten voldoen aan de behoeften van de gebruikers
- van het grootste koopvaardijschip tot het kleinste pleziervaartuig - en van het milieu, zonder
onnodig oponthoud te veroorzaken voor schepen die er gebruik van maken; de verplichting
om de beschikbaarheid van adequate havenontvangstvoorzieningen te verzekeren laat de lid-
staten een grote mate van vrijheid voor het regelen van de ontvangst van afval op de meest
geschikte wijze, en biedt hen onder andere de gelegenheid vaste ontvangstinstallaties aan te
bieden of dienstverleners aan te wijzen die mobiele eenheden voor de ontvangst van afval
naar de havens brengen wanneer daaraan behoefte is; dit voorschrift houdt ook de verplichting
in die diensten en/of andere nevenvoorzieningen te bieden die nodig zijn voor een correct en
adequaat gebruik van die voorzieningen.

(11) De adequaatheid van de voorzieningen kan worden verbeterd door up-to-date afvalontvangst-
en afvalverwerkingsplannen die in overleg met de betrokken partijen zijn opgesteld.

(12) De doelmatigheid van havenontvangstvoorzieningen kan worden verbeterd door schepen te
verplichten hun behoefte om van havenontvangstvoorzieningen gebruik te maken vooraf aan
te melden; die aanmelding zal ook informatie leveren voor een doeltreffende planning van het
afvalbeheer. Vissersvaartuigen en pleziervaartuigen kunnen zonder voorafgaande aanmelding
hun afval afgeven aan de havenontvangstvoorzieningen.

(13) Lozingen van scheepsafval op zee kunnen worden teruggedrongen door alle schepen te
verplichten hun afval vóór vertrek uit de haven bij de havenontvangstvoorzieningen af te
geven; om de belangen van een vlot zeevervoer met de bescherming van het milieu te
verzoenen moeten uitzonderingen op dit vereiste mogelijk zijn, rekening houdend met het
voorhanden zijn van voldoende aparte opslagcapaciteit aan boord, de afgiftemogelijkheden in
een andere haven zonder risico voor lozen op zee en overeenkomstig het internationale recht
vastgestelde bijzondere afgiftevoorschriften.
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(14) Gelet op het beginsel dat de vervuiler betaalt, moeten de kosten van de havenontvangst-

voorzieningen, met inbegrip van de verwerking en de verwijdering van scheepsafval, door de

schepen worden gedekt; in het belang van de bescherming van het milieu zou het bijdrage-

systeem veeleer moeten aanzetten tot het afgeven van afval in de haven dan tot het lozen op

zee; dit kan worden aangemoedigd door ervoor te zorgen dat alle schepen bijdragen in de

kosten in verband met de ontvangst en behandeling van scheepsafval, waardoor het

economische voordeel van lozingen op zee wordt beperkt; volgens het subsidiariteitsbeginsel

blijven de lidstaten overeenkomstig hun nationale wetgeving en hun huidige praktijken

bevoegd om te bepalen of en in welke mate de bijdragen die gerelateerd zijn aan de door het

schip feitelijk afgegeven hoeveelheden afval, worden opgenomen in de kostendekkings-

systemen voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen; de bijdragen voor het

gebruik van deze voorzieningen moeten redelijk, niet-discriminerend en transparant zijn.

(15) Teneinde onnodige lasten voor de betrokken partijen te vermijden, kunnen schepen die

volgens een dienstregeling frequent en regelmatig bepaalde havens aandoen en waarvoor

genoegzaam is aangetoond dat er een regeling is getroffen voor de afgifte van scheepsafval en

de betaling van bijdragen, van bepaalde verplichtingen ingevolge deze richtlijn worden vrij-

gesteld.

(16) Ladingresiduen moeten worden afgegeven bij havenontvangstvoorzieningen overeenkomstig

Marpol 73/78; Marpol 73/78 schrijft voor dat ladingresiduen moeten worden afgegeven bij

havenontvangstvoorzieningen voorzover dat nodig is om te voldoen aan de voorschriften

betreffende het schoonmaken van de tank; voor die afgifte moet de gebruiker van de

ontvangstvoorziening een bijdrage betalen waarbij de gebruiker gewoonlijk nader wordt

aangeduid in de contractuele regelingen tussen de betrokken partijen of in andere plaatselijke

regelingen.
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(17) Er moeten gerichte inspecties worden uitgevoerd om te controleren of deze richtlijn wordt

nageleefd; het aantal van dergelijke inspecties en de opgelegde sancties moeten toereikend

zijn om niet-naleving van de richtlijn te ontmoedigen; die inspecties kunnen om redenen van

doelmatigheid en kosteneffectiviteit plaatsvinden in het kader van Richtlijn 95/21/EG, indien

van toepassing.

(18) De lidstaten dienen een passend bestuursrechtelijk kader voor een adequate werking van de

havenontvangstvoorzieningen te verzekeren; overeenkomstig Marpol 73/78 moeten klachten

over inadequate havenontvangstvoorzieningen aan de Internationale Maritieme Organisatie

(IMO) worden toegezonden; dezelfde gegevens kunnen tegelijkertijd ter informatie aan de

Commissie worden toegezonden.

(19) Een informatiesysteem voor het identificeren van verontreinigende of potentieel veront-

reinigende schepen zou de handhaving van deze richtlijn vergemakkelijken en zou ook van

nut zijn voor de evaluatie van de uitvoering van de richtlijn; het krachtens het Memorandum

van Overeenstemming van Parijs inzake havenstaatcontrole opgezette informatiesysteem

Sirenac verstrekt een groot deel van de daarvoor benodigde aanvullende informatie.

(20) Het is noodzakelijk dat een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de

Commissie bijstaat met het oog op een doeltreffende toepassing van deze richtlijn; aangezien

de voor de uitvoering van de onderhavige tekst vereiste maatregelen maatregelen van

algemene strekking zijn in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van

28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor uitoefening van de aan de Commissie

verleende uitvoeringsbevoegdheden 1, moeten deze maatregelen worden vastgesteld volgens

de in artikel 5 van genoemd besluit bedoelde regelgevingsprocedure.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(21) Een aantal bepalingen van deze richtlijn kunnen overeenkomstig deze procedure worden

gewijzigd om rekening te houden met IMO- of EG-maatregelen die in de toekomst van kracht

worden, en om te zorgen voor een geharmoniseerde toepassing,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Het doel van deze richtlijn is lozing van scheepsafval en ladingresiduen in zee, met name illegale

lozingen, door schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap te doen verminderen,

door de beschikbaarheid en het gebruik van havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en

ladingresiduen te verbeteren, teneinde een betere bescherming van het mariene milieu te bewerk-

stelligen.

Artikel 2

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) "schip": zeegaand vaartuig, ongeacht het type, dat in het mariene milieu opereert, met

inbegrip van draagvleugelboten, luchtkussenvaartuigen, onderwatervaartuigen en drijvende

vaartuigen;

b) "MARPOL 73/78": het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door

schepen van 1973, als gewijzigd bij het Protocol van 1978 bij dat Verdrag, zoals van kracht

op de datum van vaststelling van deze richtlijn;
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c) "scheepsafval": afval, met inbegrip van sanitair afval, en residuen, niet zijnde ladingresiduen,

die ontstaan tijdens de bedrijfsvoering van een schip en vallen onder het toepassingsgebied

van de bijlagen I, IV en V van MARPOL 73/78, en ladinggebonden afval zoals omschreven in

de Guidelines voor de uitvoering van bijlage V van MARPOL 73/78;

d) "ladingresiduen": de restanten van lading in ruimen of tanks aan boord die na het lossen en

schoonmaken achterblijven, met inbegrip van restanten na lading of lossing en morsingen;

e) "havenontvangstvoorziening": vaste, drijvende of mobiele voorziening die geschikt is voor de

ontvangst van scheepsafval of ladingresiduen;

f) "vissersvaartuig": schip, uitgerust of met commercieel oogmerk gebruikt voor het vangen van

vis of andere levende rijkdommen van de zee;

g) "pleziervaartuig": schip, bestemd of gebruikt voor sport of vrijetijdsbesteding, ongeacht het

type en de wijze van voortstuwing;

h) "haven": plaats of geografisch gebied met verbeteringswerken en voorzieningen die voorna-

melijk dienen voor de ontvangst van schepen, met inbegrip van vissersvaartuigen en plezier-

vaartuigen.

Onverminderd de definities van de punten c) en d) worden "scheepsafval" en "ladingresiduen"

beschouwd als afval in de zin van artikel 1, punt a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van

15 juli 1975 betreffende afvalstoffen 1.

                                                
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/350/EG van

de Commissie (PB L 135 van 6.6.1996, blz. 32).
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Artikel 3

Toepassingsgebied

Deze richtlijn is van toepassing op:

a) elk schip, vissersvaartuig en pleziervaartuig, ongeacht hun vlag, die een haven in een lidstaat

aandoen of daar in bedrijf zijn, met uitzondering van oorlogsschepen, marinehulpschepen en

andere schepen in eigendom of onder beheer van een staat die uitsluitend voor een niet-

commerciële overheidsdienst worden gebruikt, en

b) alle havens van de lidstaten die gewoonlijk worden aangedaan door schepen welke onder het

toepassingsgebied onder a) vallen.

