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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

FORORDNING (EF) Nr.     /2001

af

om aktion mod personelminer

i udviklingslande

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 248E af 29.8.2000, s. 115.
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 25. oktober 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets

fælles holdning af            (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse
af            (endnu ikke offentliggjort i EFT).



7776/1/01 REV 1 KSH/bp 2
DG E II   DA

(1) Det Europæiske Fællesskab er bekymret over tilstedeværelsen af personelminer og andre

ueksploderede anordninger i områder, hvor civilsamfund forsøger at overvinde følgerne af

væbnede konflikter.

(2) Personelminer er årsag til lidelser og ulykker, især i de fattigste dele af verden, og udgør en

alvorlig hindring for den økonomiske udvikling, gør det svært for flygtninge og fordrevne at

vende hjem og vanskeliggør humanitære bistandsoperationer, genopbygning og rehabilitering

samt genskabelsen af normale sociale forhold.

(3) Fællesskabet er fast besluttet på at bidrage fuldt ud til at nå målet om en total og verdensom-

spændende afskaffelse af personelminer i de kommende år.

(4) Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har ydet det største bidrag til den bredere

internationale indsats for at overvinde de tragedier, der er forbundet med personelminer.

(5) Indsatsen for at få fjernet alle personelminer befinder sig stadig i et tidligt stadium, og Fælles-

skabet bør derfor beslutsomt fortsætte med at påtage sig lederskabet, indtil det mål er nået

fuldt ud.

(6) Denne forordning er en direkte reaktion på konventionen om forbud mod brug, oplagring, pro-

duktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion (Ottawa-konventionen).
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(7) Finansiel bistand bør derfor fortrinsvis gives til de udviklingslande, der har engageret sig i

kampen mod personelminer, og som er parter i Ottawa-konventionen.

(8) Fællesskabets minebekæmpelsesaktioner er ofte en integreret del af aktiviteter i forbindelse

med humanitær bistand, rehabilitering, genopbygning og udvikling og er samtidig en særskilt

og specialiseret aktivitet, der har sine egne klare prioriteter, operationelle krav og politiske

hensyn.

(9) Nye eller nuværende aktioner, der udgør en del af sådanne aktiviteter eller af rammepro-

grammer for forskning og udvikling inden for minebekæmpelsesaktionsteknologi, vil fortsat

blive finansieret over specifikke budgetposter og efter omstændighederne blive støttet, supple-

ret og koordineret i henhold til denne forordning.

(10) For at Fællesskabet kan bidrage effektivt til forebyggende minebekæmpelsesaktioner, er det

nødvendigt at give mulighed for fællesskabsaktioner til destruktion af oplagrede personel-

miner i forbindelse med foranstaltninger til destruktion af personelminer i jorden.

(11) Den videnskabelige forskning bør styrkes for at udvikle teknologier, der gør det muligt at

forbedre minedetektionen og identificere mineområder med større præcision.

(12) Fællesskabet skal kunne forvisse sig om, at de minerydningsaktioner, der finansieres, har

været effektive. Det må derfor gøre brug af de dertil egnede tekniske midler, herunder om

nødvendigt militærteknologi.
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(13) Denne forordning skal udgøre grundlaget for en sammenhængende og effektiv fremgangs-

måde for Fællesskabets minebekæmpelsesaktioner i udviklingslandene ved at fremme en

integrerende strategi, der koordineres indbyrdes mellem Kommissionen, medlemsstaterne og

det internationale samfund på alle minebekæmpelsesaktionernes stadier.

(14) En sådan fremgangsmåde bør ikke forhindre Fællesskabet i at reagere på humanitære nødsi-

tuationer, når der er behov herfor.

(15) Det er vigtigt at sikre sammenhængen mellem disse aktioner og Den Europæiske Unions

samlede udenrigspolitik, herunder den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordnings gennemførelse bør

vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28 juni 1999 om

fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges

Kommissionen1.

(17) Problemet med personelminer kræver på grund af dets livstruende karakter og globale udbre-

delse effektive, fleksible og om nødvendigt hurtige beslutningsprocedurer for finansiering af

Fællesskabets mineaktioner.

