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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.     /2002

af

om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs

og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring

af forordningerne om sikkerhed til søs

og om forebyggelse af forurening fra skibe

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, navnlig artikel 80,

stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forslag1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 365E af 19.12.2000, s. 276.
2 EFT C 139 af 11.5.2001, s. 21.
3 EFT C 253 af 12.9.2001, s. 1.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.2.2001 (EFT C 276 af 1.10.2001, s. 42), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ...
(endnu offentliggjort i EFT).
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(1) Gennemførelsesforanstaltningerne for de gældende forordninger og direktiver om sikkerhed

til søs blev vedtaget af et forskriftsudvalg, der er nedsat ved Rådets direktiv 93/75/EØF af

13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fællesskabets søhavne

med farligt eller forurenende gods1, og, i nogle tilfælde, af et ad hoc-udvalg. Disse udvalg

fungerer i henhold til bestemmelserne i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13. juli 1987 om

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

Kommissionen2.

(2) Rådet godkendte ved sin resolution af 8. juni 1993 om en fælles politik for sikkerhed til søs3

principielt oprettelsen af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe

(USS) og opfordrede Kommissionen til at forelægge et forslag om oprettelse af et sådant

udvalg.

(3) Formålet med USS er at centralisere arbejdsopgaverne for de udvalg, som er nedsat i henhold

til fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs, om forebyggelse af forurening fra skibe og

om beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, samt at bistå og rådgive Kommissionen i

alle spørgsmål vedrørende sikkerhed til søs og forebyggelse eller begrænsning af

miljøforurening på grund af søtransportaktiviteter.

(4) Der bør i overensstemmelse med resolutionen af 8. juni 1993 oprettes et udvalg for sikkerhed

til søs og forebyggelse af forurening fra skibe, som skal overdrages de arbejdsopgaver, der

tidligere blev varetaget af de ovenfor nævnte udvalg. Al ny fællesskabslovgivning, som

vedtages om sikkerhed til søs, bør også høre under dette udvalg.

                                                
1 EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Senest ændret ved direktiv 98/74/EF (EFT L 276 af

13.10.1998, s. 7).
2 EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.
3 EFT C 271 af 7.10.1993, s. 1.
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(5) Afgørelse 87/373/EØF er blevet erstattet med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999

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

tillægges Kommissionen1, og bestemmelserne i sidstnævnte afgørelse bør derfor anvendes på

USS. Formålet med afgørelse 1999/468/EF er at definere procedurerne for de pågældende

udvalg samt at sikre Europa-Parlamentet og offentligheden bedre oplysninger om udvalgenes

arbejde.

(6) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af ovennævnte lovgivning bør vedtages i

overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.

(7) Ovennævnte lovgivning bør også ændres, så USS erstatter det udvalg, der er nedsat ved

direktiv 93/75/EØF, eller, efter omstændighederne, det ad hoc-udvalg, der er nedsat i henhold

til den pågældende lovgivning. Navnlig bør nærværende forordning ændre de relevante

bestemmelser i Rådets forordning (EØF) nr. 613/91 af 4. marts 1991 om overførsel af skibe

fra et register til et anden inden for Fællesskabet2, Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 af

21. november 1994 om gennemførelse af IMO-resolution A.747(18) om anvendelse af

tonnagemåling af ballastrum i olietankskibe med separate ballasttanke3, Rådets forordning

(EF) nr. 3051/95 af 8. december 1995 om sikkerhedsledelse af ro-ro-passagerfærger4 og

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om

fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe

med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/945 med henblik på at

indsætte en henvisning til USS og indføre forskriftsproceduren i henhold til artikel 5 i

afgørelse 1999/468/EF.

