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BESCHIKKING    /1999/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van           

houdende instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van

door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175,

lid 1,

gezien het voorstel van de Commissie 1,

gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

na raadpleging van het Comité van de Regio's,

overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                               
1 PB C 25 van 30.1.1999, blz. 20.
2 PB C 169 van 16.6.1999, blz. 16.
3 Advies van het Europees Parlement van 16 september 1999 (nog niet verschenen in het

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

(1) De activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van door ongevallen veroorzaakte veront-

reiniging van de zee hebben het sinds 1978 mogelijk gemaakt geleidelijk de samenwerking

tussen de lidstaten binnen een communautair actieprogramma te ontwikkelen. De sinds 1978 1

vastgestelde resolutie, besluiten en beschikkingen vormen de basis voor deze samenwerking.

(2) Verscheidene regionale overeenkomsten betreffende verontreiniging van de zee door

ongevallen, zoals de Overeenkomst van Bonn, dragen reeds bij tot wederzijdse bijstand en

samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied.

(3) Het communautaire informatiesysteem heeft beantwoord aan het doel de lidstaten de

beschikking te geven over de gegevens die nodig zijn voor de controle en de beperking van de

verontreiniging die wordt veroorzaakt door de lozing van grote hoeveelheden olie en andere

schadelijke stoffen in zee. Het informatiesysteem zal worden vereenvoudigd door het gebruik

van een modern systeem voor geautomatiseerde gegevensverwerking.

(4) De "task force" van de Gemeenschap en andere activiteiten in het kader van het communau-

tair actieprogramma hebben gezorgd voor praktische ondersteuning van operationele

instanties tijdens noodsituaties waarbij verontreiniging van de zee is opgetreden, en voor de

bevordering van samenwerking en voorbereidingen om efficiënt op ongevallen te kunnen

reageren.

(5) In het door de Commissie ingediende beleidsplan en actieprogramma van de Gemeenschap op

het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling 2 wordt bepaald dat de activiteiten van de

Gemeenschap zullen worden geïntensiveerd, met name op het gebied van milieurampen zoals

door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee.

                                               
1 PB C 162 van 8.7.1978, blz. 1.

PB L 355 van 10.12.1981, blz. 52.
PB L 77 van 22.3.1986, blz. 33.
PB L 158 van 25.6.1988, blz. 32.

2 PB C 138 van 17.5.1993, blz. 5.
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(6) De communautaire samenwerking op het gebied van door ongevallen veroorzaakte veront-

reiniging van de zee draagt, door risicobeperkende maatregelen, bij tot het verwezenlijken van

de doelstellingen van het Verdrag, door de solidariteit tussen de lidstaten te bevorderen en

overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag bij te dragen tot het behoud en de bescherming

van het milieu en de bescherming van de gezondheid van de mens.

(7) De instelling van een communautair kader voor samenwerking dat voor ondersteunende maat-

regelen zorgt, zal nog efficiënter bijdragen tot de ontwikkeling van samenwerking op het ge-

bied van de verontreiniging van de zee door ongevallen. Een dergelijk kader voor samen-

werking moet grotendeels gebaseerd zijn op de ervaring die sinds 1978 al op dit gebied is op-

gedaan.

(8) Een communautair kader voor samenwerking zal ook zorgen voor meer doorzichtigheid en

voor consolidatie en intensivering van de verschillende acties.

(9) Door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee omvat mede veront-

reiniging door offshore-installaties.

(10) Maatregelen voor de verstrekking van informatie aan en de voorbereiding van de personen die

verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de aanpak van de verontreiniging van de zee

door ongevallen in de lidstaten, zijn belangrijk en dragen bij tot een betere voorbereiding op

ongevallen en tevens tot de preventie van de risico's.

(11) Het is ook belangrijk communautaire maatregelen te nemen ter verbetering van de technieken

en methoden om op een noodsituatie te reageren en later de verontreiniging op te ruimen.



12612/1/99 REV 1 nc NL
DG I 4

(12) Het verlenen van operationele steun aan de lidstaten in noodsituaties en het bevorderen van de

verspreiding van de daarbij opgedane ervaring over de lidstaten zijn van significante waarde

gebleken.

(13) Het beginsel "de vervuiler betaalt" moet door de in dit kader genomen maatregelen zijn beslag

krijgen en moet worden toegepast conform het nationale en internationale milieurecht en

zeerecht.

(14) De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld

volgens Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 1.

(15) Bij deze beschikking wordt voor de hele duur van het samenwerkingskader een financieel

kader vastgesteld dat voor de begrotingsautoriteit in de jaarlijkse begrotingsprocedure het

voornaamste referentiepunt vormt in de zin van punt 33 van het Interinstitutioneel Akkoord

van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de

begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 2.