Artikel 4

Havenontvangstvoorzieningen

1. De lidstaten dragen zorg voor de beschikbaarheid van havenontvangstvoorzieningen die toe-

reikend zijn voor de behoeften van de schepen welke die haven gewoonlijk aandoen, zonder

onnodig oponthoud van de schepen te veroorzaken.

2. Havenontvangstvoorzieningen zijn toereikend, indien zij geschikt zijn voor de ontvangst van de

soorten en hoeveelheden scheepsafval en ladingresiduen van de schepen welke die haven gewoon-

lijk aandoen, rekening houdende met de behoeften van de gebruikers van de haven, de grootte en de

geografische ligging van de haven, het soort schepen dat de haven aandoet en de vrijstellingen

waarin is voorzien in artikel 9.

3. De lidstaten stellen procedures vast, overeenkomstig die welke in de Internationale Maritieme

Organisatie (IMO) zijn overeengekomen, voor kennisgeving van vermeende ontoereikendheden van

havenontvangstvoorzieningen aan de havenstaat.



11195/1/99 REV 1 NL
DG D II 10

Artikel 5

Afvalontvangst- en afvalverwerkingsplannen

1. Voor elke haven wordt een passend plan voor ontvangst en verwerking van scheepsafval

uitgewerkt en vastgesteld na overleg met de betrokken partijen, in het bijzonder de havengebruikers

of hun vertegenwoordigers, waarin rekening gehouden wordt met de artikelen 4, 6, 7, 10 en 12.

Nadere voorschriften voor de uitwerking van dergelijke plannen zijn opgenomen in bijlage I.

2. De in lid 1 bedoelde afvalontvangst- en afvalverwerkingsplannen kunnen met passende

inschakeling van elke haven in regionaal verband worden opgesteld, indien dit doelmatig is, mits de

behoefte aan havenontvangstvoorzieningen en de beschikbaarheid daarvan voor elke haven apart

worden vermeld.

3. De lidstaten evalueren het afvalontvangst- en afvalverwerkingsplan, keuren het goed, zien toe op

de uitvoering ervan en zorgen ervoor dat het tenminste om de drie jaar en na significante verande-

ringen in de werking van de haven opnieuw wordt goedgekeurd.

Artikel 6

Aanmelding

1. De kapitein van een schip, niet zijnde een vissersvaartuig of een pleziervaartuig, dat op weg is

naar een haven in de Gemeenschap, vult het formulier van bijlage II waarheidsgetrouw en nauw-

keurig in en verstrekt de informatie aan de autoriteit of instantie die voor dat doel is aangewezen

door de lidstaat, waarin die haven is gelegen:

a) ten minste 24 uur voor aankomst, indien de aanloophaven bekend is; of

b) zodra de aanloophaven bekend is, indien die informatie minder dan 24 uur voor aankomst

beschikbaar is; of
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c) uiterlijk bij vertrek uit de vorige haven, indien de duur van de reis minder dan 24 uur

bedraagt.

De lidstaten kunnen bepalen dat de informatie bij de exploitant van de havenontvangstvoorziening

wordt aangemeld, die de informatie doorzendt naar de betrokken autoriteit of instantie.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt ten minste tot de volgende aanloophaven aan boord

bewaard en desgevraagd ter beschikking gesteld van de autoriteiten van de lidstaat.

Artikel 7

Afgifte van scheepsafval

1. De kapitein van een schip dat een haven in de Gemeenschap aandoet, geeft alle scheepsafval voor

vertrek uit die haven af bij een havenontvangstvoorziening.

2. Onverminderd lid 1, kan een schip naar de volgende aanloophaven doorvaren zonder afgifte van

het scheepsafval, indien uit de overeenkomstig artikel 6 en bijlage II verstrekte informatie blijkt dat

er voldoende aparte opslagcapaciteit aan boord aanwezig is voor alle scheepsafval dat is ontstaan en

dat tijdens de voorgenomen reis van het schip tot de haven van afgifte nog zal ontstaan.

Indien er goede redenen zijn om aan te nemen dat geen toereikende havenontvangstvoorzieningen

beschikbaar zijn in de beoogde haven van afgifte, of indien die haven niet bekend is en er derhalve

een risico bestaat dat het afval op zee zal worden geloosd, neemt de lidstaat alle nodige maatregelen

om verontreiniging van de zee te voorkomen, indien nodig door te eisen dat het schip voor het

vertrek uit de haven zijn scheepsafval afgeeft.

3. Lid 2 is van toepassing onverminderd strengere afgiftevoorschriften voor schepen die overeen-

komstig het internationale recht zijn vastgesteld.
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Artikel 8

Bijdragen voor scheepsafval

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de kosten van de havenontvangstvoorzieningen voor

scheepsafval, met inbegrip van de behandeling en verwijdering van het scheepsafval, worden

bekostigd uit bijdragen van schepen.

2. De kostendekkingssystemen voor het gebruik van havenontvangstvoorzieningen mogen niet

aanzetten tot het lozen van afval op zee. Daartoe gelden de volgende beginselen:

a) alle schepen die een haven in een lidstaat aandoen, dragen bij in de kosten bedoeld in lid 1,

ongeacht het feitelijke gebruik van de voorzieningen. Mogelijkheden om dat te bewerk-

stelligen zijn het opnemen van de bijdrage in de havengelden en het invoeren van een aparte

vaste afvalbijdrage. De bijdragen kunnen onder andere naar gelang van de categorie, het type

en de grootte van het schip gedifferentieerd worden;

b) het gedeelte van de kosten dat eventueel niet wordt gedekt door de onder a) vermelde bijdrage

wordt gedekt op basis van de feitelijk door het schip afgegeven soorten en hoeveelheden

scheepsafval;

c) de bijdragen kunnen worden verlaagd indien het milieuzorgsysteem, het ontwerp, de uit-

rusting en de exploitatie van het schip zodanig zijn dat de kapitein kan aantonen dat het

minder scheepsafval produceert.

3. Teneinde te verzekeren dat de bijdragen billijk, transparant en niet-discriminerend zijn en de

kosten van de ter beschikking gestelde en, voorzover van toepassing, gebruikte havenontvangst-

voorzieningen en diensten weerspiegelen, dienen de grondslag waarop de bijdragen zijn berekend

en het bedrag aan de havengebruikers kenbaar te worden gemaakt.
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Artikel 9

Vrijstellingen

1. Indien schepen volgens een dienstregeling frequent en regelmatig bepaalde havens aandoen en

genoegzaam aangetoond is dat er een regeling is getroffen voor de afgifte van scheepsafval en de

betaling van bijdragen in een op de route van het schip liggende haven, kunnen de lidstaten van de

betrokken havens die schepen vrijstelling verlenen van de voorschriften van artikel 6, artikel 7,

lid 1, en artikel 8.

2. De lidstaten stellen de Commissie regelmatig, doch ten minste eenmaal per jaar, in kennis van

vrijstellingen die overeenkomstig lid 1 zijn verleend.

Artikel 10

Afgifte van ladingresiduen

De kapitein van een schip dat een haven in de Gemeenschap aandoet, draagt er zorg voor dat

ladingresiduen afgegeven worden bij een havenontvangstvoorziening overeenkomstig de

voorschriften van Marpol 73/78. Bijdragen verbonden aan de afgifte van ladingresiduen worden

door de gebruiker van de havenontvangstvoorziening betaald.

Artikel 11

Handhaving

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat elk schip geïnspecteerd kan worden om na te gaan of het

voldoet aan de artikelen 7 en 10, en dat er voldoende inspecties worden uitgevoerd.
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2. Voor inspecties van andere schepen dan vissersvaartuigen en pleziervaartuigen geldt het

volgende:

a) bij de selectie van te inspecteren schepen besteden de lidstaten bijzondere aandacht aan:

- schepen die niet aan de aanmeldingsvoorschriften van artikel 6 hebben voldaan;

- schepen bij welke het onderzoek van de door de kapitein overeenkomstig artikel 6

aangemelde informatie andere redenen aan het licht heeft gebracht voor de veronder-

stelling dat het schip niet aan deze richtlijn voldoet;

b) de inspectie kan plaatsvinden in het kader van Richtlijn 95/21/EG, indien van toepassing;

c) indien de betrokken autoriteit het resultaat van de inspectie niet bevredigend acht, draagt hij er

zorg voor dat het schip de haven niet verlaat voordat het zijn scheepsafval en/of lading-

residuen bij een havenontvangstvoorziening heeft afgegeven overeenkomstig de artikelen 7

en 10;

d) wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat een schip is uitgevaren zonder aan artikel 7 of

artikel 10 te hebben voldaan, wordt de bevoegde autoriteit van de volgende aanloophaven

daarvan in kennis gesteld en mag aan dat schip, onverminderd de sancties van artikel 13, geen

toestemming worden verleend die haven te verlaten alvorens een nadere evaluatie van de

factoren met betrekking tot de naleving van deze richtlijn door het schip, zoals de juistheid

van de overeenkomstig artikel 6 verstrekte informatie, heeft plaatsgevonden.

