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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING

af

om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

som henviser til forslag fra Kommissionen,

som henviser til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg1,

som henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

som handler efter proceduren i traktatens artikel 2513,

og som tager følgende i betragtning:

                                                
1 EFT C 169 af 16.6.1999, s, 12.
2 EFT C 374 af 23.12.1999, s. 48.
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) Resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, for-

samlet i Rådet den 1. februar 1993 om et program for Fællesskabets politik og virke inden for

miljø og bæredygtig udvikling1 og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF

om revision heraf2 understregede, hvor vigtigt det er at gennemføre Fællesskabets miljølov-

givning ved hjælp af princippet om delt ansvar;

(2) i sin meddelelse til Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet om gennemfø-

relse af Fællesskabets miljølovgivning af 5. november 1996, særlig punkt 29, foreslog

Kommissionen, at der skulle fastlægges retningslinjer på fællesskabsplan for at bistå med-

lemsstaterne med at udføre inspektionsopgaver og derved reducere de nuværende store for-

skelle mellem medlemsstaternes inspektioner;

(3) Rådet opfordrede i sin resolution af 7. oktober 1997 om affattelsen, gennemførelsen og hånd-

hævelsen af Fællesskabets miljølovgivning3 Kommissionen til, med henblik på drøftelse i

Rådet, at foreslå mindstekrav og/eller retningslinjer, især baseret på arbejdet i Den Europæi-

ske Unions netværk for gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning

(IMPEL), for inspektionsopgaver udført i medlemsstaterne og mulige måder, hvorpå deres

anvendelse i praksis kan kontrolleres af medlemsstaterne for at sikre en ensartet anvendelse

og håndhævelse af miljølovgivning, og der er i Kommissionens forslag taget hensyn til et do-

kument forelagt af IMPEL i november 1997 med titlen "Mindstekrav ved inspektioner";

                                                
1 EFT C 138 af 17.5.1993, s. 1.
2 EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.
3 EFT C 321 af 22.10.1997, s. 1.
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(4) med sin beslutning af 14. maj 1997 om Kommissionens meddelelse opfordrede Europa-

Parlamentet til lovgivning om miljøinspektioner; Det Økonomiske og Sociale Udvalg og

Regionsudvalget til afgav positive udtalelser om Kommissionens meddelelse og fremhævede

betydningen af miljøinspektioner;

(5) der findes allerede forskellige ordninger og forskellig praksis for inspektion i medlemssta-

terne, og disse bør som anført i Rådets resolution af 7. oktober 1997 ikke erstattes af en fæl-

lesskabsinspektionsordning, og det vil fortsat være medlemsstaterne, der bør have ansvaret for

miljøinspektionsopgaver;

(6) inspektionsordninger og effektiv gennemførelse af inspektioner modvirker overtrædelser af

miljølovgivningen, da det giver myndighederne mulighed for at identificere overtrædelser og

håndhæve miljølove gennem sanktioner eller andre midler, og inspektioner er således et

uundværligt led i lovgivningskæden og et effektivt instrument med henblik på en mere konse-

kvent gennemførelse og håndhævelse af fællesskabslovgivningen på miljøområdet overalt i

Fællesskabet og undgåelse af konkurrenceforvridning;
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(7) der er i øjeblikket stor forskel på inspektionsordningerne og -mekanismerne blandt medlems-

staterne, ikke kun hvad angår kapaciteten til at udføre inspektionsopgaver, men også i omfan-

get og indholdet af de gennemførte inspektionsopgaver, og i nogle få medlemsstater findes

der slet ingen; dette forhold kan ikke anses for tilfredsstillende for målet med en effektiv og

mere konsekvent gennemførelse, anvendelse i praksis og håndhævelse af EF-lovgivningen for

miljøbeskyttelse;

(8) det er derfor nødvendigt i denne fase at fremlægge retningslinjer i form af mindstekrav, der

skal anvendes som et fælles grundlag for miljøinspektionsopgaverne i medlemsstaterne;

(9) Fællesskabets miljølovgivning forpligter medlemsstaterne til at anvende krav i forbindelse

med bestemte udledninger eller aktiviteter, der måtte medføre sådanne; mindstekrav til til-

rettelæggelse og udførelse af inspektioner bør i medlemsstaterne i første fase overholdes for

alle industrianlæg og andre virksomheder og anlæg, hvis luftemissioner og/eller vandudled-

ninger og/eller affaldsbortskaffelses- eller genindvindingsaktiviteter er omfattet af krav om

godkendelse, tilladelse eller licens i henhold til EF-lovgivningen;

(10) inspektioner bør foretages under hensyn til ansvarsfordelingen i medlemsstaterne mellem

godkendelses- og inspektionstjenester;
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(11) for at gøre denne inspektionsordning effektiv bør medlemsstaterne sørge for, at miljøinspek-

tionsaktiviteter planlægges på forhånd;

(12) anlægsbesøg udgør et vigtigt led i miljøinspektionsaktiviteterne;

(13) de oplysninger og den dokumentation, der forelægges af driftsherrer i de industrier, der er til-

meldt fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), kunne være en nyttig

informationskilde i forbindelse med miljøinspektioner;

(14) for at der kan drages konklusioner af anlægsbesøgene, bør der udarbejdes regelmæssige rap-

porter;

(15) rapporter om inspektionsaktiviteter og offentlighedens adgang til oplysninger herom er vig-

tige midler til via gennemskuelighed at sikre inddragelse af borgerne, ikke statslige organisa-

tioner og andre berørte parter i gennemførelsen af Fællesskabets miljølovgivning; der bør

være adgang til sådanne oplysninger i overensstemmelse med Rådets direktiv 90/313/EØF af

7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger1;

(16) medlemsstaterne bør bistå hinanden administrativt med at gennemføre denne henstilling; så-

fremt medlemsstaterne i samarbejde med IMPEL indfører en frivillig ordning for rapportering

og rådgivning om inspektorater og inspektionsprocedurer, kan dette bidrage til at fremme den

bedste praksis i hele Fællesskabet;

                                                
1 EFT L 158 af 23.6.1990, s. 56.



5684/1/00 REV 1 HV/mh 6
DG I  DA

(17) medlemsstaterne bør forelægge Rådet og Kommissionen en rapport om deres erfaringer med

gennemførelsen af denne henstilling, og Kommissionen vil regelmæssigt skulle holde Europa-

