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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING 2000/   /EF

af                       

om fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af

utilsigtet eller forsætlig havforurening

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               
1 EFT C 25 af 30.1.1999, s. 20.
2 EFT C 169 af 16.6.1999, s. 16.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 16.9.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af   (endnu
ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Fællesskabets foranstaltninger siden 1978 på området utilsigtet havforurening har gjort det

muligt gradvis at udvikle et samarbejde mellem medlemsstaterne inden for et EF-handlings-

program; den resolution og de beslutninger, der er vedtaget siden 19781, udgør grundlaget for

dette samarbejde;

(2) flere regionale aftaler om utilsigtet havforurening, f.eks. Bonn-samarbejdsoverenskomsten,

fremmer allerede gensidig assistance og samarbejde mellem medlemsstaterne på dette om-

råde;

(3) fællesskabsinformationssystemet har tjent det formål at give medlemsstaterne de nødvendige

data til kontrol med og formindskelse af forurening af havet med carbonhydrider og andre

farlige stoffer i større mængder; informationssystemet vil blive forenklet ved, at der anvendes

et moderne automatisk databehandlingssystem;

(4) Fællesskabets Task Force og andre foranstaltninger under EF-handlingsprogrammet har ydet

praktisk hjælp til operationelle myndigheder under havforureningskatastrofer og har fremmet

samarbejdet og beredskabet med henblik på en effektiv  indsats i tilfælde af ulykker;

(5) det fremgår af Fællesskabets program for politik og handling i forbindelse med miljøet og bæ-

redygtig udvikling2, som Kommissionen har forelagt, at Fællesskabets aktiviteter vil blive

øget, navnlig i forbindelse med miljøkatastrofer, herunder utilsigtet eller forsætlig havforure-

ning;

                                               
1 EFT C 162 af 8.7.1978, s. 1.

EFT L 355 af 10.12.1981, s. 52.
EFT L 77 af 22.3.1986, s. 33.
EFT L 158 af 25.6.1988, s. 32.

2 EFT C 138 af 17.5.1993, s. 5.
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(6) EF-samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening hjælper gennem risikoforebyggelse med

til at opfylde traktatens mål ved at fremme solidariteten mellem medlemsstaterne og ved i

henhold til traktatens artikel 174 at bidrage til bevarelse og beskyttelse af miljøet samt til be-

skyttelse af menneskers sundhed;

(7) fastsættelsen af EF-rammebestemmelser for samarbejde, der omfatter støtteforanstaltninger,

vil hjælpe med til at gøre samarbejdet i tilfælde af utilsigtet havforurening endnu mere effek-

tivt; disse rammebestemmelser for samarbejde bør i stort omfang baseres på den erfaring, der

er indhøstet på dette område siden 1978;

(8) EF-rammebestemmelserne for samarbejde vil ligeledes øge gennemsigtigheden samt konsoli-

dere og styrke de forskellige foranstaltninger;

(9) utilsigtet eller forsætlig forurening på havet omfatter også forurening fra offshore-anlæg;

(10) det er vigtigt at skaffe oplysninger og at uddanne dem, der i medlemsstaterne er ansvarlige for

og beskæftiger sig med indsatsen mod utilsigtet havforurening; dette vil forbedre beredskabet

og desuden bidrage til at forebygge risici;

(11) det er ligeledes vigtigt at gøre en fællesskabsindsats for at forbedre teknikker og metoder til

indsats i tilfælde af havforurening og til genopretning efter katastrofer;
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(12) ydelse af operationel støtte til medlemsstaterne i katastrofesituationer og fremme af videre-

bringelsen af erfaringerne fra sådanne situationer til andre medlemsstater har vist sig at være

af stor værdi;

(13) foranstaltninger i henhold til disse rammebestemmelser bør også fremme princippet om, at

forureneren betaler; dette princip bør anvendes i overensstemmelse med relevant national og

international miljø- og søret;

(14) de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne retsakt bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1;

(15)  denne beslutning fastlægger  for den samlede varighed af rammebestemmelserne for samar-

bejde en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndighe-

den under den årlige budgetprocedure som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle af-

tale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin

og forbedring af budgetproceduren2;

                                               
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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(16) bestemmelserne i denne beslutning afløser navnlig det handlingsprogram, der blev indført ved

