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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/.../EF

af

om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse

og afhjælpning af miljøskader

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175,

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EUT C 151 E af 25.6.2003, s. 132.
2 EFT C 241 af 7.10.2002, s. 162.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 14.5.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets afgørelse af    (endnu
ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Fællesskabet rummer mange forurenede arealer, hvilket indebærer betydelige sundhedsrisici,

og desuden er tab af biodiversitet markant accelereret i de seneste årtier. Gribes der ikke ind,

vil det i fremtiden kunne resultere i yderlige jordforurening og tab af biodiversitet. Forebyg-

gelse og afhjælpning af miljøskader i videst mulig udstrækning bidrager til at opfylde Fælles-

skabets miljøpolitiske mål og principper som fastsat i traktaten. Lokale forhold bør tages i be-

tragtning, når der træffes beslutning om, hvordan miljøskader kan afhjælpes.

(2) Forebyggelse og afhjælpning af miljøskader bør ske ud fra princippet om, at forureneren be-

taler, som fastsat i traktaten, og i overensstemmelse med princippet for bæredygtig udvikling.

For at motivere virksomhederne til at træffe foranstaltninger og udvikle fremgangsmåder, der

kan minimere risikoen for miljøskader og dermed risikoen for økonomisk ansvar, bør det

grundlæggende princip i dette direktiv derfor være, at en operatør, hvis aktiviteter har forvoldt

miljøskade eller fremkaldt overhængende fare for sådan skade, vil blive holdt økonomisk an-

svarlig herfor.
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(3) Målet for dette direktiv, nemlig at skabe en fælles ramme for forebyggelse og afhjælpning af

miljøskader, der er forbundet med rimelige omkostninger for samfundet, kan ikke i tilstræk-

kelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan

på grund af direktivets omfang og dets virkninger for så vidt angår andre fællesskabsretsakter

- nemlig Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle1, Rådets

direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter2 og

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af

en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger3 . Fællesskabet kan derfor træffe

foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet jf. traktatens artikel 5. I

overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke

ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(4) Miljøskade omfatter også skade forårsaget af luftbårne elementer, for så vidt de forårsager

skader på vand, jord, beskyttede arter eller naturtyper.

                                                
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr.

807/2003 (EFT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Ændret ved direktiv 97/62/EF (EFT L 305 af 8.11.1997, s. 42).

Senest ændret ved beslutning 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Senest ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af

15.12.2001, s. 1).
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(5) De begreber, der er nødvendige til korrekt fortolkning og anvendelse af den ordning, der

fastlægges i dette direktiv, bør defineres, især med hensyn til miljøskade. For begreber, der

stammer fra anden relevant fællesskabslovgivning, bør definitionen være den samme, så der

kan benyttes fælles kriterier og sikres ensartet anvendelse af begreberne.

(6) Beskyttede arter og naturtyper kan også defineres ved en henvisning til arter og naturtyper,

der er beskyttet efter national lovgivning om naturbeskyttelse. Der bør dog tages hensyn til

særlige situationer, hvor fællesskabslovgivning eller tilsvarende national lovgivning giver

mulighed for visse undtagelser, hvad miljøbeskyttelsesniveauet angår.

(7) Med henblik på vurdering af skader på jord som defineret i dette direktiv er det hensigtsmæs-

sigt, at der anvendes risikovurderingsprocedurer til at fastslå, i hvilket omfang det er sandsyn-

ligt, at menneskers sundhed påvirkes negativt.

(8) Med hensyn til miljøskader, bør dette direktiv finde anvendelse på erhvervsmæssige aktivite-

ter, som udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet. Disse aktiviteter bør i princip-

pet identificeres på grundlag af den relevante fællesskabslovgivning, som opstiller forskrifter

for aktiviteter eller fremgangsmåder, der anses for at indebære en aktuel eller potentiel risiko

for menneskers sundhed eller miljøet.
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(9) Med hensyn til skader på beskyttede arter og naturtyper, bør dette direktiv også finde anven-

delse på enhver erhvervsmæssig aktivitet, som ikke allerede efter fællesskabslovgivningen di-

rekte eller indirekte er identificeret som aktivitet, der indebærer en faktisk eller potentiel risi-

ko for menneskers sundhed eller miljøet. I sådanne tilfælde bør operatøren kun kunne drages

til ansvar i henhold til dette direktiv, når han har handlet forsætligt eller uagtsomt.

(10) Der bør tages udtrykkeligt hensyn til Euratom-traktaten og relevante internationale konventi-

oner samt til fællesskabslovgivning, der indeholder strengere og mere omfattende bestemmel-

ser for udøvelse af aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv. Dette direktiv, som ikke inde-

holder supplerende lovvalgsregler i forbindelse med fastsættelsen af de kompetente myndig-

heders beføjelser, berører ikke reglerne om domstolenes internationale kompetence, som bl.a.

fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence

og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område1.

Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på aktiviteter, som hovedsageligt tjener det nationale

forsvar eller den internationale sikkerhed.

(11) Dette direktiv tager sigte på at forebygge og afhjælpe miljøskader og berører ikke retten til

erstatning for traditionelle skader i henhold til relevante internationale aftaler om civilretligt

erstatningsansvar.

                                                
1 EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
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(12) Mange medlemsstater er parter i internationale aftaler om civilretligt erstatningsansvar på

specifikke områder. Disse medlemsstater bør kunne fortsætte hermed efter dette direktivs

ikrafttræden, og andre medlemsstater fortaber ikke deres ret til at tiltræde disse aftaler.

(13) Ikke alle former for miljøskade kan afhjælpes gennem en ansvarsordning. For at en sådan

ordning kan være effektiv, må der være en eller flere identificerbare forurenere, skaden bør

være konkret og målelig, og der bør kunne fastslås en årsagssammenhæng mellem skaden og

den eller de identificerede forurenere. Regler om erstatningsansvar er derfor ikke et egnet red-

skab, hvis det drejer sig om forurening af omfattende og diffus art, hvor det ikke er muligt at

påvise sammenhængen mellem negative miljøvirkninger og bestemte aktørers handlinger eller

undladelser.

(14) Dette direktiv finder ikke anvendelse på personskade, skade på privat ejendom eller økonomi-

ske tab og berører ikke rettigheder med hensyn til sådanne skader.

(15) Da forebyggelse og afhjælpning af miljøskader direkte bidrager til gennemførelsen af Fælles-

skabets miljøpolitik, bør de offentlige myndigheder sikre, at den ordning, der indføres med

dette direktiv, gennemføres og håndhæves korrekt.
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(16) Genopretning af miljøet bør ske på en effektiv måde, der sikrer, at de pågældende genopret-

ningsmål opfyldes. Der bør med henblik herpå opstilles fælles regler, og den kompetente

myndighed bør overvåge, at de følges.

(17) Der bør træffes passende forholdsregler med henblik på situationer, hvor den kompetente

myndighed som følge af flere tilfælde af miljøskader ikke kan sikre, at alle de nødvendige af-

hjælpende foranstaltninger træffes samtidig. I sådanne tilfælde bør den kompetente myndig-

hed have beføjelse til at afgøre, hvilken miljøskade der først skal afhjælpes.