(18) I denne forordning fastlægges der for dens samlede varighed en finansieringsramme, der

udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden, som omhandlet i punkt 33 i

den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og

Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren2.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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(19) Fællesskabet bør sikre den størst mulige gennemsigtighed ved gennemførelsen af den finan-

sielle bistand og en streng kontrol med brugen af bevillinger.

(20) Beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser og bekæmpelse af svig og

uregelmæssigheder udgør en integrerende del af denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Denne forordning fastsætter procedurerne for gennemførelsen af Fællesskabets foranstaltnin-

ger mod personelminer inden for rammerne af Fællesskabets udviklingssamarbejdspolitik og frem-

mer samtidig en konsekvent og sammenhængende humanitær minerydningsstrategi i overensstem-

melse med konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer

samt om deres destruktion (i det følgende benævnt "Ottawa-konventionen").

2. De foranstaltninger, der omhandles i denne forordning, skal gennemføres i udviklingslande

eller være direkte knyttet til situationer, der opstår i udviklingslande, især i de mest udsatte af disse

lande samt i de lande, der forsøger at overvinde følgerne af konflikter.

Minebekæmpelsesaktioner bør integreres i alle landestrategier for de udviklingslande, der lider

under følgerne af personelminer.
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Artikel 2

1. Fællesskabets indsats i henhold til denne forordning tager sigte på at bistå lande, der lider

under følgerne af personelminer, med at skabe de nødvendige forudsætninger for deres økonomiske

og sociale udvikling ved:

(a) at støtte udarbejdelsen, overvågningen og gennemførelsen af en civil minebekæmpelses-

aktionsstrategi;

(b) at bistå de ramte lande med at gennemføre Ottawa-konventionen;

(c) at skabe og videreføre internationale strukturer og lokal kapacitet i de ramte lande, så

minebekæmpelsesaktioner kan gennemføres så effektivt som muligt;

(d) at reagere på humanitære nødsituationer, forhindre ulykker og støtte rehabiliteringen af

mineofre;

(e) at støtte forsøg med og ibrugtagning af passende minebekæmpelsesaktionsudstyr og

-teknikker i de ramte lande;

(f) at forbedre koordinationen med de endelige brugere af minerydningsudstyret på et tidligt trin i

forskningen og støtte brugen af disse teknologier i de fattigste mineramte lande;
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(g) at fremme minerydningsaktioner, der er forenelige med det lokale miljø og en bæredygtig

udvikling i den berørte region;

(h) at øge koordinationen mellem de internationale aktører inden for minebekæmpelse.

2. De foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, kan omfatte alle aktiviteter

i forbindelse med indsatsen mod personelminer, der kan støtte de nødvendige målsætninger for

økonomisk og social udvikling, herunder:

(a) undervisning i minefarer;

(b) uddannelse af specialister;

(c) opmåling og markering af formodede mineområder;

(d) sporing og identifikation af personelminer;

(e) minerydning efter humanitære standarder og destruktion af personelminer i jorden og i

forbindelse hermed destruktion af oplagrede personelminer;

(f) bistand til ofre, revalidering og socioøkonomisk reintegrering af mineofre;

(g) informationsforvaltning, herunder geografiske informationssystemer;

(h) andre aktiviteter, der bidrager til at mindske de menneskelige, økonomiske og miljømæssige

skader af personelminer.
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3. I forbindelse med stk. 2 lægges der særlig vægt på foranstaltninger i de lande, der er hårdest

ramt af mineproblemet, og hvor personelminer eller, i forbindelse hermed, anden ueksploderet

ammunition er årsag til mange civile tilskadekomne, eller hvor tilstedeværelsen eller den formodede

tilstedeværelse af sådanne anordninger er en væsentlig hindring for genskabelsen af økonomiske og

sociale aktiviteter eller for udvikling og derfor kræver en særlig langsigtet indsats, som ikke kan

gøres gennem humanitær nødhjælp eller genopbygningsbistand.

4. For at skabe større sammenhæng, komplementaritet og synergi i de regionale samarbejds-

programmer og projekter i forbindelse med humanitær bistand, rehabilitering, genopbygning og

udvikling vil mineaktioner, der kan finansieres inden for rammerne af sådanne programmer eller

projekter, fortsat blive finansieret via den budgetpost, der finansierer hovedaktionen. Disse aktivi-

teter kan om nødvendigt suppleres eller støttes af mineaktioner, der finansieres under denne for-

ordning.