Rådets resolution af 26. juni 1978, og det fællesskabsinformationssystem, der blev indført ved

Rådets beslutning 86/85/EØF af 6. marts 1986 om indførelse af et fællesskabsinformationssy-

stem vedrørende kontrol med og formindskelse af forurening af havet og vigtige indre

vandområder med carbonhydrider og andre farlige stoffer1; nævnte beslutning bør ophæves

fra den dag, hvor denne beslutning træder i kraft –

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Der fastsættes EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig

havforurening (i det følgende benævnt "rammebestemmelser for samarbejde") for perioden fra

1. januar 2000 til 31. december 2006.

2. Hensigten med rammebestemmelserne for samarbejde er:

a) at støtte og supplere medlemsstaternes indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan i forbin-

delse med beskyttelse af havmiljøet, kysterne og folkesundheden mod risikoen for utilsigtet

eller forsætlig forurening af havet, bortset fra vedvarende forureningsstrømme hidrørende fra

landbaserede kilder

                                               
1 EFT L 77 af 22.3.1986, s. 33. Ændret ved beslutning 88/346/EØF (EFT L 158 af 25.6.1988,

s. 32).
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b) at bidrage til at forbedre medlemsstaternes indsatskapacitet i tilfælde af udslip eller overhæn-

gende fare for udslip af olie eller andre skadelige stoffer i havet samt at bidrage til forebyg-

gelse af sådanne risici. I overensstemmelse med den interne kompetencefordeling i medlems-

staterne udveksler medlemsstaterne oplysninger om deponeret ammunition med henblik på at

lette risikoidentifikation og beredskabsforanstaltninger

c) at styrke betingelserne for og fremme effektiv gensidig assistance og samarbejde mellem

medlemsstaterne på dette område.

Artikel 2

Kommissionen gennemfører de foranstaltninger, der er omfattet af rammebestemmelserne for sam-

arbejde, som angivet i bilag I og II, jf. dog ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne og Kom-

missionen.

a) I forbindelse med rammebestemmelserne for samarbejde oprettes der et fællesskabsinformati-

onssystem med henblik på udveksling af data til beredskab ved og indsats i tilfælde af util-

sigtet eller forsætlig havforurening. Systemet skal mindst bestå af de elementer, der er beskre-

vet i bilag I.

De forskellige typer foranstaltninger under rammebestemmelserne for samarbejde og finansie-

ringsordningerne for Fællesskabets bidrag fremgår af bilag II.
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b) Efter proceduren i artikel 4, stk. 2, og på grundlag af bl.a. medlemsstaternes oplysninger til

Kommissionen vedtages der en treårig rullende plan, som skal revideres hvert år, for gennem-

førelse af rammebestemmelserne for samarbejde.

Kommissionen kan i givet fald træffe yderligere foranstaltninger ud over dem, der er anført i

bilag II. Sådanne yderligere foranstaltninger vurderes på baggrund af de fastsatte prioriterin-

ger og de disponible finansielle ressourcer og vedtages efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

c) Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne beslutning er for perioden 2000 til 2006

fastsat til 7 mio. EUR.

De budgetmidler, der afsættes til foranstaltningerne i denne beslutning, opføres under de år-

lige bevillinger i Den Europæiske Unions almindelige budget. De disponible årlige bevillinger

godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 3

1. Den rullende plan for gennemførelse af rammebestemmelserne for samarbejde skal indeholde

de enkelte foranstaltninger, der skal iværksættes.
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2. De enkelte foranstaltninger udvælges hovedsagelig på grundlag af, i hvilken udstrækning de

bidrager til:

a) at skaffe oplysninger og at uddanne dem, der i medlemsstaterne er ansvarlige for og beskæfti-

ger sig med indsatsen mod utilsigtet eller forsætlig havforurening, herunder i givet fald også

havnemyndigheder, for at forbedre beredskabet og bidrage til at forebygge risici

b) at forbedre teknikker og metoder til indsats i tilfælde af havforurening og til genopretning ef-

ter katastrofer samt at forbedre teknikker til vurdering af skader, der påføres hav- og kystmil-

jøet

c) at give offentligheden bedre oplysninger for således at medvirke til at få risici bedre belyst og

videregive oplysninger om ulykker

d) at styrke samarbejdet om  risikoforebyggelse og -beredskab med de kompetente lokale orga-

ner

e) i katastrofesituationer at yde operationel støtte til medlemsstater ved mobilisering af eksper-

ter, hovedsagelig fra Fællesskabets Task Force, og viderebringe erfaringerne fra sådanne situ-

ationer til andre medlemsstater.