(18) Ifølge forureneren betaler-princippet, skal en operatør, der forvolder miljøskade eller frem-

kalder overhængende fare for sådan skade, i princippet bære omkostningerne ved de nødven-

dige forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger. Hvis en kompetent myndighed enten

selv eller gennem en tredjemand træffer foranstaltninger i stedet for en operatør, bør myndig-

heden sikre, at de omkostninger, den afholder i denne forbindelse, dækkes af operatøren. Det

er endvidere passende, at operatørerne i sidste ende bærer omkostningerne ved vurderingen af

miljøskader eller ved vurderingen af en overhængende fare for, at sådanne skader indtræder.

(19) Medlemsstaterne kan foretage en skønsmæssig beregning af administrative omkostninger,

retshåndhævelsesomkostninger og andre generelle omkostninger, der skal dækkes.
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(20) Det bør ikke kræves, at en operatør skal bære omkostningerne ved forebyggende eller afhjæl-

pende foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv i situationer, hvis den pågæl-

dende skade eller den overhængende fare herfor skyldes begivenheder, som operatøren ikke er

herre over. Medlemsstaterne kan tillade, at operatører, der ikke har handlet forsætligt eller

uagtsomt, ikke skal bære omkostningerne ved afhjælpende foranstaltninger i situationer, hvor

den pågældende skade skyldes emissioner eller begivenheder, der udtrykkeligt er godkendt,

eller risikoen for skade ikke kunne være kendt, da begivenheden eller emissionen fandt sted.

(21) Operatørerne bør bære omkostningerne ved forebyggelsesforanstaltninger, hvis de under alle

omstændigheder skulle have truffet disse foranstaltninger for at efterkomme de love og admi-

nistrative bestemmelser, herunder eventuelle tilladelser eller godkendelser, deres aktiviteter er

underlagt.

(22) Medlemsstaterne kan fastlægge nationale regler for omkostningsfordeling i tilfælde af flere

skadevoldere. Medlemsstaterne kan især tage hensyn til den specifikke situation for brugeren

af produktet, som muligvis ikke anses for at være ansvarlig for miljøskader på samme betin-

gelser som producenten. I disse tilfælde bør ansvarsfordelingen fastlægges i overensstemmel-

se med national lovgivning.
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(23) De kompetente myndigheder bør være berettigede til at få omkostningerne ved forebyggende

eller afhjælpende foranstaltninger dækket af den operatøren i et rimeligt tidsrum efter gen-

nemførelsen af foranstaltningerne.

(24) Det er nødvendigt at sikre, at der er adgang til effektive gennemførelses- og håndhævelses-

midler, samtidig med at det sikres, at de pågældende operatørers og andre berørte parters ret-

mæssige interesser tilgodeses på passende måde. De kompetente myndigheder bør forestå

specifikke opgaver, der kræver passende administrative skønsbeføjelser, dvs. pligt til at vur-

dere skadens omfang og tage stilling til, hvilke afhjælpende foranstaltninger der bør træffes.

(25) Personer, der berøres eller vil kunne blive berørt af miljøskader, bør have ret til at anmode

den kompetente myndighed om at træffe foranstaltninger. Miljøbeskyttelse er imidlertid en

diffus interesse, som enkeltpersoner ikke altid vil eller kan varetage. Ikke-statslige organisati-

oner, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse, bør derfor også have mulighed for på hen-

sigtsmæssig måde at bidrage til en effektiv gennemførelse af dette direktiv.

(26) De berørte fysiske eller juridiske personer bør have adgang til prøvelse af den kompetente

myndigheds afgørelser, handlinger eller undladelser.

(27) Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger til at anspore operatørerne til at tegne passende

forsikringer eller sørge for andre former for finansiel sikkerhed og til at udvikle instrumenter

og markeder for finansiel sikkerhed for at sikre sig effektiv dækning for finansielle forpligtel-

ser i henhold til dette direktiv.



10933/5/03 REV 5 HV/lbp 10
DG I    DA

(28) Hvis en miljøskade påvirker eller kan forventes at påvirke flere medlemsstater, bør disse

medlemsstater samarbejde for at sikre passende og effektive foranstaltninger til forebyggelse

eller afhjælpning heraf. Medlemsstaterne kan søge at få dækket omkostninger til foranstalt-

ninger til forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger.

(29) Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager strengere

bestemmelser om forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, og er heller ikke til hinder for,

at medlemsstaterne vedtager passende foranstaltninger vedrørende situationer, hvor dobbelt

dækning af omkostningerne kan forekomme som følge af, at en kompetent myndighed efter

dette direktiv og en person, hvis ejendom er berørt af en miljøskade, træffer foranstaltninger

samtidigt.

(30) Skader, der er forvoldt inden udløbet af fristen for dette direktivs gennemførelse, bør ikke væ-

re omfattet af direktivets bestemmelser.

(31) Medlemsstaterne bør aflægge rapport til Kommissionen om erfaringerne med anvendelsen af

dette direktiv, så Kommissionen, på grundlag heraf og under hensyn til konsekvenserne for

bæredygtig udvikling og fremtidige farer for miljøet, kan tage stilling til, om direktivet bør

ændres –

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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Artikel 1
Formål

Formålet med dette direktiv er at opstille rammebestemmelser om miljøansvar, der bygger på for-
ureneren betaler-princippet, med henblik på at forebygge og afhjælpe miljøskader.

Artikel 2
Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1) "miljøskade":

a) skade på beskyttede arter og naturtyper, dvs. en skade, som medfører en betydelig ne-
gativ påvirkning af indsatsen for at opnå eller opretholde en gunstig bevaringsstatus for
sådanne naturtyper og arter. Påvirkningens omfang vurderes i forhold til den hidtidige
tilstand under hensyn til kriterierne i bilag I

Skade på beskyttede arter og naturtyper, omfatter ikke tidligere identificerede skadelige
virkninger, der skyldes en operatørs handling, som de pågældende myndigheder udtryk-
keligt har godkendt efter gennemførelsesbestemmelserne til artikel 6, stk. 3 og 4, eller
artikel 16 i direktiv 92/43/EØF eller artikel 9 i direktiv 79/409/EØF eller i tilfælde af
naturtyper og arter, der ikke er omfattet af EF-lovgivningen, i henhold til tilsvarende be-
stemmelser i den nationale lovgivning om naturbeskyttelse.