                                               
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
2 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
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(16) De bepalingen van deze beschikking voorzien inzonderheid in de overname van het krachtens

de resolutie van de Raad van 26 juni 1978 opgezette actieprogramma en het bij Beschikking

86/85/EEG van de Raad van 6 maart 1986 tot instelling van een communautair informatie-

systeem voor de controle op en de beperking van de verontreiniging van de zee en de

voornaamste binnenwateren door lozingen van olie en andere gevaarlijke stoffen 1 ingestelde

communautaire informatiesysteem. Die beschikking van de Raad dient te worden ingetrokken

met ingang van de datum waarop de onderhavige beschikking van kracht wordt,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een communautair kader voor samenwerking op het gebied van door ongevallen ver-

oorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee (hierna "samenwerkingskader" genoemd) in-

gesteld voor de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006.

2. Het samenwerkingskader is bedoeld:

a) ter ondersteuning en aanvulling van de inspanningen van de lidstaten op nationaal, regionaal

en lokaal niveau met het oog op de bescherming van het mariene milieu, de kust en de

gezondheid van de mens tegen de risico’s op door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke

verontreiniging van de zee, met uitsluiting van continue stromen van verontreiniging vanaf

het land;

                                               
1 PB L 77 van 22.3.1986, blz. 33. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 88/346/EEG

(PB L 158 van 25.06.1988, blz. 32).
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b) om bij te dragen tot een verbetering van de mogelijkheden van de lidstaten om te reageren op

ongevallen waarbij olie of andere schadelijke stoffen in zee terechtkomen of dreigen terecht te

komen en tevens bij te dragen tot de preventie van de risico’s; in overeenstemming met de

interne verdeling van de bevoegdheden in de lidstaten wisselen de lidstaten informatie uit

over gedumpte munitie teneinde het identificeren van risico's en het nemen van voorzorgs-

maatregelen te vergemakkelijken;

c) en om de voorwaarden voor een efficiënte wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de

lidstaten op dit gebied te verbeteren en deze te vergemakkelijken.

Artikel 2

Onverminderd de taakverdeling tussen de lidstaten en de Commissie voert de Commissie de maat-

regelen als beschreven in de bijlagen I en II binnen het samenwerkingskader uit.

a) Binnen het samenwerkingskader wordt een communautair informatiesysteem ingesteld dat

bedoeld is om gegevens uit te wisselen met het oog op de voorbereiding en reactie op door

ongevallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee. Dit systeem bestaat uit

minimaal de in bijlage I vermelde onderdelen.

Bijlage II bevat een overzicht van de soorten maatregelen binnen het samenwerkingskader en

de financiële regelingen voor de bijdrage van de Gemeenschap.
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b) Volgens de procedure van artikel 4, lid 2, en op basis van onder andere de door de lidstaten

aan de Commissie verstrekte informatie wordt een voortschrijdend driejarenplan voor de

uitvoering van het samenwerkingskader vastgesteld, dat jaarlijks wordt herzien.

De Commissie kan naast de in bijlage II vermelde maatregelen waar nodig voor aanvullende

maatregelen zorgen. Deze aanvullende maatregelen worden in het licht van de gestelde prio-

riteiten en de beschikbare financiële middelen geëvalueerd en worden vastgesteld volgens de

procedure van artikel 4, lid 2.

c) De financiële toewijzing voor de uitvoering van deze beschikking in de periode van 2000 tot

en met 2006 wordt vastgesteld op 7 miljoen euro.

De voor de in deze beschikking bedoelde maatregelen uitgetrokken begrotingsmiddelen

worden opgenomen in de jaarlijkse kredieten van de algemene begroting van de Europese

Gemeenschappen. De beschikbare jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit

toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

Artikel 3

1. In het voortschrijdend plan voor de uitvoering van het samenwerkingskader worden de verschil-

lende uit te voeren maatregelen vermeld.
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2. De verschillende maatregelen worden in eerste instantie op basis van de volgende criteria

geselecteerd:

a) de mate waarin ze bijdragen tot de verstrekking van informatie aan en de voorbereiding van

de personen die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de aanpak van door onge-

vallen veroorzaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee, met inbegrip van, in voor-

komend geval, havenbesturen in de lidstaten teneinde te zorgen voor een betere voorbereiding

en bij te dragen tot de preventie van de risico’s;

b) de mate waarin ze bijdragen tot een verbetering van de technieken en methoden om op een

noodsituatie te reageren en later de verontreiniging op te ruimen, alsmede tot een verbetering

van de technieken voor het evalueren van de schade aan het zee- en kustmilieu;

c) de mate waarin ze bijdragen tot betere informatie aan het publiek om risico's te helpen ver-

duidelijken en informatie over ongevallen door te geven;

d) de mate waarin zij bijdragen tot betere samenwerking met de betrokken lokale instanties op

het gebied van risicopreventie en reactie;

e) de verlening van operationele steun aan de lidstaten in noodsituaties, door het inzetten van

deskundigen die voornamelijk behoren tot de task force van de Gemeenschap, en tot de ver-

spreiding van de daarbij opgedane ervaring over de lidstaten.