3. Hver enkelt foranstaltning gennemføres i nært samarbejde med de ansvarlige myndigheder på

nationalt, regionalt og lokalt plan i medlemsstaterne.
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Artikel 4

1. Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammen-

holdt med  afgørelsens artikel 8.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 5

Kommissionen vurderer gennemførelsen af rammebestemmelserne for samarbejde midtvejs i gyl-

dighedsperioden og før afslutningen og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest

36 måneder efter denne beslutnings ikrafttræden og derefter seks år efter denne beslutnings ikraft-

træden. I sin sidste rapport fremsætter Kommissionen i givet fald forslag om nye foranstaltninger til

videreførelse af disse rammebestemmelser.
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Artikel 6

Rådets beslutning 86/85/EØF ophæves.

Artikel 7

Denne beslutning træder i kraft den 1. januar 2000.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

FÆLLESSKABSINFORMATIONSSYSTEMET

I fællesskabsinformationssystemet anvendes der et moderne automatisk databehandlingssystem.

Der vil på Internettet være almene baggrundsoplysninger på fællesskabsplan på en EF-hjemmeside,

og nationale hjemmesider vil indeholde oplysninger om de nationale indsatsressourcer.

En del af systemet trykkes og ajourføres i en EF-håndbog efter løsbladssystem med oplysninger om

beredskabet i hver  medlemsstat.

1. Kommissionen åbner et websted som startside og en EF-hjemmeside.

2. Hver medlemsstat skal senest seks måneder efter den dag, hvor beslutningen træder i kraft:

a) udpege den eller de myndigheder, der varetager forvaltningen af den nationale del af sy-

stemet, og give Kommissionen meddelelse herom

b) åbne eller vedligeholde en national hjemmeside eller indbyrdes forbundne nationale

hjemmesider. Den nationale hjemmeside eller en af de indbyrdes forbundne nationale

hjemmesider skal have et link til hele systemet via Fællesskabets startside
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c) på sin eller sine nationale hjemmesider opføre relevante oplysninger, dvs.:

i) en beskrivelse af de nationale strukturer og af forbindelserne mellem de nationale

myndigheder på området utilsigtet eller forsætlig havforurening, herunder hvilke

knudepunkter der skal kontaktes i spørgsmål om katastrofeberedskab

ii) generelle oplysninger om mandskab og udstyr til katastrofeberedskab og opryd-

ning efter ulykker, især

– udrykningshold (til søs) på miljøskibe

– udrykningshold (landbaserede) til bekæmpelse af kystforurening, oprettelse

af midlertidige depoter og genopretning af følsomme kystområder

– eksperthold til vurdering af forureningen og/eller virkningen af de anvendte

bekæmpelsesteknikker, herunder også dispergeringsmidler

– andre mekaniske, kemiske eller biologiske midler til forureningsbekæm-

pelse på havet og rensning af kysterne, herunder systemer til losning af

olietankskibe

– fly til luftovervågning

– lokalisering af beredskabslagre

– bugseringskapacitet

– offentlige alarmnumre

iii) betingelser for ydelse af assistance

Knudepunkterne  giver på anmodning yderligere oplysninger.
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3. Hver medlemsstat ajourfører den eller de nationale hjemmesider, der er omhandlet i punkt 2,

så snart der sker ændringer.

4. Medlemsstaterne meddeler senest 6 måneder efter den dag, hvor beslutningen træder i kraft,

Kommissionen deres oplysninger om det operationelle beredskab, der skal indgå i den opera-

tionelle EF-håndbog (løsbladssystem), herunder den operationelle fremgangsmåde ved bered-

skabsaktivering og de operationelle kontaktknudepunkter med angivelse af nødvendige refe-

rencer.

5. Medlemsstaterne giver ved først givne lejlighed Kommissionen meddelelse om eventuelle

ændringer i de oplysninger, der indgår i håndbogen.