b) skade på vandmiljøet, dvs. en skade, som medfører en betydelig negativ påvirkning af
de pågældende vandressourcers økologiske, kemiske eller kvantitative tilstand eller
økologiske potentiale som defineret i direktiv 2000/60/EF, med undtagelse af negative
virkninger, der er omfattet af artikel 4, stk. 7, i nævnte direktiv

c) skade på jord, dvs. en jordforurening, der medfører en betydelig risiko for, at menne-
skers sundhed påvirkes negativt som følge af en direkte eller indirekte tilførsel af stof-
fer, præparater, organismer eller mikroorganismer til jord eller undergrund
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2) "skade": en negativ målelig ændring i en naturressource eller målelig forringelse af en natur-

ressources udnyttelsesmuligheder, som er indtrådt direkte eller indirekte

3) "beskyttede arter og naturtyper":

a) de arter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i direktiv 79/409/EØF eller opført i bilag I

dertil eller opført i bilag II og IV til direktiv 92/43/EØF

b) de naturtyper for arter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i direktiv 79/409/EØF eller

opført i bilag I dertil eller opført i bilag II til direktiv 92/43/EØF, og de naturtyper, der

er opført i bilag I til direktiv 92/43/EØF, og de ynglepladser eller rastepladser for de ar-

ter, der er opført i bilag IV til direktiv 92/43/EØF, og

c) hvis en medlemsstat træffer afgørelse herom, enhver naturtype eller art, der ikke er op-

ført i disse bilag, og som medlemsstaterne udpeger til tilsvarende formål som dem, der

er fastlagt i disse to direktiver

4) "bevaringsstatus":

a) for en naturtype: resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de ka-

rakteristiske arter, som lever dér, og som på langt sigt kan påvirke dens naturlige udbre-

delse, struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på langt sigt inden

for medlemsstaternes område i Europa, hvor traktaten finder anvendelse, eller inden for

en medlemsstats område eller inden for naturtypens naturlige udbredelsesområde.
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Bevaringsstatus for en naturtype anses for at være "gunstig", når:

− dens naturlige udbredelsesområde og de områder, som den dækker inden for dette

udbredelsesområde, er stabile eller forøges

− den særlige struktur og de særlige funktioner, som er nødvendige for dens opret-

holdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være til stede i en

overskuelig fremtid, og

− bevaringsstatus for dens karakteristiske arter er gunstig som defineret i litra b)

b) for en art: resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten, og som på langt sigt kan få

indflydelse på bestandens udbredelse og talrighed inden for medlemsstaternes område i

Europa, hvor traktaten finder anvendelse, eller inden for en medlemsstats område eller

inden for artens naturlige udbredelsesområde.

Bevaringsstatus for en art anses for "gunstig", når:

− date vedrørende bestandsudvikling for den pågældende art viser, at den oprethol-

der sig selv på langt sigt som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder

− artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang eller der er sandsyn-

lighed for, at det vil blive mindsket i en overskuelig fremtid, og

− der er og sandsynligvis fortsat vil være tilstrækkeligt omfattende levesteder til at

bestanden kan bevares på langt sigt
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5) "vand": alle vandressourcer, der er omfattet af direktiv 2000/60/EF

6) "operatør": en fysisk eller juridisk, privatretlig eller offentligretlig person, der driver eller

kontrollerer den erhvervsmæssige aktivitet, eller som, såfremt dette fremgår af national lov-

givning, har fået overdraget afgørende økonomisk beslutningsmyndighed med hensyn til den

tekniske drift af aktiviteten, herunder indehaveren af en tilladelse til eller godkendelse af en

sådan aktivitet eller den person, der registrerer eller anmelder en sådan aktivitet

7) "erhvervsmæssig aktivitet": enhver aktivitet, der udføres i forbindelse med en økonomisk ak-

tivitet, en forretning eller en virksomhed, uanset om denne er privat eller offentlig eller udfø-

res med eller uden økonomisk gevinst for øje

8) "emission": en udledning i miljøet, forårsaget af menneskelige aktiviteter, af stoffer, præpa-

rater, organismer eller mikroorganismer

9) "overhængende fare for skade": tilstrækkelig sandsynlighed for, at en miljøskade vil indtræde

i nær fremtid

10) "forebyggende foranstaltninger": foranstaltninger, der træffes, når en begivenhed, handling

eller undladelse har medført overhængende fare for miljøskade, med henblik på at forebygge

eller minimere den pågældende skade
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11) "afhjælpende foranstaltninger": enhver foranstaltning eller kombination af foranstaltninger,

herunder afbødende eller foreløbige foranstaltninger, der tjener til at genoprette, genskabe el-

ler erstatte skadede naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder eller til at tilvejebringe til-

svarende alternativer til disse naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder, jf. bilag II

12) "naturressource": beskyttede arter og naturtyper, vand og jord

13) "udnyttelsesmuligheder" og "naturressources udnyttelsesmuligheder": en naturressources

funktioner til gavn for en anden naturressource eller for offentligheden

14) "hidtidig tilstand": den tilstand på det tidspunkt, hvor skaden indtræffer, naturressourcerne og

disses udnyttelsesmuligheder ville have befundet sig i, hvis miljøskaden ikke var indtruffet;

den hidtidige tilstand bedømmes på grundlag af de bedste foreliggende oplysninger

15) "retablering, herunder naturlig retablering": for så vidt angår skader på vand, beskyttede arter

og naturtyper, tilbageførelse af skadede naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder til de-

res hidtidige tilstand og for så vidt angår skade på jord fjernelse af enhver betydelig risiko for

at påvirke menneskers sundhed negativt

16) "omkostninger": omkostninger, som er nødvendige for en korrekt og effektiv gennemførelse

af dette direktiv, herunder omkostningerne til vurdering af miljøskader, en overhængende fare

for, at sådanne skader indtræder, alternative foranstaltninger samt administrative og juridiske

omkostninger, håndhævelsesomkostninger, omkostninger ved dataindsamling og andre gene-

relle omkostninger samt omkostninger ved overvågning og tilsyn.
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Artikel 3

Anvendelsesområde

1. Dette direktiv finder anvendelse på:

a) miljøskader, der forvoldes ved udøvelsen af enhver af de erhvervsmæssige aktiviteter, der er

opført i bilag III, samt på overhængende fare for sådanne skader som følge af de nævnte akti-

viteter

b) skader på beskyttede arter og naturtyper, der forvoldes ved udøvelsen af enhver anden er-

hvervsmæssig aktivitet end dem, der er anført i bilag III, samt på overhængende fare for så-

danne skader som følge af de nævnte aktiviteter, når operatøren har handlet forsætligt eller

uagtsomt.
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2. Dette direktiv finder anvendelse med forbehold af strengere bestemmelser i fællesskabslov-

givningen om udøvelsen af aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv, og med forbehold af fælles-

skabslovgivning, der indeholder regler om kompetencekonflikter.

3. Med forbehold af relevant national lovgivning giver dette direktiv ikke private ret til erstat-

ning som følge af miljøskade eller overhængende fare for sådan skade.