Parlamentet orienteret;

(18) Kommissionen bør holde øje med anvendelsen og gennemførelsen af denne henstilling og

rapportere herom til Europa-Parlamentet og Rådet så snart som muligt, efter at den har mod-

taget medlemsstaternes rapporter;

(19) yderligere bidrag fra IMPEL og medlemsstaterne, i samarbejde med Kommissionen vedrø-

rende god praksis med hensyn til miljøinspektørernes kvalifikationer og uddannelse bør

fremmes;

(20) i overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5

samt i betragtning af forskellene i medlemsstaternes inspektionssystemer og -ordninger, kan

den foreslåede foranstaltnings mål bedst nås ved hjælp af vejledning på fællesskabsplan;

(21) i lyset af de erfaringer, der er høstet fra anvendelsen af henstillingen, og under hensyntagen til

IMPEL's senere drøftelser og resultaterne af de frivillige ordninger, der indføres i henhold til

denne henstilling, bør Kommissionen videreudvikle mindstekravene med hensyn til anvendel-

sesområde og substans og fremsætte supplerende forslag, der i givet fald vil kunne omfatte et

direktivforslag,
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HENSTILLER FØLGENDE:

I

Formål

Miljøinspektionsopgaver bør udføres i medlemsstaterne i henhold til de mindstekrav, der skal gælde

for tilrettelæggelse, udførelse, opfølgning og offentliggørelse af resultaterne heraf, for derigennem

at øge overholdelsen af og bidrage til en mere konsekvent gennemførelse og håndhævelse af Fæl-

lesskabets miljølovgivning i alle medlemsstater.

II

Anvendelsesområde og definitioner

1. a) Denne henstilling gælder for miljøinspektioner af alle industrianlæg og andre virksom-

heder og anlæg, hvis luftemissioner og/eller vandudledninger og/eller affaldsbortskaf-

felses- eller genindvindingsaktiviteter, er omfattet af krav om godkendelse, tilladelse

eller licens i henhold til EF-lovgivningen med forbehold af specifikke inspektionsbe-

stemmelser i gældende EF-lovgivning.

b) I denne henstilling forstås ved "kontrollerede anlæg" alle de industrianlæg og andre

virksomheder og anlæg, der er nævnt i litra a).
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2. I denne henstilling forstås ved "miljøinspektion" en aktivitet, der efter omstændighederne in-

debærer:

a) check og fremme af kontrollerede anlægs overensstemmelse med relevante miljøkrav i EF-

lovgivningen som gennemført i national lovgivning eller som anvendt i den nationale

retsorden (i det følgende benævnt "EF-lovkrav")

b) overvågning af kontrollerede anlægs miljøvirkninger for at afgøre, om der er behov for yder-

ligere inspektion eller håndhævelse (herunder udstedelse, ændring eller inddragelse af en

godkendelse, en tilladelse eller en licens) for at sikre overensstemmelse med EF-lovkravene

c) udførelse af aktiviteter med henblik på ovenstående formål, herunder:

− anlægsbesøg

− overvågning af opfyldelsen af miljøkvalitetsstandarder

− hensyntagen til miljørevisionsrapporter og miljøredegørelser

− hensyntagen til og efterprøvning af eventuel selvovervågning udført af eller på vegne af

driftsherrer for kontrollerede anlæg

− vurdering af de aktiviteter og operationer, der udføres på det kontrollerede anlæg

− check af lokaler og det relevante udstyr (herunder om det vedligeholdes tilstrækkeligt), og af

hvorvidt miljøledelsen på anlægget er tilstrækkelig

− check af relevante optegnelser, som driftsherrer for kontrollerede anlæg fører.
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3. Miljøinspektioner, herunder anlægsbesøg, kan være

a) rutinemæssige, dvs. udføres som led i et inspektionsprogram, eller

b) ikke-rutinemæssige, dvs. udføres i tilfælde af klager, i forbindelse med udstedelse, fornyelse

eller ændring af en godkendelse, tilladelse eller licens, eller ved undersøgelse af ulykker,

hændelser og tilfælde af ikke-overensstemmelse.

4. a) Miljøinspektioner kan foretages af den offentlige myndighed, enten på nationalt, regio-

nalt eller lokalt plan, der oprettes eller udpeges af medlemsstaten, og som har ansvaret

for de spørgsmål, der er omfattet af denne henstilling.

b) De organer, der henvises til i litra a), kan i overensstemmelse med national lovgivning

uddelegere opgaverne i medfør af denne henstilling til en offentligretlig eller privatretlig

juridisk person, der udfører dem under sin myndighed og overvågning, forudsat perso-

nen ikke har nogen personlig interesse i resultaterne af de inspektioner, den udfører.

c) De i litra a) og b) omhandlede organer defineres som "inspektionsmyndigheder".
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5. I denne henstilling forstås ved 'driftsherre for et kontrolleret anlæg' en fysisk eller juridisk

person, der driver eller styrer det kontrollerede anlæg eller, hvis der er bestemmelser herom i natio-

nal lovgivning, den som har fået overdraget afgørende økonomiske beføjelser over den tekniske

drift af det kontrollerede anlæg.

III

Tilrettelæggelse og udførelse af miljøinspektioner

1. Medlemsstaterne bør sørge for, at miljøinspektioner sigter mod at nå et højt miljøbeskyttel-

sesniveau, og bør med henblik herpå træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at miljøin-

spektioner af kontrollerede anlæg tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med afsnit IV-VIII i

denne henstilling.

2. Medlemsstaterne bør bistå hinanden administrativt med at efterleve retningslinjerne i denne

henstilling gennem udveksling af relevante oplysninger og eventuelt af inspektører.

3. For at fremme den bedste praksis i hele Fællesskabet kan medlemsstaterne i samarbejde med

IMPEL overveje at indføre en frivillig ordning, hvor medlemsstaterne rapporterer og rådgiver om

inspektorater og inspektionsprocedurer i medlemsstaterne under hensyntagen til de forskellige ord-

ninger og sammenhænge, som de fungerer indenfor, og aflægge rapport til de berørte medlemsstater

om resultaterne heraf.



5684/1/00 REV 1 HV/mh 11
DG I  DA

IV

Miljøinspektionsplaner

1. Medlemsstaterne bør sikre, at miljøinspektionsaktiviteter planlægges i forvejen ved til enhver

tid at have en plan eller planer for inspektioner, der dækker hele medlemsstatens område og alle

kontrollerede anlæg. Sådanne planer bør være tilgængelige for offentligheden i henhold til bestem-

melserne i direktiv 90/313/EØF.