6. Kommissionen sender alle medlemsstater en udgave af løsbladshåndbogen og efterfølgende

alle rettelsesblade.

Modellerne for Fællesskabets og for de nationale hjemmesider og yderligere vejledning til gennem-

førelse af fællesskabsinformationssystemet  vedtages efter proceduren i direktivets artikel 4, stk. 2.

________________________
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BILAG II

Finansieringsordninger for fællesskabsbidrag

FORANSTALTNINGSTYPER FINANSIERINGSORDNINGER

A. Foranstaltninger vedrørende  uddannelse
og information

1. Kurser og workshops1

Tilrettelæggelse af kurser og work-
shops for nationale, regionale og lo-
kale ansatte i medlemsstaterne og
andre berørte parter til sikring af, at
de ansvarlige tjenester reagerer hur-
tigt og effektivt.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 75% af de sam-
lede omkostninger ved foranstaltningen med et
loft på 75 000 EUR pr. foranstaltning.

2. Udveksling af eksperter

Tilrettelæggelse af udsendelse af
eksperter til en anden medlemsstat,
for at eksperterne kan få erfaring og
kendskab til de forskellige anvendte
teknikker eller studere fremgangs-
måderne i andre beredskabstjenester
eller i andre relevante organer som
f.eks. ikke-statslige organisationer
med specialistekspertise inden for
utilsigtet eller forsætlig havforure-
ning.
Tilrettelæggelse af udveksling af
medlemsstaternes eksperter, der gør
det muligt for dem at give eller følge
kortvarige uddannelseskurser eller
-moduler i en anden medlemsstat.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 75% af eksperter-
nes rejse- og opholdsudgifter og 100% af om-
kostningerne ved koordinering af systemet.

3. Øvelser1

Sigtet med øvelserne er at sammen-
ligne metoder, tilskynde til samar-
bejde mellem medlemsstaterne og
støtte fremskridt i og koordination af
de nationale beredskabstjenester.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 50% af omkost-
ningerne ved deltagelse af observatører fra andre
medlemsstater og ved tilrettelæggelse af til-
knyttede workshops, forberedelse af øvelsen,
udarbejdelse af slutrapport osv.
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4. Fællesskabsinformationssystemet

Udvikling og vedligeholdelse af et
elektronisk informationssystem, som
kan være til gavn for de nationale
myndigheder, der forestår bekæm-
pelsen af utilsigtet eller forsætlig
havforurening, ved at forsyne dem
med de til beredskabet nødvendige
oplysninger.

100% finansiering af Kommissionens del af sy-
stemet.

B. Foranstaltninger til forbedring af teknikker
og metoder til bekæmpelse og genopret-
ning (pilotprojekter)1

Projekter til forbedring af medlemsstater-
nes muligheder for bekæmpelse og genop-
retning. Disse projekter sigter hovedsage-
lig mod at forbedre midler, teknikker og
fremgangsmåder. De skal være relevante
for alle eller flere medlemsstater og kan
omfatte projekter til gennemførelse af ny
teknologi i tilknytning til utilsigtet eller
forsætlig havforurening. Projekter, der in-
volverer to eller flere medlemsstater, prio-
riteres.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 50% af de sam-
lede omkostninger ved hvert enkelt projekt med
et loft på 150 000 EUR.

C. Støtte- og informationsforanstaltninger

1. Miljøvirkninger

Foranstaltninger til støtte for under-
søgelser af miljøvirkningerne af
ulykker, vurdering af de forebyg-
gende og afbødende foranstaltninger,
der er truffet, samt til formidling af
resultater og erfaringer til andre
medlemsstater.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 50% af de sam-
lede omkostninger ved hver enkelt foranstalt-
ning.

2. Konferencer og arrangementer1

Konferencer og andre arrangementer
vedrørende havforurening, som er
åbne for et bredt publikum, især hvis
flere medlemsstater deltager deri.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 30% af de sam-
lede omkostninger ved foranstaltningen med et
loft på 50 000 EUR.
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3. Andre støtteaktiviteter1

Foranstaltninger til kortlægning af
det tekniske niveau, til opstilling af
principper og vejledning for vigtige
aspekter af utilsigtet eller forsætlig
havforurening og til evaluering af
rammebestemmelserne for samar-
bejde.