Artikel 4

Undtagelser

1. Dette direktiv dækker ikke miljøskade eller en overhængende fare for sådan skade forvoldt

ved:

a) væbnede konflikter, fjendtligheder, borgerkrig og oprør

b) en naturbegivenhed af usædvanlig, uundgåelig og uafværgelig art

2. Dette direktiv finder ikke anvendelse på miljøskader eller overhængende fare for sådanne

skader forårsaget ved uheld, for hvilke reglerne om ansvar eller erstatning falder ind under anven-

delsesområdet for enhver af de internationale konventioner, der er opført i bilag IV, herunder alle

fremtidige ændringer af disse konventioner, som gælder i den pågældende medlemsstat.
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3. Dette direktiv berører ikke operatørens ret til at begrænse sit ansvar i overensstemmelse med

national gennemførelseslovgivning til konventionen om begrænsning af ansvaret for søretlige krav

fra 1976, herunder enhver fremtidig ændring af konventionen, eller Strasbourg-konventionen fra

1988 om begrænsning af ansvar for sejlads ad indre vandveje, herunder enhver fremtidig ændring

heraf.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på nukleare risici eller miljøskader eller overhængende

fare for sådanne skader forårsaget ved aktiviteter omfattet af traktaten om oprettelse af Det Euro-

pæiske Atomenergifællesskab eller forårsaget af en hændelse eller aktivitet, for hvilke reglerne om

ansvar eller erstatning falder ind under anvendelsesområdet for et af de internationale instrumenter,

der er opført i bilag V, herunder alle fremtidige ændringer af disse instrumenter.

5. Dette direktiv finder kun anvendelse på miljøskader eller overhængende fare for sådanne ska-

der forvoldt af forurening af diffus art, hvor det er muligt at fastslå årsagssammenhængen mellem

skaden og en operatørs aktiviteter.

6. Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, som hovedsagelig tjener det nationale for-

svar eller den internationale sikkerhed, eller aktiviteter, som udelukkende tjener til at beskytte mod

naturkatastrofer.

Artikel 5

Forebyggende foranstaltninger

1. Såfremt en miljøskade endnu ikke er indtrådt, men der er overhængende fare for en sådan

skade, skal operatøren omgående træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger.
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2. Medlemsstaterne sørger for, at en operatør forpligtes til så hurtigt som muligt at underrette

den kompetente myndighed om alle relevante aspekter af situationen, hvis dette er hensigtsmæssigt,

og under alle omstændigheder hvis den overhængende fare for miljøskade ikke afværges på trods af

de forebyggende foranstaltninger, operatøren har truffet.

3. Den kompetente myndighed kan til enhver tid:

a) kræve, at operatøren forelægger oplysninger om enhver overhængende fare for miljøskade

eller om mistanke om en sådan overhængende fare

b) kræve, at operatøren træffer de nødvendige forebyggende foranstaltninger

c) give operatøren instrukser, der skal følges, om de nødvendige forebyggende foranstaltninger,

der skal træffes, eller

d) selv træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger.

4. Den kompetente myndighed skal kræve, at operatøren træffer forebyggende foranstaltninger.

Hvis operatøren ikke opfylder forpligtelserne ifølge stk. 1 eller stk. 3, litra b) eller c), ikke kan

identificeres eller ikke kan pålægges at afholde omkostningerne i henhold til dette direktiv, kan den

kompetente myndighed selv træffe disse foranstaltninger.
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Artikel 6

Afhjælpende foranstaltninger

1. Er der indtrådt en miljøskade, skal operatøren straks underrette den kompetente myndighed

om alle relevante aspekter ved situationen og træffe

a) enhver praktisk gennemførlig foranstaltning til øjeblikkeligt at kontrollere, indeslutte, fjerne

eller på anden måde håndtere de pågældende forurenende stoffer og/eller enhver anden ska-

delig påvirkning for at begrænse og forhindre yderligere miljøskade og negativ virkning på

menneskers sundhed eller yderligere forringelse af udnyttelsesmulighederne, og

b) de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 7.

2. Den kompetente myndighed kan til enhver tid:

a) kræve, at operatøren forelægger supplerende oplysninger om indtrufne skader

b) kræve, at operatøren træffer, eller give operatøren instrukser om enhver praktisk gennemførlig

foranstaltning til øjeblikkeligt at kontrollere, indeslutte, fjerne eller på anden måde håndtere

de pågældende forurenende stoffer og/eller enhver anden skadelig påvirkning for at begrænse

og forhindre yderligere miljøskade og negativ virkning på menneskers sundhed eller yderlige-

re forringelse af udnyttelsesmulighederne
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c) kræve, at operatøren træffer de nødvendige afhjælpende foranstaltninger

d) give operatøren instrukser, der skal følges, vedrørende de nødvendige afhjælpende foranstalt-

ninger, der skal træffes, eller

e) selv træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger.

3. Den kompetente myndighed skal kræve, at operatøren træffer afhjælpende foranstaltninger.

Hvis operatøren ikke opfylder forpligtelserne ifølge stk. 1 eller stk. 2, litra b), c) eller d), ikke kan

identificeres eller ikke kan pålægges at afholde omkostningerne i henhold til dette direktiv, kan den

kompetente myndighed selv træffe disse foranstaltninger.

Artikel 7

Fastlæggelse af afhjælpende foranstaltninger

1. Operatørerne skal fastlægge potentielle afhjælpende foranstaltninger i overensstemmelse med

bilag II og forelægge dem for den kompetente myndighed, så denne kan træffe afgørelse, medmin-

dre den kompetente myndighed har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 6, stk. 2, litra e), og

stk. 3.

2. Den kompetente myndighed afgør, hvilke afhjælpende foranstaltninger der skal gennemføres i

overensstemmelse med bilag II, og, i givet fald i samarbejde med den relevante operatør.
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3. Er der indtrådt flere miljøskader på en sådan måde, at den kompetente myndighed ikke kan

sikre, at de nødvendige afhjælpende foranstaltninger træffes samtidigt, har den kompetente myn-

dighed beføjelse til at afgøre, hvilken miljøskade der skal afhjælpes først.

Den kompetente myndighed skal ved denne afgørelse bl.a. tage hensyn til de berørte miljøskaders

art, udbredelse og alvor samt mulighederne for naturlig retablering. Der skal også tages hensyn til

risikoen for menneskers sundhed.

4. Den kompetente myndighed opfordrer de i artikel 12, stk. 1, nævnte personer og under alle

omstændigheder de personer, på hvis ejendom der skal gennemføres afhjælpende foranstaltninger,

til at fremsætte deres bemærkninger, som den kompetente myndighed tager i betragtning.

Artikel 8

Omkostninger til forebyggelse og afhjælpning

1. Operatøren bærer omkostningerne ved de forebyggende og afhjælpende foranstaltninger, der

udføres i henhold til dette direktiv.

2. Med forbehold af stk. 3 og 4 sørger den kompetente myndighed bl.a. for, at de omkostninger,

den har afholdt som følge af forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger i medfør af dette di-

rektiv, dækkes af den operatør, som har forvoldt den pågældende skade eller fremkaldt overhæn-

gende fare, bl.a. gennem sikkerhed i ejendom eller andre passende garantier.
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Den kompetente myndighed kan imidlertid beslutte ikke at søge at få dækket alle omkostningerne,

hvis udgifterne i forbindelse hermed vil være større end den sum, der kan dækkes, eller hvis opera-

tøren ikke kan identificeres.

3. En operatør er ikke forpligtet til at bære omkostningerne ved forebyggende eller afhjælpende

foranstaltninger, der træffes i medfør af dette direktiv, hvis han kan bevise, at miljøskaden eller den

overhængende fare for sådan skade

a) er forvoldt af tredjemand og er indtrådt til trods for, at passende sikkerhedsforanstaltninger

var truffet, eller

b) skyldes overholdelse af påbud eller instrukser udstedt af en offentlig myndighed med undta-

gelse af påbud eller instrukser som følge af en emission eller hændelse, der skyldes operatø-

rens egne aktiviteter.