3. De lidstaten stellen controleprocedures vast, voorzover noodzakelijk, om te verzekeren dat

vissersvaartuigen en pleziervaartuigen aan de toepasselijke voorschriften van deze richtlijn voldoen.
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Artikel 12

Begeleidende maatregelen

1. De lidstaten:

a) treffen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat kapiteins, aanbieders van

havenontvangstvoorzieningen en andere betrokken personen naar behoren worden geïn-

formeerd over de eisen die uit hoofde van deze richtlijn aan hen worden gesteld en dat zij aan

die eisen voldoen;

b) wijzen autoriteiten of instanties aan voor het vervullen van de taken in het kader van deze

richtlijn;

c) zorgen voor samenwerking tussen de betrokken autoriteiten en instanties en commerciële

organisaties met het oog op een doeltreffende uitvoering van deze richtlijn;

d) zorgen ervoor dat de informatie die overeenkomstig artikel 6 door kapiteins is aangemeld,

naar behoren wordt onderzocht;

e) zorgen ervoor dat de formaliteiten in verband met het gebruik van havenontvangst-

voorzieningen eenvoudig en vlot verlopen en onnodig oponthoud van schepen wordt

vermeden, zodat de kapitein wordt gestimuleerd de havenontvangstvoorzieningen te

gebruiken;

f) zorgen ervoor dat de Commissie een afschrift van klachten over ontoereikende haven-

ontvangstvoorzieningen als bedoeld in artikel 4, lid 3, ontvangt;
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g) zorgen ervoor dat de verwerking, terugwinning of verwijdering van scheepsafval en lading-

residuen plaatsvindt in overeenstemming met Richtlijn 75/442/EEG en andere toepasselijke

Gemeenschapswetgeving betreffende afvalstoffen, in het bijzonder Richtlijn 75/439/EEG van

de Raad van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie 1 en Richtlijn

91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen 2.

2. Afgegeven scheepsafval en ladingresiduen worden beschouwd als in het vrije verkeer te zijn

gebracht in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van

12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek 3. Overeenkomstig artikel 45

van het communautair douanewetboek zien de douaneautoriteiten af van de eis dat een summiere

aangifte moet worden ingediend.

3. De lidstaten en de Commissie werken samen om een passend informatiesysteem op te zetten,

zodat schepen die hun scheepsafval en ladingresiduen niet overeenkomstig deze richtlijn hebben

afgegeven, beter kunnen worden geïdentificeerd.

Artikel 13

Sancties

De lidstaten voeren een stelsel van sancties in voor het geval van inbreuk op de nationale voor-

schriften die uit hoofde van deze richtlijn zijn vastgesteld en treffen de nodige maatregelen om

ervoor te zorgen dat die sancties ten uitvoer worden gelegd. De sancties moeten doeltreffend, even-

redig en afschrikkend zijn.

                                                
1 PB L 194 van 25.7.1975, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 91/692/EEG

(PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48).
2 PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/31/EEG

(PB L 168 van 2.7.1994, blz. 28).
3 PB L 302 van 19.10.1992. blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)

nr. 955/99 (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 1).
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Artikel 14

Regelgevend comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het comité opgericht bij artikel 12, lid 1, van Richtlijn

93/75/EEG 1.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG bedoelde

regelgevingsprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie

maanden.

Artikel 15

Wijzigingsprocedure

De bijlagen bij deze richtlijn, de definitie in artikel 2, onder b), verwijzingen naar gemeenschaps-

instrumenten en verwijzingen naar IMO-instrumenten kunnen volgens de procedure van artikel 14

worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met EG- of IMO-maatregelen die van

kracht zijn geworden, voorzover dergelijke wijzigingen het toepassingsgebied van deze richtlijn niet

uitbreiden.

De bijlagen bij deze richtlijn kunnen volgens de procedure van artikel 14 worden gewijzigd indien

dat nodig is om de bij deze richtlijn getroffen regeling te verbeteren, voorzover dergelijke

wijzigingen het toepassingsgebied van de richtlijn niet uitbreiden.

                                                
1 PB L 247 van 5.10.1993, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/74/EG

(PB L 276 van 13.10.1998, blz. 7).
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Artikel 16

Uitvoering

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om

vóór ……………. ∗∗∗∗  aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in

kennis.

Met betrekking tot sanitair afval, als bedoeld in artikel 2, onder c), wordt de toepassing van deze

richtlijn echter opgeschort tot twaalf maanden na de inwerkingtreding van bijlage IV van

Marpol 73/78.

2. Indien de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten.

Artikel 17

Evaluatie

1. De lidstaten dienen om de drie jaar bij de Commissie een rapport in over de stand van uitvoering

van deze richtlijn.

                                                
∗∗∗∗  24 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2. De Commissie legt op basis van de rapporten van de lidstaten, bedoeld in lid 1, aan het Europees

Parlement en de Raad een evaluatieverslag voor over de werking van het bij deze richtlijn inge-

stelde systeem, indien nodig vergezeld van voorstellen betreffende de uitvoering van deze richtlijn.

Artikel 18

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 19

Bestemming

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitter de Voorzitter

________________
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BIJLAGE I

VOORSCHRIFTEN VOOR AFVALONTVANGST- EN

AFVALVERWERKINGSPLANNEN IN HAVENS

(als bedoeld in artikel 5)

De plannen moeten betrekking hebben op alle soorten scheepsafval en ladingresiduen, afkomstig

van schepen die gewoonlijk de betrokken haven aandoen, en afgesteld zijn op de grootte van de

haven en het soort schepen dat die haven aandoet.

De volgende elementen moeten deel uitmaken van de plannen:

- een beoordeling van de behoefte aan havenontvangstvoorzieningen gelet op de behoefte van

de schepen die de haven gewoonlijk aandoen;

- een beschrijving van het soort havenontvangstvoorzieningen en de capaciteit daarvan;

- een gedetailleerde beschrijving van de procedures voor de ontvangst en inzameling van

scheepsafval en ladingresiduen;

- een beschrijving van het tariefsysteem;

- procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen van havenontvangst-

voorzieningen;

- procedures voor structureel overleg met havengebruikers, afvalbedrijven, terminal-

exploitanten en andere betrokken partijen, en

- soort en hoeveelheden ontvangen en verwerkt scheepsafval en ladingresiduen.
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Daarnaast dienen de plannen te omvatten:

- een overzicht van de toepasselijke wetgeving en formaliteiten voor de afgifte;

- vermelding van een persoon of personen, verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan;

- een beschrijving van eventuele voorbehandelingsinstallaties en -processen in de haven;

- een beschrijving van de methoden voor het registreren van het feitelijke gebruik van de

havenontvangstvoorzieningen;

- een beschrijving van de methoden voor het registreren van de ontvangen hoeveelheden

scheepsafval en ladingresiduen, en

- een beschrijving van de wijze waarop scheepsafval en ladingresiduen worden verwijderd.

De procedures voor de ontvangst, inzameling, opslag, behandeling en verwijdering dienen in alle

opzichten conform een milieuzorgsysteem te zijn dat geschikt is voor een geleidelijke vermindering

van de milieueffecten van deze activiteiten. De procedures worden geacht conform te zijn indien zij

in overeenstemming zijn met Verordening (EEG) nr. 1836/93 van de Raad van 29 juni 1993 inzake

de vrijwillige deelneming van bedrijven uit de industriële sector aan een communautair milieu-

beheer- en milieuauditsysteem. 1

                                                
1 PB L 168 van 10.7.1993, blz. 1.
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Informatie die aan alle havengebruikers moet worden verstrekt:

- korte verwijzing naar het fundamentele belang van een behoorlijke afgifte van scheepsafval

en ladingresiduen;

- locatie van de havenontvangstvoorzieningen voor iedere aanlegplaats, met tekening/kaart;

- lijst van gewoonlijk verwerkte soorten scheepsafval en ladingresiduen;

- lijst van contactadressen, exploitanten en geboden diensten;

- beschrijving van de afgifteprocedures;

- beschrijving van het tariefsysteem; en

- procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen van havenontvangst-

voorzieningen.

____________
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BIJLAGE II

AAN TE MELDEN INFORMATIE

VOOR HET AANDOEN VAN DE HAVEN VAN ...................................

(Haven van bestemming als bedoeld in artikel 6 van

Richtlijn 2000/     /EG)

1. Naam, roepnaam en, indien van toepassing, IMO-identificatienummer van het schip:

2. Vlaggenstaat:

3. Vermoedelijke aankomsttijd (ETA):

4. Vermoedelijke vertrektijd (ETD):

5. Vorige aanloophaven:

6. Volgende aanloophaven:

7. Vorige haven van afgifte van scheepsafval en afgiftedatum:

8. Geeft u

alle   enig   geen     ∗∗∗∗

afval van uw schip af bij havenontvangstvoorzieningen?

                                                
∗∗∗∗ Aankruisen wat van toepassing is.
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9. Soort en hoeveelheid af te leveren en/of aan boord te houden scheepsafval en ladingresiduen,
en percentage

Indien alle afval afgegeven wordt, de tweede kolom invullen, voorzover van toepassing.

Indien enig of geen afval afgegeven wordt, alle kolommen invullen.

SOORT AF TE GEVEN
AFVAL
m3

MAXIMALE
APARTE
OPSLAG-
CAPACITEIT
m3

HOEVEEL-
HEID AAN
BOORD
GEHOUDEN
AFVAL
m3

HAVEN WAARIN
HET
RESTERENDE
AFVAL ZAL
WORDEN
AFGEGEVEN

GESCHATTE
HOEVEELHEID
AFVAL DIE
TUSSEN AAN-
MELDING EN
VOLGENDE
AANLOOPHAVEN
ONTSTAAT
m3

1. Olieafval
sludge
lenswater
overige
(specificeren)

2. Vuilnis
voedselrestanten
plastic
overige
3. Lading-
gebonden afval ∗∗∗∗

(specificeren)

4. Lading-
residuen*
(specificeren)

                                                
∗∗∗∗  Mogen schattingen zijn.
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Noten:

1. Deze informatie kan worden gebruikt voor de havenstaatcontrole en andere inspectie-

doeleinden.