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 EFT L 68 af 15.3.1991, s. 1.
3 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 1.
4 EFT L 320 af 30.12.1995, s. 14. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 179/98 af

23.1.1998, s. 35 (EFT L 19 af 24.1.1998, s. 35).
5 EFT L 64 af 7.3.2002, s. 1.
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(8) Hertil kommer, at ovennævnte lovgivning bygger på bestemmelserne i internationale

instrumenter, som er gældende på den pågældende fællesskabsretsakts vedtagelsesdato eller

på den dato, der angives i retsakten. Som følge deraf kan medlemsstaterne ikke anvende

senere ændringer af disse internationale instrumenter, før Fællesskabets direktiver eller

forordninger er blevet ændret. Det giver anledning til betydelige problemer, navnlig forsinket

anvendelse i Fællesskabet af de seneste og strengeste internationale sikkerhedsstandarder, da

det er vanskeligt at sikre, at ikrafttrædelsesdatoen for en ændring på internationalt plan falder

sammen med ikrafttrædelsesdatoen for den retsakt, der indfører denne ændring i

fællesskabsretten.

(9) Der må dog skelnes mellem bestemmelserne i en fællesskabsretsakt, som med hensyn til

gennemførelsen henviser til et internationalt instrument, og fællesskabsbestemmelser, som

helt eller delvis gengiver et internationalt instrument. I sidstnævnte tilfælde kan de seneste

ændringer af de internationale instrumenter kun blive gældende på fællesskabsplan ved en

ændring af de pågældende fællesskabsbestemmelser.

(10) Medlemsstaterne bør derfor kunne anvende de seneste internationale instrumenter undtagen

dem, der direkte indgår i en fællesskabsretsakt. Dette kan ske ved, at det angives, at der i

forbindelse med det pågældende direktiv eller den pågældende forordning er tale om den

pågældende internationale konvention "i den gældende affattelse", uden at datoen angives.
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(11) Af hensyn til gennemsigtigheden bør de relevante ændringer af internationale instrumenter,

som er indarbejdet i Fællesskabets søtransportlovgivning, gøres almindeligt bekendt i

Fællesskabet ved offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(12) Der bør dog etableres en specifik procedure for overensstemmelseskontrol, så Kommissionen

efter høring af USS kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at hindre

uoverensstemmelse mellem ændringerne af internationale instrumenter og den ovennævnte

lovgivning eller fællesskabspolitik for sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening fra skibe

og beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord eller formålene med denne lovgivning. En

sådan procedure bør også tjene til at undgå, at internationale ændringer svækker det niveau for

sikkerhed til søs, som Fællesskabet har opnået.

(13) Proceduren for overensstemmelseskontrol kan kun få fuld virkning, hvis foranstaltningerne

vedtages hurtigst muligt og i hvert fald inden den dato, hvor den internationale ændring træder

i kraft. Rådets frist i henhold til artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF til at afgive udtalelse

om foranstaltningerne bør derfor være en måned -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
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Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at forbedre gennemførelsen af den i artikel 2, stk. 2, anførte

fællesskabslovgivning om sikkerhed til søs, om forebyggelse af forurening fra skibe og om leve- og

arbejdsforhold om bord:

a) ved at centralisere opgaverne for de udvalg, der er nedsat i henhold til Fællesskabets

søtransportlovgivning, og som erstattes ved nærværende forordning ved oprettelse af et enkelt

udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS)

b) ved at fremskynde ajourføringen og lette senere ændring af Fællesskabets

søtransportlovgivning på baggrund af udviklingen i de internationale instrumenter, der er

nævnt i artikel 2, stk. 1.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "internationale instrumenter": konventioner, protokoller, resolutioner, koder, regelsamlinger,

cirkulærer, normer og bestemmelser, der er vedtaget af en international konference, den

internationale søfartsorganisation (IMO), den internationale arbejdsorganisation (ILO) eller

parterne i et aftalememorandum, som berøres af bestemmelserne i Fællesskabets gældende

søtransportlovgivning
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2) "Fællesskabets søtransportlovgivning": følgende gældende fællesskabsretsakter:

a) Rådets forordning (EØF) nr. 613/91

b) Rådets direktiv 93/75/EØF

c) Rådets forordning (EF) nr. 2978/94

d) Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for

organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes

aktiviteter i forbindelse dermed1

e) Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om havnestatskontrol2

f) Rådets forordning (EF) nr. 3051/95

g) Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe3

h) Rådets direktiv 97/70/EF af 11. december 1997 om etablering af harmoniserede

sikkerhedsforskrifter for fiskeskibe med en længe på 24 m og derover4

                                                
1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlementets og Rådets direktiv