Artikel 3

De foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, skal i princippet være til fordel

for de lande, der er engageret i bekæmpelsen af personelminer, og som er parter i Ottawa-konventi-

onen. Der kan gøres undtagelser for humanitære nødsituationer, bistand til mineofre og aktioner, der

direkte støtter udsatte civile samfund, såsom flygtninge og fordrevne, eller hvis den nationale for-

valtning ikke fungerer.
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Artikel 4

1. Partnere, der er berettigede til finansiel støtte i henhold til denne forordning, kan omfatte re-

gionale og internationale organisationer og organer, ikke-statslige organisationer (ngo'er), nationale,

regionale og lokale regeringer, deres departementer og organer, institutter samt offentlige og private

aktører med relevant særlig ekspertise og erfaring.

2. Deltagelse i udbud og aftaler er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer i

medlemsstaterne og i det støtteberettigede land. I behørigt begrundede særlige tilfælde kan delta-

gelsen udvides til at omfatte tredjelande.

3. Virksomheder og andre organisationer, der deltager i udbud, skal påvise, at deres arbejdsprak-

sis ikke udsætter deres medarbejdere for unødig risiko, og at denne praksis ledsages af en passende

ulykkes- og ansvarsforsikringsordning for medarbejderne.

Artikel 5

1. Bistand, der ydes af Fællesskabet under denne forordning, kan benyttes til at finansiere faglig

bistand, uddannelse, personale eller andre tjenesteydelser i forbindelse med minebekæmpelsesaktio-

ner; forsøg med udstyr og teknikker; logistisk støtte, indkøb, tilvejebringelse og oplagring af alle

former for udstyr, leverancer og arbejder, der er nødvendige for at gennemføre minebekæmpelses-

aktioner; undersøgelser og konferencer samt foranstaltninger til at styrke den internationale koordi-

nation af minebekæmpelsesaktioner; evaluerings- og overvågningsmissioner; aktiviteter, der skal

øge den offentlige bevidsthed; samt udgifter til at fremhæve bistandens fællesskabskarakter.

2. Fællesskabets finansiering i henhold til denne forordning ydes i form af gavebistand.
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3. Såfremt foranstaltningerne er omfattet af finansielle aftaler mellem Fællesskabet og partner-

landet, skal sådanne aftaler fastsætte, at betalingen af skatter, told eller enhver anden afgift ikke

påhviler Fællesskabet.

Artikel 6

Finansieringsrammen for gennemførelsen af Fællesskabets minebekæmpelsesaktioner i perioden

2002-2009 i henhold til alle relevante retsforskrifter i forbindelse med artikel 2, stk. 4, er

240 mio. EUR. Af dette beløb stilles 140 mio. EUR til rådighed for mineaktioner i henhold til denne

forordning og Rådets forordning (EF) ... af ... om aktion mod personelminer i tredjelande med

undtagelse af udviklingslande.1

Budgetmyndigheden fastsætter de årlige bevillinger inden for de grænser, der sættes af det finan-

sielle overslag.

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det relevante geografiske udvalg.

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

artikel 8.

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

3. Udvalget vedtager selv forretningsorden.

                                                
1 Se side ... i dette EFT.
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Artikel 8

1. Kommissionen fremmer på grundlag af en regelmæssig udveksling af oplysninger, herunder

udveksling af oplysninger på stedet, en effektiv koordination af Fællesskabets og medlemsstaters

bistandsindsats for at gøre deres programmer mere sammenhængende og komplementære.

2. Kommissionen kan søge muligheder for samfinansiering med andre donorer, særlig med

medlemsstaterne.

3. Kommissionen fremmer koordination og samarbejde med internationale bidragydere og aktø-

rer, især institutioner, som er en del af FN-systemet, og med ikke-statslige organisationer (ngo'er)

samt med relevante centre såsom det internationale center for humanitær minerydning (GICHD) i

Genève.

4. Der træffes de nødvendige foranstaltninger til at synliggøre Fællesskabets bidrag.

Artikel 9

1. Kommissionen vurderer, træffer afgørelse om og administrerer foranstaltninger, der er om-

fattet af denne forordning, i overensstemmelse med gældende budgetprocedurer og andre procedu-

rer, særlig procedurerne i artikel 116 og 118 i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende

De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1.