2. Sådanne planer opstilles på nationalt, regionalt eller lokalt plan, men medlemsstaterne bør

sikre, at planen eller planerne gælder for alle miljøinspektioner af kontrollerede anlæg på deres om-

råde, og at de under afsnit II, stk. 4, nævnte myndigheder udpeges til at foretage disse inspektioner.

3. Miljøinspektionsplaner bør baseres på følgende:

a) de EF-lovkrav, der skal overholdes

b) et register over kontrollerede anlæg på planområdet

c) en generel vurdering af større miljøproblemer på planområdet og en generel oversigt over det

kontrollerede anlægs overholdelse af EF-lovkravene

d) eventuelle oplysninger om og fra tidligere inspektioner.
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4. Miljøinspektionsplaner bør:

a) være hensigtsmæssige for de ansvarlige myndigheders inspektionsopgaver og tage hensyn til

de pågældende kontrollerede anlæg og deres emissioners og udledningers risici og miljøvirk-

ninger

b) tage hensyn til relevante foreliggende oplysninger i forbindelse med specifikke anlæg eller

typer af kontrollerede anlæg, såsom rapporter fra kontrollerede anlægs driftsherrer til myn-

dighederne, data fra selvovervågning, miljørevisionsrapporter og miljøredegørelser, navnlig

dem fra de kontrollerede anlæg, der er tilmeldt fællesskabsordningen for miljøledelse og

miljørevision (EMAS), resultater af tidligere inspektioner og rapporter om miljøkvalitetsover-

vågning.

5. Hver miljøinspektionsplan bør som minimum:

a) definere det geografiske område, den dækker, der kan være hele eller dele af en medlemsstats

område

b) dække en fastlagt tidsperiode, f.eks. et år

c) indeholde specifikke bestemmelser om revision

d) identificere de specifikke anlæg eller typer af kontrollerede anlæg
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e) indeholde bestemmelser om programmer for rutinemæssige miljøinspektioner, der tager hen-

syn til miljørisici; disse programmer bør, når det er hensigtsmæssigt, omfatte hyppigheden af

anlægsbesøg for så vidt angår forskellige typer anlæg eller specifikke kontrollerede anlæg

f) indeholde bestemmelser og skitsere procedurer for ikke-rutinemæssige inspektioner, f.eks.

efter klager, uheld, hændelser, tilfælde af ikke-overensstemmelse og med henblik på at opnå

tilladelser

g) sørge for samordning mellem de forskellige inspektionsmyndigheder, hvor det er relevant.

V

Anlægsbesøg

1. Medlemsstaterne bør sikre, at følgende kriterier overholdes ved alle anlægsbesøg:

a) overholdelse af EF-lovkrav, der er relevante for den pågældende inspektion, skal checkes på

passende måde

b) hvis anlægsbesøg foretages af mere end et miljøinspektionsmyndighed, skal de udveksle op-

lysninger, således at de er bekendte med hinandens aktiviteter, og så vidt muligt koordinere

anlægsbesøg og andet miljøinspektionsarbejde

c) resultaterne af anlægsbesøg skal indgå i rapporter, der udarbejdes i overensstemmelse med

afsnit VI, og om nødvendigt udveksles mellem de relevante inspektions-, og håndhævel-

sesmyndigheder samt andre myndigheder (nationale, regionale og lokale)

d) inspektører og andre, der er bemyndiget til at udføre anlægsbesøg, skal have adgangsret til

anlæg og oplysninger med henblik på miljøinspektion.
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2. Medlemsstaterne bør sikre, at anlægsbesøg foretages regelmæssigt af inspektionsmyndigheder

som led i deres rutinemæssige miljøinspektioner, og at følgende supplerende kriterier anvendes ved

sådanne anlægsbesøg:

a) hele spektret af relevante miljøvirkninger undersøges, i overensstemmelse med de gældende

EF-lovkrav, miljøinspektionsprogrammerne og inspektionsorganernes organisatoriske ord-

ninger

b) anlægsbesøg bør sigte mod at fremme og udvide anlægsoperatørers kendskab til og forståelse

af relevante EF-lovkrav og miljøets sårbarhed, og af deres virksomheds miljøvirkninger

c) risikoen ved og virkningerne på miljøet af kontrollerede anlæg skal overvejes for at vurdere

effektiviteten af gældende krav med hensyn til godkendelser, tilladelser eller licenser, og for

at afgøre, om det er nødvendigt at forbedre eller ændre disse krav.

3. Medlemsstaterne bør også sikre, at der foretages ikke-rutinemæssige anlægsbesøg i følgende

tilfælde:

a) relevante inspektionsmyndigheders undersøgelse af alvorlige miljøklager så hurtigt som mu-

ligt efter, at myndighederne har modtaget sådanne klager
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b) undersøgelse af alvorlige miljømæssige ulykker, hændelser og tilfælde af ikke-overensstem-

melse så hurtigt som muligt efter, at de relevante inspektionsmyndigheder har fået kendskab

hertil

c) efter behov som led i afgørelse af, om og på hvilke betingelser der gives en første godken-

delse, tilladelse eller licens til en proces eller aktivitet på et kontrolleret anlæg eller foreslåede

placering heraf, eller der sikres overensstemmelse med kravene til godkendelse, tilladelse

eller licens efter udstedelsen, inden aktiviteten indledes

d) før genudstedelse, fornyelse eller ændring af godkendelser, tilladelser eller licenser.

VI

Rapporter og konklusioner efter anlægsbesøg

1. Medlemsstaterne bør sikre, at inspektionsmyndighederne udarbejder en rapport efter hvert

anlægsbesøg med resultaterne med hensyn til, hvorvidt der er overensstemmelse med EF-lovkra-

vene, en vurdering og en konklusion med hensyn til, hvorvidt der kræves yderligere tiltag, såsom

håndhævelsesforanstaltninger, herunder sanktioner, udstedelse af en ny eller revideret godkendelse,

tilladelse eller licens eller opfølgning af inspektionsaktiviteterne, herunder eventuelle yderligere

anlægsbesøg. Rapporterne bør færdigudarbejdes så hurtigt som muligt.