I sådanne tilfælde træffer medlemsstaterne hensigtsmæssige foranstaltninger, således at operatøren

kan få dækket de afholdte omkostninger.
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4. Medlemsstaterne kan tillade, at en operatør ikke bærer omkostningerne i forbindelse med af-

hjælpende foranstaltninger, der træffes i medfør af dette direktiv, hvis operatøren kan påvise, at han

ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt, og at miljøskaden er forvoldt ved

a) en emission eller begivenhed, der udtrykkeligt var tilladt i medfør af og fuldt ud i overens-

stemmelse med betingelserne i en tilladelse, der fremgår af eller er udstedt i henhold til gæl-

dende nationale love og bestemmelser, som gennemfører den af Fællesskabet vedtagne lov-

givning, jf. bilag III, således som den fandt anvendelse på tidspunktet for emissionen eller be-

givenheden

b) en emission eller aktiviteter eller enhver form for anvendelse af et produkt i forbindelse med

en aktivitet, som operatøren kan påvise ikke ansås for at ville forårsage miljøskader ifølge den

videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, hvor emissionen eller aktiviteten fandt

sted.

5. Foranstaltninger, der træffes af den kompetente myndighed i medfør af artikel 5, stk. 3 og 4,

og artikel 6, stk. 2 og 3, indskrænker ikke den berørte operatørs ansvar efter dette direktiv eller an-

vendelsen af traktatens artikel 87 og 88.
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Artikel 9

Omkostningsfordeling i tilfælde af flere skadevoldere

Dette direktiv berører ikke nationale lovbestemmelser om omkostningsfordeling i tilfælde af flere

skadevoldere, navnlig ikke med hensyn til fordelingen af ansvaret mellem producenten og brugeren

af produktet.

Artikel 10

Tidsfrist for dækning af omkostninger

Den kompetente myndighed kan indlede procedurer til at få dækket omkostningerne ved gennemfø-

relsen af foranstaltninger truffet i henhold til dette direktiv mod den operatør, eller i givet fald den

tredjemand, som har forvoldt skaden eller fremkaldt den overhængende fare for skade, inden fem år

fra den dato, hvor foranstaltningerne er afsluttet, eller hvor den ansvarlige operatør eller tredjemand

er blevet identificeret, idet den seneste af disse datoer lægges til grund.

Artikel 11

Kompetent myndighed

1. Medlemsstaterne udpeger en eller flere kompetente myndigheder, der har ansvaret for at udfø-

re de i dette direktiv omhandlede opgaver.
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2. Det påhviler den kompetente myndighed at fastslå, hvilken operatør der har forvoldt skaden

eller fremkaldt den overhængende fare for skade, at vurdere skadens betydning og afgøre, hvilke

afhjælpende foranstaltninger der bør træffes i overensstemmelse med bilag II. I dette øjemed har

den kompetente myndighed beføjelse til at påbyde den berørte operatør at foretage sin egen vurde-

ring og tilvejebringe alle nødvendige oplysninger og data.

3. Medlemsstaterne sørger for, at den kompetente myndighed kan bemyndige tredjemænd til at

udføre de nødvendige forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger eller kræve, at de træffer de

pågældende foranstaltninger.

4. Enhver afgørelse, der træffes i henhold til dette direktiv, og som pålægger forebyggende eller

afhjælpende foranstaltninger, skal angive de nøjagtige grunde hertil. Den berørte operatør under-

rettes straks om en sådan afgørelse og underrettes samtidig om, hvilke retsmidler operatøren kan

anvende efter de gældende love i den pågældende medlemsstat, og om fristerne for anvendelsen af

disse retsmidler.

Artikel 12

Anmodning om foranstaltninger

1. Fysiske eller juridiske personer,

a) som berøres eller kan forventes at blive berørt af en miljøskade,
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b) som har en tilstrækkelig interesse involveret i beslutningsprocessen på miljøområdet for så

vidt angår skaden, eller

c) som hævder, at en rettighed er krænket, hvis en medlemsstats administrative regler stiller krav

herom,

har adgang til at meddele den kompetente myndighed bemærkninger vedrørende miljøskader eller

en overhængende fare herfor, som de har kendskab til, og til at kræve, at den kompetente myndig-

hed træffer foranstaltninger efter dette direktiv.

Medlemsstaterne fastsætter, hvad der forstås ved tilstrækkelig interesse og krænkelse af en rettig-

hed.

Med henblik herpå anses den interesse, som en hvilken som helst ikke-statslig organisation, der ar-

bejder for at fremme miljøbeskyttelse, og som opfylder alle krav efter national ret, måtte have, for

tilstrækkelig, i relation til litra b). Sådanne organisationer anses også for at have rettigheder, der kan

krænkes i relation til litra c).

2. En anmodning om foranstaltninger ledsages af de relevante oplysninger og data til støtte for

bemærkninger, der meddeles om sådanne miljøskader.
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3. Hvis anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende bemærkninger viser, at det er sand-

synligt, at der foreligger miljøskade, tager den kompetente myndighed sådanne bemærkninger og

anmodninger i betragtning. Under disse omstændigheder giver den kompetente myndighed den be-

rørte operatør lejlighed til at udtale sig om anmodningen om foranstaltninger og de ledsagende be-

mærkninger.

4. Den kompetente myndighed underretter hurtigst muligt og under alle omstændigheder i over-

ensstemmelse med de relevante bestemmelser i den nationale lovgivning de i stk. 1 omhandlede

personer, som har indgivet bemærkninger til denne, om sin afgørelse om at efterkomme eller afslå

anmodningen om foranstaltninger og begrunder afgørelsen.

5. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende stk. 1 og 4 i tilfælde, hvor der er overhængende

fare for skade.

Artikel 13

Klageprocedure

1. De i artikel 12, stk. 1, omhandlede personer skal have adgang til at få prøvet lovligheden af

den kompetente myndigheds afgørelser, handlinger eller undladelser i henhold til dette direktiv for

en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk offentligt organ, som er kompetent til at prøve den

processuelle og materielle lovlighed heraf.
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2. Dette direktiv berører ikke bestemmelser i national ret, der regulerer adgangen til domstols-

prøvelse, og nationale bestemmelser, hvorefter administrative klageprocedurer skal udtømmes, før

der gives adgang til retslig prøvelse.

Artikel 14

Finansiel sikkerhedsstillelse

1. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at anspore de relevante økonomiske og finansielle

aktører til at udvikle instrumenter og markeder for finansiel sikkerhed, herunder finansielle meka-

nismer i tilfælde af insolvens, for at gøre det muligt for operatørerne at benytte finansiel sikkerheds-

stillelse til dækning af deres ansvar efter dette direktiv.

