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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.     /2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου

συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175  παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                               
1 ΕΕ C 25, 30.1.1999, σ. 20.
2 EE C 169, 16.6.1999, σ. 16.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 1999 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                     (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα ) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από την Κοινότητα, ήδη από το 1978, στον τοµέα της

εκούσιας ρύπανσης έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί βαθµιαία η συνεργασία µεταξύ των

κρατών µελών στο πλαίσιο ενός κοινοτικού προγράµµατος δράσης· το ψήφισµα και οι

αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το 1978 1 αποτελούν τη βάση γι’ αυτή τη συνεργασία·

(2) διάφορες περιφερειακές συµφωνίες για την ακούσια θαλάσσια ρύπανση, όπως η συµφωνία

συνεργασίας της Βόννης, διευκολύνουν ήδη την αµοιβαία αρωγή και συνεργασία µεταξύ

κρατών µελών στον τοµέα αυτόν·

(3) το Κοινοτικό Σύστηµα Πληροφόρησης έθεσε στη διάθεση των κρατών µελών τα στοιχεία που

είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη µείωση της ρύπανσης που προκαλείται από την έκχυση

σηµαντικών ποσοτήτων υδρογονανθράκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στη θάλασσα· το

σύστηµα πληροφόρησης θα απλοποιηθεί µε τη χρήση ενός σύγχρονου συστήµατος

αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων·

(4) η Κοινοτική Οµάδα Επέµβασης (task force) και άλλες δράσεις που προβλέπει το Κοινοτικό

Πρόγραµµα ∆ράσης προσέφεραν πρακτική αρωγή στις επιχειρησιακές αρχές σε καταστάσεις

έκτακτης ανάγκης λόγω θαλάσσιας ρύπανσης και προώθησαν τη συνεργασία και την

ετοιµότητα για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ατυχηµάτων·

(5) το κοινοτικό πρόγραµµα σχετικά µε την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και την

αειφόρο ανάπτυξη 2, που υπέβαλε η Επιτροπή, προβλέπει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων

της Κοινότητας, ιδίως στον τοµέα των οικολογικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπου

συµπεριλαµβάνεται η ακούσια ή η εκούσια θαλάσσια ρύπανση·

                                               
1 EE C 162, 8.7.1978, σ. 1.

EE L 355, 10.12.1981, σ. 52.
EE L 77, 22.3.1986, σ. 33.
EE L 158, 25.6.1988, σ. 32.

2 ΕΕ C 138, 17.5.1993, σ. 5.
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(6) η κοινοτική συνεργασία στον τοµέα της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, µέσω της ανάληψης

δράσης κατά των κινδύνων, συντελεί στην υλοποίηση των στόχων της συνθήκης,

προωθώντας την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών και συµβάλλοντας, σύµφωνα µε το

άρθρο 174 της συνθήκης, στη διαφύλαξη και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς

επίσης την προστασία της υγείας του ανθρώπου·

(7) η καθιέρωση ενός κοινοτικού πλαισίου συνεργασίας που προβλέπει µέτρα στήριξης θα

συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη συνεργασία στον τοµέα της ακούσιας θαλάσσιας

ρύπανσης· ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας θα πρέπει να βασισθεί σε µεγάλο βαθµό στην

πείρα που έχει αποκτηθεί από το 1978 στον τοµέα αυτό·

(8) ένα κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας θα αυξήσει, επίσης, την διαφάνεια, ενώ ταυτόχρονα, θα

εδραιώσει και θα ενισχύσει τις διάφορες δράσεις·

(9) η ακούσια ή εκούσια ρύπανση περιλαµβάνει τη ρύπανση από εγκαταστάσεις ανοιχτής

θάλασσας·

(10) η δράση µε στόχο την πληροφόρηση και την προετοιµασία των αρµοδίων και των

εµπλεκοµένων στην αντιµετώπιση της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης στα κράτη µέλη, έχει

σηµασία, καθώς αυξάνει το βαθµό ετοιµότητάς τους για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων και

επίσης συµβάλλει στην πρόληψη των κινδύνων·

(11) είναι επίσης σηµαντικό να αναληφθεί κοινοτική δράση για τη βελτίωση των τεχνικών και των

µεθόδων παρέµβασης και αποκατάστασης µετά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·
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(12) η παροχή επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη µέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η

διευκόλυνση της µετάδοσης πείρας από τέτοιες καταστάσεις µεταξύ των κρατών µελών, έχει

αποδειχθεί πολύτιµη·

(13) οι δράσεις σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προάγουν επίσης την αρχή "ο ρυπαίνων

πληρώνει", η οποία θα πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό και διεθνές

περιβαλλοντικό και ναυτικό δίκαιο·

(14) τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας πράξης πρέπει να θεσπιστούν σύµφωνα

µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ, του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1·

(15) η παρούσα απόφαση καθορίζει, για ολόκληρη τη διάρκεια του πλαισίου συνεργασίας, ένα

χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί προνοµιακή αναφορά για την αρµόδια για τον

προϋπολογισµό αρχή, κατά την έννοια του σηµείου 33 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της

6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής

για την δηµοσιονοµική πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού 2

κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού·

                                               
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
2 ΕΕ C 172, 18.6.1999, σ. 1.
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(16) οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αντικαθιστούν ιδίως το πρόγραµµα δράσης που

θεσπίστηκε µε το ψήφισµα του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1978 και το κοινοτικό σύστηµα

πληροφόρησης που καθιερώθηκε µε την απόφαση 86/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

6ης Μαρτίου 1986, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήµατος πληροφόρησης για τον έλεγχο και

τη µείωση της ρύπανσης που προκαλείται από την απόρριψη υδρογονανθράκων και άλλων

επικίνδυνων ουσιών στη θάλασσα ή στα κύρια εσωτερικά ύδατα 1· η εν λόγω απόφαση του

Συµβουλίου θα πρέπει να καταργηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

απόφασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

1. Θεσπίζεται κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας

ρύπανσης (στο εξής καλούµενο "πλαίσιο συνεργασίας") για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000

έως 31 ∆εκεµβρίου 2006.