                                                
1 EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 762/2001 (EFT

L 111 af 20.4.2001, s. 1).
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2. Finansieringsafgørelser vedrørende beløb på over 3 mio. EUR træffes efter proceduren i arti-

kel 7, stk. 2.

3. Kommissionen underretter det i artikel 7, stk. 1, omhandlede relevante udvalg om enhver

finansieringsafgørelse vedrørende beløb på under 3 mio. EUR. Disse oplysninger skal foreligge

senest en uge før finansieringsafgørelsens vedtagelse.

4. Kommissionen kan træffe afgørelser, som ændrer finansieringsafgørelser, der er truffet efter

proceduren i artikel 7, stk. 2, når de ikke indebærer væsentlige ændringer eller en supplerende for-

pligtelse på over 20% af den oprindelige forpligtelse.

Artikel 10

1. Projekter skal indgå i den videre udvikling eller genopbygning af det pågældende land eller

den pågældende region og prioriteres og vurderes med hensyn til positive virkninger og omkost-

ningseffektivitet.

2. Når det er muligt, skal projektet klart integreres i et nationalt minebekæmpelsesprogram, der

koordineres af modtagerregeringen eller af lokalsamfundet i samarbejde med ngo'er eller af en

international institution, der er udpeget hertil. Målet skal være, at projektet senere skal overtages af

modtagerregeringen, lokalsamfundet eller ngo'er for at øge den lokale kapacitet og projektets bære-

dygtighed.
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Artikel 11

Alle finansieringsaftaler eller kontrakter, der indgås i henhold til denne forordning, skal indeholde

bestemmelser om, at Kommissionen og Revisionsretten kan gennemføre kontrol på stedet efter de

sædvanlige procedurer, der er fastsat af Kommissionen i henhold til de gældende regler, især proce-

durerne i finansforordningen.

Kommissionen kan desuden foretage kontrol og inspektion på stedet i overensstemmelse med

Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/961. De foranstaltninger, der træffes af Kommissionen,

skal sikre en tilstrækkelig beskyttelse af Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser i over-

ensstemmelse med Rådets forordning (EF,Euratom) nr. 2988/952.

Artikel 12

For at fremme den flerårige koordination og programmering af minebekæmpelsesaktioner vil et

strategidokument for personelminer, der omfatter horisontale retningslinjer og prioriteter for Fæl-

lesskabets minerydningsaktion samt en tidsplan for gennemførelsen heraf, regelmæssigt blive fore-

lagt på et fælles møde for de i artikel 7, stk. 1, omhandlede udvalg til behandling i overensstem-

melse med de procedurer, der er fastlagt i artikel 7, stk. 2. Strategidokumentet skal omfatte emner

såsom et flerårigt vejledende program og henvise til eksisterende nationale og regionale mine-

bekæmpelsesprogrammer, bidrag fra andre donorer, herunder medlemsstaterne, og de af Fælles-

skabets minebekæmpelsesaktioner, der finansieres over andre budgetposter. Strategidokumentet

skal også sendes til Europa-Parlamentet til orientering.

                                                
1 EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
2 EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
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Artikel 13

1. Kommissionen evaluerer regelmæssigt foranstaltninger finansieret af Fællesskabet for at fast-

slå, om målene for foranstaltningerne er blevet nået, og for at tilvejebringe retningslinjer for, hvor-

dan fremtidige foranstaltningers effektivitet kan forbedres.

2. I sin årlige rapport om EF's udviklingssamarbejde forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en redegørelse for udviklingen i alle Fællesskabets foranstaltninger og for

resultatet af de foretagne vurderinger. Rapporten skal angive, hvilke aktioner der er gennemført, og

hvilke beløb der er tildelt under de forskellige budgetposter.

Artikel 14

Hvert tredje år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen en samlet evaluering

for Europa-Parlamentet og Rådet af alle Fællesskabets minebekæmpelsesaktioner ledsaget af for-

slag til, hvad der i fremtiden skal ske med forordningen, og eventuelt af forslag til ændringer heraf.
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Artikel 15

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers

Tidende.