2. Kommissionen forelægger inden den ...* en rapport om direktivets effektivitet med hensyn til

faktisk afhjælpning af miljøskader, om tilgængeligheden af og betingelserne for forsikring samt an-

dre former for finansiel sikkerhedsstillelse til en rimelig pris i forbindelse med de aktiviteter, der er

omfattet af bilag III. I lyset af den rapport kan Kommissionen fremsætte forslag med henblik på ob-

ligatorisk finansiel sikkerhedsstillelse.

                                                
* 8 år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 15

Samarbejde mellem medlemsstaterne

1. Hvis en miljøskade påvirker eller kan forventes at påvirke flere medlemsstater, samarbejder

de pågældende medlemsstater, bl.a. gennem passende udveksling af oplysninger, for at sikre at der

træffes foranstaltninger til forebyggelse og i givet fald afhjælpning heraf.

2. Er der indtruffet en miljøskade, giver den medlemsstat, på hvis område skaden har sit ud-

spring, tilstrækkelig information til de potentielt berørte medlemsstater.

3. Hvis en medlemsstat inden for sine grænser konstaterer en skade, hvis årsager ligger udenfor

disse, kan den underrette Kommissionen og enhver anden berørt medlemsstat. Den kan anbefale

forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger og kan i overensstemmelse med dette direktiv søge

at få dækket de omkostninger, den har haft i forbindelse med vedtagelsen af forebyggende eller af-

hjælpende foranstaltninger.

Artikel 16

Forholdet til national ret

1. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller vedtager strengere

bestemmelser om forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, som for eksempel påvisning af yder-

ligere aktiviteter, der skal underlægges direktivets krav med hensyn til forebyggelse og afhjælpning

og påvisning af yderligere ansvarlige parter.
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2. Dette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne vedtager passende bestemmelser, her-

under forbud mod dobbelt dækning af omkostningerne i tilfælde, hvor dobbelt dækning kan fore-

komme som følge af, at både en kompetent myndighed efter dette direktiv og en person, hvis ejen-

dom er berørt af en miljøskade, træffer foranstaltninger.

Artikel 17

Tidsmæssigt begrænset anvendelse

Dette direktiv finder ikke anvendelse på

− skade forvoldt af en emission, begivenhed eller hændelse, som fandt sted inden den i arti-

kel 19, stk. 1, nævnte dato;

− skade forvoldt af en emission, begivenhed eller hændelse, som finder sted efter den i arti-

kel 19, stk. 1, nævnte dato, når den følger af en bestemt aktivitet, som fandt sted og blev af-

sluttet inden denne dato

− skade, såfremt der er gået mere end 30 år, siden den emission, begivenhed eller hændelse, der

førte til skaden, har fundet sted.
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Artikel 18

Rapporter og revision

1. Medlemsstaterne aflægger rapport for Kommissionen om erfaringerne med anvendelsen af

dette direktiv senest den ...*. Medlemsstaternes rapporter omfatter de oplysninger og data, der er

anført i bilag VI.

2. På grundlag heraf forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet in-

den den ...** med eventuelle forslag til ændringer.

3. Den i stk. 2 omhandlede beretning skal indeholde en gennemgang af:

a) anvendelsen af artikel 4, stk. 2 og 4, for så vidt angår udelukkelse fra direktivets anvendelses-

område af forurening, der er omfattet af de internationale aftaler, der er opført i bilag IV og V,

navnlig i lyset af erfaringerne fra relevante internationale fora, såsom IMO og Euratom, og fra

konventioner, og i hvilket omfang disse instrumenter er trådt i kraft og/eller er gennemført i

medlemsstaterne og/eller er ændret af dem, samt under hensyntagen til alle relevante tilfælde

af miljøskader, forårsaget af disse aktiviteter, og til de afhjælpende foranstaltninger, der er

blevet truffet

                                                
* 9 år efter direktivets ikrafttræden.
** 10 år efter direktivets ikrafttræden.
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b) anvendelsen af dette direktiv ved miljøskade forårsaget af genetisk modificerede organismer

(GMO'er), navnlig i lyset af erfaringerne fra relevante internationale fora og instrumenter, så-

som konventionen om den biologiske mangfoldighed og Cartagena-protokollen om biosikker-

hed, samt konsekvenserne af enhver miljøskade, der er forårsaget af GMO'er

c) anvendelsen af dette direktiv i forhold til beskyttede arter og naturtyper

d) de instrumenter, der eventuelt vil kunne inkorporeres i bilag III, IV og V.

Artikel 19

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest den ...*. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller

skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

                                                
* 3 år efter direktivets ikrafttræden.
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2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter,

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt en sammenligningstabel over

bestemmelserne i dette direktiv og de tilsvarende bestemmelser i den vedtagne nationale lovgiv-

ning.

Artikel 20

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 21

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

KRITERIER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA a)

Omfanget af en skade, som medfører en negativ påvirkning af indsatsen for at opnå eller opretholde

en gunstig bevaringsstatus for naturtyper eller arter, vurderes i forhold til bevaringsstatus på det

tidspunkt, hvor skaden indtræffer, deres rekreative værdi og deres evne til naturlig regeneration.

Betydelige negative ændringer i forhold til den hidtidige tilstand konstateres ved hjælp af målelige

data såsom:

– antallet af individer, deres densitet eller det dækkede areal

– de enkelte individers eller det beskadigede areals rolle i forhold til artens eller naturtypens

bevaring, artens eller naturtypens sjældenhed (vurderet lokalt, regionalt og på højere plan,

herunder også på EF-plan)

– artens formeringskapacitet (baseret på den pågældende arts eller bestands egen dynamik),

dens levedygtighed eller naturtypens evne til naturlig regeneration (baseret på udviklingen i

de arter, der er karakteristiske for naturtypen, eller bestanden af disse arter)

– artens eller naturtypens evne til i løbet af kort tid efter en skade at retablere en tilstand, der

skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand , udelukkende i kraft af artens

eller naturtypens egen dynamik og uden anden indgriben end øgede beskyttelsesforanstaltnin-

ger.
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En skade, hvis påvirkning af menneskers sundhed er dokumenteret, betegnes som en betydelig ska-

de.

Følgende skader skal ikke nødvendigvis betegnes som betydelige skader:

– negative udsving, der er mindre end de naturlige udsving, der anses at være normale for den

pågældende art eller naturtype

– negative udsving, der skyldes naturlige årsager eller indgriben i forbindelse med sædvanlig

forvaltning af arealer, og som er fastlagt i protokoller eller måldokumenter for den pågælden-

de naturtype, eller som hidtil har været udført af ejere eller operatører

– skade på arter eller naturtyper, for hvilke det er påvist, at de hurtigt og uden indgriben vil re-

tablere enten den hidtidige tilstand eller en tilstand, der udelukkende i kraft af artens eller na-

turtypens egen dynamik skønnes at svare til eller være bedre end den hidtidige tilstand.

________________________
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BILAG II

AFHJÆLPNING AF MILJØSKADER

Dette bilag indeholder de fælles rammebestemmelser, der skal følges for at vælge de mest hen-

sigtsmæssige foranstaltninger til at sikre afhjælpning af miljøskader.