2. Στόχος του πλαισίου συνεργασίας είναι :

α) να στηρίξει και να συµπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών µελών σε εθνικό, περιφερειακό

και τοπικό επίπεδο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των ακτών και της

ανθρώπινης υγείας έναντι των κινδύνων ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης στη

θάλασσα, εξαιρουµένων των συνεχών ρευµάτων ρύπανσης από χερσαίες πηγές,

                                               
1 ΕΕ L 77, 22.3.1986, σ. 33. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε µε την απόφαση 88/346/ΕΟΚ

(ΕΕ L 158 της 25.6.1988, σ. 32).
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β) να συµβάλει στη βελτίωση της ικανότητας των κρατών µελών να αντιµετωπίζουν

περιστατικά έκχυσης ή επαπειλούµενης έκχυσης πετρελαίου ή άλλων επιβλαβών ουσιών στη

θάλασσα, επίσης δε να συµβάλει στην πρόληψη των κινδύνων. Σύµφωνα µε την εσωτερική

κατανοµή των αρµοδιοτήτων στα κράτη µέλη, τα κράτη µέλη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες

σχετικά µε την πόντιση πολεµοφοδίων ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισµός των κινδύνων και

η λήψη µέτρων ετοιµότητας,

γ) και να ενισχύσει τις προϋποθέσεις και να διευκολύνει την αποτελεσµατική αµοιβαία

συνδροµή και συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών στον δεδοµένο τοµέα.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του καταµερισµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών µελών και Επιτροπής, η

Επιτροπή υλοποιεί τις δράσεις δυνάµει του πλαισίου συνεργασίας, όπως αυτές εκτίθενται στα

Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

α) Εντός του πλαισίου συνεργασίας, καθιερώνεται Κοινοτικό Σύστηµα Πληροφόρησης µε

σκοπό την ανταλλαγή δεδοµένων για την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση της ακούσιας ή

εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. Το σύστηµα αποτελείται τουλάχιστον από τα στοιχεία που

ορίζονται στο Παράρτηµα I.

Οι τύποι δράσης δυνάµει του πλαισίου συνεργασίας και οι δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις για την

κοινοτική συµβολή καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.
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β) Θεσπίζεται τριετές κυλιόµενο πρόγραµµα υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας, το οποίο

αναθεωρείται κατ' έτος, µε τη διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος 2 και βάσει, µεταξύ

άλλων, των πληροφοριών που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή µπορεί, όταν είναι απαραίτητο, να οργανώνει δράσεις πέραν των όσων εκτίθενται

στο Παράρτηµα ΙΙ. Οι εν λόγω πρόσθετες δράσεις αξιολογούνται υπό το πρίσµα των

καθορισµένων προτεραιοτήτων και των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών πόρων και θεσπίζονται

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 4, παράγραφος 2.

γ) Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης κατά την περίοδο

2000 έως 2006 είναι 7 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι δηµοσιονοµικοί πόροι που αφιερώνονται στις δράσεις της παρούσας απόφασης

καταχωρούνται στις ετήσιες πιστώσεις του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Οι διαθέσιµες ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια επί του

προϋπολογισµού αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Άρθρο 3

1. Το κυλιόµενο πρόγραµµα υλοποίησης του πλαισίου συνεργασίας ορίζει τις επιµέρους δράσεις

που θα αναληφθούν.
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2. Η επιλογή των επιµέρους δράσεων βασίζεται, πρωτίστως, στα ακόλουθα κριτήρια :

α) συµβολή στην πληροφόρηση και την προετοιµασία των αρµοδίων και των εµπλεκοµένων

στην αντιµετώπιση της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, περιλαµβανοµένων και

των λιµενικών αρχών, εάν συντρέχει περίπτωση, στα κράτη µέλη, ώστε να αυξηθεί ο βαθµός

ετοιµότητάς τους και να ενισχυθεί η πρόληψη των κινδύνων,

β) συµβολή στη βελτίωση των τεχνικών και των µεθόδων παρέµβασης και αποκατάστασης µετά

από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στη βελτίωση των τεχνικών αξιολόγησης των ζηµιών

επί των θαλασσών και ακτών,

γ) συµβολή στην παροχή καλύτερης πληροφόρησης στο κοινό, ούτως ώστε να καταστούν

σαφέστεροι οι κίνδυνοι και να µεταδίδονται οι πληροφορίες σχετικά µε τα ατυχήµατα,

δ) συµβολή στην ενίσχυση της συνεργασίας µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς όσον αφορά την

πρόληψη του κινδύνου και την παρέµβαση,

ε) συµβολή στην παροχή επιχειρησιακής ενίσχυσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στα

κράτη µέλη, µε την ενεργοποίηση εµπειρογνωµόνων προερχόµενων κυρίως από την

κοινοτική οµάδα επέµβασης, και στη µετάδοση πείρας από τέτοιες καταστάσεις µεταξύ των

κρατών µελών.

3. Κάθε επιµέρους δράση υλοποιείται σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών

µελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.



12612/1/99 REV 1 sa,as GR
DG Ι 9

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή, εφεξής αποκαλούµενη "επιτροπή".