100% finansiering

4. Information

Publikationer, udstillingsmateriale
og anden information til offentlighe-
den om fællesskabssamarbejdet om
utilsigtet eller forsætlig havforure-
ning.

100% finansiering

D. Mobilisering af ekspertise

Foranstaltning til mobilisering af eksperter
fra Fællesskabets Task Force i tilfælde af
krisesituationer som middel til at styrke
det beredskab, myndighederne i en med-
lemsstat eller et tredjeland har tilrettelagt,
og stille en ekspert til rådighed på stedet til
at koordinere observatører fra andre med-
lemsstater.

Maksimalt fællesskabsbidrag: 100% af de sam-
lede omkostninger ved eksperters tjenesterejser.

1 Der ydes kun støtte til foranstaltninger, som berører alle eller et betydeligt antal medlemssta-
ter.

________________________
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I. INDLEDNING

1. På grundlag af EF-traktatens artikel 130 S, stk. 1, (ny artikel 175, stk. 1) forelagde

Kommissionen den 17. december 1998 et forslag til Rådets beslutning1 om vedtagelse

af en EF-rammebestemmelse for samarbejdet i tilfælde af utilsigtet havforurening.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse2 den 16. september 1999.

På baggrund af denne udtalelse fremsendte Kommission den 1. december 1999 et

ændret forslag3.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 29. april 19994.

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse 5.

3. Den 17. december 1999 vedtog Rådet med enstemmighed sin fælles holdning.

II. FORMÅL

4. Forslaget bygger på eksisterende instrumenter og tager sigte på at indføre EF-

rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet havforurening. Disse

rammebestemmelser har til formål at støtte og supplere medlemsstaternes bestræbelser

på at beskytte havmiljøet, folkesundheden og kysterne mod risikoen for utilsigtet

havforurening og driftsudslip og forbedre betingelserne for effektiv gensidig assistance

og samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område.

I forbindelse med rammebestemmelserne oprettes der et fællesskabsinformationssystem

med henblik på udveksling af data til beredskab ved og indsats i tilfælde af utilsigtet

havforurening, herunder driftsudslip.

                                               
1 EFT C 25 af 30.1.1999, s. 20.
2 EFT C
3 EFT C
4 EFT C 169 af 16.6.1999, s. 16.
5 
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

5. Generelle bemærkninger

På baggrund af ovennævnte mål har Rådet bestræbt sig på at skabe et instrument, der
udnytter de bestående ressourcer bedst muligt, og på at undgå overlapning med allerede
eksisterende instrumenter. De fleste af Europa-Parlamentets ændringsforslag, som
Kommissionen har indarbejdet i sit ændrede forslag, har Rådet på grundlag af
ovennævnte retningslinjer kunnet acceptere uændret, i det væsentlige eller delvist, i sin
fælles holdning.

6. Særlige bemærkninger

(Medmindre andet er angivet, vedrører nedenstående henvisninger teksten til den fælles
holdning. Så systematisk som muligt er der sikret overensstemmelse mellem affattelsen
af betragtningerne og artiklerne, således at man undgår gentagelser især af
betragtningerne)

Rådet har foretaget følgende større ændringer i Kommissionens ændrede forslag:

Artikel 1

i) tidsramme (stk. 1):
Tidsrammen er tilpasset de finansielle overslag og udvides derfor fra 5 år (som
foreslået af Kommissionen) til 7 år (2000-2006). Denne forlængede tidsramme
kommer til udtryk i den ændrede timing for rapporternes aflæggelse, jf. artikel 5;

ii) anvendelsesområde (stk. 2):
• for tydelighedens skyld og for at tage hensyn til, at det begrænsede program,

der er foreslået, ikke kan omfatte alle de forureningskilder, der kan påvirke
havmiljøet direkte eller indirekte, og da vedvarende forureningsstrømme
hidrørende fra landbaserede kilder normalt reguleres efter andre
fællesskabsinstrumenter, fastsætter dette instrument regler for "risikoen for
utilsigtet eller forsætlig forurening af havet, bortset fra vedvarende
forureningsstrømme hidrørende fra landbaserede kilder." Dette værende
sagt, synes stk. 2, andet afsnit, i det ændrede forslag ikke at tilføje noget til
definitionen af instrumentets anvendelsesområde. Desuden er afsnittet ikke
udtømmende. Det udgår derfor.
Formuleringen "utilsigtet eller forsætlig forurening af havet" erstatter
"utilsigtet havforurening og driftsudslip" i hele teksten. Herudover fremgår
det
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klart af betragtning 9, at havforurening også omfatter forurening fra
offshore-anlæg;