3. Elke maatregel wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de bevoegde nationale, regionale

en lokale instanties in de lidstaten.
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Artikel 4

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité van beheer, hierna het "Comité" genoemd.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de in de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG

bedoelde beheersprocedure van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat

besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op 3 maanden.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 5

De Commissie evalueert halverwege en vóór het einde van de looptijd de uitvoering van het samen-

werkingskader en brengt uiterlijk 36 maanden na de inwerkingtreding van de beschikking en ver-

volgens zes jaar na de inwerkingtreding verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. In haar

eindrapport zal de Commissie indien nodig voorstellen doen voor nieuwe maatregelen om dit kader

voort te zetten.
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Artikel 6

Beschikking 86/85/EEG van de Raad van 6 maart 1986 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2000.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te,

voor het Europees Parlement voor de Raad,

de Voorzitster de Voorzitter

_______________
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BIJLAGE I

ONDERDELEN VAN HET COMMUNAUTAIRE INFORMATIESYSTEEM

Het communautair informatiesysteem maakt gebruik van een modern systeem voor automatische

gegevensverwerking. Op de internet-site komen er naast een communautaire homepage met

algemene achtergrondinformatie op communautair niveau, nationale homepages met informatie

over de beschikbare nationale middelen om in te grijpen.

Daarnaast wordt een deel van het systeem afgedrukt en up-to-date gehouden als communautaire

operationele losbladige brochure over het crisisbeheer in elke lidstaat.

1. De Commissie opent een website als algemene toegangspagina van het systeem en een com-

munautaire homepage.

2. Elke lidstaat dient binnen zes maanden na de datum waarop de beschikking in werking treedt:

a) de voor het beheer van het nationale deel van het systeem verantwoordelijke instantie of

instanties aan te wijzen en de Commissie daarvan in kennis te stellen;

b) een nationale homepage of onderling verbonden nationale homepages te openen of aan

te houden. Deze nationale homepage of een van de onderling verbonden nationale

homepages wordt via de communautaire algemene toegangspagina van het systeem aan

het hele systeem gekoppeld.
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c) op zijn nationale homepage(s) de relevante informatie beschikbaar te stellen, namelijk:

i) een beschrijving van de nationale structuren en de koppelingen tussen de nationale

instanties op het gebied van door ongevallen of opzettelijk veroorzaakte verontreiniging

van de zee, met inbegrip van de knooppunten die moeten worden aangesproken

wanneer op een noodsituatie moet worden gereageerd;

ii) algemene informatie over bestaande ploegen en uitrusting voor reactie op noodsituaties

en het opruimen van verontreiniging, en met name:

- de hulpverleningsploegen (op zee), bestaande uit opruimingsschepen.

- de hulpverleningsploegen (te land) om verontreiniging langs de kust te bestrijden

en om te zorgen voor tijdelijke opslag, alsook om maatregelen te nemen voor het

herstel van gevoelige kustgebieden,

- de ploegen van deskundigen die belast zijn met de milieumonitoring van

vervuiling en/of de impact van de aangewende bestrijdingstechnieken, waaronder

dispersie, met chemische middelen,

- de andere mechanische, chemische en biologische middelen ter bestrijding van de

verontreiniging van de zee en voor de reiniging van de kust, met inbegrip van

voorzieningen voor het lichten van olietankers,

- de vliegtuigen voor toezicht vanuit de lucht,

- de plaats van de voorraden,

- de sleepcapaciteit in noodgevallen,

- noodnummers voor gebruik door het publiek,

iii) de voorwaarden voor het bieden van hulp

De knooppunten verstrekken desgevraagd aanvullende informatie.
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3. Elke lidstaat werkt zijn nationale homepage(s) waarvan sprake in lid 2 bij zodra zich

wijzigingen hebben voorgedaan.

4. Elke lidstaat verstrekt de Commissie binnen zes maanden na de datum waarop de beschikking

van kracht wordt, zijn informatie over operationeel crisisbeheer die in de communautaire

operationele losbladige brochure moet worden opgenomen, met inbegrip van de operationele

mobilisatieprocedures en de operationele contactpunten met hun referenties.

5. Elke lidstaat stelt de Commissie zo spoedig mogelijk in kennis van eventuele wijzigingen in

verband met de informatie die in de losbladige brochure is opgenomen.

6. De Commissie verstrekt elke lidstaat een exemplaar van de losbladige brochure alsmede alle

bijwerkingen daarvan.

Het model voor de nationale homepage en dat voor de communautaire homepage en de verdere

instructies voor de invoering van het communautaire informatiesysteem worden vastgesteld volgens

de procedure van artikel 4, lid 2.