2. De lidstaten bepalen welke instanties afschriften van deze aanmelding ontvangen.

3. Dit formulier moet worden ingevuld tenzij het schip onder een vrijstelling overeenkomstig

artikel 9 van Richtlijn 2000/…/EG valt.

Hierbij verklaar ik, dat

• de bovenstaande gegevens juist en volledig zijn, en

• er voldoende aparte opslagcapaciteit aan boord is voor alle afval dat ontstaat tussen deze

aanmelding en de volgende haven waarin afval wordt afgegeven

Datum .....

Tijd .....

Handtekening .......

____________
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I. INLEIDING

De Commissie heeft op 20 juli 1998 bij de Raad een voorstel ingediend voor een richtlijn van

het Europees Parlement en de Raad betreffende havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval

en ladingresiduen. 1 De Commissie heeft het voorstel op 20 april 1999 gewijzigd. 2 Voor het

op artikel 80, lid 2, van het Verdrag gebaseerde Commissievoorstel geldt de medebeslissings-

procedure.

Het Europees Parlement heeft in eerste lezing advies uitgebracht op 11 februari 1999 3 en dat

werd op 16 september 1999 bevestigd in het kader van de medebeslissingsprocedure.

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 maart 1999 advies uitgebracht. 4

Het Comité van de Regio's heeft op 11 maart 1999 advies uitgebracht. 5

De Raad heeft op 8 november 1999 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag (ex artikel 189 B).

II. DOELSTELLINGEN

Het doel van deze richtlijn is het mariene milieu beter te beschermen door de lozingen van

scheepsafval en ladingresiduen in zee te verminderen, door middel van verbetering van de

beschikbaarheid en het gebruik van havenontvangstfaciliteiten.

De ontwerp-richtlijn streeft ook een geharmoniseerde toepassing van het MARPOL 73/78-

Verdrag 6 na, op grond waarvan de havens faciliteiten moeten hebben voor de ontvangst van

olie, andere schadelijke vloeistoffen en afval, die toereikend zijn om te voldoen aan de

behoeften van de schepen die van de havens gebruik maken, zonder dat dit voor de schepen

onnodig oponthoud veroorzaakt.

                                                
1 PB C 271 van 31.8.1998, blz. 79.
2 PB C 148 van 28.5.1999, blz. 7.
3 PB C 150 van 28.5.1999, blz. 432.
4 PB C 138 van 18.5.1999, blz. 12.
5 PB C 198 van 14.7.1999, blz. 27.
6 Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen en het

bijbehorende Protocol van 1978.
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III. SAMENVATTING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt omvat de volgende hoofdpunten:

a) elke haven van de Gemeenschap zorgt ervoor dat er passende faciliteiten beschikbaar

zijn voor de ontvangst van afval van schepen die de haven gewoonlijk aandoen. Er moet

een afvalontvangst- en verwerkingsplan met een omschrijving van de behoeften en de

voorschriften voor de faciliteiten worden opgesteld, waarin rekening gehouden kan

worden met de regionale context;

b) elk schip dat een haven van de Gemeenschap aandoet, moet zijn scheepsafval in die

haven afgeven, tenzij het genoeg eigen afvalopslagcapaciteit heeft om het in een

volgende haven af te geven;

c) de kosten van havenontvangstfaciliteiten worden gedekt door een bijdrage te vragen van

de schepen. Het kostendekkingssysteem mag geen stimulans zijn om het afval op zee te

lozen. Het omvat een vaste component van een niet-specifieke bijdrage en een

facultatieve variabele bijdrage in verband met de hoeveelheid en het soort afval dat

wordt afgeleverd;

d) de lidstaten doen de richtlijn 24 maanden na de bekendmaking ervan in het Publicatie-

blad in werking treden. Zij zorgen voor een passend administratief kader voor de

naleving en de controle.

IV. MOTIVERING VAN DE RAAD

De Raad heeft zich bij de bespreking van het Commissievoorstel laten inspireren door het

advies van andere communautaire instellingen, met name van het Europees Parlement. De

Raad heeft ernaar gestreefd een algemeen aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen de

bescherming van het mariene milieu, het goed functioneren van het zeevervoer en de

plaatselijke omstandigheden van elke haven. Daarbij zijn vooral de volgende punten van

belang:
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a) Met betrekking tot de passende havenontvangstfaciliteiten is de Raad van mening dat met

die faciliteiten ingespeeld moet kunnen worden op bijzondere plaatselijke omstandigheden.

De door de Raad gewijzigde tekst bepaalt dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de

beschikbaarheid van de faciliteiten (d.w.z. vaste of mobiele inrichtingen), en dat voor de

capaciteit van de faciliteiten rekening gehouden moet worden met de gemiddelde hoeveelheid

afgeleverde afval, de operationele behoeften van de gebruikers, de geografische ligging van

de haven (bij ruimtegebrek voor grote inrichtingen kan het afleveren van afval in grotere

naburige havens noodzakelijk zijn) en met de vrijstellingen van artikel 9 (vrijgestelde schepen

kunnen de behoefte aan afvalontvangsfaciliteiten verminderen).

b) Het gemeenschappelijk standpunt laat de lidstaten de vrijheid om de afvalontvangst- en

verwerkingsplannen, na overleg met de betrokken partijen, aan de regionale context aan te

passen, zodat de middelen zo efficiënt mogelijk besteed kunnen worden.

c) Wat de regeling voor de afgifte van afval betreft, tracht de tekst de vaarbewegingen te

vergemakkelijken en de administratieve lasten in havens te verminderen door te bepalen dat

de schepen de haven zonder aparte toestemming kunnen verlaten, indien (behoudens de in

artikel 11, lid 2, bedoelde controle) het in bijlage II bij de richtlijn bedoelde formulier

duidelijk aantoont dat er voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is. Tegelijkertijd is de tekst

aangescherpt uit het oogpunt van de bescherming van het mariene milieu. In het Commissie-

voorstel hoefden de schepen hun afval niet af te geven als er voldoende opslagcapaciteit was

voor de voorgenomen reis, maar in artikel 7 van het gemeenschappelijk standpunt is toe-

gevoegd dat het schip voldoende aparte opslagcapaciteit moet hebben voor het afval dat reeds

aan boord is én voor het afval dat geproduceerd zal worden voordat de haven bereikt wordt

waar het afval afgegeven zal worden. Bovendien is in het gemeenschappelijk standpunt toe-

gevoegd dat de havenstaat moet ingrijpen als de beoogde haven van afgifte niet bekend is of

geen passende ontvangstfaciliteiten heeft, zodat het gevaar bestaat dat het afval op zee

geloosd wordt.

d) Het bijdragensysteem (artikel 8) is gewijzigd, opdat de lidstaten rekening kunnen houden

met hun plaatselijke maritieme tradities, waarbij zij ervoor moeten zorgen dat die tradities

geen beletsel vormen voor de bescherming van het milieu.
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In het gemeenschappelijk standpunt is gestreefd naar een evenwicht tussen de niet-

specifieke bijdrage en de directe bijdrage; de lidstaten en de havens mogen de

bijdragenstructuur aanpassen aan hun bijzondere omstandigheden, maar ze moeten

ervoor zorgen dat de schepen er niet toe aangezet worden hun afval op zee te lozen.

Enerzijds legt het gemeenschappelijk standpunt alle schepen een vaste bijdrage op ter

dekking van de kosten van de havenontvangstfaciliteiten, of zij die nu gebruiken of niet.

Anderzijds biedt het de mogelijkheid om de verhouding tussen de verplichte niet-

specifieke bijdrage en de facultatieve directe bijdrage zodanig aan te passen aan de

andere kenmerken van de havenbijdragen, de faciliteiten van de haven of andere

aspecten dat de bijdragen nog steeds een stimulans vormen om het afval in een haven af

te leveren in plaats van het op zee te lozen.

Voor deze aanpak is echter een openbare verklaring van de Raad en de Commissie

nodig, waarin wordt gesteld dat de Commissie een voorstel tot wijziging van de richtlijn

zal indienen als de verschillen tussen de kostendekkingssystemen nadelige effecten

hebben op het mariene milieu of de afvalstromen.