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρµογή του πλαισίου συνεργασίας ενδιάµεσα και πριν από τη λήξη

της ισχύος του και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το αργότερο

36 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της απόφασης και στη συνέχεια έξι έτη µετά την έναρξη ισχύος

της. Στην τελική της έκθεση η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, διατυπώνει προτάσεις νέων µέτρων για

τη συνέχιση του πλαισίου συνεργασίας.
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Άρθρο 6

Η απόφαση 86/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου καταργείται.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2000.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Στο κοινοτικό σύστηµα πληροφόρησης θα χρησιµοποιείται ένα σύγχρονο σύστηµα αυτόµατης

επεξεργασίας δεδοµένων. Στη διεύθυνση του Ίντερνετ θα υπάρχουν γενικές πληροφορίες σε

κοινοτικό επίπεδο σε σελίδα της Κοινότητας, ενώ σε εθνικές σελίδες θα υπάρχουν πληροφορίες

σχετικά µε τα διαθέσιµα µέσα παρέµβασης σε εθνικό επίπεδο.

Χωριστά, ένα έντυπο τµήµα του συστήµατος θα τηρείται σε µορφή κοινοτικού επιχειρησιακού

εγχειριδίου µε αποσπώµενα φύλλα, που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε κάθε κράτος µέλος.

1. Η Επιτροπή θα ανοίξει µια διεύθυνση στο Ίντερνετ η οποία θα χρησιµεύσει ως γενική σελίδα

πρόσβασης στο σύστηµα και µια κοινοτική σελίδα υποδοχής.

2. Εντός έξι µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης, κάθε κράτος µέλος:

α) ορίζει την αρχή ή τις αρχές που θα φέρουν την ευθύνη για τη διαχείριση του εθνικού

τµήµατος του συστήµατος και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή,

β) ανοίγει ή διατηρεί µια εθνική σελίδα υποδοχής, ή διασυνδεδεµένες εθνικές σελίδες

υποδοχής. Η εθνική αυτή σελίδα υποδοχής ή µία από τις διασυνδεδεµένες εθνικές

σελίδες υποδοχής θα συνδεθεί µε ολόκληρο το σύστηµα µέσω της κοινοτικής σελίδας

γενικής πρόσβασης στο σύστηµα,
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γ) συµπληρώνει την ή τις εθνικές σελίδες υποδοχής του µε τις σχετικές πληροφορίες, και

συγκεκριµένα:

i) µια περιγραφή των εθνικών δοµών και των συνδέσεων µεταξύ των εθνικών

αρχών στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία να

περιλαµβάνει και τα κοµβικά σηµεία στα οποία πρέπει να απευθύνεται κανείς για

θέµατα αντιµετώπισης περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης·

ii) γενικές πληροφορίες για το αν υπάρχουν οµάδες και εξοπλισµός για αντίδραση

και καθαρισµό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης· ειδικότερα :

− oµάδες επέµβασης (θαλάσσιες) που να αποτελούνται από σκάφη για την

αντιµετώπιση διαρροών,

− oµάδες επέµβασης (βασισµένες στην ξηρά) για την καταπολέµηση της

ρύπανσης των ακτών και για την οργάνωση της προσωρινής αποθήκευσης,

καθώς και για την πραγµατοποίηση ενεργειών αποκατάστασης ευαίσθητων

παράκτιων περιοχών,

− oµάδες εµπειρογνωµόνων οι οποίες να παρακολουθούν τη µόλυνση του

περιβάλλοντος και/ή τις επιπτώσεις των τεχνικών καταπολέµησης που

χρησιµοποιούνται, συµπεριλαµβανοµένης της χηµικής διασποράς,

− άλλα µηχανικά, χηµικά και βιολογικά µέσα για την καταπολέµηση της

ρύπανσης στη θάλασσα και τον καθαρισµό των ακτών, όπως συστήµατα

µερικής εκφόρτωσης των δεξαµενοπλοίων,

− αεροσκάφη για εναέρια παρακολούθηση,

− τα σηµεία στα οποία βρίσκονται τα αποθέµατα,

− ικανότητα ρυµούλκησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,

− αριθµοί κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στη διάθεση του κοινού

iii) τους όρους παροχής βοήθειας.

Κατόπιν αιτήσεως, τα κοµβικά σηµεία παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες.
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3. Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει την ή τις εθνικές του σελίδες, οι οποίες ορίζονται στο

σηµείο 2, µόλις σηµειωθούν µεταβολές.

4. Εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης, κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει στην

Επιτροπή τις δικές του πληροφορίες σχετικά µε την επιχειρησιακή διαχείριση καταστάσεων

έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα περιληφθούν στο κοινοτικό επιχειρησιακό εγχειρίδιο

αποσπώµενων φύλλων, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών διαδικασιών

κινητοποίησης και των επιχειρησιακών αρµοδίων µε τα στοιχεία τους.

5. Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει το συντοµότερο στην Επιτροπή τις τυχόν µεταβολές που

σχετίζονται µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο επιχειρησιακό εγχειρίδιο.

6. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση κάθε κράτους µέλους ένα αντίτυπο του εγχειριδίου και του

αποστέλλει όλες τις ενηµερώσεις του.

Τα πρότυπα για τις κοινοτικές και εθνικές σελίδες υποδοχής και περαιτέρω καθοδήγηση για την

εφαρµογή του Κοινοτικού Συστήµατος Πληροφόρησης θα εγκριθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία

που ορίζει το άρθρο 4, παράγραφος 2.