2. Medlemsstaterne bør sikre, at disse rapporter registreres skriftligt og opbevares i en lettilgæn-

gelig database. De komplette rapporter og, hvor dette ikke er muligt, konklusionerne af disse rap-

porter skal meddeles til driftsherren for det pågældende kontrollerede anlæg og gøres tilgængelige

for offentligheden i overensstemmelse med direktiv 90/313/EØF.
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VII

Undersøgelser af alvorlige ulykker, hændelser og tilfælde af ikke-overensstemmelse

Medlemsstaterne bør sikre, at de relevante inspektionsmyndigheder undersøger alvorlige ulykker,

hændelser og tilfælde af ikke-overensstemmelse med EF-lovgivningen, uanset om myndighederne

får kendskab hertil gennem en klage eller på anden vis, for at:

a) klarlægge årsagerne til hændelsen og dens miljøvirkninger, og eventuelt placere relevant an-

svar og eventuelt skadesansvar for hændelsen og dens virkninger, og sende konklusionerne til

den myndighed, der er ansvarlig for håndhævelse, hvis det er en anden end inspektions-

myndigheden

b) mindske og om muligt afhjælpe miljøvirkningerne af hændelsen gennem fastlæggelse af,

hvilke passende foranstaltninger der skal træffes af driftsherren(-erne) og myndighederne

c) afgøre hvilke foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge yderligere ulykker, hændelser

og tilfælde af ikke-overensstemmelse

d) udvirke, at der kan gennemføres håndhævelsesforanstaltninger eller sanktioner, hvis det er

relevant

e) sikre at driftsherren træffer passende foranstaltninger med henblik på opfølgning.
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VIII

Rapportering om miljøinspektionsaktiviteter generelt

1. Medlemsstaterne bør tre år efter datoen for henstillingens offentliggørelse i De Europæiske

Fællesskabers Tidende forelægge en rapport for Kommissionen om deres erfaringer med gennem-

førelsen af denne henstilling, idet de i størst muligt omfang skal anvende de oplysninger, der er til

rådighed fra regionale og lokale inspektionsmyndigheder.

2. Disse rapporter bør være tilgængelige for offentligheden og bør navnlig indeholde følgende

oplysninger:

a) data om personalet og andre ressourcer i inspektionsmyndighederne

b) detaljerede oplysninger om inspektionsmyndighedens rolle og arbejde med fastlæggelse og

gennemførelse af relevante inspektionsplaner

c) sammenfattede oplysninger om de udførte miljøinspektioner, herunder antallet af anlægsbe-

søg, antallet af inspicerede kontrollerede anlæg (efter type) og anslået tidsplan for, hvornår

alle kontrollerede anlæg af den type vil være inspiceret

d) graden af kontrollerede anlægs overensstemmelse med EF-lovkrav, som det fremgår af de ud-

førte inspektioner og af andre oplysninger, som den ansvarlige myndighed måtte have
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e) et resume med antallet af de foranstaltninger, der er truffet som resultat af alvorlige klager,

ulykker, hændelser og tilfælde af ikke-overensstemmelse, samt

f) en evaluering af inspektionsplanernes fordele eller ulemper hvad angår inspektionsorganet

med eventuelle henstillinger med henblik på fremtidige planer.

IX

Gennemgang og videreudvikling af henstillingen

1. Kommissionen bør foretage en gennemgang af anvendelsen og effektiviteten af denne hen-

stilling så hurtigt som muligt efter at have modtaget medlemsstaternes rapporter, jf. afsnit VIII

ovenfor, med henblik på at videreudvikle mindstekravene med hensyn til anvendelsesområde i lyset

af de erfaringer, der er høstet fra anvendelsen og under hensyntagen til eventuelle bidrag fra berørte

parter, herunder IMPEL.

2. IMPEL opfordres til hurtigst muligt og i samarbejde med Kommissionen og andre berørte

parter at udarbejde et arbejdsdokument om den bedste praksis vedrørende kvalifikationer blandt

miljøinspektører, der bemyndiges til at foretage inspektioner for inspektionsmyndighederne, eller

under deres ansvar eller tilsyn.

3. Medlemsstaterne bør hurtigst muligt i samarbejde med IMPEL, Kommissionen og andre be-

rørte parter udarbejde den bedste praksis i forbindelse med uddannelsesprogrammer for at imøde-

komme behovet for kvalificerede miljøinspektører.
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X

Gennemførelse

Medlemsstaterne bør give Kommissionen meddelelse om gennemførelsen af denne henstilling

sammen med oplysninger om allerede eksisterende eller planlagte miljøinspektionsordninger senest

tolv måneder efter henstillingens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlaments vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 17. december 1998 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets henstilling

om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (retsgrundlag: traktatens arti-

kel 175, stk. 1, tidligere artikel 130 S, stk. 1).

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

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. april 1999.

Regionsudvalget afgav udtalelse den 16. september 1999.

3. Den 6. december 1999 forelagde Kommissionen Rådet et ændret forslag.

4. Den 30. marts 2000 fastlagde Rådet en fælles holdning i overensstemmelse med

traktatens artikel 251.

II. FORMÅL

Kommissionen har forelagt ovennævnte forslag til henstilling på grundlag af en anmodning

fra Rådet i resolutionen af 7. oktober 1997 om dette spørgsmål.

Forslaget tager sigte på at fastlægge retningslinjer for mindstekrav, der skal anvendes i for-

skellige faser af de miljøinspektioner, der udføres i medlemsstaterne, og vil medvirke til at

skabe større overensstemmelse med Fællesskabets miljølovgivning og forbedre dens gennem-

førelse og håndhævelse i alle medlemsstater.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Generelle bemærkninger

Kommissionen har i substansen accepteret fem af de femten ændringer, Europa-Parlamentet

har vedtaget, forudsat at forslaget fortsat får form af en henstilling. Rådet, der støtter Kom-

missionens forslag om en henstilling om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

på indeværende stadium, medtager i sin fælles holdning i princippet helt eller delvis en række

af de af Europa-Parlamentets ændringer, som Kommissionen har accepteret i sit ændrede
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forslag. De af Europa-Parlamentets ændringer, som Rådet ikke har accepteret, er angivet

sammen med de specifikke bemærkninger til de forskellige afsnit af den fælles holdning.

Specifikke bemærkninger

Nedenfor er der redegjort for de vigtigste af de ændringer til teksten, som Rådet er blevet

enigt om.