______________
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BIJLAGE II

Financiële regelingen voor de bijdrage van de Gemeenschap

MAATREGEL REGELING FINANCIERING

A. Maatregelen op het gebied van opleiding en
informatie

1. Cursussen en workshops (1)

Organisatie van cursussen en workshops voor de
nationale, regionale en lokale ambtenaren in de
lidstaten en andere betrokkenen om ervoor te
zorgen dat de bevoegde diensten snel en
efficiënt reageren.

Maximale financiële bijdrage van de
Gemeenschap: 75% van de totale
kosten van de maatregel met een
plafond van 75.000 euro per maatregel.

2. Uitwisseling van deskundigen

Organisatie van het detacheren van deskundigen
bij een andere lidstaat om hen in staat te stellen
ervaring op te doen, of verschillende gebruikte
technieken te evalueren of de aanpak bij andere
noodhulpdiensten of andere relevante instanties,
zoals niet-gouvernementele organisaties met
gespecialiseerde kennis op het gebied van door
ongevallen veroorzaakte of opzettelijke veront-
reiniging van de zee, te bestuderen.

Maximale financiële bijdrage van de
Gemeenschap: 75% van de reis- en
verblijfskosten van de deskundigen en
100% van de kosten voor de coör-
dinatie van het systeem.

Organisatie van de uitwisseling van deskundigen
van de lidstaten, zodat ze korte cursussen of
modules in andere lidstaten kunnen volgen of
geven.

3. Oefeningen (1)

De oefeningen zijn bedoeld om methoden te
vergelijken, de samenwerking tussen de lidstaten
te stimuleren en de vorderingen bij en de
coördinatie van de nationale noodhulpdiensten
te ondersteunen.

Maximale financiële bijdrage van de
Gemeenschap: 50% van de kosten van
deelname van waarnemers uit andere
lidstaten en voor de organisatie van
bijbehorende workshops, voorberei-
ding van de oefening, samenstelling
van een eindverslag enz.
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4. Communautair informatiesysteem

Ontwikkeling en onderhoud van een modern
computersysteem om de nationale instanties
voor de aanpak van de door ongevallen veroor-
zaakte of opzettelijke verontreiniging van de zee
te helpen door de verstrekking van de voor
crisisbeheer benodigde informatie.

Financiering voor 100% van het door
de Commissie verzorgde gedeelte van
het systeem.

B. Maatregelen om technieken en methoden voor
reactie en opruiming te verbeteren (proef-
projecten) (1)

Projecten die bedoeld zijn om de reactie en op-
ruimingscapaciteit van de lidstaten op te voeren.
Deze projecten zijn vooral gericht op verbete-
ring van de middelen, technieken en procedures.
Ze kunnen relevant zijn voor alle of enkele lid-
staten en betrekking hebben op de invoering van
nieuwe technologie in verband met de door on-
gevallen veroorzaakte of opzettelijke verontrei-
niging van de zee. Projecten voor twee of meer
lidstaten worden gestimuleerd.

Maximale financiële bijdrage van de
Gemeenschap: 50% van de totale
kosten van elk project met een plafond
van 150.000 euro.

C. Ondersteuning en voorlichting

1. Milieueffecten

Maatregelen om de inventarisering van de
milieueffecten na een ongeval, te ondersteunen,
de preventieve, en remediërende maatregelen te
evalueren de resultaten van die maatregelen
alsmede de opgedane ervaring op grote schaal
onder de andere lidstaten te verspreiden.

Maximale financiële bijdrage van de
Gemeenschap: 50% van de totale
kosten van elke maatregel.

2. Conferenties en evenementen (1)

Conferenties en andere evenementen op het
gebied van de verontreiniging van de zee voor
een groot publiek, met name wanneer er ver-
schillende lidstaten bij betrokken zijn.

Maximale financiële bijdrage van de
Gemeenschap: 30% van de totale
kosten van de maatregel met een
plafond van 50.000 euro.
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3. Andere ondersteunende maatregelen (1)

Maatregelen voor de bepaling van de stand van
de techniek, voor de ontwikkeling van
beginselen en richtsnoeren voor belangrijke
aspecten van door ongevallen veroorzaakte of
opzettelijke verontreiniging van de zee en
lozingen tijdens werkzaamheden en voor de
evaluatie van het samenwerkingskader.

4. Voorlichting

Publicaties, materiaal voor tentoonstellingen en
ander voorlichtingsmateriaal voor het publiek
over de communautaire samenwerking op het
gebied van door ongevallen veroorzaakte of op-
zettelijke verontreiniging van de zee door
ongevallen.

Financiering voor 100%.

Financiering voor 100%.