• for så vidt angår skadelige stoffer bemærkes det i den fælles holdning,
samtidig med at det erkendes, at deponeret ammunition kan være farlig, a) at
de forskellige kompetente myndigheder eller ministerier i medlemsstaterne
er involveret, og b) at de praktiske bestemmelser, som Europa-Parlamentet
har foreslået, og som Kommissionen har godkendt (nemlig at angive
deponeringsområders beliggenhed på web-sites), har oplagte ulemper. Dette
afspejles i stk. 2, litra b) og ved at deponeringsområder hverken nævnes i
artikel 1 eller i bilag I, punkt 3.

iii) Princippet om, at forureneren betaler
Mens aktioner efter dette instrument bør fremme princippet om, at forureneren
betaler (jf. betragtning 13), går den bestemmelse, der er foreslået i stk. 3, andet
afsnit, i Kommissionens ændrede forslag langt videre end målet i artikel 1.
Desuden er økonomisk erstatning kun en af de mange måder, hvorpå princippet
om, at forureneren betaler, kan gennemføres.

Artikel 2

I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 (jf. ligeledes
betragtning 15) nævner stk. 2, litra c), en finansieringsramme på 7 mio. EUR for perioden
2000 til 2006, hvilket svarer til 1 mio. EUR om året, som foreslået af Kommissionen.

Artikel 3

Rådet kan tilslutte sig de kriterier, som Kommissionen har foreslået, men finder, at
udvekslingen af informationer mellem havnemyndigheder er mere relevant for litra a), end for
litra b).

Artikel 4

Til udførelse af de opgaver, der skal varetages at det udvalg, der bistår Kommissionen,
nedsættes der i den fælles holdning et forvaltningsudvalg i stedet for det rådgivende udvalg,
som Kommissionen foreslår. Beslutningsproceduren er bragt på linje med artikel 4 i Rådets
afgørelse 1999/468/EF om udvalgsprocedurer, og det tidsrum, inden for hvilket Rådet kan
træffe afgørelse, er fastsat til tre måneder.

Bilag 1
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Bortset fra nogle få tekniske uddybninger (der nævnes f.eks. nationale hjemmesider i punkt 2,

litra b)) er de eneste væsentlige ændringer:

• at hjemmesiderne skal indeholde generelle oplysninger om mandskab og udstyr til

katastrofeberedskab og oprydning efter ulykker, idet disse oplysninger kan suppleres af

knudepunkterne på anmodning. Denne fremgangsmåde vil sikre, at der foreligger mere

ajourførte oplysninger, hvis der er et reelt behov derfor, og hjemmesiderne behøver ikke

blive ajourført hele tiden;

• at det fastsættes, hvordan modellerne for Fællesskabets og for de nationale hjemmesider

skal vedtages (sidste afsnit i bilaget), hvorved det sikres, at Fællesskabets og de

nationale oplysninger bliver mere sammenlignelige.

________________________
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vedrørende
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1998/0350 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning
om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet

havforurening

1. BAGGRUND

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM (1998)
769–1998/0350/SYN): 16. december 1998

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 29. april 1999

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandling: 16. september 1999

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: 30. november 1999

Dato for vedtagelse af den fælles holdning fra Rådet: 16. december 1999

2. FORMÅLET MED K OMMISSIONS FORSLAG :

Der er siden 1978 iværksat en række foranstaltninger på området utilsigtet
havforurening, baseret på en rådsresolution (vedtaget den 26. juni 1978) om
Fællesskabets handlingsprogram.

Disse foranstaltninger omfatter navnlig fælles uddannelse, udveksling af eksperter,
øvelser, pilotprojekter, en task force bestående af eksperter udpeget af
medlemsstaterne og oprettelse af fællesskabsinformationssystemet.

Målsætningerne for Fællesskabets samarbejde på dette område er at støtte og supplere
medlemsstaternes indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan for at effektivisere
denne indsats og skabe de bedst mulige betingelser for et effektivt samarbejde.