Præambel

Rådet har ændret præamblen for at bringe den på linje med indholdet i den fælles holdning. For at

skabe større klarhed og sammenhæng er nogle af de nuværende betragtninger - f.eks. navnlig be-

tragtning 8 (mindstekrav, der er nødvendige på dette stadium), betragtning 9 (anvendelsesområdet

som præciseret i afsnit II) og betragtning 16 (frivillig ordninger under afsnit III) - blevet ændret, og

følgende nye betragtninger er indsat:

= betragtning 5: anerkendelse af, at der findes forskellige systemer og forskellig praksis for in-
spektion i de forskellige medlemsstater, på linje med Rådets resolution af 7. oktober 1997,
idet det understreges, at ansvaret for miljøinspektion fortsat ligger hos medlemsstaterne;

= betragtning 10: hensyntagen til fordelingen af ansvaret på godkendelses- og inspektionstjene-
ster, når inspektionerne foretages;

= betragtning 17: krav til medlemsstaterne om at aflægge rapport til Kommissionen og Rådet
om erfaringerne med at gennemføre henstillingen og efterfølgende anmodning til Kommissi-
onen om regelmæssig orientering af Europa-Parlamentet;

= betragtning 19: IMPEL og medlemsstaterne skal sammen med Kommissionen arbejde videre
med spørgsmålet om miljøinspektørernes uddannelse og kvalifikationer;

= betragtning 21: under hensyntagen til de erfaringer, medlemsstaterne opnår ved anvendelsen
af denne henstilling, IMPEL's senere drøftelser og resultaterne af de frivillige ordninger, der
indføres i medfør af henstillingen, skal Kommissionen videreudvikle mindstekravene med
hensyn til anvendelsesområde og substans og fremsætte supplerende forslag, der i givet fald
vil kunne omfatte et direktivforslag.

Rådet har ikke medtaget den nye betragtning om Det Europæiske Miljøagentur, som Europa-
Parlamentet har foreslået, og som Kommissionen har accepteret i det ændrede forslag, da den fælles
holdning ikke tildeler agenturet nogen rolle på dette område.
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Afsnit 1 (formål)

Formålet med den foreslåede henstilling er at fastsætte mindstekrav, der skal gælde for tilrettelæg-

gelse, udførelse, opfølgning og offentliggørelse af resultaterne af miljøinspektioner i medlemssta-

terne for derigennem at øge overensstemmelse med og bidrage til en ensartet gennemførelse og

håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning i alle medlemsstaterne. Tilgangen og teksten er i

princippet uændret (Rådet har kun foretaget en mindre redaktionel ændring for at skabe større klar-

hed).

Afsnit II (Definitioner)

Rådet har præciseret og indskrænket henstillingens anvendelsesområde (stk. 1, litra a)) med hensyn

til den type anlæg, som mindstekravene finder anvendelse på; den dækker nu alle industrianlæg og

andre virksomheder og anlæg, hvis luftemissioner og/eller vandudledninger og/eller affaldsbortskaf-

felses- eller genindvindingsaktiviteter er omfattet af krav om godkendelse, tilladelse eller licens i

henhold til Det Europæiske Fællesskabs lovgivning ("kontrollerede anlæg") med forbehold af speci-

fikke inspektionsbestemmelser i gældende EF-lovgivning.

Rådet har ikke medtaget nukleare anlæg, som oprindeligt var omfattet af Kommissionens forslag, i

sin fælles holdning, fordi der gælder særskilte og specifikke lovbestemmelser for disse anlæg, som

henhører under Euratom-traktaten, og det er derfor inden for denne ramme, de pågældende be-

stemmelser skal udbygges eller ændres, hvis der opstår behov herfor.

Andre ændringer i affattelsen af dette afsnit har haft til formål at skabe større klarhed og omfatter:

præcisering af, hvad der forstås ved "EF-lovkrav" (stk. 2, litra a)), opfølgning på grundlag af resul-

taterne af overvågningen af kontrollerede anlægs miljøvirkninger (stk. 2, litra b)), præcisering af de

aktiviteter, der omfattes af miljøinspektionerne (stk. 2, litra c)).

Afsnit III (Tilrettelæggelse og udførelse af miljøinspektioner)

Den vigtigste ændring, som Rådet har indført, er tilføjelsen af et stk. 3, der har til formål at fremme

den bedste praksis i hele Fællesskabet, hvorved medlemsstaterne i samarbejde med IMPEL (EU's

netværk til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning) kan overveje at indføre en frivillig

ordning, hvor medlemsstaterne rapporterer og rådgiver om inspektorater og inspektionsprocedurer i
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medlemsstaterne under hensyntagen til de forskellige ordninger og sammenhænge, som de fungerer

indenfor, og aflægge rapport til de berørte medlemsstater om resultaterne heraf.

Rådet har ikke medtaget Europa-Parlamentets ændringsforslag om tilføjelse af et stykke om imøde-

gåelse af retsstridige grænseoverskridende metoder på miljøområdet ved samordning af inspektio-

ner mellem medlemsstaterne, da det hverken fandt bestemmelsen hensigtsmæssig eller helt klar i

denne sammenhæng, mens samordning mellem inspektionsmyndigheder blev tilføjet i det følgende

afsnit IV (jf. ny stk. 5, litra g) nedenfor).

Afsnit IV (Miljøinspektionsplaner)

Rådet har indført nogle få ændringer med henblik på at gøre teksten klarere og bedre, navnlig ved-

rørende:

Stk. 3, litra d): behandling af eventuelle oplysninger om og fra tidligere inspektioner;

Stk. 5, litra b): hensyntagen til redegørelser fra kontrollerede anlæg i henhold til EMAS-forordnin-

gen;

Stk. 5, litra e): hensyntagen til miljørisici i programmerne for rutinemæssige miljøinspektioner;

et nyt stk. 5, litra g): sikring af samordning mellem de forskellige inspektionsmyndigheder, hvor det

er relevant.

Afsnit V (Anlægsbesøg)

De vigtigste ændringer, der navnlig vedrører affattelsen, har til formål at gøre henstillingen klarere

og lette gennemførelsen af den.