Den finder anvendelse indtil den 31. december 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

1. Den 11. april 2000 sendte Kommissionen Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

forordning om aktion mod personelminer (KOM (2000) 111 endelig af 14. marts 2000). Dette

forslag byggede på traktatens artikel 179. Det fastlægger omfanget af og målene for EF's mi-

neaktioner på verdensplan og fastlægger beslutningsprocedurerne (herunder for hasteaktioner)

på grundlag af en horisontal budgetpost (B7-661), som Europa-Parlamentet oprettede i 1996.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse om det forslag, der er baseret på

artikel 179, på plenarmødet den 25. oktober 2000.

3. På samlingen den 10. november 2000 konkluderede Rådet, at det geografiske anvendelsesom-

råde og målene i Kommissionens forslag går ud over retsgrundlaget i artikel 179 i TEF. Det

besluttede, at forslaget skulle opdeles to forordninger, hvoraf den ene skulle bygge på arti-

kel 179 i TEF for udviklingslandenes vedkommende, og den anden på artikel 308 i TEF for

andre tredjelandes vedkommende.

4.  Den 22. december 2000 forelagde Kommissionen derfor et ændret forslag (KOM (2000) 880

endelig) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning, som bygger på artikel 179 i TEF for

udviklingslandenes vedkommende (2000/0062/A (COD)), og til Rådets forordning, som byg-

ger på artikel 308 i TEF for andre tredjelandes vedkommende (2000/0062/B (CNS)). I dette

ændrede forslag accepterede Kommissionen 19 af Europa-Parlamentets ændringer ved første-

behandlingen.

5. Den 4. april 2001 godkendte De Faste Repræsentanters Komité i princippet et udkast til fælles

holdning, hvori der tages hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse og til Kommissionens æn-

drede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning, som bygger på artikel 179 i TEF.

6. Den 31. maj 2001 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med EF-traktatens

artikel 251.
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II. FORMÅL MED FORSLAGET

Målet for forslaget er at styrke Fællesskabets mineaktioner for at efterkomme de internatio-
nale krav i henhold til Ottawa-konventionen og samtidig at forbedre disse aktioners sammen-
hæng og effektivitet, hvilket er Fællesskabets interne forpligtelse.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

1.1. Selv om Rådet i vid udstrækning har fulgt linjen og målene i Kommissionens forslag og er
gået ind for flere af Europa-Parlamentets foreslåede ændringer, har det anset det for nødven-
digt at foretage en række ændringer i såvel substans som affattelse af visse artikler i den fore-
slåede forordning.

Ved udarbejdelsen af den fælles holdning har Rådet søgt at overholde følgende principper og
retningslinjer:

– formulere forordningen mere præcist og dermed forbedre tekstens juridiske klarhed (jf.
den interinstitutionelle overenskomst af 22. december 1998 om fælles retningslinjer for
EF-lovgivningens affattelse)1;

– tydeliggøre anvendelsesområdet for visse bestemmelser, herunder navnlig dem, der ved-
rører destruktion af minelagre (artikel 2, stk. 2, litra e)) og hasteaktioner (artikel 9 udgår
såvel som dele af  andre artikler i kommissionsforslaget, der refererer hertil);

– andre proceduremæssige eller administrative forslag, som ikke var i overensstemmelse
med standardformuleringer (artikel 7 vedrørende udvalgsprocedure);

1.2. Rådet har i sin fælles holdning godkendt hovedindholdet i og affattelsen af Kommissionens
forslag med de i punkt 2.2 anførte undtagelser (særlige bemærkninger).

2. Særlige bemærkninger

2.1. Retsgrundlag

Med hensyn til det geografiske anvendelsesområde, formålet med og indholdet af forslaget
finder Rådet, at det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag, dvs. artikel 179 i TEF, er egnet.

                                                
1 EFT C 73 af 17.3.1999, s. 1.
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2.2. Rådets ændringer af Kommissionens forslag

2.2.1.Målsætning for aktiviteterne (artikel 2, stk. 2)

Omfanget af de aktiviteter, Kommissionen havde foreslået i stk. 2, måtte omformuleres under
hensyn til målsætningen for Fællesskabets udviklingssamarbejde.