V. ANDERE OVERWEGINGEN

a) De Raad heeft ingevoerd dat er meer rekening gehouden wordt met internationale

verdragen:

- Het gemeenschappelijk standpunt bepaalt dat de afgiftevoorschriften van de richt-

lijn strengere, overeenkomstig het internationale recht aangenomen afgifte-

voorschriften onverlet laten (artikel 7, lid 3). Daardoor kunnen de betrokken lid-

staten regionale verdragen zoals het Verdrag ter bescherming van het mariene

milieu in het Oostzeegebied 7, waarbij de Gemeenschap partij is, uitvoeren zonder

dat die regionale verdragen op de gehele Gemeenschap hoeven te worden toe-

gepast;

                                                
7 PB L 73 van 16.3.1994, blz. 1 en 19.
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- Aangezien de Raad van oordeel is dat sanitair afval ook onder de richtlijn moet vallen,

zodra bijlage IV van MARPOL inzake sanitair afval van kracht geworden is, heeft hij

artikel 16 in zoverre aangevuld dat de richtlijn 12 maanden na de inwerkingtreding van

die bijlage automatisch van toepassing wordt op sanitair afval, zonder dat daar andere

tijdrovende maatregelen voor nodig zijn.

b) De Raad heeft ernaar gestreefd administratieve rompslomp te voorkomen die niet in

verhouding staat tot de doelstellingen:

- Ten aanzien van artikel 6, lid 1, handhaaft het gemeenschappelijk standpunt het

Commissievoorstel dat de lidstaten de autoriteit of instantie aanwijzen waaraan het

schip moet melden dat het afval wil afleveren. Toegevoegd wordt dat wanneer de lid-

staat daarvoor de exploitant van de faciliteit aanwijst, deze de informatie aan de

desbetreffende autoriteit moet doorgeven;

- In artikel 6, lid 2, wordt gespecificeerd dat de informatie tot de volgende aanloophaven

aan boord bewaard moet worden;

- Artikel 9, lid 2, van het gemeenschappelijk standpunt bepaalt dat de Commissie slechts

"geregeld" van vrijstellingen in kennis moet worden gesteld;

- De lidstaten en de Commissie zijn overeengekomen om samen gemeenschappelijke

criteria op te stellen om te bepalen welke milieuvriendelijke schepen voor lagere

bijdragen in aanmerking komen.

c) De Raad heeft rekening gehouden met de specifieke kenmerken van bepaalde soorten

schepen:

- De lidstaten kwamen overeen bij de aanneming van de richtlijn een openbare verklaring

af te leggen die geïnspireerd is op artikel 3, lid 3, van MARPOL, waarin staat dat zij

ervoor zullen zorgen dat schepen die niet onder het toepassingsgebied van de

richtlijn vallen, zoals oorlogsschepen en andere schepen die staatsimmuniteit genieten,

voorzover redelijk en uitvoerbaar, in overeenstemming met deze richtlijn zullen

opereren;
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- De Raad wijzigde de artikelen 3 en 11 van het Commissievoorstel om duidelijk te

maken dat de richtlijn en de algemene nalevingsbepaling ook van toepassing zijn op

vissersvaartuigen en pleziervaartuigen. De Raad nam wel het Commissievoorstel

over dat die schepen vrijgesteld zijn van de aanmeldingsplicht, de prioritaire inspecties

bij ontbrekende of verdachte aanmeldingen, de havenstaatcontrole en de vasthouding in

de volgende aanloophaven als omschreven in artikel 6 en artikel 11, lid 2: vissers-

vaartuigen doen gewoonlijk alleen hun thuishaven aan, die hun reisschema's kent,

gewend is hun afval zonder aanmelding vooraf te ontvangen wanneer zij van zee terug-

keren, en speciale controleapparatuur voor vissersvaartuigen heeft. Bovendien is

Richtlijn 95/21/EG inzake de havenstaatcontrole niet van toepassing op vissersvaar-

tuigen en pleziervaartuigen. Zoals in artikel 11, lid 3, is aangegeven, moeten de lidstaten

daarvoor andere soorten inspecties en controles invoeren;

Er zij tevens op gewezen dat visfabrieksschepen die geen vis vangen niet beschouwd

moeten worden als vissersvaartuigen in de zin van de ontwerp-richtlijn, en daarom

onderworpen zijn aan alle voorschriften van de artikelen 6 en 11 inzake voorafgaande

aanmelding en naleving.

d) De Raad heeft gestreefd naar een adequate naleving van de richtlijn:

- Voor schepen die de richtlijn overtreden hebben, handhaaft het gemeenschappelijk

standpunt, in artikel 11, de voorgestelde sancties van artikel 13 en het onderzoek naar

eventuele overtredingen van het schip, maar voegt het daaraan toe dat het schip tijdens

dat onderzoek de haven niet mag verlaten. In het gemeenschappelijk standpunt is wel

het verbod geschrapt om het schip te laden of te lossen, omdat de eigenaar van de lading

ten onrechte daardoor gedupeerd zou worden, alsmede de "uitgebreidere inspecties" in

het kader van de richtlijn inzake de havenstaatcontrole, omdat die alleen betrekking

hebben op de veiligheid;

- In het gemeenschappelijk standpunt is punt g) (schadeloosstelling van schepen die

onnodig oponthoud hebben opgelopen) van artikel 12, lid 1, geschrapt, omdat het de

uitgebreide wetgeving in alle lidstaten inzake contractuele en wettelijke aansprakelijk-

heid zou kunnen doorkruisen.
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e) De Raad heeft veel aandacht besteed aan de verbetering van de technische

kwaliteit en de juridische duidelijkheid van de bepalingen:

- de overwegingen zijn geactualiseerd en gestroomlijnd; herhalingen van
artikelen zijn vermeden;

- de definities van schip, havenontvangstfaciliteit en haven zijn verbeterd (zie
artikel 2);

- artikel 14 is aangepast aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van
28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden; 8

- de indeling van het formulier in bijlage II is verbeterd.

VI. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. De Raad nam inhoudelijk 11 van de 18 amendementen van het Europees Parlement

over, meestal in de vorm van het gewijzigde Commissievoorstel:

- Amendement 1 betreffende de vijfde overweging (nieuwe achtste overweging) in
verband met HELCOM werd aangenomen in de versie van het gewijzigde
Commissievoorstel;

- Amendementen 3 en 16 betreffende milieuvriendelijke schepen werden aanvaard
via de in punt V, onder b), vierde streepje, bedoelde verklaring. De Raad kon
echter niet instemmen met een gecompliceerd administratief systeem voor de
classificatie van individuele schepen;

- Amendement 4 betreffende de evaluatie van de richtlijn werd opgenomen in
overweging 19 van het gemeenschappelijk standpunt;

- Amendement 5 betreffende vrijgestelde schepen werd aanvaard via de hierboven
in punt V, onder c), eerste streepje, bedoelde verklaring;

- Amendement 6 betreffende de goedkeuring van de afvalontvangstplannen werd in
artikel 5, lid 2, ingevoegd;

- Amendement 9 betreffende de bijdragen werd aanvaard in de vorm van een
verklaring van de Raad en de Commissie (zie hierboven punt IV, onder d));

- Amendement 12 betreffende de inspecties werd overgenomen in artikel 11, lid 2,
onder d) (zie punt V, onder d), eerste streepje);

                                                
8 PB L 184 van 17.07.1999, blz. 23.
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- Amendement 14 (Verdrag van Helsinki) werd aanvaard via de wijziging van artikel 7,
lid 3 (zie punt V, onder a), eerste streepje);

- Amendement 17 werd aanvaard door middel van de uitgestelde toepassing van de
richtlijn inzake sanitair afval (artikel 16, lid 1) en van een meer gedetailleerde redactie
van artikel 4 over de afvalontvangstfaciliteiten (zie punt V, onder a), tweede streepje);

- Amendement 18 werd aanvaard in de technisch verbeterde versie die de Commissie
heeft voorgesteld.

2. De Raad heeft de volgende amendementen afgewezen:

a) Amendement 2 betreffende overweging 15 (overweging 12 van het gemeenschappelijk

standpunt)

Amendement 7 (eerste gedeelte) betreffende artikel 6, lid 1

Amendement 13 betreffende artikel 11, lid 4 (nieuw artikel 11, lid 3)

De Raad vindt dat vissersvaartuigen vanwege hun kenmerken niet onderworpen moeten

worden aan de aanmeldingsplicht en de speciale nalevingseisen van artikel 6 en

artikel 11, lid 2 (zie punt V, onder c), tweede streepje).

b) Amendement 7, tweede gedeelte (artikel 6, lid 1): doorsturen van de informatie in

verband met de aanmelding

Om de administratieve rompslomp zoveel mogelijk te beperken, handhaaft de Raad

liever de bepaling dat hetzij de havenautoriteit, hetzij een andere relevante instantie

geïnformeerd moet worden, die de informatie onderling moeten uitwisselen (zie punt V,

onder b), eerste streepje).

c) Amendement 8 betreffende artikel 8: de bijdragen voor scheepsafval

In dit artikel moest de Raad verschillende belangen met elkaar verzoenen. Zoals hier-

boven in punt IV, onder d), uiteengezet is, wordt de lidstaten verzocht de vaste

component van de bijdragen voor de afvalontvangst zodanig vast te stellen dat de

schepen, rekening houdend met andere kenmerken van de haven, toch gestimuleerd

worden hun afval in de haven af te leveren.



11195/1/99 REV 1 ADD 1 yen/NGS/rv NL
DG D II 10

d) Amendement 10 betreffende een nieuw artikel 9, lid 2 bis: afvalbeheerregelingen met derde

landen

De Raad is van mening dat het invoegen in de richtlijn van een verbintenis om een gemeen-

schappelijk beleid voor afvalbeheerregelingen met derde landen uit te werken wel wenselijk

is, maar een zorgvuldig onderzoek naar de toepassing van de richtlijn in de praktijk vereist.