2001/105/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 9).
2 EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlementets og Rådets direktiv

2001/106/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 17).
3 EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/53/EF (EFT

L 204 af 28.7.2001, s. 1).
4 EFT L 34 af 9.2.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 1999/19/EF (EFT L 83 af

27.3.1999, s. 48).
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i) Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for

passagerskibe1

j) Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på

passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater2

k) Rådets direktiv 1999/35/EF af 29. april 1999 om ordning med obligatoriske syn med

henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer3

l) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om

modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe4

m) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om

minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv5

n) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om

harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe6.

o) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002.

                                                
1 EFT L 144 af 15.5.1998, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 2002/25/EF (EFT L 98 af

15.4.2002, s. 1).
2 EFT L 188 af 2.7.1998, s. 35.
3 EFT L 138 af 1.6.1999, s. 1.
4 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81.
5 EFT L 136 af 18.5.2001, s. 17.
6 EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9.
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Artikel 3

Oprettelse af et udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra

skibe, i det følgende benævnt "USS".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dens

artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Indarbejdelse af ændringer

af internationale instrumenter i fællesskabslovgivningen

I forbindelse med Fællesskabets søtransportlovgivning er de internationale instrumenter, der finder

anvendelse, dem, der er trådt i kraft, herunder de seneste ændringer af dem, med undtagelse af de

ændringer, der er udelukket fra anvendelsesområdet for Fællesskabets søtransportlovgivning som

følge af den procedure for overensstemmelseskontrol, der er fastlagt i artikel 5.
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Artikel 5

Procedure for overensstemmelseskontrol

1. Ved anvendelsen af denne forordning og for at mindske faren for konflikt mellem

Fællesskabets søtransportlovgivning og de internationale instrumenter samarbejder

medlemsstaterne og Kommissionen ved hjælp af koordinationsmøder og/eller ethvert andet

hensigtsmæssigt middel om at fastlægge en fælles holdning eller fælles tilgang i de kompetente

internationale fora.

2. Der fastlægges en procedure for overensstemmelseskontrol med henblik på kun at udelukke

ændringer af internationale instrumenter fra anvendelsesområdet for Fællesskabets

søtransportlovgivning, hvis Kommissionen vurderer, at der er direkte fare for, at den internationale

ændring inden for anvendelsesområdet for de forordninger eller de direktiver, der er nævnt i

artikel 2, stk. 2, vil nedsætte det niveau for sikkerhed til søs, for forebyggelse af forurening fra skibe

eller for beskyttelse af leve- og arbejdsforhold om bord, der er fastsat ved Fællesskabets

søtransportlovgivning, eller at den vil være uforenelig hermed.

Proceduren for overensstemmelseskontrol kan kun anvendes med henblik på at foretage ændringer

af Fællesskabets søtransportlovgivning på de områder, der udtrykkeligt er omfattet af

forskriftsproceduren, og udelukkende inden for rammerne af de gennemførelsesbeføjelser, der er

tillagt Kommissionen.

3. Under de i stk. 2 omhandlede omstændigheder iværksættes proceduren for

overensstemmelseskontrol af Kommissionen, i givet fald på en medlemsstats anmodning.
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Kommissionen skal umiddelbart efter vedtagelsen af en ændring af et internationalt instrument

forelægge USS et forslag til foranstaltninger med henblik på at udelukke denne ændring fra den

pågældende fællesskabstekst.

Proceduren for overensstemmelseskontrol, herunder i givet fald de procedurer, der er omhandlet i

artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, skal være afsluttet senest en måned inden udløbet af den

frist, der internationalt er fastsat for stiltiende accept af den pågældende ændring, eller senest en

måned inden den påtænkte dato for nævnte ændrings ikrafttræden.