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις για την κοινοτική συµβολή

ΤΥΠΟΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Α. ∆ράσεις κατάρτισης και πληροφόρησης

1. Σειρές µαθηµάτων και εργαστήρια (1)

Οργάνωση σειρών µαθηµάτων και
εργαστηρίων για τους εθνικούς,
περιφερειακούς και τοπικούς
υπαλλήλους στα κράτη µέλη και άλλους
ενδιαφεροµένους, ώστε να
εξασφαλισθεί ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες
ανταποκρίνονται γρήγορα και
αποτελεσµατικά.

2. Ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων

Οργάνωση της απόσπασης
εµπειρογνωµόνων σε άλλα κράτη µέλη,
ώστε να µπορέσουν οι εµπειρογνώµονες
να αποκτήσουν την εµπειρία ή να
αξιολογήσουν τις διαφορετικές τεχνικές
που χρησιµοποιούνται ή να µελετήσουν
τις προσεγγίσεις που υιοθετούνται σε
άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή
άλλους σχετικούς φορείς, όπως οι µη
κυβερνητικές οργανώσεις µε ειδική
πείρα στην εκούσια ή ακούσια
θαλάσσια ρύπανση.
Οργάνωση ανταλλαγών
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών
που να τους επιτρέπουν να
πραγµατοποιήσουν ή να
παρακολουθήσουν σύντοµα
προγράµµατα ή ενότητες κατάρτισης σε
άλλο κράτος µέλος.

3. Ασκήσεις (1)

Οι ασκήσεις στόχο έχουν τη σύγκριση
µεταξύ µεθόδων, την ενθάρρυνση της
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και
τη στήριξη της προόδου και το
συντονισµό των εθνικών υπηρεσιών
έκτακτης ανάγκης.

Μέγιστη χρηµατοδοτική συµβολή της
Κοινότητας: 75% του συνολικού κόστους
της δράσης µε ανώτατο όριο τα 75000
ευρώ ανά δράση.

Μέγιστη χρηµατοδοτική συµβολή της
Κοινότητας: 75% των εξόδων ταξιδίου και
διαβίωσης των εµπειρογνωµόνων και
100% των δαπανών συντονισµού του
συστήµατος.

Μέγιστη χρηµατοδοτική συµβολή της
Κοινότητας: 50% των δαπανών για τη
συµµετοχή παρατηρητών από άλλα κράτη
µέλη και για την οργάνωση των σχετικών
εργαστηρίων, την προετοιµασία της
άσκησης, τη σύνταξη τελικής
έκθεσης κ.λ.π.
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4. Κοινοτικό Σύστηµα Πληροφόρησης

Ανάπτυξη και συντήρηση ενός
σύγχρονου αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος πληροφοριών που να βοηθά
τις εθνικές αρχές που είναι αρµόδιες για
την ακούσια ή εκούσια θαλάσσια
ρύπανση, παρέχοντας τις πληροφορίες
που απαιτούνται για τη διαχείριση
περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.

Β. ∆ράσεις για τη βελτίωση των τεχνικών και των
µεθόδων άµεσης ανταπόκρισης και
αποκατάστασης (πιλοτικά σχέδια). (1)

Προγράµµατα σχεδιασµένα ώστε να αυξήσουν
την ικανότητα των κρατών µελών να
αντιµετωπίζουν και να αποκαθιστούν
περιστατικά ρύπανσης. Τα προγράµµατα αυτά
στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση των µέσων,
των τεχνικών και των διαδικασιών. Το πεδίο
τους θα ενδιαφέρει όλα ή ορισµένα από τα
κράτη µέλη και µπορούν να περιλαµβάνουν
προγράµµατα για την εφαρµογή νέων
τεχνολογιών σχετικών µε την ακούσια ή
εκούσια θαλάσσια ρύπανση. Θα ενθαρρυνθούν
προγράµµατα που περιλαµβάνουν δύο ή
περισσότερα κράτη µέλη.

Γ. ∆ράσεις στήριξης και πληροφόρησης

1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ενέργειες στήριξης ερευνών για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις µετά από
ένα περιστατικό, αξιολόγησης των
µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης
που λήφθηκαν και ευρείας διάδοσης των
αποτελεσµάτων τους και της εµπειρίας
που αποκτήθηκε στα άλλα κράτη µέλη.

2. ∆ιασκέψεις και εκδηλώσεις (1)

∆ιασκέψεις και άλλες εκδηλώσεις για τη
θαλάσσια ρύπανση ανοικτές σε µεγάλο
ακροατήριο, ιδίως όταν σε αυτές
συµµετέχουν διάφορα κράτη µέλη.

100% χρηµατοδότηση του µέρους του
συστήµατος που υπάγεται στην Επιτροπή.

Μέγιστη χρηµατοδοτική συµβολή της
Κοινότητας : 50% του συνολικού κόστους
κάθε προγράµµατος µε ανώτατο όριο τα
150000 ευρώ.

Μέγιστη χρηµατοδοτική συµβολή της
Κοινότητας : 50% του συνολικού κόστους
κάθε δράσης.

Μέγιστη χρηµατοδοτική συµβολή της
Κοινότητας : 30% του συνολικού κόστους
της δράσης µε ανώτατο όριο τα
50000 ευρώ.



12612/1/99 REV 1 sa,as GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI DG Ι 3

3. Άλλες δράσεις στήριξης (1)

∆ράσεις για τον προσδιορισµό των
τελευταίων τεχνικών εξελίξεων, για
την επεξεργασία αρχών και για
καθοδήγηση για σηµαντικές πτυχές
της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας
ρύπανσης και για τις αξιολογήσεις
του πλαισίου συνεργασίας.