Niettemin heeft de Raad in artikel 7, lid 2, een bepaling opgenomen dat de lidstaten moeten

ingrijpen (bijv. door te eisen dat al het aan boord resterende afval afgegeven wordt), indien er

goede redenen zijn om aan te nemen dat het schip van plan is zijn afval af te geven in een

haven die geen adequate ontvangstfaciliteiten heeft. Aangezien de havens in de Gemeenschap

in beginsel met adequate faciliteiten uitgerust zullen worden, heeft een dergelijke bepaling

hoofdzakelijk betrekking op havens in derde landen.

e) Amendement 11: het percentage schepen dat gecontroleerd moet worden (artikel 11, lid 1)

De Raad denkt dat de toevoeging van de eis van 25% controles een te zware last op de

schouders van de autoriteiten van de havenstaat zou leggen. Bovendien is de Raad van

mening dat het Commissievoorstel reeds genoeg garanties biedt door het voorschrijven van

voldoende inspecties, van specifieke inspecties in verdachte gevallen en van inspecties in het

kader van Richtlijn 95/21/EG, waarin reeds wordt bepaald dat 25% van de schepen die een

haven aandoen, gecontroleerd moeten worden.

f) Amendement 15: de nadere bepalingen voor het informatiesysteem (artikel 12, lid 3)

Volgens de Raad moeten de nadere bepalingen voor het informatiesysteem niet in de richtlijn

gespecificeerd worden, omdat die het best uitgewerkt kunnen worden door de deskundigen in

het kader van de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie bij de uitvoering van de

richtlijn.
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VII. BESLUIT

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt getracht tot een algemeen aanvaardbaar

evenwicht te komen tussen de bescherming van het mariene milieu, het goed functioneren van

het zeevervoer en de plaatselijke omstandigheden van elke haven. Daarbij heeft de Raad

zorgvuldig rekening gehouden met de adviezen van de verschillende communautaire

instellingen.

_______________
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Voorgeschiedenis:

Voorstel bij de Raad ingediend op: 20.7.1998

Advies van het Europees Parlement (in eerste lezing) uitgebracht op: 11.2.1999

Gewijzigd voorstel door de Commissie goedgekeurd op: 19.4.1999

Bevestiging van de eerste lezing van het Parlement door het nieuwe Parlement: 16.9.1999

Gemeenschappelijk standpunt aangenomen op: 8.11.1999

Advies van het Economisch en Sociaal Comité uitgebracht op: 24.3.1999

Advies van het Comité voor de Regio's 11.3.1999

2. Doel van het voorstel van de Commissie:

Het doel van het voorstel van de Commissie is de verontreiniging van de zee te beperken
door ervoor te zorgen dat er in alle EU-havens, havens voor pleziervaartuigen en
jachthavens inbegrepen, voldoende afvalontvangstfaciliteiten komen. Het voorstel
verschaft ook instrumenten om ervoor te zorgen dat alle schepen, ook vissersschepen en
pleziervaartuigen, die deze havens aandoen van de geboden faciliteiten gebruik maken.
Deze instrumenten zijn onder meer: verplichte aanmelding, verplichte afgifte, regels

voor de onderlinge afstemming van tarieven, en geharmoniseerde controleprocedures.

Met het voorstel wordt voortgebouwd op reeds bestaande internationale

verplichtingen die alle lidstaten reeds hebben aanvaard in het kader van het

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 en

bijbehorend protocol van 1978 (Marpol 73/78). Het voorstel gaat echter nog een stap

verder met een uitgebreide regels inzake de praktische juridisch en financiële

verplichtingen die gelden voor de  verschillende bij de afgifte van afval en residuen in

havens betrokken  partijen.

3. Commentaar op het gemeenschappelijk standpunt:

3.1 Algemene opmerkingen inzake het gemeenschappelijk standpunt:

In eerste lezing heeft het Europees Parlement achttien amendementen op het
oorspronkelijke voorstel van de Commissie aangenomen. De Commissie heeft daar acht
van aanvaard, zij het enkele slechts gedeeltelijk, en andere alleen inhoudelijk of in een
andere formulering, en zij heeft haar oorspronkelijk voorstel dienovereenkomstig
gewijzigd. De door de Commissie aanvaarde amendementen - of tenminste de
grondbeginselen daarvan- zijn in overeenstemming met het doel van het oorspronkelijke
voorstel en voegen een meerwaarde toe, omdat ze bepalingen daarvan verduidelijken.
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De Commissie kon niet akkoord gaan met andere amendementen om redenen die
uiteengezet zijn in de toelichting bij het gewijzigd voorstel (COM(99) 149 def.), en
mondeling toegelicht door commissaris Neil Kinnock op de plenaire vergadering van het
Europese Parlement van 11 februari 1999.

De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt aangenomen over een tekst die
inhoudelijk de meeste in het gewijzigde voorstel van de Commissie opgenomen
amendementen bevat alsmede een aantal bijkomende bepalingen. Het is een evenwichtig
compromis geworden tussen de verschillende wensen van de lidstaten maar het voorstel
van de Commissie is wel overeind gebleven.

3.2 Resultaat van de amendementen van het Europees Parlement, eerste lezing:

Overwegingen:

- Drie van de amendementen van het Europees Parlement die in het gewijzigd voorstel
van de Commissie zijn opgenomen waren toevoegingen bij de overwegingen. De Raad
heeft er twee van aanvaard (de verwijzing naar het Verdrag van Helsinki en de
verwijzing naar de voordelen van een informatiesysteem voor de evaluatie van de
uitvoering van de richtlijn). De derde toevoeging had betrekking op de wijziging van
artikel 12, lid 3, waarvoor een verklaring voor de notulen van de Raad als de meest
geschikte behandeling werd beschouwd. Derhalve wordt overweging 22bis nu geschrapt
en de overeenkomst tussen de lidstaten en de Commissie om samen te werken bij de
opstelling van gemeenschappelijke criteria voor de identificatie van milieuvriendelijke
schepen krijgt de vorm van een verklaring voor de notulen van de Raad. De Commissie
gaat met deze verandering akkoord.

Het amendement op artikel 3:

- De Commissie heeft dit amendement in principe aanvaard, op voorwaarde van een
wijziging van de formulering om het in overeenstemming te brengen met de tekst van
Marpol 73/78 (artikel 12, lid 1 onder i) van het gewijzigd voorstel). De Raad gaf er
echter de voorkeur aan het punt van de vrijgestelde schepen te regelen met een verklaring
voor de notulen van de Raad, in verband met de speciale positie van oorlogschepen in de
EG-wetgeving en de moeilijkheden die bij de handhaving van voorgestelde bepaling
zullen optreden. De Commissie aanvaardt deze argumenten en meent dat de verklaring
van de Raad voldoende garantie is dat ook schepen met volledige diplomatieke
onschendbaarheid die onder de vlag van lidstaten varen de regels met betrekking tot de
afvalverwijdering zullen naleven.

De amendementen op artikel 11:

- Ten aanzien van het amendement van het Parlement op artikel 11, lid 3 inzake de
gevolgen van niet-naleving van de richtlijn waren de Commissie en de Raad het met het
Parlement eens dat koppeling van inspectie aan laden en lossen of het aan boord nemen
van passagiers te ver zou gaan. Hoewel de Commissie in haar gewijzigd voorstel de door
het Parlement voorgestelde formulering heeft overgenomen, was de Raad van mening dat
een uitgebreide inspectie krachtens Richtlijn 95/21/EG in dit verband misschien niet
passend is, aangezien zij een aantal controles omvat die alleen op de veiligheid
betrekking hebben. Verder vond de Raad dat een verwijzing naar die richtlijn niet zou
passen, aangezien de afvalinspecties niet altijd door ambtenaren van de
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havenstaatcontrole worden uitgevoerd. De Commissie aanvaardt deze redenering en gaat
er ook mee akkoord dat een verwijzing naar de bepaling dat de haven pas mag worden
verlaten na een passend onderzoek een voldoende afschrikwekkend middel en
controlemechanisme is, indien zij gekoppeld wordt aan het stelsel van sancties van
artikel 13.

De amendementen op artikel 12:

- Met betrekking tot het voorstel om een nieuw lid 12.3bis op te nemen inzake
EU-criteria voor milieuvriendelijke schepen bevatte het gewijzigd voorstel van de
Commissie een bepaling in die zin, zij het dan dat de formulering aanzienlijk was
gewijzigd. De Raad was het eens met het principe van streven naar deze criteria, maar
vond dat de beste manier om dit principe op te nemen een verklaring voor de notulen van
de Raad was, die aan het gemeenschappelijk standpunt wordt gehecht. De Commissie
kan met deze aanpak leven.

De amendementen op een nieuw artikel 17bis:

- Het Parlement uitte zijn bezorgdheid over het onder de definitie vallen van slib en het
ontbreken van een definitie van toereikendheid in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel en
stelde voor om in de richtlijn te vermelden dat deze zal worden aangepast, zodra over
deze punten binnen de IMO in internationaal verband duidelijkheid zou zijn geschapen.
Wat het slib betreft ging de Commissie in beginsel akkoord, en nam artikel 15, lid 3 in
haar gewijzigd voorstel op. De Raad ging met het principe akkoord, maar was bereid nog
een stap verder te gaan door de stoffen van bijlage IV van Marpol (automatisch) onder
het toepassingsgebied te laten vallen na de inwerkingtreding van bijlage IV. Een en ander
volgt uit de wijzigingen van de artikelen 2, lid 3 en 16, lid 1 van het gemeenschappelijk
standpunt en heeft de steun van de Commissie. Wat de definitie van toereikendheid
aangaat, het Marine Environment Protection Committee van de IMO heeft haar
werkzaamheden met betrekking tot dit onderwerp afgesloten tijdens de bespreking van
dit voorstel in de werkgroep van de Raad. Er is in het gemeenschappelijk standpunt
gestreefd naar samenhang met de IMO-aanpak en de gewijzigde tekst van artikel 4 is
hiervan de waarborg. De Commissie steunt die amendementen.