4. Skulle den i stk. 2, første afsnit, nævnte fare opstå, skal medlemsstaterne under proceduren for

overensstemmelseskontrol afholde sig fra ethvert initiativ med henblik på at indarbejde ændringen i

national lovgivning eller på at anvende ændringen af det pågældende internationale instrument.

Artikel 6

Orientering

Alle relevante ændringer af internationale instrumenter, som er indarbejdet i Fællesskabets

søtransportlovgivning i overensstemmelse med artikel 4 og 5, offentliggøres til orientering i De

Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 7

USS's beføjelser

USS har de beføjelser, der tillægges det i henhold til gældende fællesskabsret. Artikel 2, stk. 2, kan

ændres efter proceduren i artikel 3, stk. 2, så det også indeholder en henvisning til

fællesskabsretsakter, der tillægger USS gennemførelsesbeføjelser, og som træder i kraft efter

vedtagelsen af denne forordning.
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Artikel 8

Ændring af forordning (EØF) nr. 613/91

Forordning (EØF) nr. 613/91 ændres således:

1) Artikel 1, litra a), affattes således:

a) "konventioner": den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på

søen (Solas 1974), den internationale konvention af 1966 om lastelinjer (LL66) og den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (Marpol 73/78), i den

gældende affattelse, samt de til konventionerne knyttede bindende resolutioner, der er

vedtaget af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO)".

2) Artikel 6 og 7 affattes således:

"Artikel 6

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen**, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
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3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 1, kan udelukkes fra

nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002.

_________________
* EFT L .....
** EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

Artikel 9

Ændring af forordning (EØF) nr. 2978/94

Forordning (EF) nr. 2978/94 ændres således:

1) Artikel 3, litra g), affattes således:

"g) "Marpol 73/78": den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening

fra skibe som ændret ved protokollen af 1978, i den gældende affattelse."



7100/1/02 REV 1 BB/ns 14
DG C IV   DA

2) I artikel 6 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, kan udelukkes fra

nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og

forebyggelse af forurening fra skibe (USS)*.

_________________________
* EFT L ...".

3) Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

_____________________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."
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Artikel 10

Ændring af forordning (EØF) nr. 3051/95

Forordning (EF) nr. 3051/95 ændres således:

1) Følgende stykke tilføjes i artikel 9:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 2, kan udelukkes fra

nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets

forordning (EF) nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og

forebyggelse af forurening fra skibe (USS)*.

_____________________
* EFT L ...".

2) Artikel 10 affattes således:

"Artikel 10

1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i forordning (EF) nr. .../2002.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i Rådets afgørelse

1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen*, jf. dens artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.
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3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

_____________________
* EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23."

Artikel 11

Ændring af forordning (EF) nr. 417/2002

Forordning (EF) nr. 417/2002 ændres således:

1) Artikel 3, nr. 1), affattes således:

"1) "Marpol 73/78": den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening

fra skibe som ændret ved protokollen af 1978, i den gældende affattelse."

2) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening

fra Skibe (USS), der er nedsat ved artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

nr. .../2002 af ... om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening

fra skibe (USS)*.

_____________________
* EFT L ...".
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3) I artikel 11 tilføjes følgende stykke:

"Ændringer af de internationale instrumenter, der er nævnt i artikel 3, nr. 1, kan udelukkes fra

nærværende forordnings anvendelsesområde, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. .../2002."

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse i De Europæiske

Fællesskabers Tidende.

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

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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I. INDLEDNING

Rådet nåede den 26. marts 2002 inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure (artikel 251

i TEF) til politisk enighed om et udkast til forordning om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs

og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til

søs og om forebyggelse af forurening fra skibe1. Efter jurist-lingvisternes gennemgang fastlagde

Rådet sin fælles holdning den 27. maj maj 2002.

Ved fastlæggelsen af den fælles holdning tog Rådet hensyn til Europa-Parlamentets førstebehand-

lingsudtalelse af 13. februar 20012 og til udtalelserne fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg3 og

Regionsudvalget4.