Kommissionens forslag har til formål at samle og konsolidere forskellige
foranstaltninger, som er blevet gennemført på dette område de sidste 20 år på et enkelt
solidt retsgrundlag, og at udvide det til også at omfatte driftsudslip. Det inkluderer et
fortsat fællesskabshandlingsprogram, der starter fra den 1. januar 2000.
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3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

I sit ændrede forslag havde Kommissionen accepteret og/eller omredigeret 20 af de 29
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet havde foreslået. Kommissionen havde
navnlig tilsluttet sig, at det ville være nyttigt at indføre eller styrke bestemmelser
vedrørende dumpet ammunition (artikel 1 og bilag I i det ændrede forslag),
driftsudslip (under bilagene til det ændrede forslag) og en øget inddragelse af
offentligheden eller andre relevante organer (artikel 3 og bilagene i det ændrede
forslag).

Den fælles holdning er i høj grad på linje med Kommissionens forslag, både hvad
angår struktur og indhold. Hvad angår Parlamentets ændringsforslag, er langt de fleste
af dem, som Kommissionen havde accepteret i sit ændrede forslag medtaget af Rådet:
de vedrører navnlig forslagets anvendelsesområde, fællesskabsinformationssystemet
og bedre information af offentligheden. Det er bemærkelsesværdigt, at Rådet har
medtaget "forsætlig havforurening" også i titlen på den foreslåede beslutning. Et andet
nyt element, der er indført i den fælles holdning er forlængelsen af
samarbejdsrammens varighed fra 5 til 7 år.

Med hensyn til udvalgsproceduren (artikel 4) afveg Rådet fra Kommissionen
standpunkt og erstattede det rådgivende udvalg med et forvaltningsudvalg.

3.2. Resultatet af Parlamentets ændringsforslag

3.2.1. Ændringsforslag accepteret af Kommissionen og medtaget i den fælles
holdning

I betragtning nr. 2 bibeholdt Rådet Parlamentets ønske om at henvise til eksisterende
regionale overenskomster om utilsigtet havforurening.

I betragtning nr. 13 bibeholdt Rådet Parlamentets ønske om at henvise til princippet
om at forurenere betaler.

Parlamentets definition på ‘utilsigtet havforurening' blev stort set accepteret (artikel 1,
stk. 2). Navnlig blev spørgsmålet om dumpet ammunition medtaget under artikel 1,
stk. 2, litra b). Derimod fandt Rådet, at anvendelsesområdet for den foreslåede ramme
ikke burde omfatte kontinuerlige strømme af forurening hidrørende fra landbaserede
kilder. Kommissionen tilsluttede sig dette, da det i det oprindelige forslag1 aldrig
havde været Kommissionens hensigt, at denne form for forurening skulle være
omfattet af beslutningens anvendelsesområde.

I artikel 3, stk. 2, bibeholdt Rådet Parlamentets ønske om at medtage yderligere tre
udvælgelseskriterier, der tager sigte på bedre information af offentligheden og øget
inddragelse af havnemyndigheder og andre lokale organer.

1 Dokument KOM (1998) 769 endelig udg. af 16.12.1998
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Rådet accepterede de fleste af Parlamentets ændringsforslag vedrørende yderligere
oplysninger, som medlemsstaterne skal give i forbindelse med
fællesskabsinformationssystemet (bilag I).

Rådet accepterede også alle Parlamentets ændringsforslag, der tager sigte på at
klarlægge, hvilke former for foranstaltninger, der skal træffes som led i den foreslåede
ramme (bilag II).

Således blev ændringsforslag nr. 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
28 og 29 accepteret fuldt ud eller med hensyn til princippet eller delvis.

3.2.2. Ændringsforslag accepteret af Kommissionen men ikke medtaget i den fælles
holdning

3.2.2.1. Den foreslåede rammes anvendelsesområde

Som nævnt i det ovenstående er de fleste af de punkter, som Parlamentet har rejst og
Kommissionen støttet, medtaget i den fælles holdning.

Kommissionen er imidlertid ked af, at Parlamentets forslag (ændringsforslag nr. 5)
om at medtage en betragtning, hvorefter skadelige stoffer bør defineres under
henvisning til IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code), ikke
blev bibeholdt, og håber, at der bliver lejlighed til at tage dette op igen.