De vedrører:

Stk. 1, litra a): passende kontrol med at EF-lovkravene overholdes;

Stk. 2, litra a): yderligere kriterier for rutinemæssige anlægsbesøg (undersøgelse af hele spektret af

de relevante miljøvirkninger);

Stk. 3, litra c): de betingelser, hvorunder der udføres ikke-rutinemæssige besøg (eventuelt med hen-

blik på at hjælpe med at give en første godkendelse/tilladelse/licens eller sikre, at kravene til god-

kendelse/tilladelse/licens overholdes).
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Afsnit VI (Rapporter og konklusioner efter anlægsbesøg)

Den vigtigste ændring, som Rådet har indført vedrørende rapporteringskrav, vedrører stk. 2, hvor

det i den fælles holdning hedder, at de komplette rapporter, og hvor dette ikke er muligt, konklusio-

nerne af disse rapporter skal meddeles til driftsherren for det pågældende kontrollerede anlæg og

gøres tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med direktiv 90/313/EØF. Rådet har an-

lagt en pragmatisk synsvinkel med det formål at undgå en besværlig procedure, således at den kom-

plette rapport under alle omstændigheder meddeles den pågældende driftsherre, samtidig med at det

sikres, at disse rapporter også gøres tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med den

gældende EF-lovgivning på dette område.

Med hensyn til fristen for udarbejdelse af rapporter har Rådet ikke accepteret den præcise frist,

Europa-Parlamentet har anført (to måneder), men har dog taget hensyn til ånden i denne ændring,

idet det i den fælles holdning har tilføjet, at rapporterne skal færdigudarbejdes så hurtigt som muligt

(stk. 1).

Afsnit VII (Undersøgelser af alvorlige ulykker, hændelser og tilfælde af ikke overensstem-

melse)

Teksten er blevet forenklet ved, at Rådet har indsat bestemmelsen om, at driftsherren skal træffe

passende foranstaltninger med henblik på opfølgning (stk. 2 i Kommissionens forslag), i slutningen

af stk. 1 (litra e).

Afsnit VIII (Rapportering om miljøinspektionsvirksomhed generelt)

Rådet har omformuleret dele af teksten for at gøre den mere klar og for at skabe større sammen-

hæng med andre afsnit i henstillingen for så vidt angår timingen af medlemsstaternes rapportering

om deres erfaringer med gennemførelsen af henstillingen samt indholdet af rapporterne, som er ble-

vet forenklet i den fælles holdning.

Afsnit IX (Gennemgang og videreudvikling af henstillingen)

Dette afsnit, der har fået ny overskrift i den fælles holdning, er blevet udvidet af Rådet, som i prin-

cippet har accepteret Europa-Parlamentets ændringer, der nu figurerer i det nye stk. 2 og 3, der om-

handler henholdsvis miljøinspektørernes kvalifikationer (IMPEL opfordres til i samarbejde med

Kommissionen og andre berørte parter at udarbejde et arbejdsdokument om dette emne) og uddan-

nelsesprogrammer (hvor bedste praksis bør udvikles af medlemsstaterne i samarbejde med Kom-

missionen og IMPEL).
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Rådet har ikke fundet det hensigtsmæssigt at indføre en henvisning til Det Europæiske Miljøagen-

turs rolle i denne sammenhæng, således som foreslået af Europa-Parlamentet og accepteret af

Kommissionen i det ændrede forslag.

Afsnit X (Gennemførelse)

Teksten, som ændret i den fælles holdning, er i overensstemmelse med standardklausulen.

Kommissionen har tilsluttet sig Rådets ændringer.

________________________
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1998/0358 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets fælles holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om
mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

1. PROCEDURE

Forslaget (KOM(1998)772 endelig – 1998/0358(COD) af 16. december 1998 blev forelagt
Rådet den 17. december 1998 i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 175, stk. 1,
(dengang artikel 130 S, stk. 1).

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. april 1999 (EFT C 169,
16.6.1999, s. 12).

Regionsudvalget afgav udtalelse den 16. september 1999 (EFT C 374, 23.12.1999, s. 48).

Europa-Parlamentet afgav udtalelse i henhold til den fælles beslutningstagningsprocedure ved
førstebehandlingen den 16. september 1999.

Efter Europa-Parlamentets udtalelse og i medfør af EF-traktatens artikel 250, stk. 2, vedtog
Kommissionen den 3. december 1999 et ændret forslag (KOM(1999)652 endelig).

Rådets fælles holdning blev vedtaget den 30.3.2000.

2. FORMÅLET MED HENSTILLINGEN

Den foreslåede henstilling vil bidrage til at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten og
beskytte menneskers sundhed, som det kræves i henhold til EF-traktatens artikel 174.

Formålet med forslaget er at opstille retningslinjer for mindstekrav for miljøinspektioner af
industrianlæg og andre virksomheder og anlæg ('kontrollerede anlæg'), hvis emissioner til
luften, vandudledninger og/eller affaldsbortskaffelsesaktiviteter forudsætter godkendelse,
tilladelse eller licens i henhold til fællesskabslovgivningen. Retningslinjerne vedrører
tilrettelæggelse af og udførelse af sådanne inspektioner og opfølgning og offentliggørelse af
inspektionsresultaterne. Målet er at styrke overensstemmelse med og bidrage til en mere
konsekvent gennemførelse og håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning i alle
medlemsstaterne.

Forslagets bestemmelser sørger for, at miljøinspektioner kontrollerer og fremmer
kontrollerede anlægs overensstemmelse med fællesskabslovgivningen omsat til eller anvendt i
medlemsstaterne. Med henblik herpå skal:
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– inspektioner, uanset om de er rutinemæssige eller ej, omfatte anlægsbesøg, efterprøvning
af selvovervågning foretaget af driftsherren af de kontrollerede anlæg, kontrol af
anlægsområdet, udstyr og miljøledelsens tilstrækkelighed på området såvel som
driftsherrens optegnelser

– medlemsstaterne på forhånd opstille planer for miljøinspektion, der dækker hele deres
territorium og alle anlæg

– anlægsbesøg så hurtigt som muligt følges op med rapporter, der indeholder resultater,
vurderinger og konklusioner.

Med henblik på større gennemsigtighed og inddragelse af offentligheden er der bestemmelser
om, at de forberedte inspektionsplaner og anlægsbesøgsrapporter skal stilles til rådighed for
offentligheden i overensstemmelse med direktivet om fri adgang til miljøoplysninger (direktiv
90/313/EØF).