D. Inzetten van deskundigen

Maatregelen voor het inzetten van deskundigen
van de Task Force van de Gemeenschap in
noodsituaties, ter versterking van het systeem
dat is opgezet door de instanties van een lidstaat
of een derde land waar de noodsituatie zich
voordoet, en om te zorgen voor een deskundige
ter plaatse die belast is met de coördinatie van
waarnemers uit andere lidstaten.

Financiële bijdrage van de Gemeen-
schap: 100% van de kosten voor de
dienstreizen van de deskundigen.

(1) Alleen maatregelen waarbij alle of een significant aantal lidstaten betrokken zijn, komen in
aanmerking.

___________________
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I. INLEIDING

1. Op 17 december 1998 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een op artikel 130 S,
lid 1 (nieuw artikel 175, lid 1) van  het EG-verdrag gebaseerde beschikking 1 houdende
instelling van een communautair kader voor samenwerking op het gebied van de
verontreiniging van de zee door ongevallen.

2. Het Europees Parlement heeft op 16 september 1999 advies uitgebracht in eerste lezing. 2

Ingevolge dat advies heeft de Commissie op 1 december 1999 een gewijzigd voorstel
ingediend. 3

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 april 1999 advies uitgebracht.4 Het Comité
van de Regio’s heeft besloten geen advies uit te brengen 5.

Op 17 december 1999 heeft de Raad eenparig zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

II. DOEL

4. Het voorstel  heeft ten doel om op basis van bestaande instrumenten een communautair kader
in te stellen voor samenwerking op het gebied van verontreiniging van de zee door
ongevallen. Dit kader is bedoeld ter ondersteuning en aanvulling van de inspanningen van de
lidstaten met het oog op de bescherming van het mariene milieu, de gezondheid van de mens
en de kust tegen de risico’s op verontreiniging door ongevallen en lozingen tijdens werk-
zaamheden, en ter verbetering van de voorwaarden voor een efficiënte wederzijdse bijstand en
samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied.

Binnen dat kader wordt een communautair informatiesysteem ingesteld, dat bedoeld is om
gegevens uit te wisselen met het oog op de voorbereiding en reactie op door ongevallen
veroorzaakte verontreiniging van de zee, met inbegrip van lozingen tijdens werkzaamheden.

                                               
1 PB C 25 van 30.1.1999, blz. 20.
2 PB C
3 PB C
4 PB C 169 van 16.6.1999, blz. 16.
5 
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

5. Algemene opmerkingen

In het licht van het hierboven beschreven doel heeft de Raad ernaar gestreefd een instrument
uit te werken dat zo goed mogelijk gebruik maakt van de beschikbare middelen en waarbij
overlapping met bestaande instrumenten wordt voorkomen. Door deze overwegingen geleid,
heeft de Raad de meeste van de door de Commissie in haar gewijzigd voorstel overgenomen
amendementen van het Europees Parlement, hetzij letterlijk, hetzij in hoofdzaak, hetzij
gedeeltelijk in zijn gemeenschappelijk standpunt kunnen opnemen.

6. Specifieke opmerkingen

(Tenzij anders aangegeven wordt hieronder naar de tekst van het gemeenschappelijk stand-
punt verwezen. Er is consequent naar gestreefd om de redactie van de overwegingen te doen
aansluiten bij die van de artikelen en om overlappingen, inzonderheid tussen de over-
wegingen, te voorkomen.)

Hierna volgen de belangrijkste Wijzigingen die de Raad in het gewijzigd Commissievoorstel
heeft aangebracht.

Artikel 1
i) Periode (lid 1)
De periode is in overeenstemming gebracht met de financiële vooruitzichten en dus verlengd
van 5 jaar (als voorgesteld door de Commissie) tot 7 jaar (2000-2006). Deze langere periode
wordt weerspiegeld in het gewijzigde tijdschema voor de twee in artikel 5 bedoelde verslagen.
ii) Werkingssfeer (lid 2)
• Ter wille van de duidelijkheid, om rekening te houden met het feit dat het voorgestelde

beperkte programma niet alle bronnen van directe of indirecte verontreiniging van het
mariene milieu kan aanpakken, en omdat de continue stromen van verontreiniging vanaf
het land normaal onder andere communautaire instrumenten vallen, zal het instrument
betrekking hebben op "risico’s op door ongevallen veroorzaakte of opzettelijke veront-
reiniging van de zee, met uitsluiting van continue stromen van verontreiniging vanaf het
land". Met deze verduidelijking voegt de tweede alinea van lid 2 van het gewijzigde
voorstel niets meer toe aan de afbakening van de werkingssfeer van het instrument.
Voorts gaat het om een open alinea. Ze is dan ook geschrapt.
Overal in de tekst is "verontreiniging van de zee door ongevallen en lozingen tijdens
werkzaamheden" vervangen door de zinsnede "door ongevallen veroorzaakte of
opzettelijke verontreiniging van de zee". Voorts wordt in overweging 9 duidelijk gesteld