2.2.2.  Finansieringsramme (Artikel 6)

I henhold til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissio-
nen af 6. maj 19992 om opførelse af finansielle bestemmelser i retsakter skal sådanne akter
indeholde en bestemmelse, hvori den lovgivende myndighed fastlægger finansieringsrammer
for flerårige programmer, der vedtages efter den fælles beslutningsprocedure. Under hensyn-
tagen til, at det i dette tilfælde drejer sig om et otteårigt program, er finansieringsrammen for
gennemførelsen af Fællesskabets minebekæmpelsesaktioner i henhold til alle relevante rets-
forskrifter fastsat til 240 mio. EUR. Af dette beløb skal 140 mio. EUR stilles til rådighed for
mineaktioner i henhold til denne forordning og den rådsforordning, der skal bygge på arti-
kel 308 i TEF, og som vedrører aktion mod personelminer i tredjelande med undtagelse af
udviklingslande. En betragtning (nr. 18), der svarer hertil, er derfor blevet indsat (som erstat-
ning for betragtning nr. 14 i Kommissionens forslag).

2.2.3.Rapport (Artikel 13, stk. 2)

Ifølge Rådets og Kommissionens fælleserklæring om Det Europæiske Fællesskabs udvik-
lingspolitik3 skal der forelægges en årlig beretning om Fællesskabets udviklingspolitik med
en status over gennemførelsen af udviklingspolitikken i almindelighed. I overensstemmelse
med denne erklæring vil Europa-Parlamentet og Rådet i årsberetningen blive underrettet om
de fremskridt, der gøres med alle Fællesskabets mineaktioner.

2.2.4.Gyldighedsperiode (Artikel 15)

Rådet besluttede at begrænse forordningens gyldighed til den 31. december 2009, hvilket sva-
rer til Ottawa-konventionens gyldighedsperiode.

2.3. Europa-Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog 30 ændringer til Kommissionens forslag på plenarmødet.

2.3.1.Parlamentsændringer, som Rådet har vedtaget

Rådet har fuldt ud godkendt 10 ud af disse 30 ændringer (ændring 1, 4, 6, 7, 12, 13, 20, 24, 27
og 28) og otte delvis eller med hensyn til substansen (ændring 2, 3, 9 og 10 (om at udelade det
finansielle referencebeløb og i stedet indsætte en ny betragtning nr. 18 om finansieringsram-
men) 15, 21, 23, vedrørende artikel 7 i komitologiafgørelsen, og 30).

                                                
2 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
3 Vedtaget på samlingen i Rådet (udviklingssamarbejde) den 10. november 2000, dok.

13458/00.
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2.3.2.Parlamentsændringer, som Rådet ikke har vedtaget

Med hensyn til betragtningerne blev

– ændring 4, 5 og 14 (vedrørende destruktion af minelagre)
– ændring 8 (komitologi)

ikke godkendt.

Med hensyn til artiklerne i forordningen blev

– ændring 11 (anmodning om at udvide aktiviteterne til i særlige tilfælde også at omfatte
lande, der ikke er parter i Ottawa-konventionen),

– ændring 16 (begrænsning af finansieringen af mineaktioner, bortset fra forskning og
ECHO, til kun at ske over én budgetpost, giver ikke tilstrækkelig smidighed),

– ændring 18 (Kommissionen skal træffe alle mulige foranstaltninger for at tilskynde sta-
ter til at tiltræde Ottawa-konventionen),

– ændring 19 (forkastelse af udeladelsen af bestemmelsen om deltagelse i udbud, idet
dette er en standardformulering),

– ændring 22, 23 og 25 (udvalgsprocedure, jf. ovenfor pkt. 1.1, samt Rådets holdning,
hvorefter det går ind for forvaltningsprocedure i stedet for rådgivningsprocedure),

– ændring 26 (udeladelse af hasteproceduren, da der ikke er konstateret noget specifikt
behov herfor),

– ændring 29 (strategidokumentet for personelminer skal forelægges udvalget til behand-
ling og ikke kun som reference)

ikke godkendt.