3.2.2.2. Betragtning, der henviser til forslaget til et direktiv om modtagefaciliteter i
havne (ændringsforslag nr. 3)

Da Europa-Parlamentet og Rådet endnu ikke har vedtaget dette forslag, kan en sådan
betragtning ikke medtages.

3.2.2.3. Princippet med at forureneren betaler

Selv om Rådet ikke har fulgt Parlamentet med hensyn til at medtage en sådan
bestemmelse i beslutningens tekst, vedtog det en betragtning, som hensigtsmæssigt
henviser til dette princip (jf. 3.2.1.).

3.2.2.4. Dumpet ammunition

Kommissionen er af den opfattelse, at teksten i den fælles holdning (artikel 1, stk. 2,
litra b) er en rimelig løsning på dette alvorlige problem.

3.3. Nye bestemmelser indført af Rådet

Beslutningens titel er ændret, så den udtrykkeligt omfatter forsætlig forurening. Dette
er en interessant tilføjelse fra Rådet og er på linje med ånden og indholdet i flere af
Parlamentets ændringsforslag vedrørende dette punkt.

Artikel 1, stk. 1, forlænger samarbejdsrammens varighed fra 5 til 7 år. Efter
Kommissionens opfattelse, er dette en nyttig udvidelse af forslaget, da det åbner
muligheder på længere sigt.
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I artikel 2, litra c), er der indført en henvisning til finansieringsrammen og til de årlige
bevillinger. Kommissionen har accepteret dette, fordi det er i overensstemmelse med
den interinstitutionelle aftale af 6, maj 1999 om budgetdisciplin.

Der er indført en række mindre ændringer, hovedsagelig redaktionelle, som ikke har
nogen indflydelse på forslagets indhold.

3.4. Problemer i forbindelse med udvalgsprocedure

I artikel 4 nåede Rådet til enstemmig enighed om et forvaltningsudvalg i stedet for et
rådgivende udvalg, som foreslået af Kommissionen.

Kommissionen er af den opfattelse, at de sager, der skal forelægges for udvalget er
gennemførelsesforanstaltninger, som ikke kræver nogen forvaltningsprocedure. En
almindelig høring af det relevante udvalg ville være tilstrækkeligt til at tage hensyn til
dets udtalelse.

Kommissionen er derfor ikke enig med Rådets holdning og forbeholder sig ret til at
vende tilbage til dette punkt ved andenbehandlingen.

Kommissionen har derfor vedføjet følgende erklæring til Rådets mødeprotokol:

“Kommissionen er ikke enig med Miljørådets holdning om den
forvaltningsprocedure, der skal følges af det udvalg, der nedsættes ved artikel 4 i den
foreslåede beslutning om vedtagelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i
tilfælde af utilsigtet havforurening.

Kommissionen er af den opfattelse, at de sager, der skal forelægges for udvalget er
gennemførelsesforanstaltninger, som ikke kræver den forvaltningsprocedure, der er
fastsat i artikel 4 i den foreslåede beslutning. En almindelig høring af det relevante
udvalg ville være tilstrækkeligt til at tage hensyn til dets udtalelse.

Kommissionen forbeholder sig derfor ret til at vende tilbage til dette punkt ved
andenbehandlingen.”

4. KONKLUSIONER

Kommissionen er af den opfattelse, at den fælles holdning forbedrer og styrker
Kommissionens forslag. Det eneste udestående problem vedrører udvalgsprocedure.
Bortset herfra, er Kommissionen i stand til at acceptere teksten i den fælles holdning,
som medtager de fleste af de ændringsforslag fra Parlamentet, som Kommissionen har
støttet.

5. KOMMISSIONSERKLÆRINGER

5.1. Østrig og Luxembourg

Af hensyn til de helt legitime bekymringer, som Østrig og Luxembourg har givet
udtryk for på grund af det forhold, at de ikke har nogen kystlinje, er følgende
Kommissionserklæring optaget i Rådets mødeprotokol:
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“Kommissionen er af den opfattelse, at bestemmelserne i artikel 2, litra a), første
afsnit, og i Bilag I, vedrørende fællesskabsinformationssystemet, kun gælder for
maritime medlemsstater”.

5.2. Udvalgsprocedure

Jf. punkt 3.4.