1. AFHJÆLPNING AF SKADER PÅ VANDMILJØET, BESKYTTEDE ARTER OG

NATURTYPER

Afhjælpning af miljøskader i forbindelse med vandmiljøet, beskyttede arter og naturtyper sker

ved, at miljøet føres tilbage til sin hidtidige tilstand ved hjælp af primær, supplerende eller

kompenserende afhjælpning, der defineres således:

a) "primær afhjælpning": en foranstaltning, som fører de skadede naturressourcer og/eller

forringede udnyttelsesmuligheder tilbage til eller mod deres hidtidige tilstand

b) "supplerende afhjælpning": en foranstaltning, der træffes i relation til naturressourcer

og/eller disses udnyttelsesmuligheder for at kompensere for det forhold, at den primære

afhjælpning ikke fører til fuldstændig genopretning af de skadede naturressourcer

og/eller udnyttelsesmuligheder

c) "kompenserende afhjælpning": en foranstaltning, der træffes for at kompensere for

midlertidige tab af naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder, som indtræder fra

datoen for skadens indtræden og indtil det tidspunkt, hvor den fulde virkning af den

primære afhjælpning opnås
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d) "midlertidige tab": tab, der skyldes det forhold, at de skadede naturressourcer og/eller

udnyttelsesmuligheder ikke kan udføre deres økologiske funktioner eller udnyttes af an-

dre naturressourcer eller af offentligheden, førend de primære eller supplerende foran-

staltninger er begyndt at virke. Det består ikke i økonomisk kompensation til borgerne.

Når primær afhjælpning ikke fører til, at miljøet føres tilbage til sin hidtidige tilstand,

iværksættes der supplerende afhjælpning. Ydermere iværksættes der kompenserende af-

hjælpning for at kompensere for midlertidige tab.

Afhjælpning af miljøskader i form af skader på vandmiljøet, beskyttede arter og natur-

typer indebærer også, at betydelig risiko for, at menneskers sundhed påvirkes negativt,

fjernes.

1.1. Mål for afhjælpning

Formålet med primær afhjælpning

1.1.1.Formålet med primær afhjælpning er at genoprette skadede naturressourcer og/eller udnyttel-

sesmuligheder eller at føre dem tilbage til eller mod deres hidtidige tilstand.
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Formålet med supplerende afhjælpning

1.1.2.Hvis de skadede naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder ikke føres tilbage til deres

hidtidige tilstand, iværksættes der supplerende afhjælpning. Formålet med supplerende af-

hjælpning er at tilvejebringe et tilsvarende niveau for naturressourcer og/eller udnyttelsesmu-

ligheder, herunder hvis det er hensigtsmæssigt på en anden lokalitet, som der ville have fore-

ligget, hvis den skadede lokalitet var blevet ført tilbage til sin hidtidige tilstand. Hvor det er

muligt og hensigtsmæssigt bør den anden lokalitet være geografisk forbundet med den skade-

de lokalitet, idet der tages hensyn til den berørte befolknings interesser.

Formålet med kompenserende afhjælpning

1.1.3.Kompenserende afhjælpning iværksættes for at kompensere for midlertidige tab af naturres-

sourcer og/eller udnyttelsesmuligheder, indtil der sker retablering. Denne kompensation består

af yderligere forbedringer for beskyttede naturtyper og arter eller vandmiljøet enten på den

skadede lokalitet eller på en anden lokalitet. Det består ikke i økonomisk kompensation til

borgerne.

1.2. Fastlæggelse af afhjælpende foranstaltninger

Fastlæggelse af primære afhjælpende foranstaltninger
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1.2.1.Mulige foranstaltninger, der direkte fører naturressourcerne og disses udnyttelsesmuligheder

tilbage mod deres hidtidige tilstand inden for en kortere tidsfrist eller gennem naturlig retable-

ring skal overvejes.

Fastlæggelse af niveauet for supplerende og kompenserende afhjælpende foranstaltninger

1.2.2.Ved fastlæggelse af niveauet for supplerende og kompenserende afhjælpende foranstaltninger,

skal anvendelsen af ækvivalensvurderingsmetoder, hvor naturressource sammenlignes med

naturressource og udnyttelsesmulighed med udnyttelsesmulighed, overvejes først. I henhold

til disse metoder skal foranstaltninger, der resulterer i naturressourcer og udnyttelsesmulighe-

der af samme art, kvalitet og kvantitet som de skadede, overvejes først. Hvis dette ikke er

muligt, skal der tilvejebringes alternative naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder.

F.eks. kan en kvalitetsreduktion udlignes ved en stigning i kvantiteten af de afhjælpende for-

anstaltninger.

1.2.3.Er det ikke muligt at anvende en ækvivalensvurderingsmetode, hvor naturressource sammen-

lignes med naturressource og udnyttelsesmulighed med udnyttelsesmulighed, skal alternative

vurderingsmetoder anvendes. Den kompetente myndighed kan foreskrive metoden, f.eks.

økonomisk værdisætning, med henblik på at fastslå omfanget af de nødvendige supplerende

og kompenserende afhjælpende foranstaltninger. Hvis det er muligt at værdisætte de tabte res-

sourcer og/eller udnyttelsesmuligheder, men det ikke er muligt at værdisætte de erstattende

naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder inden for en rimelig tidsfrist eller inden for

rimelige omkostninger, kan den kompetente myndighed vælge afhjælpende foranstaltninger,

hvis omkostninger svarer til den anslåede værdi af de tabte naturressourcer og/eller udnyttel-

sesmuligheder.
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De supplerende og kompenserende afhjælpende foranstaltninger skal udformes således, at de

resulterer i yderligere naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder, der afspejler tidspræfe-

rencer og de afhjælpende foranstaltningers tidsprofil. Jo længere tid der f.eks. går, før den

hidtidige tilstand er nået, desto mere omfattende kompenserende afhjælpende foranstaltninger,

skal der iværksættes (alt andet lige).

1.3. Valg af afhjælpende foranstaltninger

1.3.1.De rimelige afhjælpende foranstaltninger bør vurderes ved brug af de bedste til rådighed stå-

ende teknologier ud fra følgende kriterier:

– virkningen af den enkelte foranstaltning på folkesundheden og sikkerheden

– omkostningerne ved at gennemføre foranstaltningen

– sandsynligheden for, at den enkelte foranstaltning opfylder målet

– i hvilken udstrækning den enkelte foranstaltning vil forhindre fremtidig skade og undgå

yderligere skade som følge af gennemførelsen af den pågældende foranstaltning

– i hvilken udstrækning den enkelte foranstaltning gavner hver enkelt komponent af den

pågældende naturressource og/eller udnyttelsesmulighed

− i hvilken udstrækning den enkelte foranstaltning tager hensyn til relevante sociale, øko-

nomiske og kulturelle forhold og andre relevante faktorer, der er specifikke for lokali-

teten

− hvor lang tid det vil tage, inden genopretningen af miljøskaden bliver effektiv
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– i hvilken udstrækning den enkelte foranstaltning medfører genopretning af den lokalitet,

hvor miljøskaden er indtrådt

− den geografiske tilknytning til den lokalitet, hvor skaden er indtruffet.