IV.  KONKLUSIONER

Rådet anser sin fælles holdning for at være en velafvejet tekst, der kan sikre ovennævnte mål.
De aktiviteter, der skal finansieres i henhold til forordningen, vil blive begrænset til udvik-
lingslandene og tage hensyn til målene for Fællesskabets udviklingssamarbejde. Den giver
mulighed for at tage problemet med personelminer op som led i en omfattende fællesskabs-
politik samt for lettere at samordne og planlægge en flerårig aktion mod personelminer ved
hjælp af et strategidokument for personelminer, som omfatter horisontale retningslinjer og
prioriteter.

________________________





KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 12.06.2001
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Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2000)�111 endelig ±�2000/0062/A/COD): 16.03.2000
Dato for Europa-Parlamentets udtalelse, førstebehandling: 25.10.2000
Dato for fremsendelse af det ændrede forslag til Rådet: 20.12.2000
Dato for fastlæggelse af den fælles holdning: 31.05.2001

�� )250c/(7�0('�.200,66,21(16�)256/$*

Forslaget har både tekniske og politiske formål. Det sigter specifikt mod at styrke
Fællesskabets mineaktioner for at sikre komplementaritet i og sammenhæng mellem
Fællesskabets horisontale og landespecifikke politikker. Det sigter tillige mod at gøre
mineaktionen i almindelighed mere effektiv og dermed at hjælpe til at eliminere den
plage, som landminer udgør, på de betingelser, der er nedfældet i Ottawa-
konventionen.

Tekniske formål:

• Løse problemet med det manglende retsgrundlag for budgetpost B7-661, som blev
oprettet af Europa-Parlamentet i 1996.

• Løse problemet med de mange forskellige finansieringsinstrumenter, der anvendes
til støtte af mineaktioner, hvilket har gjort det vanskeligt at fokusere klart og
forhindret definition af en overordnet og sammenhængende strategi for
Fællesskabet.

Politiske formål:

• Forpligtelser i henhold til Ottawa-konventionen (der trådte i kraft den
1. Marts 1999), som kræver en udvidet indsats med hensyn til koordination,
sammenhæng, effektivitet og finansiering.

• Det interne (EU-)krav om løsning af personelmineproblemet inden for rammerne
af en alsidig EU-mineaktion med forbindelse til politikken for de eksterne
forbindelser, herunder sikkerhedsaspekterne.
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��� Der er gode grunde til at være tilfreds med resultaterne af denne fælles holdning:

������ *\OGLJKHGVSHULRGH: Denne forordnings gyldighedsperiode er ikke begrænset
til datoen for de aktuelle finansielle overslag, 2006. Styrken i det politiske budskab
bevares: forordningens gyldighedsperiode udløber i 2009, hvilket er den dato, der er
fastsat i Ottawa-mineforbudstraktaten for opfyldelse af dens mål.

�����- 2SODJULQJ: Europa-Parlamentets anmodning om, at det udtrykkeligt skal
nævnes i retsakten, at minelagre skal destrueres, er imødekommet. Destruktion af
landminer relaterer naturligvis kun til rensning af jord i mineramte lande.
Personelminer kan ikke altid og kun destrueres ved sporingen af dem. Vi må derfor
sikre os, at frigivelse af sikre arealer til befolkningen ikke trues af yderligere
udlægning af personelminer fra lagre. Desuden er omkostningseffektiviteten ved
destruktion af lagre sammenlignet med den komplette cyklus af sporing og rydning af
udlagte miner 10 til 1. Mindskelsen af mineskader i udviklingslandene kan således
eksponentielt fremskyndes.

�������8;2��8HNVSORGHUHW�DPPXQLWLRQ er fortsat omfattet af forordningen. Det er et
meget vigtigt element i minerydningsaktiviteterne, som der lægges stor vægt på hos
de aktører, der er involveret i minerydning.

�������%XGJHW��Det årlige gennemsnitlige beløb på 16,5 mio. EUR til budgetposten for
denne forordning skaber en passende grad af sikkerhed og operationel fremdrift i EF's
politik. Den samlede finansielle ramme på 240 mio. EUR, der er opgivet som
Fællesskabets samlede bidrag til bekæmpelse af landminer i forordningens
gyldighedsperiode, er et yderligere opmuntrende signal om den politiske vilje bag
forordningen.

���������%XGJHWWHW�HU� LNNH�RSGHOW�mellem to forordninger, der omfatter to særskilte
geografiske områder, men fremstår som et samlet beløb, der er fælles for begge
instrumenter. En sådan smidighed er af Y VHQWOLJ�EHW\GQLQJ af hensyn til  QGULQJHU
L�LQWHUYHQWLRQVEHKRY.