Kommissionen opfordres til at reviderer henstillingens gennemførelse og effektivitet så
hurtigt så muligt efter modtagelsen af medlemsstaternes rapporter om deres erfaringer med
ordningen.

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER

3.1. Generelle bemærkninger

Forudsat forslaget beholdt sin form som henstilling, accepterede Kommissionen
principielt fem af de femten ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog ved
førstebehandlingen. Kommissionens ændrede forslag KOM(1999)652 endelig af
3. december 1999 tog disse fem ændringer i betragtning. To af disse fem ændringer
er i ændret form indarbejdet i den fælles holdning.

Kommissionen finder, at den fælles holdning imødekommer formålene i forslaget, og
at der er blevet foretaget nogle nyttige ændringer.

3.2 Detaljerede bemærkninger

3.2.1 De af Parlamentets ændringsforslag, som Kommissionen godkendte, og som er
indarbejdet fuldt ud eller i ændret form i den fælles holdning

Ændringsforslag nr. 16 indfører et nyt afsnit VIIIa. I første del opfordres
Kommissionen til i samarbejde med IMPEL, Det Europæiske Miljøagentur (EMA)
og andre involverede parter til at udarbejde minimumskriterier for kvalifikationerne
hos miljøinspektører, der udpeges til at foretage miljøinspektioner. Kommissionens
ændrede forslag har medtaget denne del, men uden henvisning til EMA, da denne
slags aktivitet ikke henhører under Agenturets funktioner. Den fælles holdning
omformulerer denne bestemmelse i afsnit IX, stk. 2, som en opfordring til IMPEL, i
samarbejde med Kommissionen og andre interesserede parter til at udarbejde et
arbejdsdokument om de bedste fremgangsmåder med hensyn til miljøinspektørers
kvalifikationer. Kommissionen accepterer, at IMPEL's status i forhold til Rådet og
Parlamentet gør det mere hensigtsmæssig at udforme bestemmelsen som en
opfordring, og at IMPEL's arbejdsdokument af subsidiaritetsgrunde kun skal vedrøre
bedste fremgangsmåder for kvalifikationer.
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Andet afsnit af ændringsforslag nr. 16 vedrørende uddannelsesprogrammer for
inspektører blev indarbejdet i afsnit VIIIa i Kommissionens ændrede forslag.
Bestemmelsen, der optræder som afsnit IX(3) i den fælles holdning, ændres til at
henvise til udviklingen af bedste fremgangsmåder med hensyn til
uddannelsesprogrammer. Kommissionen mener, at ændringsforslagets indhold er
medtaget, og at Rådets ændring er i overensstemmelse med overholdelse af
subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag nr. 24 indeholdt bestemmelse om, at anlægsbesøgsrapporter skulle
stilles til rådighed for offentligheden senest 2 mdr. efter inspektionen. Kommissionen
indførte i afsnit VI(2) i sit ændrede forslag en bestemmelse om, at disse rapporter
skulle afsluttes senest 2 mdr. efter anlægsbesøget (idet det underforstås, at offentlig
tilgængelighed omfattes af direktiv 90/313/EØF). Den fælles holdning ændrer i sidste
sætning af afsnit VI(1) ændringen ved at bestemme, at rapporter skal afsluttes så
hurtigt som muligt. Da omstændighederne ved anlægsbesøg og arbejdet med at
udarbejde rapporterne måtte variere i omfattende grad, erkender Kommissionen, at
en specifik tidsfrist kan være vilkårlig. Bestemmelsen i den fælles holdning er nyttig
som en konstant påminder om behovet for at færdiggøre rapporterne så hurtigt som
muligt og kan som sådan accepteres af Kommissionen.

3.2.2 Parlamentets ændringsforslag, der er godkendt af Kommissionen, men som ikke er
med i den fælles holdning

Kommissionens ændrede forslag medtog ændringsforslag nr. 10 (stk. 2a) ved at
indsætte et nyt afsnit i afsnit III, der for at imødegå retsstridige grænseoverskridende
metoder på miljøområdet anbefaler medlemsstaterne i samarbejde med IMPEL og
Kommissionen at fremme samordningen af inspektioner og inspektionstjenester
mellem medlemsstaterne. Den fælles holdning udelader dette afsnit og erstatter
afsnittet beskrevet nedenfor under afsnit III. Kommissionen er tilfreds med det afsnit,
der er indsat i stedet, som den anser for en forbedring af Europa-Parlamentets
ændringsforslag.

Kommissionens ændrede forslag indarbejdede ændringsforslag nr. 17 ved at indsætte
en specifik henvisning til EMA som berørt part, hvis bidrag skal tages i betragtning i
forbindelse med Kommissionens gennemgang af henstillingens gennemførelse.
Henvisningen til EMA er udeladt fra den fælles holdning. Kommissionen var glad
for at kunne tilføje den udtrykkelige henvisning til EMA i anerkendelse af den rolle,
Agenturet kunne spille i visse aspekter af gennemgangen. Ikke desto mindre er det
op til Kommissionen at afgøre, hvem der er berørte parter i forbindelse med
gennemgangen, og hvadenten EMA er udtrykkelig nævnt eller ej, er det op til
Kommissionen at tage EMA's bidrag i betragtning, hvis det forekommer
hensigtsmæssigt. Kommissionen kan derfor acceptere at udelade henvisningen til
EMA i den fælles holdning.

Ændringsforslag nr. 1 (en betragtning om at EMA kan rådgive og bistå med støtte)
blev medtaget i Kommissionens ændrede forslag som betragtning 3a. Udeladelse i
den fælles holdning af henvisninger til EMA i den ændrede udgave af
ændringsforslag nr. 16 og ikke indarbejdelsen af ændringsforslag nr. 17 betyder, at
denne betragtning ikke har nogen parallel i forslagets nummererede afsnit. Den er
derfor blevet udeladt fra betragtningerne i den fælles holdning.



5

3.2.3 Ændringer foretaget af Rådet i det ændrede forslag

Betragtninger

Betragtningerne i Kommissionens ændrede forslag er blevet ændret for at afspejle det
forhold, at forslaget er underlagt proceduren for fælles beslutningstagning, og at der
er foretaget ændringer i nogle bestemmelser, navnlig afsnit II(1)(a), III(3) og IX.
Kommissionen er forvisset om, at disse ændringer var nødvendige. Der er desuden
blevet foretaget nogle få mindre redaktionelle ændringer, der dog ikke berører
indholdet.