4. Ενηµέρωση

∆ηµοσιεύσεις, υλικό έκθεσης και
άλλες µορφές ενηµέρωσης του
κοινού για την κοινοτική
συνεργασία στον τοµέα της
ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας
ρύπανσης.

∆. Ενεργοποίηση των εµπειρογνωµόνων

∆ράση για την ενεργοποίηση των
εµπειρογνωµόνων που ανήκουν στην
κοινοτική οµάδα επέµβασης σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να
ενισχύσουν το σύστηµα που οργανώνουν
οι αρχές ενός κράτους µέλους ή µιας
τρίτης χώρας που αντιµετωπίζει την
έκτακτη ανάγκη και για την επί τόπου
αποστολή εµπειρογνώµονα που να
συντονίσει τους παρατηρητές από άλλα
κράτη µέλη.

χρηµατοδότηση 100%.

χρηµατοδότηση 100%.

Χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας:
100% των δαπανών για τις αποστολές
εµπειρογνωµόνων.

(1) Επιλέξιµες είναι µόνο οι δράσεις που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη µέλη ή σηµαντικό αριθµό
κρατών µελών.

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 17 ∆εκεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης1 βάσει του άρθρου

130Σ(1) (νέο άρθρο 175 (1)) της Συνθήκης ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου

συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε2 σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Σεπτεµβρίου 1999.

Μετά τη γνωµοδότηση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση την

1η ∆εκεµβρίου 19993.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε4 στις 29 Απριλίου 1999. Η Επιτροπή

των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει5.

3. Στις 17 ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο υιοθέτησε οµόφωνα την κοινή θέση του.

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ

4. Βασιζόµενη σε υπάρχοντα µέσα, η πρόταση αποσκοπεί να θεσπίσει κοινοτικό πλαίσιο

συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης. Το πλαίσιο αυτό προορίζεται να

στηρίξει και να συµπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών µελών για την προστασία του

θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και των ακτών έναντι των κινδύνων

ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης και επιχειρησιακών απορρίψεων, και να ενισχύσει τις

προϋποθέσεις αποτελεσµατικής αµοιβαίας συνδροµής και συνεργασίας µεταξύ των κρατών

µελών στον συγκεκριµένο τοµέα.

Εντός του εν λόγω πλαισίου, καθιερώνεται Κοινοτικό Σύστηµα Πληροφόρησης µε σκοπό την

ανταλλαγή δεδοµένων για την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση της ακούσιας θαλάσσιας

ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρησιακών απορρίψεων.

                                               
1 ΕΕ C25, 30.1.1999, σελίδα 20
2 ΕΕ C
3 ΕΕ C
4 EE C169, 16.6.1999, σελίδα 16
5
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

5. Γενικές παρατηρήσεις

Βάσει του προαναφερόµενου στόχου, το Συµβούλιο επιδίωξε να δηµιουργήσει ένα µέσο το
οποίο να χρησιµοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιµους πόρους
αποφεύγοντας την αντιγραφή υπαρχόντων µέσων. Οδηγούµενο από αυτές τις σκέψεις, το
Συµβούλιο µπόρεσε να ενσωµατώσει στην κοινή του θέση είτε επί λέξει, είτε κατ’ ουσίαν,
είτε εν µέρει, τις περισσότερες από τις τροπολογίες τις οποίες είχε περιλάβει η Επιτροπή στην
τροποποιηµένη της πρόταση.

6. Ειδικές παρατηρήσεις

(Εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, οι κατωτέρω αναφορές ανήκουν στο κείµενο της κοινής
θέσης. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να ταιριάζει η διατύπωση των αιτιολογικών παραγράφων
µε τη διατύπωση των άρθρων αποφεύγοντας τις επαναλήψεις, ιδιαίτερα µεταξύ αιτιολογικών
παραγράφων)

Οι κύριες τροπολογίες που έκανε το Συµβούλιο στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής
έχουν ως εξής:

Άρθρο 1
i) χρονική περίοδος (παράγραφος 1) :
Η χρονική περίοδος ευθυγραµµίζεται µε εκείνην των δηµοσιονοµικών προοπτικών και κατά
συνέπεια αυξάνεται από 5 έτη (που προτείνει η Επιτροπή) σε 7 έτη (2000-2006). Η
µεγαλύτερη αυτή περίοδος αντανακλάται στην τροποποιηµένη περιοδικότητα των δύο
εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5,
ii) στόχος (παράγραφος 2) :
•  για λόγους σαφήνειας, για να ληφθεί υπόψη ότι το προτεινόµενο περιορισµένο
πρόγραµµα δεν µπορεί να αντιµετωπίσει όλες τις δυνατές πηγές ρύπανσης που επιδρούν
στο θαλάσσιο περιβάλλον, άµεσα ή έµµεσα, και σηµειώνοντας ότι η ρύθµιση των
συνεχών ρευµάτων ρύπανσης από χερσαίες πηγές κανονικά υπάγεται σε άλλα κοινοτικά
µέσα, το µέσο θα αντιµετωπίζει «κινδύνους ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης,
εξαιρουµένων των συνεχών ρευµάτων ρύπανσης από χερσαίες πηγές». Με τη διευκρίνιση
αυτή, φαίνεται ότι η 2η υποπαράγραφος της παραγράφου 2 της τροποποιηµένης πρότασης
δεν προσθέτει τίποτε στον προσδιορισµό του στόχου του µέσου. Εκτός αυτού, η
υποπαράγραφος αυτή είναι ασαφής και γι’ αυτό απορρίπτεται.
Η διατύπωση «ακούσια ή εκούσια θαλάσσια ρύπανση» αντικαθιστά την «ακούσια
θαλάσσια ρύπανση και τις επιχειρησιακές απορρίψεις» σε ολόκληρο το κείµενο.