Forordningen har to hovedformål, nemlig:

– at forenkle udvalgsprocedurerne ved at erstatte de forskellige udvalg, der er nedsat under
fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe, med et
enkelt udvalg, Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS).
De opgaver, der tidligere blev udført af de eksisterende udvalg, vil således blive centraliseret i
USS.

– at fremskynde og forenkle indarbejdelsen af internationale regler i fællesskabslovgivningen,
så der kan finde en "direkte" eller "halvautomatisk" anvendelse sted af ændringer i internatio-
nale regler, dog med en forudgående overensstemmelseskontrol. Beskyttelsesmekanismen
iværksættes på Kommissionens initiativ, eventuelt på en medlemsstats anmodning, hvis æn-
dringen af de internationale regler ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen,
eller hvis der er fare for, at den vil nedsætte niveauet for sikkerhed til søs i Fællesskabet.

                                                
1 Kommissionen forelagde sit ændrede forslag den 27.12.2001 (dok. 5118/02 MAR 1

CODEC 11).
2 EFT C 276 af 1.10.2001, s.42.
3 EFT C 139 af 11.5.2001, s. 21.
4 EFT C 253 af 12.9.2001, s. 1.
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II. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Rådet tilslutter sig forslagets formål som en velegnet forenklende foranstaltning. Oprettelsen af

USS, der skal samle alle de udvalgsprocedurer, der er fastlagt i forbindelse med forskellige direkti-

ver og forordninger om sikkerhed til søs, i et enkelt udvalg, forventes at forbedre gennemsigtighe-

den af udvalgsarbejdet og give en mere sammenhængende iværksættelse af Fællesskabets politikker

inden for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe. Centraliseringen af de arbejds-

opgaver, der i øjeblikket udføres af en række eksisterende udvalg, forventes desuden at ville give

mindre bureaukrati og at reducere udgifterne i kraft af færre møder. USS vil være underlagt de vil-

kår, der i Rådets afgørelse 1999/468/EF1 er fastsat for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser,

der tillægges Kommissionen.

Rådet støtter også forslagenes sigte om en hurtig anvendelse af de nyeste regler for sikkerhed til søs

og forebyggelse af forurening fra skibe, der er vedtaget i internationale fora. I denne henseende er

Rådet enigt i, at de procedurer, der indføres for at sikre en hurtig ændring af den relevante fælles-

skabslovgivning, når der foretages ændringer af de internationale regler, skal omfatte en forudgåen-

de overensstemmelseskontrol for at undgå, at der indføres bestemmelser, der er uforenelige med

fællesskabslovgivningen eller svækker Fællesskabets standarder for sikkerhed til søs. Rådet finder

dog, at det er vigtigt klart at fastlægge, hvilke vilkår der skal være opfyldt for at anvende procedu-

ren med overensstemmelseskontrol, og at sikre, at hele proceduren kan afsluttes i god tid inden ud-

løbet af fristen for stiltiende accept eller inden ikrafttrædelsesdatoen for den pågældende ændring af

et internationalt instrument. Det ønsker desuden at sikre størst mulig åbenhed omkring indarbejdel-

sen af relevante ændringer af internationale instrumenter i Fællesskabets søtransportlovgivning.

                                                
1 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for ud-

øvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af
17.7.1999, s. 23).
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III. ÆNDRINGER

Rådets fælles holdning medtager, fuldt ud eller indholdsmæssigt, Europa-Parlamentets ændringer

efter førstebehandlingen af forslaget.

� Rådet har ændret beskrivelsen af udvalgets opgaver og anvendelsesområdet for den foreslåede

retsakt til også at omfatte forebyggelse af forurening fra skibe og leve- og arbejdsforhold om

bord på skibe. Udvalgets navn er derfor og som foreslået af Europa-Parlamentet ændret til "Ud-

valget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe", men for ikke at skabe

forvirring er forkortelsen fortsat "USS". Rådet er dog enigt med Kommissionen i, at "beskyttel-

sen af havmiljøet" er omfattet af miljølovgivningen, og at det område derfor ikke bør nævnes.

� Der er indsat en udtrykkelig henvisning til Europa-Parlamentets rolle i forskriftsproceduren, der

er fastlagt i Rådets afgørelse 1999/468/EF (betragtning 5).