12612/1/99 REV 1 ADD 1 sme/SR/rv NL
DG I 4

dat verontreiniging van de zee ook op verontreiniging door offshore-installaties slaat.
• Inzake "schadelijke stoffen" erkent het gemeenschappelijk standpunt het mogelijke gevaar

van gedumpte munitie, maar wordt opgemerkt a) dat in de lidstaten verschillende bevoegde
instanties daarmee van doen hebben, en b) dat de door het Europees Parlement voorgestelde
en door de Commissie overgenomen uitvoeringsbepaling (te weten de vermelding van de
dumpingplaatsen op websites) evidente nadelen heeft. Dit vindt zijn neerslag in lid 2,
onder b), en in het feit dat er noch in artikel 1, noch in bijlage I, punt 3, sprake is van
dumpingplaatsen.

iii) Het beginsel "de vervuiler betaalt"
Het beginsel "de vervuiler betaalt" moet door uit hoofde van dit instrument genomen maat-
regelen ruimere toepassing vinden (zie overweging 13), maar het bepaalde in de tweede alinea
van lid 3 van het gewijzigde Commissievoorstel gaat veel verder dan de doelstelling van
artikel 1. Voorts is financiële schadevergoeding slechts één van de vele mogelijkheden om
uitvoering te geven aan het beginsel "de vervuiler betaalt".

Artikel 2

Overeenkomstig het bepaalde in het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 (zie ook over-
weging 15) wordt in lid 2, onder c), een financiële toewijzing vermeld, te weten 7 miljoen euro voor
de periode van 2000 tot en met 2006, hetgeen overeenstemt met de 1 miljoen euro per jaar die de
Commissie had voorgesteld.

Artikel 3

De Raad is het eens met de door de Commissie voorgestelde lijst van criteria, maar hij is van oor-
deel dat de uitwisseling van informatie tussen havenautoriteiten eerder onder a) dan onder b)
thuishoort.

Artikel 4

Gezien de aard van de taken waarmee het comité dat de Commissie bijstaat belast wordt, wordt bij
het gemeenschappelijk standpunt een beheerscomité ingesteld in plaats van een door de Commissie
voorgesteld raadgevend comité. De desbetreffende besluitvormingsprocedure is in overeen-
stemming gebracht met artikel 4 van Comitologiebesluit 1999/468/EG van de Raad; de periode
waarbinnen de Raad een besluit moet nemen, is vastgesteld op 3 maanden.
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Bijlage I

Afgezien van enkele technische verduidelijkingen (bv. vermelding van onderling verbonden

nationale homepages in punt 2, onder b)) zijn dit de enige significante wijzigingen:

• de lidstaten dienen algemene informatie over ploegen en uitrusting voor reactie op nood-

situaties en het opruimen van verontreiniging beschikbaar te stellen op hun homepages, en de

knooppunten dienen desgevraagd aanvullende informatie te verstrekken;

• er wordt bepaald hoe de modellen voor de communautaire en nationale homepages moeten

worden vastgesteld (laatste alinea van de bijlage), waardoor voor een beter vergelijkbare

presentatie van de nationale en de communautaire informatie wordt gezorgd.

_______________
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overeenkomstig artikel 251, lid 2, derde alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad over het voorstel voor een
beschikking van het Europees Parlement en de Raad houdende instelling van een
communautair kader voor samenwerking op het gebied van de verontreiniging

van de zee door ongevallen

1. ACHTERGROND

Datum indiening van het voorstel bij het Europees Parlement en de Raad (1998) 769 –
1998/0350/SYN): 16 december 1998.

Datum bekendmaking van het advies van het Economisch en Sociaal Comité:
29 april 1999.

Het Comité van de Regio’s heeft beslist, geen advies uit te brengen.

Datum vaststelling van het advies van het Europees Parlement in eerste lezing:
16 september 1999.

Datum indiening van het gewijzigd voorstel: 30 november 1999.

Datum vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad: 16 december
1999

2. VOORWERP VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Sedert 1978 is op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen een
reeks activiteiten ontwikkeld op basis van de op 26 juni 1978 aangenomen resolutie
van de Raad tot instelling van een communautair actieprogramma.

Deze activiteiten omvatten hoofdzakelijk gemeenschappelijke opleiding, de
uitwisseling van experts, het houden van oefeningen, proefprojecten, een task force
bestaande uit door de lidstaten aangewezen deskundigen en de totstandbrenging van
een communautair informatiesysteem.