12612/1/99 REV 1 ADD 1 ΣΠΚ/ακ/ΜΑΚ GR
DG I 4

Επιπλέον η αιτιολογική παράγραφος 9 καθιστά σαφές ότι η θαλάσσια ρύπανση περιλαµβάνει
τη ρύπανση από εγκαταστάσεις ανοιχτής θάλασσας.

•  όσον αφορά τις επιβλαβείς ουσίες, η κοινή θέση, παρόλο που αναγνωρίζει την ενδεχόµενη
επικίνδυνη φύση των ποντισµένων πολεµοφοδίων, σηµειώνει α) ότι στο εσωτερικό των κρατών
µελών εµπλέκονται διάφορες αρµόδιες αρχές ή υπουργεία, και β) ότι η επιχειρησιακή
πρόβλεψη που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διατηρεί η Επιτροπή (δηλαδή η
αναφορά των συγκεκριµένων τόπων απορρίψεων στο ∆ιαδίκτυο) έχει προφανή µειονεκτήµατα.
Αυτό φαίνεται από την παράγραφο 2 (β) και από την έλλειψη αναφοράς σε τόπους απορρίψεων
τόσο στο άρθρο 1 όσο και στην παράγραφο 3 του Παραρτήµατος Ι.

iii) αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Ενώ οι δράσεις βάσει αυτού του µέσου προωθούν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (βλέπε
αιτιολογική παράγραφος 13), η διάταξη που προτείνεται στη 2η υποπαράγραφο της παραγράφου 3
της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής υπερβαίνει κατά πολύ το στόχο του άρθρου 1.
Επιπλέον, οι οικονοµικές αποζηµιώσεις αποτελούν ένα µόνο από τους πολλούς τρόπους εφαρµογής
της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Άρθρο 2

Σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιοργανικής Συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 (βλέπε επίσης την
αιτιολογική παράγραφο 15), η παράγραφος 2 (γ) αναφέρει χρηµατοδοτικό πλαίσιο 7 εκατοµµ.
ευρώ για την περίοδο 2000-2006, που ισοδυναµεί µε το 1 εκατοµµ. ευρώ ανά έτος που προτείνει η
Επιτροπή.

Άρθρο 3

Παρόλο που συµφωνεί µε τον κατάλογο των κριτηρίων που προτείνει η Επιτροπή, το Συµβούλιο
πιστεύει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στις λιµενικές αρχές υπάγεται µάλλον στην
παράγραφο (α) παρά στην παράγραφο (β).

Άρθρο 4

∆εδοµένης της φύσης των καθηκόντων της επιτροπής που επικουρεί την Επιτροπή, η κοινή θέση
προβλέπει διαχειριστική επιτροπή αντί της συµβουλευτικής επιτροπής που προτείνει η Επιτροπή. Η
σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει ευθυγραµµισθεί µε το άρθρο 4 της απόφασης του
Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ σχετικά µε τις διαδικασίες επιτροπής, και η προθεσµία την οποία
διαθέτει το Συµβούλιο για να αποφασίσει ορίζεται σε τρεις µήνες.

Παράρτηµα Ι
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Εκτός µερικών τεχνικών διευκρινίσεων (π.χ. της αναφοράς των διασυνδεδεµένων Εθνικών Σελίδων

Υποδοχής στην παράγραφο 2(β), οι µόνες σηµαντικές αλλαγές είναι:

•  το αίτηµα να περιληφθούν γενικές πληροφορίες περί οµάδων και εξοπλισµού για αντίδραση και

καθαρισµό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στις σελίδες υποδοχής, πληροφορίες οι οποίες θα

συµπληρώνονται κατόπιν αιτήσεως από τα κοµβικά σηµεία. Η προσέγγιση αυτή θα διασφαλίσει

πιο ενηµερωµένες πληροφορίες σε περίπτωση πραγµατικής ανάγκης, αποφεύγοντας

ταυτόχρονα τη συνεχή ενηµέρωση των σελίδων υποδοχής.

•  ο καθορισµός του τρόπου έγκρισης των προτύπων για τις κοινοτικές και τις εθνικές σελίδες

υποδοχής (τελευταία παράγραφος του Παραρτήµατος), µε τον οποίο διασφαλίζεται µια

συγκρίσιµη παρουσίαση των εθνικών και των κοινοτικών πληροφοριών.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 25.1.2000
SEC(1999) 2182τελικό

1998/0350 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου
συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης
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1998/0350 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου
συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
(COM (1998) 769 –1998/0350/SYN): 16∆εκεµβρίου 1998

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:
29Απριλίου 1999

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην εκδώσει γνώµη.

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:
16Σεπτεµβρίου 1999

Ηµεροµηνία υποβολής της τροποποιηµένης πρότασης: 30Νοέµβριος 1999

Ηµεροµηνία υποβολής της κοινής θέσης του Συµβουλίου : 16∆εκεµβρίου 1999

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Από το 1978έχουν υλοποιηθεί αρκετές δράσεις όσον αφορά την ακούσια θαλάσσια
ρύπανση, οι οποίες βασίστηκαν στο ψήφισµα του Συµβουλίου (µε ηµεροµηνία

έκδοσης την 26η Ιουνίου 1978)µε το οποίο θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραµµα δράσης.

Οι εν λόγω δράσεις περιλαµβάνουν κοινά προγράµµατα κατάρτισης, ανταλλαγή

εµπειρογνωµόνων, ασκήσεις, πιλοτικά έργα, επιχειρησιακή οµάδα µε
εµπειρογνώµονες οι οποίοι έχουν υποδειχθεί από τα κράτη µέλη και την εγκαθίδρυση

του κοινοτικού συστήµατος πληροφόρησης.