Betragtning 17 og 21 er specifikt blevet indsat for at imødekomme Europa-
Parlamentets ønsker. I betragtning 17 erkendes det i den fælles holdning, at det er
vigtigt at holde Europa-Parlamentet regelmæssigt underrettet om erfaringerne med
anvendelsen af henstillingen, og betragtning 21 anerkender, at Kommissionen altid
har initiativret med hensyn til fremtidige forslag, herunder hvorvidt det er
hensigtsmæssigt at stille forslag om et direktiv. Efter Kommissionens mening vil
medtagelse af betragtning 21 fungere som en tilskyndelse til medlemsstaterne til at
efterkomme alle bestemmelserne i henstillingen.

Afsnit I (Formål)

Henvisningen i det ændrede forslag til en ‘mere ensartet gennemførelse' er i
tydelighedens interesse og for at muliggøre bedre oversættelse blevet ændret i den
fælles holdning til en 'mere konsekvent gennemførelse'.

Afsnit II (Anvendelsesområde)

Stk. (1)(a) er blevet ændret for at tydeliggøre, hvilke miljøinspektioner forslaget
gælder for. For det første gives der en mere specifik beskrivelse af industrianlæg med
henvisning til den slags emissioner, udledninger og aktiviteter, der måtte være
underlagt godkendelseskrav i henhold til fællesskabslovgivningen. Kommissionen
foreslog denne ændring som en forbedring af ordlyden.

For det andet er der i den fælles holdning blevet fjernet enhver henvisning til
inspektioner af nukleare anlæg fra forslagets anvendelsesområde. Kommissionen var
enig i, at bestemmelsen om nukleare inspektioner i sit ændrede forslag var for
vidtrækkende og krævede tydeliggørelse, men finder det stadig hensigtsmæssigt at
omfatte de nukleare anlæg, der omfattes af direktivet fra 1996 om Euratoms
grundlæggende sikkerhedsnormer. Kommissionen kan ikke desto mindre, i lyset af
Rådets erklæring med opfordring til Kommissionen om at fremsætte et separat
forslag om miljøkontrol af nukleare anlæg og af Kommissionens erklæring om at
have forstået opfordringen, acceptere udeladelsen af nukleare anlæg fra dette forslags
anvendelsesområde. Kommissionen vil i et separat forslag kunne anbefale
retningslinjer, som er mere specielt egnede for inspektion af nukleare anlæg.

Der er blevet indført ændringer i stk. (2)(a), (b) og (c) og (4)(a), som Kommissionen
anser for forbedringer og øget tydelighed.

Afsnit III (tilrettelæggelse og udførelse af miljøinspektioner)

Den fælles holdning sætter i afsnit III(3) en ny bestemmelse ind i stedet for Europa-
Parlamentets ændringsforslag nr. 10, der var medtaget i Kommissionens ændrede
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forslag. Kommissionen finder, at denne nye bestemmelse er klarere i sit formål end
ændringsforslag nr. 10, hjælper bedre med at opfylde forslagets formål som anført i
afsnit I og forudser en hensigtsmæssig og nyttig rolle for IMPEL.

Afsnit IV (Miljøinspektionsplaner)

Der er blevet indført nogle mindre redaktionelle ændringer i den fælles holdning, der
vedrører afsnit IV(3)(d), (4)(b) og (5)(b) og (e). Der er under afsnit IV(5) blevet
tilføjet et nyt underpunkt (g). Efter Kommissionens mening øger disse tekstens
klarhed.

Afsnit V (Anlægsbesøg)

Der er blevet foretage mindre redaktionelle ændringer i den fælles holdning, der
berører afsnit V(1)(a), (2)(a) og (3)(c). Efter Kommissionens mening ændrer disse
ikke de pågældende bestemmelsers indhold, og tilføjelsen af nogle ord i
afsnit V(3)(c) er en forbedring.

Afsnit VI (Rapporter og konklusioner efter anlægsbesøg)

Afsnit VI(2) i den fælles holdning indeholder bestemmelser om at konklusionerne af
anlægsbesøgsrapporter skal meddeles driftsherren af det pågældende kontrollerede
anlæg, når det ikke er praktisk muligt at meddele den fuldstændige rapport. Dette
ændrer Kommissionens forslag, der sagde, at rapporter skulle meddeles driftsherren
uden undtagelse. Kommissionen vil foretrække, at rapporterne altid sendes til de
pågældende driftsherrer, men mener, at en offentlig myndigheder objektivt vil skulle
berettige grundene til, at det er praktisk umuligt at meddele den fuldstændige rapport.
Den bemærker også, at den fuldstændige rapport vil være tilgængelig for driftsherrer
på samme måde som for enhver anden person i henhold til direktiv 90/313.

Afsnit VII (Undersøgelser af alvorlige ulykker, hændelser og tilfælde af ikke
overensstemmelse)

Den fælles holdning udelader stk. 2 i dette afsnit i Kommissionens forslag, men
indarbejder indholdet i et nyt underafsnit (e) i stk. (1). Kommissionen billiger denne
fremgangsmåde.

Afsnit VIII (Rapportering af miljøinspektionsvirksomhed generelt)

Der er foretaget en redaktionel ændring i stk. (1), der er tilknyttet ændringen i afsnit
X med krav om offentliggørelse i Det Europæiske Fællesskabs Tidende.
Bestemmelsens indhold forbliver det samme.

Med den fælles holdning sker der en række små redaktionelle og andre ændringer i
stk. (2). Efter Kommissionens mening berører de ikke indholdet af retningslinjerne
her og heller ikke nyttigheden af medlemsstaternes rapporter, og disse ændringer
accepteres således af Kommissionen.

Afsnit X (Gennemførelse)

Den fælles holdning ændrer dette afsnit i overensstemmelse med den almindelige
formulering af denne bestemmelse. Kommissionen er tilfreds hermed.



7

4. KONKLUSION

Rådets ændringer berører generelt ikke forslagets indhold og hjælper ofte med til at
tydeliggøre bestemmelserne. Udeladelsen af nukleare inspektioner fra forslagets
anvendelsesområde er en væsentlig ændring, men Rådets og Kommissionens erklæringer er
tilstrækkelige til, at der kan udarbejdes nye og mere specifikke retningslinjer for nukleare
anlæg. Alt taget i betragtning støtter Kommissionen den fælles holdning.