� Som foreslået af Europa-Parlamentet er der indsat en udtrykkelig passus om afskaffelse af de

udvalg, der er nedsat i henhold til Fællesskabets søtransportlovgivning (artikel 1).

� Rådet er fuldstændig enigt med Europa-Parlamentet i, at overensstemmelseskontrolproceduren

med henblik på at udelukke en ændring af et internationalt instrument fra anvendelsesområdet

for fællesskabslovgivningen kun skal tages i anvendelse, hvis det på forhånd er fastslået, at æn-

dringen vil sænke standarden for sikkerhed til søs eller være uforenelig med fællesskabslovgiv-

ningen. Rådet har derfor gjort det til en forudsætning for anvendelsen af overensstemmelses-

kontrolproceduren, at Kommissionen forinden har vurderet, at der er en åbenbar fare herfor.

Rådets ændring skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringer, der er foretaget for at skabe

klarhed over, hvornår overensstemmelseskontrolproceduren kan iværksættes (artikel 4 og 5).
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Den fælles holdning indeholder endelig nogle af ændringerne i Kommissionens forslag, som er i

overensstemmelse med principperne i del II i dette dokument:

� Rådet har foretaget en række ændringer for at gøre det klart, hvornår overensstemmelseskon-

trolproceduren vil blive iværksat, og for at forbedre præsentationen af bestemmelserne vedrø-

rende procedurens forskellige aspekter (artikel 4 og 5). Der er i denne forbindelse indsat en bre-

dere formuleret henvisning til indarbejdelsen af ændringer af internationale regler i fælles-

skabslovgivningen og de principper, som den bygger på, således at det står klart, at overens-

stemmelseskontrolproceduren skal opfattes som en ekstraordinær foranstaltning, der kun kan

iværksættes på ganske særlige betingelser. Rådet har også indsat en henvisning til samarbejdet

mellem Kommissionen og medlemsstaterne i de relevante internationale fora for at mindske fa-

ren for, at der vedtages ændringer af internationale instrumenter, som er uforenelige med Fæl-

lesskabets lovgivning.

For at undgå, at den tid, der medgår til overensstemmelseskontrolproceduren, medfører en over-

skridelse af den frist, der er fastsat for stiltiende accept eller ikrafttrædelsen af en ændring af et

internationalt instrument, har Rådet bestemt, at Kommissionen - eventuelt på en medlemsstats

anmodning - skal iværksætte overensstemmelseskontrolproceduren med det samme, og at pro-

ceduren skal være afsluttet senest en måned før udløbet af ovennævnte frist.

� Af hensyn til gennemsigtigheden har Rådet indsat en bestemmelse om, at alle relevante ændrin-

ger af internationale instrumenter, som er indarbejdet i Fællesskabets søtransportlovgivning,

skal offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende (betragtning 11 og artikel 6).

________________________
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TIL EUROPA-PARLAMENTET

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

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et udvalg for sikkerhed til søs og om
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiverne om sikkerhed til
søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe

1. SAGSFORLØB

Dato for fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet :
(dokument KOM(2000)489 endelig– 2000/0236 (COD) – 2000/0237(COD)) : 15.9.2000

Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 28.2.2001

Dato for Regionsudvalgets udtalelse: 4.4.2001

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 13.2.2001

Dato for fremsendelse af det ændrede forslag: 27.12.2001

Dato for vedtagelse af den fælles holdning : 27.5.2002

2. FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med Kommissionens forslag er at nedsætte et udvalg for sikkerhed til søs, som skal
erstatte de forskellige eksisterende udvalg, der er nedsat i henhold til gældende direktiver og
forordninger, og at lette ajourføringen af denne lovgivning på baggrund af udviklingen i den
internationale ret.