Het amendement op bijlage I:

- De Commissie en de Raad aanvaarden beiden het beginsel van verwijzing naar een
EG-verordening in plaats van naar ISO-normen voor het aanduiden van een
milieuzorgsysteem. Zij doen dit met name omdat de veranderde verwijzing het doel van
deze bepaling niet wijzigt, omdat de twee milieuzorgsystemen in grote trekken gelijk
zijn. Een communautair milieubeheer– en milieuauditsysteem dat gebouwd is op
vrijwillige medewerking mag niet in dit verband verplicht of "in feite verplicht" gemaakt
worden. De Commissie en de Raad hebben daarom de oorspronkelijke formulering van
het voorstel ("de procedures worden geacht conform te zijn...") behouden, hoewel zij het
eens zijn met een gewijzigde verwijzing naar de EEA-verordening.
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3.3 Door de Raad toegevoegde nieuwe bepalingen en standpunt terzake van de Commissie:

Overwegingen

- De Raad heeft om wille van efficiency de overwegingen gewijzigd en herschikt
overeenkomstig de tekst van het gemeenschappelijk standpunt. De Commissie heeft m
redenen van samenhang en duidelijkheid met deze herschikking ingestemd.

Artikel 2:

- Afgezien van redactionele wijzigingen en een nieuwe formulering van "scheepsafval",
waarover in het vorige hoofdstuk is gesproken, heeft de Raad twee definities gewijzigd.
De eerste was de definitie van "schip", waaraan het woord "zeegaand" is toegevoegd,
waardoor binnenschepen van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten,
alsmede - middels artikel 3 – de havens waarvan alleen door die schepen gebruik wordt
gemaakt. De tweede veranderde definitie is die van "haven". De bedoeling hiervan is de
tautologie van de oorspronkelijke definitie te vermijden en het door de definitie
bestreken gebied duidelijker en gedetailleerder te beschrijven. In wezen is er echter geen
verschil, aangezien het allebei ruime definities van "haven" zijn, die ook terminals en
jachthavens omvatten. De Commissie is blij met de verduidelijkingen.

Artikel 3:

- De woorden "met inbegrip van vissersvaartuigen en pleziervaartuigen" in lid 1 zijn
bedoeld om extra te benadrukken dat dit "schepen" zijn in de zin van de richtlijn. De
woorden "tenzij uitdrukkelijk anders bepaald" werden onnodig geacht. Met de
toevoeging aan lid 2 wordt bereikt dat havens die uitsluitend door binnenschepen worden
gebruikt of schepen die recht hebben op diplomatieke onschendbaarheid van het
toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten. Hiermee wordt de logica van
MARPOL 73/78 gevolgd. De Commissie gaat akkoord met deze verduidelijking, die
voortspruit uit overwegingen in verband met de rechtspraak, maar is wel van mening dat,
krachtens de verklaring van de lidstaten die deel uitmaakt van het gemeenschappelijk
standpunt, ook havens die alleen door marineschepen en andere onschendbare schepen
worden gebruikt afvalontvangstfaciliteiten moeten bieden.

Artikel 4:

- De Raad heeft besloten om eis inzake aanbod van havenontvangstfaciliteiten te
koppelen aan de behoeften van de schepen die normaliter van deze voorzieningen
gebruikmaken. De precisering van toereikendheid in lid 2 vloeit voort uit verdere
ontwikkelingen binnen de Internationale Maritieme Organisatie en de noodzaak om de
Europese opvattingen zoveel mogelijk met de internationale concepten in
overeenstemming te brengen. De wijzigingen in het derde lid leggen de plicht om naar
behoren melding te maken van ontoereikende faciliteiten bij de lidstaten in plaats van bij
de kapitein. De Commissie aanvaardt al deze wijzigingen, aangezien zij het
oorspronkelijke voorstel verder verduidelijken, zonder afbreuk te doen aan de wezenlijke
inhoud.
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Artikel 5:

- De Raad heeft enkele bepalingen aan artikel 5 toegevoegd om de tekst te
verduidelijken. De nieuwe tekst benadrukt de plicht om bij de ontwikkeling van een plan
voor ontvangst en verwerking van afval overleg te plegen met de betrokken partijen. In
het oorspronkelijke voorstel was er van deze overlegprocedure alleen in de Bijlage
sprake. Aangezien een en ander de doelstellingen van het oorspronkelijke voorstel
ondersteunt en onderbouwt, aanvaardt de Commissie de toevoeging.

- Met het nieuwe lid 2 wordt getracht havens niet onnodig te belasten, door de
ontwikkeling van regionale plannen toe te staan, wanneer efficiency dat vereist. De
Commissie acht dit een haalbare oplossing voor dicht bij elkaar gelegen kleine havens,
die onder een gemeenschappelijk afvalbeheerbeleid vallen en voor wie een eigen plan
een te grote administratieve last zou betekenen. Voor de Commissie is het echter een
dwingende eis dat deze bepaling niet mag worden misbruikt of verkeerd worden
uitgelegd in die zin dat het nationaal afvalbeheer wordt verdrongen door een beperkt
aantal regionale plannen die de volledige kustlijn bestrijken. Zij benadrukt daarom het
belang van de bepaling inzake specificatie voor iedere haven afzonderlijk, en vindt dat de
optie van regionale planning in de eerste plaats beperkt dient te blijven tot dicht bij elkaar
gelegen havens. .

Artikel 6:

- De Raad heeft twee bepalingen gepreciseerd met betrekking tot de voorafgaande
meldingsplicht voor schepen. De toevoeging aan het einde van het eerste lid maakt
duidelijk dat de ontvanger ook de exploitant van de ontvangstfaciliteit kan zijn, en dat in
dat geval deze persoon de informatie aan de bevoegde instantie moet doorgeven. De
Commissie was van mening dat het oorspronkelijke voorstel al in deze mogelijkheid
voorzag, maar verzet zich niet tegen de door de Raad voorgestelde verduidelijking. De
tweede wijziging is de precisering in lid 2 van de tijd dat de informatie aan boord moet
worden bewaard. De Commissie acht deze precisering een verbetering, en is het met de
Raad eens dat bewaring van de informatie aan boord tot aan de volgende haven de
geschikte bewaartijd is. Het opsporen van afvalverwijderingsgegevens over een langere
periode kan gebeuren met behulp van de scheepsafval– en oliejournaals.

Artikel 7:

- De Raad heeft in lid 2 van artikel 7, dat betrekking heeft op de verplichtingen van
schepen inzake de afgifte van scheepsafval, een aantal nieuwe bepalingen opgenomen.
De nieuwe formulering in de eerste zin van dit lid geeft aan dat schepen hetrechthebben
uit te varen wanneer de voorwaarden zijn vervuld, terwijl de vorige versie impliceerde
dat de autoriteiten van de lidstaat in elk afzonderlijk geval eerst toestemming moesten
geven. Aangezien dit tot een onevenredig zware administratieve belasting voor zowel de
schepen als de autoriteiten had kunnen leiden, beschouwt de Commissie deze precisering
als een verbetering. De aan het eind van de zin toegevoegde woorden verduidelijken
verder dat de geplande opslagruimte voor afval speciaal voor dat doel moet worden
gereserveerd en dat de totale hoeveelheid afval, en niet alleen de hoeveelheid die nog
moet worden verzameld, relevant is.

- De tweede zin van lid 2 is nieuw. Deze voorziet in bijkomende door de havenstaat te
nemen voorzorgsmaatregelen indien het schip weliswaar voldoende opslagcapaciteit voor
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afval heeft, maar in verband met zijn verdere route een risico voor het mariene milieu
oplevert. De Commissie is van oordeel dat in dit verband het risico dat het afval op zee
wordt geloosd de bepalende factor is.

- De Commissie is van mening dat het derde lid, dat eveneens door de Raad is
ingevoegd, van belang is gezien de in het tweede lid aangebrachte wijzigingen. Dit derde
lid voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten te kiezen voor strengere afgifte-eisen
indien deze in overeenstemming zijn met het internationale recht. Dit betekent enerzijds
dat de richtlijn de lidstaten niet verhindert stringentere regionale afgiftenormen te
hanteren die internationaal zijn overeengekomen, zoals de wijziging op bijlage IV bij het
Verdrag van Helsinki van 1974/1992 inzake de Oostzee. Anderzijds houdt dit in dat
afgifte-eisen die niet in overeenstemming zijn met of voldoen aan het internationale recht
niet in aanmerking komen.

Artikel 8:

- In artikel 8, lid 2, onder a), is het woord “substantieel” geschrapt uit de formulering
van het principe inzake de bijdrage in de kosten voor het in ontvangst nemen van afval
die door alle schepen die de haven aandoen moet worden betaald, ongeacht of zij
daadwerkelijk van de faciliteiten gebruik maken. In eerste lezing heeft het Parlement op
dit punt een amendement voorgesteld dat inhield dat ten minste 90% van de kosten voor
het in ontvangst nemen van afval zou moeten worden gedekt door bijdragen van alle
schepen. Dit amendement werd niet gesteund door de Commissie, aangezien deze van
oordeel was dat zo onvoldoende rekening werd gehouden met de behoefte aan specifieke
oplossingen voor de verschillende havens en lidstaten.