De communautaire samenwerking op dit gebied heeft ten doel, de inspanningen van
de lidstaten op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau te ondersteunen en aan te
vullen teneinde de doeltreffendheid ervan te vergroten en zo gunstig mogelijke
omstandigheden voor efficiënte samenwerking tot stand te brengen.
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Met haar voorstel beoogt de Commissie de diverse acties die de voorbije 20 jaar op
dit gebied werden ondernomen, te groeperen, te consolideren en op een solide
juridische basis te stoelen, en het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot lozingen
tijdens werkzaamheden. Het voorstel omvat een voortgezet communautair
actieprogramma dat op 1 januari 2000 van start gaat.

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene commentaar

In haar gewijzigd voorstel heeft de Commissie 20 van de 29 door het Europees
Parlement voorgestelde amendementen in al dan niet redactioneel gewijzigde vorm
overgenomen. Met name is de Commissie het ermee eens dat het nuttig is, bepalingen
te introduceren – of de bestaande bepalingen aan te scherpen – met betrekking tot in
zee gedumpte munitie (artikel 1 en bijlage I van het gewijzigd voorstel), lozingen
tijdens werkzaamheden (bijlagen van het gewijzigd voorstel) en een grotere
participatie van het publiek c.q. andere betrokken instanties (artikel 3 en de bijlagen
van het gewijzigd voorstel).

Het gemeenschappelijk standpunt stemt qua structuur en inhoud zeer goed met het
voorstel van de Commissie overeen. Veruit de meeste amendementen van het
Parlement die door de Commissie in haar gewijzigd voorstel werden verwerkt,
werden ook door de Raad overgenomen; het betreft in hoofdzaak de werkingssfeer
van het voorstel, het communautaire informatiesysteem en de verbeterde voorlichting
van het publiek. Het is niet zonder betekenis dat de Raad de woorden “opzettelijke
verontreiniging van de zee” ook in de titel van de voorgestelde beschikking heeft
opgenomen. Een ander nieuw element dat in het gemeenschappelijke standpunt werd
geïntroduceerd, is de verlenging van de looptijd van het samenwerkingskader van vijf
tot zeven jaar.

Wat de kwestie van de comitéprocedure (artikel 4) betreft, is de Raad afgeweken van
het standpunt van de Commissie en heeft hij het "raadgevend comité" door een
"beheerscomité" vervangen.

3.2. Aan de amendementen van het Parlement gegeven gevolg

3.2.1. Amendementen die door de Commissie werden aanvaard en in het
gemeenschappelijk standpunt werden verwerkt

In de tweede overweging heeft de Raad rekening gehouden met het verzoek van het
Parlement om te verwijzen naar bestaande regionale overeenkomsten inzake
verontreiniging van de zee door ongevallen.

Insgelijks heeft de Raad overeenkomstig de wens van het Parlement in de 13e
overweging verwezen naar het beginsel dat de vervuiler betaalt.

De door het Parlement voorgestelde omschrijving van “verontreiniging van de zee
door ongevallen” werd grotendeels aanvaard (artikel 1, lid 2). Met name komt in
artikel 1, lid 2, onder b), de kwestie van gedumpte munitie aan de orde. Anderzijds is
de Raad van mening dat continue verontreinigingsstromen die hun oorsprong vinden
op het land, niet binnen de werkingssfeer van het voorgestelde kader dienen te worden
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gebracht. Dit is ook steeds het standpunt geweest van de Commissie, die met haar
oorspronkelijke voorstel1 nooit de bedoeling had, dit type verontreiniging binnen het
toepassingsgebied van de beschikking te brengen.

In artikel 3, lid 2, heeft de Raad overeenkomstig de wens van het Parlement drie
aanvullende selectiecriteria opgenomen die gericht zijn op een betere voorlichting van
het publiek en een intensievere participatie van de havenautoriteiten en andere
betrokken plaatselijke instanties.

De Raad heeft de meeste amendementen van het Parlement met betrekking tot
aanvullende informatie welke door de lidstaten in samenhang met het communautaire
informatiesysteem moet worden verstrekt, aanvaard (bijlage I).

De Raad heeft eveneens alle amendementen van het Parlement aanvaard die erop
gericht zijn, te verduidelijken welke types maatregelen in het voorgestelde
samenwerkingskader moeten worden ontwikkeld (bijlage II).

Bijgevolg werden de amendementen 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28 en 29 hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, hetzij naar de geest aanvaard.

3.2.2. Door de Commissie aanvaarde amendementen die niet in het
gemeenschappelijk standpunt werden overgenomen

3.2.2.1. Werkingssfeer van het voorgestelde kader

Zoals gezegd is voor de meeste kwesties die aan de orde werden gesteld door het
Parlement (dat daarin door de Commissie wordt gesteund), in het gemeenschappelijk
standpunt een passende regeling getroffen.

Wel betreurt de Commissie dat het voorstel van het Parlement (in amendement 5) om
een overweging toe te voegen waarin “schadelijke stoffen” worden gedefinieerd met
verwijzing naar de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over
zee, door de Raad niet werd gehandhaafd. De Commissie hoopt dat hierop bij een
volgende gelegenheid kan worden teruggekomen.