Der er to forskellige forslag:

– Et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning, som nedsætter et udvalg for
sikkerhed til søs, fastsætter procedurerne herfor samt anvendelsesområdet. I forslaget
anvendes den nye procedure i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der
tillægges Kommissionen, på søfartssikkerhedsudvalgets virke. Dette forslag
fastsætter endvidere ændring af de eksisterende forordninger inden for sikkerhed til
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søs både under hensyntagen til nedsættelse af udvalget for sikkerhed til søs og for at
lette senere ajourføring under hensyntagen til udviklingen inden for sikkerhed til søs
i international ret.

– Et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, som har til formål at ændre
gældende direktiv inden for søfartssikkerheden, så de dermed tilpasses til
nedsættelsen af udvalget om sikkerhed til søs og deres senere ajourføring lettes.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger til den fælles holdning

Kommissionen hilste de ændringer velkommen, som Europa-Parlamentet har vedtaget efter
førstebehandlingen, og indarbejdede substansen i sit ændrede forslag af 27. december 2001.

Rådet udtrykte bred støtte til målene i det ændrede forslag. Det har derfor med enstemmighed
vedtaget en fælles holdning vedrørende en tekst, der afspejler indholdet i dette ændrede
forslag. Der er imidlertid tilføjet et vist antal supplerende ændringer, hovedsageligt for at
præcisere visse aspekter ved Kommissionens forslag. De væsentligste ændringer vedrører
proceduren til overensstemmelseskontrol, hvor Rådet har ønsket en mere detaljeret og præcis
gengivelse af de mål og procedurer, der skal følges.

3.2. Reaktionen på Europa-Parlamentets ændringsforslag

Parlamentet udtalte sig i særdeles positive vendinger om Kommissionens forslag og ønskede
at skærpe visse bestemmelser yderligere.

Følgende bestemmelser er accepteret både af Kommissionen i det ændrede forslag og af
Rådet i den fælles holdning, dog i visse tilfælde med redaktionelle ændringer af teksten:

• De ændringsforslag, der sigter på at understrege, at det udvalg, der vedtages med forslaget
ikke blot har til opgave at varetage sikkerhed til søs, men også forebyggelse af forurening
forårsaget af skibe, samt leve- og arbejdsforhold om bord (hverken Rådet eller
Kommissionen har dog indarbejdet henvisningen til beskyttelse af havmiljøet, da det
indebar en risiko for forvirring med hensyn til målet forebyggelse af forurening).
Kommissionen har i sin beskrivelse af udvalgets arbejdsopgaver medtaget forebyggelse af
forurening hidrørende fra skibe. For at tydeliggøre teksten har man døbt udvalget for
sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening hidrørende fra skibe "USS-udvalget".

• De ændringsforslag, der omhandler Parlamentets rolle i lovgivningsprocessen, ved at
tilpasse de gældende og godkendte standardformularer vedrørende udvalgsprocedurer på
tværinstitutionelt plan.

• Det ændringsforslag, der sigter på at præcisere, at ændring af lovgivningen gennem
proceduren til overensstemmelseskontrol i artikel 4 kun er mulig, hvis Kommissionen eller
en medlemsstat bekræfter, at det drejer sig om en fare for sikkerheden eller
uoverensstemmelse med fællesskabslovgivningen om sikkerhed til søs. Rådet har i sin
fælles holdning indsat Kommissionens omarbejdede tekst, som bedre viser, at formålet
med ændringen er, at præcisere udgangspunktet for proceduren til
overensstemmelseskontrol (som udløses af Kommissionen eller af en medlemsstat).
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3.3. Nye bestemmelser indført af Rådet og Kommissionens holdning hertil

3.3.1. Det har under drøftelserne i Europa-Parlamentet, Rådet og andre instanser, f.eks. Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget vist sig, at der foreligger nogen
forvirring med hensyn til fordelingen af arbejdsopgaver i USS-udvalget og Det Europæiske
Søfartssikkerhedsagentur. Arbejdsopgaverne er beskrevet i forslaget til forordning af
6. december 2000. For at råde bod på denne forvirring har Kommissionen i sit ændrede
forslag tydeliggjort USS-udvalgets rolle:

– Det præciseres, at USS-udvalget kun træder til på områder, der allerede omfattes af
udvalgsprocedurer i den gældende lovgivning uden nogen udvidelse af de
eksisterende udvalgs kompetencer.