- De Raad was ook van mening dat een flexibeler aanpak moest worden gehanteerd
ten aanzien van de bijdrageregeling, zij het dat daardoor de aan het artikel inzake de
bijdrageregelingen ten grondslag liggende fundamentele principes (namelijk dat alle
schepen in de kosten bijdragen en dat de bijdrageregeling het lozen van afval op zee
niet mag stimuleren) niet mogen worden ondergraven. Het gemeenschappelijk
standpunt is de afspiegeling van een delicaat evenwicht tussen de verschillende
inzichten van de lidstaten met betrekking tot deze kwestie. Het oordeel van de
Commissie is dat de bijdrageregeling een zekere mate van flexibiliteit mogelijk moet
maken en dat het belangrijkste aspect van dit artikel is dat de twee bovenvermelde
principes gehandhaafd blijven. Zij heeft het gemeenschappelijk standpunt aanvaard
bij wijze van compromis, mede rekening houdend met de hieronder vermelde
gezamenlijke verklaring. Verder is de Commissie van mening dat de oorspronkelijke
formulering en die in het gemeenschappelijk standpunt in de praktijk betrekkelijk
weinig verschil uitmaken.

- Het voorstel van het Parlement een nieuw lid inzake follow-up-maatregelen op te
nemen voor het geval de bijdrageregeling de concurrentie nadelig zou beïnvloeden, is
door de Commissie niet geaccepteerd. Afgezien van de praktische moeilijkheden die
verbonden zijn aan de beoordeling van eventuele negatieve effecten op de concurrentie
op basis van één (ondergeschikt) element van de totale havenbijdrage, is het ook om
formele redenen onaanvaardbaar: indien zich daadwerkelijk problemen met de
concurrentie zouden voordoen, dan kan de Commissie gebruik maken van de haar
krachtens het Verdrag verleende bevoegdheden. Wel delen zowel de Raad als de
Commissie de bezorgdheid van het Parlement dat een bijdrageregeling die lozen op zee
in onvoldoende mate ontmoedigt, schadelijke milieu-effecten kan hebben en dat een
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regeling die te flexibel is ongewenste gevolgen kan hebben voor de afvalstromen binnen
de Gemeenschap. Het gemeenschappelijk standpunt bevat dan ook een voor de notulen
bestemde verklaring van de Raad en de Commissie dat een voorstel tot wijziging van de
richtlijn moet worden ingediend mochten dergelijke effecten zich voordoen.

- Voorts zijn in artikel 8 alleen redactionele wijzigingen aangebracht. Het schrappen
van een gedeelte van de eerste zin van lid 2 heeft te maken met het feit dat het per
definitie weinig waarschijnlijk is dat een bijdrage de afgifte van scheepsafval kan
bevorderen. De wijziging in de formulering van lid 2, onder b), volgt uit het schrappen
van het woord “substantieel” in lid 2, onder a), en is bedoeld om te benadrukken dat het
artikel niet van invloed is op de relatie tussen het vaste en het variabele gedeelte van de
bijdrage. De Commissie accepteert deze wijzigingen.

Artikel 9:

- De Raad heeft besloten in het artikel over vrijstellingen specifiek melding te maken
van het eerste lid van artikel 7, in plaats van naar het hele artikel te verwijzen. Met deze
wijziging wordt beoogd duidelijk te maken dat een vrijstelling nooit tot gevolg mag
hebben dat een schip met onvoldoende opslagcapaciteit voor afval door mag varen. Door
de aanpassingen in het tweede lid wordt gepreciseerd dat de lidstaten niet elke vrijstelling
apart bij de Commissie moeten melden, maar dat een minder bureaucratisch
kennisgevingssysteem voor dit doel zal volstaan. De Commissie kan deze wijzigingen
accepteren aangezien deze alleen de aan het oorspronkelijke voorstel ten grondslag
liggende ideeën verduidelijken.

Artikel 11:

- Afgezien van de eerder beschreven wijziging in de regeling voor het toezicht op de
naleving, zijn in artikel 11 alleen redactionele wijzigingen aangebracht. De uitbreiding
van de in lid 2, tweede streepje, bedoelde inspectie heeft een wijziging in de formulering
tot gevolg gehad: naast “onnauwkeurigheden” in de meegedeelde informatie zijn nu ook
“andere redenen om aan te nemen dat het schip niet aan de richtlijn voldoet” vermeld. De
Commissie is het eens met de in artikel 11 aangebrachte wijzigingen en is van mening
dat het artikel daardoor duidelijker is geworden.

Artikel 12:

- De Commissie heeft besloten het bepaalde in artikel 12, lid 1, onder g), te schrappen;
daarin was voorzien in een passende schadeloosstelling voor de eigenaars van schepen
die aan de richtlijn hebben voldaan, maar vanwege ontoereikende
havenontvangstfaciliteiten onnodig oponthoud hebben ondervonden. Als reden hiervoor
is opgegeven dat op basis van de bestaande juridische procedures hoe dan ook een
schadeloosstelling voor schepen kan worden verkregen en dat deze bepaling dus
overbodig was. De Commissie is van oordeel dat deze bepaling een garantie was voor
schepen en scheepseigenaars en dus een belangrijke factor in de totstandkoming van een
goed evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van schepen respectievelijk havens
waarin de richtlijn voorziet, en betreurt bijgevolg dat deze bepaling is geschrapt. Zij heeft
een verklaring in de notulen van de Raad laten opnemen waarin zij nota neemt van de
standpunten van de lidstaten terzake en meedeelt dat zij deze kwestie zal blijven volgen
en er zo nodig op zal terugkomen. Op deze wijze heeft de Commissie ervoor gezorgd dat
ernstige problemen die zich kunnen voordoen doordat in het kader van deze richtlijn
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mogelijk te weinig aandacht is besteed aan de behoeften en rechten van schepen in de
toekomst kunnen worden aangepakt.

Artikel 14

- De gewijzigde tekst van artikel 14 verwijst naar Besluit 1999/468/EG van
28 juni 1999. Dit besluit is vastgesteld nadat de Commissie haar gewijzigd voorstel had
ingediend en de tekst daarvan is dus bijgewerkt om deze in overeenstemming te brengen
met de recentste tekst. De Commissie kan deze manier van verwijzing naar Besluit
1999/468/EG accepteren.

Artikel 15:

- De Raad heeft gepreciseerd dat in het kader van de comitéprocedure alleen de
definitie uit Marpol 73/78 en niet alle definities moeten kunnen worden gewijzigd. De
Raad geeft ook de voorkeur aan het gebruik van de meeromvattende term
“IMO-instrumenten” in plaats van “resoluties”, teneinde verwijzingen naar in deze
richtlijn bedoelde relevante IMO-teksten die zijn bijgewerkt of gewijzigd gemakkelijk te
kunnen aanpassen. De Commissie heeft geen bezwaren tegen de wijzigingen in dit
artikel.

Artikel 16

- De Raad wilde de termijn voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn verlengen van
18 naar 24 maanden. De Commissie wilde juist een kortere termijn, met name omdat alle
lidstaten partijen zijn bij Marpol 73/78 en zijn dus krachtens het internationale recht reeds
verplicht zijn voor passende havenontvangstfaciliteiten te zorgen. De Commissie is zich
er echter van bewust dat de termijn van 24 maanden ook al een compromis was tussen
uiteenlopende verlangens van verschillende lidstaten en verzet zich daar dan ook niet
tegen. Evenmin verzet zij zich tegen het schrappen van het derde lid van artikel 16, dat
voor een deel een doublure vormde met lid 1 en bovendien voorzag in een
kennisgevingsprocedure die veel bureaucratische rompslomp met zich mee had kunnen
brengen.

Bijlagen I & II:

- De Raad heeft een aantal wijzigingen in de bijlagen bij de richtlijn aangebracht. Met
deze wijzigingen wordt uitsluitend beoogd de oorspronkelijke bedoeling van het voorstel
van de Commissie te verduidelijken en de bijlagen gebruikersvriendelijker te maken. Wat
bijlage II betreft, moeten de wijzigingen in de mee te delen informatie ervoor zorgen dat
de haven over het vereiste minimum aan gegevens beschikt om naar behoren toezicht te
kunnen houden op de toepassing van de richtlijn. De Commissie verklaart zich akkoord
met alle wijzigingen in de bijlagen, aangezien deze meer duidelijkheid scheppen en de
basisprincipes van haar oorspronkelijk en gewijzigd voorstel onverlet laten.

3.4 Problemen in verband met de comitéprocedure bij de vaststelling van het
gemeenschappelijk standpunt:

Zie onder artikel 14

4. Conclusies
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De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt inhoudelijk
aanvaardbaar is, aangezien daarin de basisprincipes van het oorspronkelijke voorstel
worden gerespecteerd en een aanzienlijke meerwaarde wordt gerealiseerd door de
opgenomen verduidelijkingen en bijkomende bepalingen. Voorts is in dit
gemeenschappelijk standpunt terdege rekening gehouden met de door het Europees
Parlement goedgekeurde amendementen die in het gewijzigd voorstel van de Commissie
waren verwerkt.