3.2.2.2. Overweging betreffende het voorstel voor een richtlijn betreffende
havenontvangstfaciliteiten (amendement 3)

Omdat het Europees Parlement en de Raad het desbetreffende voorstel nog niet
hebben aangenomen, kon deze overweging niet worden gehandhaafd.

3.2.2.3. Beginsel dat de vervuiler betaalt

Hoewel de Raad het Parlement niet is gevolgd wat betreft de opneming van een
bepaling terzake in het dispositief van de beschikking, heeft hij ingestemd met de
toevoeging van een overweging waarin op passende wijze naar dit beginsel wordt
verwezen (cf. 3.2.1.).

1 Document COM(1998) 769 def. van 16.12.1998.
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3.2.2.4. Gedumpte munitie

De Commissie is van mening dat de tekst van het gemeenschappelijk standpunt
(artikel 1, lid 2, onder b)) een zeer redelijke oplossing voor dit belangrijke probleem
biedt.

3.3. Door de Raad geïntroduceerde nieuwe bepalingen

De titel van de beschikking werd gewijzigd teneinde uitdrukkelijk ook naar
opzettelijke verontreiniging te verwijzen. De toevoeging van dit element door de Raad
is opmerkelijk en is conform de letter en de geest van diverse amendementen van het
Parlement betreffende deze kwestie.

In artikel 1, lid 1, wordt de duur van de toepassing van het samenwerkingskader van
vijf tot zeven jaar verlengd. De Commissie ziet hierin een nuttige uitbreiding van haar
voorstel waardoor een perspectief op langere termijn wordt geboden.

In artikel 2, onder c), werd een verwijzing toegevoegd naar het financiële kader en de
jaarlijkse kredieten. De Commissie kan hiermee instemmen omdat dit in
overeenstemming is met het interinstitutioneel akkoord van 6 mei 1999 over de
begrotingsdiscipline.

De Raad heeft ook een aantal kleinere wijzigingen, hoofdzakelijk van redactionele
aard, aangebracht waardoor de inhoud van het voorstel niet wordt gewijzigd.

3.4. Problemen betreffende de comitéprocedure

De Raad heeft eenparig beslist, in artikel 4 “raadgevend comité” (zoals voorgesteld
door de Commissie) te vervangen door “beheerscomité”.

De Commissie is de mening toegedaan dat de vraagstukken die aan het comité zullen
worden voorgelegd, uitvoeringsmaatregelen betreffen waarop de beheersprocedure
niet van toepassing dient te zijn. Een simpele raadpleging van het comité in kwestie
dient te volstaan om te garanderen dat met het advies daarvan rekening wordt
gehouden.

De Commissie is het derhalve oneens met het standpunt van de Raad en zij behoudt
zich het recht voor, in tweede lezing op deze kwestie terug te komen.

Daarom heeft de Commissie in de notulen van de Raad de volgende verklaring laten
opnemen:

“De Commissie is het niet eens met het standpunt van de Raad (Milieu) over de
beheersprocedure die moet worden gevolgd door het comité ex artikel 4 van de
voorgestelde beschikking houdende instelling van een communautair kader voor
samenwerking op het gebied van de verontreiniging van de zee door ongevallen.

De Commissie is van mening dat de in het kader van deze beschikking te behandelen
kwesties uitvoeringsmaatregelen zijn, waarop de beheersprocedure als omschreven in
artikel 4 van de voorgestelde beschikking niet van toepassing dient te zijn. Een loutere
raadpleging van het betrokken comité dient te volstaan om te garanderen dat met het
advies van dat comité rekening wordt gehouden.
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De Commissie behoudt zich derhalve het recht voor, in tweede lezing op deze kwestie
terug te komen.”

4. CONCLUSIES

De Commissie is van mening dat het gemeenschappelijk standpunt een verbetering en
consolidering vormt van het voorstel van de Commissie. De enige resterende
moeilijkheid betreft de comitéprocedure. Afgezien daarvan kan de Commissie
instemmen met de tekst van het gemeenschappelijk standpunt, dat tegemoetkomt aan
de meeste door de Commissie ondersteunde amendementen van het Parlement.

5. VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

5.1. Oostenrijk en Luxemburg

Teneinde tegemoet te komen aan de legitieme bezorgdheid van Oostenrijk en
Luxemburg, die zelf geen kusten hebben, heeft de Commissie de volgende verklaring
in de notulen van de Raad laten opnemen:

“De Commissie gaat ervan uit dat de bepalingen van artikel 2, onder a), eerste alinea,
en van bijlage I met betrekking tot het communautaire informatiesysteem uitsluitend
op de maritieme lidstaten van toepassing zijn”.

5.2. Comitéprocedure

Zie 3.4.