Στόχοι της κοινοτικής συνεργασίας στον τοµέα είναι η στήριξη και συµπλήρωση των

προσπαθειών των κρατών µελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να
καταστούν αποτελεσµατικότερες και ώστε να δηµιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες

για αποδοτική συνεργασία.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο την προσέγγιση και παγίωση των διαφόρων

δράσεων που έχουν αναπτυχθεί στον τοµέα κατά την τελευταία εικοσαετία
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δηµιουργώντας ενιαία σταθερή νοµική βάση και επεκτείνοντάς την στις

επιχειρησιακές απορρίψεις. Περιλαµβάνει συνεχόµενο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης
µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 1η Ιανουαρίου 2000.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή έκανε δεκτές ή/και επαναδιατύπωσε
20 από τις 29 τροπολογίες που είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα,
η Επιτροπή συµφώνησε ότι θα ήταν χρήσιµο να εισαχθούν ή ενισχυθούν διατάξεις
σχετικά µε τα πολεµοφόδια που έχουν εναποτεθεί στη θάλασσα (άρθρο 1 και

παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης), τις επιχειρησιακές απορρίψεις (στα
παραρτήµατα της τροποποιηµένης πρότασης) και την εντονότερη συµµετοχή του

κοινού και άλλων συναφών φορέων (άρθρο 3 και παραρτήµατα της τροποποιηµένης
πρότασης).

Η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται σηµαντικά µε την πρόταση της Επιτροπής, και στη
δοµή και στο περιεχόµενο. Όσον αφορά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, το

µεγαλύτερο µέρος αυτών που αποδέχθηκε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή
της έγιναν αποδεκτές από το Συµβούλιο: αφορούν κυρίως το πεδίο εφαρµογής της

πρότασης, το κοινοτικό σύστηµα πληροφόρησης και την καλύτερη ενηµέρωση του
κοινού. Χαρακτηριστικά, το Συµβούλιο περιέλαβε την «εκούσια θαλάσσια ρύπανση»
και στον τίτλο της προτεινόµενης απόφασης. Ένα άλλο νέο στοιχείο που εισήχθη
στην κοινή θέση είναι η παράταση του πλαισίου συνεργασίας από 5 σε 7 έτη.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιτροπής (άρθρο 4), το Συµβούλιο παρέκκλινε από τη
θέση της Επιτροπής και αντικατέστησε τη συµβουλευτική επιτροπή µε διαχειριστική

επιτροπή.

3.2. Η συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου

3.2.1. Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και συµπεριελήφθησαν
στην κοινή θέση

Στην 2η αιτιολογική σκέψη, το Συµβούλιο ενστερνίσθηκε την επιθυµία του
Κοινοβουλίου να γίνει παραποµπή στις υφιστάµενες περιφερειακές συµφωνίες που

αφορούν την τυχαία θαλάσσια ρύπανση.

Στην αιτιολογική σκέψη 13, το Συµβούλιο ενστερνίσθηκε την επιθυµία του

Κοινοβουλίου να γίνει παραποµπή στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ο ορισµός του Κοινοβουλίου περί «τυχαίας θαλάσσιας ρύπανσης» έγινε ευρέως

δεκτός (άρθρο 1 παράγραφος 2).Ειδικότερα, το ζήτηµα των πολεµοφοδίων που έχουν
εναποτεθεί στη θάλασσα περιλήφθηκε στο άρθρο 1 παράγραφος 2 σηµείο β.
Αφετέρου, το Συµβούλιο θεώρησε ότι το πεδίο του προτεινόµενου πλαισίου δεν
πρέπει να περιλαµβάνει συνεχή ρεύµατα ρύπανσης από χερσαίες πηγές. Η Επιτροπή

συµµερίστηκε αυτή την άποψη δεδοµένου ότι στην αρχική της πρόταση1, δεν είχε

1
Έγγραφο COM (1998) 769τελικό της 16.12.1998
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ποτέ την πρόθεση να περιλάβει αυτού του είδους την ρύπανση στο πλαίσιο της

παρούσας απόφασης.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το Συµβούλιο ενστερνίσθηκε την επιθυµία του

Κοινοβουλίου να συµπεριλάβει τρία επιπλέον κριτήρια επιλογής µε σκοπό την
καλύτερη ενηµέρωση του κοινού και ισχυρότερη συµβολή των λιµενικών αρχών και

λοιπόν συναφών τοπικών φορέων.

Το Συµβούλιο έκανε δεκτές τις περισσότερες τροπολογίες του Κοινοβουλίου που

αφορούν την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τα κράτη µέλη στο πλαίσιο του
Κοινοτικού Συστήµατος Πληροφόρησης (παράρτηµα I).

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε επίσης όλες τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που
αποσκοπούν στη διασάφηση των τύπων δράσης που πρέπει να αναπτυχθούν µε βάση

το προτεινόµενο πλαίσιο (παράρτηµα II).

Εποµένως, οι τροπολογίες αριθ. 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,
28και 29 έγιναν αποδεκτές πλήρως ή κατ’αρχήν ή εν µέρει.

3.2.2. Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν

συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση

3.2.2.1. Πεδίο τoυ προτεινόµενου πλαισίου

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα περισσότερα σηµεία που απασχόλησαν το
Κοινοβούλιο και υποστήριξε η Επιτροπή συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση.

Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι ατυχώς το Συµβούλιο δεν ενστερνίστηκε την πρόταση
του Κοινοβουλίου (τροπολογία αριθ. 5) να περιληφθεί µια αιτιολογική σκέψη όπου οι

επικίνδυνες ουσίες να ορίζονται µε αναφορά στον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων και ευελπιστεί ότι θα δοθεί µια ευκαιρία να

επανεξεταστεί το ζήτηµα.

3.2.2.2. Αιτιολογική σκέψη αναφερόµενη στην πρόταση οδηγίας για λιµενικές

εγκαταστάσεις υποδοχής (τροπολογία αριθ. 3)

∆εδοµένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο δεν έχουν ακόµη

εγκρίνει την πρόταση, δεν ήταν δυνατόν να περιληφθεί σχετική αιτιολογική σκέψη.

3.2.2.3. Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Παρόλο που το Συµβούλιο δεν συµµερίστηκε την άποψη του Κοινοβουλίου και δεν
συµπεριέλαβε τη σχετική διάταξη στο κείµενο της απόφασης, συµφώνησε να

συµπεριληφθεί αιτιολογική σκέψη η οποία παραπέµπει σε αυτή την αρχή (βλ. 3.2.1.).

3.2.2.4. Πολεµοφόδια που έχουν εναποτεθεί στη θάλασσα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της κοινής θέσης (άρθρο 1 παράγραφος 2 σηµείο
β) αποτελεί λογική λύση για αυτό το σοβαρό πρόβληµα.
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3.3. Νέες διατάξεις τις οποίες εισήγαγε το Συµβούλιο

Ο τίτλος της απόφασης τροποποιήθηκε προκειµένου να καλύπτει µε ρητό τρόπο την
εκούσια ρύπανση. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα προσθήκη του Συµβουλίου η οποία

ευθυγραµµίζεται µε το πνεύµα και το περιεχόµενο πολλών σχετικών τροπολογιών του
Κοινοβουλίου.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παρατείνεται η διάρκεια του πλαισίου συνεργασίας από 5
σε 7 έτη. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, πρόκειται για χρήσιµη επέκταση της

πρότασής της καθώς προσφέρει πιο µακροπρόθεσµη προοπτική.

Στο σηµείο γ) του άρθρου 2 προστέθηκε παραποµπή στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και

τις ετήσιες πιστώσεις. Η Επιτροπή την αποδέχθηκε καθώς ευθυγραµµιζόταν µε την
διοργανική συµφωνία της 6ης Μαΐου 1999για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία.

Εισήχθησαν ορισµένες δευτερεύουσες αλλαγές, κυρίως διατύπωσης, που δεν
επηρεάζουν το περιεχόµενο της πρότασης.

3.4. Προβλήµατα σχετικά µε τη διαδικασία επιτροπής

Στο άρθρο 4, το Συµβούλιο επέτυχε οµόφωνη συµφωνία για διαχειριστική επιτροπή

αντί της συµβουλευτικής επιτροπής που πρότεινε η Επιτροπή.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι στην επιτροπή πρέπει να υποβάλλονται τα µέτρα εφαρµογής,
τα οποία δεν πρέπει να υπόκεινται στη διαχειριστική διαδικασία. Μια απλή
διαβούλευση µε τη σχετική επιτροπή θα έπρεπε να αρκεί για να εξασφαλιστεί ότι η

γνώµη της λαµβάνεται υπόψη.

Η Επιτροπή εποµένως διαφωνεί µε τη θέση που υποστηρίζει το Συµβούλιο και

διατηρεί το δικαίωµα να επανέλθει στο ζήτηµα σε δεύτερη ανάγνωση.

Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεριέλαβε την ακόλουθη δήλωση στα πρακτικά της

συνεδρίασης του Συµβουλίου:

“Η Επιτροπή διαφωνεί µε τη θέση που έλαβε το Συµβούλιο Περιβάλλοντος για τη

διαχειριστική διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθεί η επιτροπή που θεσπίζεται
στο άρθρο 4 της προτεινόµενης απόφασης για τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου

συνεργασίας στον τοµέα της ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης.

Η Επιτροπή θεωρεί τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε την παρούσα

απόφαση είναι µέτρα εφαρµογής, τα οποία δεν θα έπρεπε να υπόκεινται στη
διαχειριστική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 4 της προτεινόµενης απόφασης.
Μια απλή διαβούλευση µε τη σχετική επιτροπή θα έπρεπε να αρκεί για να
εξασφαλιστεί ότι η γνώµη της λαµβάνεται υπόψη.

Η Επιτροπή εποµένως διατηρεί το δικαίωµα να επανέλθει στο ζήτηµα σε δεύτερη
ανάγνωση.”
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η κοινή θέση βελτιώνει και ενισχύει την πρόταση
της Επιτροπής. Η µόνη εναποµένουσα δυσκολία αφορά τη διαδικασία επιτροπής.
Πλην αυτού του σηµείου, η Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχτεί το κείµενο της
κοινής θέσης, το οποίο έχει περιλάβει τις περισσότερες από τις τροπολογίες του

Κοινοβουλίου που υποστηρίζει η Επιτροπή.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5.1. Αυστρία και Λουξεµβούργο

Για να απαντηθούν οι εύλογες ανησυχίες που διατύπωσαν η Αυστρία και το

Λουξεµβούργο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν παράκτια ζώνη, στα πρακτικά του
Συµβουλίου συµπεριλήφθηκε η ακόλουθη δήλωση της Επιτροπής:

“Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος α) πρώτη
υποπαράγραφος και του παραρτήµατος Ι σχετικά µε το Κοινοτικό Σύστηµα

Πληροφόρησης, ισχύουν µόνο για τα παραθαλάσσια κράτη µέλη”.

5.2. Επιτροπολογία

Βλέπε σηµείο 3.4.ανωτέρω