�������.RPSOHPHQWDULWHW�PHG�DQGUH�IRURUGQLQJHU�RJ�SURJUDPPHU��Det er blevet
accepteret, at der også findes andre budgetposter til støtte af mineaktioner. Det vil
styrke samvirket med landestrategierne og den overordnede sammenhæng i EF-
instrumenterne.

�������.RPLWRORJL�RJ�W UVNOHU��'HU�HU�LNNH�QHGVDW�QRJHW�Q\W�XGYDOJ. De bestående
udvalg skal beskæftige sig med projekter af geografisk relevans. Projekter på LQGWLO��
PLR�� (85� kan godkendes uden komitologi-procedure. Dette betyder en praktisk
ændring i den forstand, at udvalgene skal beskæftige sig med strategipapirer snarere
end projekter. Strategipapirerne vil blive forelagt fælles ad hoc-udvalg til behandling
tillige med Europa-Parlamentet.

������� ,NNH�EXQGHW�ELVWDQG��Bistandsmodtagerne omfatter i ekstraordinære tilfælde
også ikke-bistandsberettigede tredjelande. Det gør det muligt at gøre brug af specifik
og avanceret teknologi og knowhow, der samtidig kan fremme interessante
overførsler til fordel for EU-landenes og modtagerlandenes operatører.
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- En stor del af Europa-Parlamentets ændringer er indarbejdet i Rådets fælles holdning
omend fra tid til anden med en anden ordlyd. Det drejer sig om: nr. 1, 2, 6, 9, 12, 13,
14, 20, 24, 27, 28, 30.

- Størstedelen af ændringerne er indarbejdet i det ændrede forslag, fordi de var på linje
med ånden i udkastet; det drejer sig om : nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
24, 26, 27, 28, 29, 30.

- Hovedforskellen mellem Kommissionens ændrede forslag og den fælles holdning er
som følger:

– Omtalen af et tillægsbudget til dækning af udgifter specifikt til destruktion
af lagre er slettet, da det finansielle rammebeløb er beregnet til at dække
alle udgifter til minerydning.

– Der er angivet et finansielt rammebeløb som omhandlet i den
tværinstitutionelle aftale, for alle tilfælde, hvor varigheden af programmer,
der bygger på den fælles beslutningsprocedure, går ud over de gældende
finansielle overslag.

– Der er angivet et yderligere samlet finansielt rammebeløb for
mineaktioner, der er omfattet af de i artikel 2, stk. 4, nævnte
fællesskabsinstrumenter. Formålet hermed er at øge gennemsigtigheden af
de samlede og individuelle forpligtelser, hvilket således indirekte
imødekommer Europa-Parlamentets anmodning om en koncentration af
EF-midlerne for denne forordning, ECHO og F&U af nøjagtig samme
grund.

– Kravet om, at bistanden er betinget af tilslutning til Ottawa-processen,
omtales i artikel 3.

– Hasteproceduren udgår til fordel for en rimelig komitologi-tærskel på 3
mio. EUR, under hvilken hastende indgreb kan overvejes, under
forudsætning af omgående underretning af de berørte udvalg.

– Udvalgene vil desuden blive inddraget i drøftelserne af de flerårige
strategipapirer, og det vil Europa-Parlamentet også.

– Forordningen skal gælde indtil december 2009, hvilket er sidste frist i
henhold til Ottawa-konventionen til at imødegå udfordringen om en
minefri verden.

�� .21./86,21

Kommissionen accepterer den fælles holdning, fordi den sætter den i stand til at
realisere alle mål i dens meddelelse í post-Evian-processens ånd.
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Der vil blive optaget en fælleserklæring fra Kommissionen og Rådet i protokollen
vedrørende Rådets afgørelse.

"Rådet og Kommissionen bekræfter, at vedtagelsen af denne forordning ikke er til
hinder for, at Den Europæiske Union træffer foranstaltninger mod personelminer i
henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, for så vidt sådanne
foranstaltninger forfølger mål for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og er i
overensstemmelse med artikel 47 i traktaten om Den Europæiske Union."