– Der mindes om, at målet med proceduren til overensstemmelseskontrol udelukkende
er at gøre det muligt for Det Europæiske Fællesskab at reagere hurtigt og effektivt
med overholdelse af princippet om fællesskabsrettens forrang i det tilfælde, som
selvfølgelig er exceptionelt, at der foreligger en konflikt mellem en ændring til et
internationalt instrument under vedtagelse og et EF-direktiv eller en EF-forordning,
som gennemfører den eksisterende udgave af dette internationale instrument.

Disse præciseringer er taget med i Rådets fælles holdning.

3.3.2. Rådet har desuden foretaget følgende ændringer af teksten til det ændrede forslag :

– I forordningsforslagets artikel 2, stk. 1, udelades henvisningen til
standardiseringsorganisationer: sådanne organisationer kan nemlig være af privat
karakter eller medlemsstaternes regeringer kan være repræsenteret i dem på
utilfredsstillende vis. Deres standarder bør derfor ikke godkendes automatisk.

– Der indsættes en ny artikel 3A i forslaget til forordning, så det tydeligt fremgår, at et
af formålene med forslaget er at indarbejde de seneste ændringer af de internationale
instrumenter med forbehold af dem, der udelukkes i proceduren til
overensstemmelseskontrol. Dette fremgår ikke klart i den dispositive del af det
forslag til forordning, der er vedtaget af Kommissionen.

– De væsentligste ændringer vedrører forordningens artikel 4 om proceduren til
overensstemmelseskontrol. Rådet har foretaget følgende ændringer:

– I stk. 1 indføres en forpligtelse til samarbejde mellem Kommissionen og
medlemsstaterne, så eventuel uoverensstemmelse mellem
fællesskabslovgivningen og internationale ændringer opdages snarest muligt.

– Proceduren til overensstemmelseskontrol præciseres og forenkles i henhold til
Kommissionens beskrivelse, bl.a. ved at udelade henvisningerne til stiltiende
accept af ændringer af internationale instrumenter, som foretages af IMO, da de
anses for at være for indviklede og overflødige.

3.3.3. Den fælles holdning indeholder en ajourføring af forslaget med henblik på vedtagelse
af nye fællesskabsdirektiver. Det drejer sig nærmere bestemt om at anvende USS-proceduren
på følgende direktiver:

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om
modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe.
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– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/25/EF af 4. april 2001 om
minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, som ophæver og erstatter Rådets
direktiv 94/58/EF af 22. november 1994.

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om
harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe.

3.3.4. I den fælles holdning rettes et antal materielle fejl i de oprindelige direktiver, hvilket
giver mulighed for:

– at ændre artikel 17 i direktiv 96/98/EF (udstyr på skibe) for at kunne foretage de
nødvendige ændringer af bilag A1 ved hjælp af forskriftsproceduren (dette punkt
findes allerede i Kommissionens forslag).

– at ændre henvisningerne til internationale konventioner (navnlig Solas-konventionen)
i direktiv 98/18/EF (sikkerhedsstandarder for passagerskibe).

– at ajourføre den liste over internationale konventioner, som er omhandlet i direktiv
95/21/EF (havnestatskontrol).

Kommissionen kan acceptere ændringerne i den fælles holdning, som præciserer den
oprindelige tekst og foretager de rettelser og ajourføringer, der er uundværlige for formålet
med Kommissionens forslag. Den fælles holdning styrker på visse område den oprindelige
tekst, navnlig ved at fastlægge et klart retsgrundlag for samarbejdet mellem Kommissionen og
medlemsstaterne i den fase, der går forud for forhandlingen af ændringer af internationale
konventioner.

4. KONKLUSIONER

Kommissionen kan acceptere indholdet af den fælles holdning, som er vedtaget med
enstemmighed i Rådet, da det respekter de grundlæggende principper i det oprindelige
forslag. Den tager hensyn til Parlamentets ændringer og ændringerne i det ændrede forslag,
som Kommissionen har vedtaget.