1.3.2.Når de forskellige opstillede muligheder for afhjælpende foranstaltninger vurderes, kan der

vælges primære afhjælpende foranstaltninger, som ikke fuldt ud tilbagefører den skadede

vandressource, beskyttede art eller naturtype til dens hidtidige tilstand, eller som genopretter

den langsommere. En sådan beslutning kan kun træffes, hvis der kompenseres for tabet af de

naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder på den primære lokalitet som beslutningen

medfører kompenseres, ved øgede supplerende eller kompenserende foranstaltninger, så det

herved tilvejebragte niveau for naturressourcer og/eller udnyttelsesmuligheder svarer til det

tabte. Dette vil være tilfældet, f.eks. når de tilsvarende naturressourcer og/eller udnyttelses-

muligheder kan tilvejebringes et andet sted med lavere omkostninger. Sådanne supplerende

afhjælpende foranstaltninger fastlægges i overensstemmelse med reglerne i punkt 1.2.2.

1.3.3.Uanset reglerne i punkt 1.3.2. og i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, har den kompetente

myndighed ret til at beslutte, at der ikke træffes yderligere afhjælpende foranstaltninger, hvis:

a) de afhjælpende foranstaltninger, der allerede er truffet, sikrer, at der ikke længere fore-

ligger nogen betydelig risiko for at påvirke menneskers sundhed, vandmiljøet eller be-

skyttede arter og naturtyper negativt, og

b) omkostningerne ved de afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes for at nå tilbage til

den oprindelige tilstand eller et tilsvarende niveau, ikke står i forhold til den miljømæs-

sige gevinst, der opnås.
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2. AFHJÆLPNING AF SKADE PÅ JORDEN

De nødvendige foranstaltninger skal træffes for som et minimum at sikre, at de pågældende

forurenende stoffer fjernes, kontrolleres, indesluttes eller begrænses, således at den forurenede

jord, under hensyn til dens nuværende eller fremtidige anvendelse, der var godkendt på tids-

punktet for skadens indtræden ikke længere indebærer nogen betydelig risiko for, at menne-

skers sundhed påvirkes negativt. Tilstedeværelsen af sådanne risici skal vurderes ved risiko-

vurderinger under hensyntagen til jordens karakteristika og funktion samt de skadelige stof-

fers, præparaters, organismers eller mikroorganismers type og koncentration, den risiko, de

indebærer, og muligheden af, at de spredes. Anvendelsen bestemmes på grundlag af de for-

skrifter om arealanvendelse eller andre relevante bestemmelser, der er gældende på tidspunk-

tet for skadens indtræden.

Hvis der sker en ændring af anvendelsen af jorden, skal alle nødvendige foranstaltninger træf-

fes for at forhindre enhver negativ påvirkning af menneskers sundhed.

Hvis der ikke findes forskrifter om arealanvendelse eller andre relevante bestemmelser, fast-

lægges anvendelsen af det pågældende område under hensyntagen til karakteren af det pågæl-

dende område, hvor skaden indtraf, idet der tages hensyn til dets forventede udvikling.

Muligheden for naturlig retablering, dvs. en løsning uden direkte menneskelige indgreb i re-

tableringsprocessen, skal overvejes.

________________________
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BILAG III

AKTIVITETER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 1

1. Drift af anlæg, for hvilke der kræves godkendelse i medfør af Rådets direktiv 96/61/EF af

24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1. Det vil sige

alle de aktiviteter, der er opført i bilag I til direktiv 96/61 bortset fra anlæg eller dele af anlæg,

der benyttes til forskning, udvikling af og forsøg med nye produkter og processer.

2. Affaldshåndteringsoperationer, herunder indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse

af affald og farligt affald, herunder tilsyn med disse operationer og efterbehandling af depone-

ringsanlæg, for hvilke der kræves tilladelse eller registrering i medfør af Rådets direktiv

75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald2 og Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991

om farligt affald3.

Disse operationer omfatter bl.a. drift af deponeringsanlæg efter Rådets direktiv 1999/31/EF af

26. april 1999 om deponering af affald4 og drift af forbrændingsanlæg efter Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald5.

                                                
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2003/35/EF (EFT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
2 EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/350/EF

(EFT L 135 af 6.6.1996, s. 32).
3 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Senest ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994,

s. 28).
4 EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.
5 EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.
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Medlemsstaterne kan for så vidt angår nærværende direktiv beslutte, at disse operationer ikke

omfatter spredning til landbrugsformål af spildevandsslam fra rensningsanlæg for byspilde-

vand, der er renset, så det har en godkendt standard.

3. Enhver udledning i indre overfladevand, der kræver forudgående tilladelse i medfør af Rådets

direktiv 76/464/EØF af 4. maj 1976 om forurening, der er forårsaget af udledning af visse

farlige stoffer i Fællesskabets vandmiljø1.

4. Enhver udledning af stoffer i grundvandet, der kræver forudgående tilladelse i medfør af Rå-

dets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening

forårsaget af visse farlige stoffer2.

5. Udledning eller injektion af forurenende stoffer i overfladevand eller grundvand, der kræver

tilladelse, godkendelse eller registrering i medfør af direktiv 2000/60/EF.

6. Indvinding og opmagasinering af vand, hvortil der kræves forhåndstilladelse i medfør af di-

rektiv 2000/60/EF.

                                                
1 EFT L 129 af 18.5.1976, s. 23. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/60/EF (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
2 EFT L 20 af 26.1.1980, s. 43. Ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT L 377 af 31.12.1999,

s. 48).



10933/5/03 REV 5 HV/aa 3
BILAG III DG I    DA

7. Fremstilling, anvendelse, oplagring, forarbejdning, deponering, udledning i miljøet og trans-

port inden for virksomheden af

a) farlige stoffer som defineret i artikel 2, stk. 2, i Rådets direktiv 67/548/EØF af

27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikette-

ring af farlige stoffer1

b) farlige præparater som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets di-

rektiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love

og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige

præparater2

c) plantebeskyttelsesmidler som defineret i artikel 2, nr. 1), i Rådets direktiv 91/414/EØF

af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler3

d) biocidholdige produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige pro-

dukter4

                                                
1 EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EFT L 122 af

16.5.2003, s. 36).
2 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/60/EF (EFT

L 226 af 22.8.2001, s. 5).
3 EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af

16.5.2003, s. 1).
4 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
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8. Transport ad vej, jernbane, indre vandveje, hav eller luft af farligt gods eller forurenende gods

som defineret i bilag A til Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes til-

nærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt gods ad vej1 eller i bilaget til

Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lov-

givning om jernbanebefordring af farligt gods2 eller som defineret i Rådets direktiv

93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe, som er på vej til eller fra Fælles-

skabets søhavne med farligt eller forurenende gods3.

9. Drift af anlæg, for hvilke der kræves godkendelse i medfør af Rådets direktiv 84/360/EØF af

28. juni 1984 om bekæmpelse af luftforurening fra industrianlæg4 for så vidt angår udledning

i luften af forurenende stoffer omfattet af nævnte direktiv.

10. Indesluttet anvendelse, herunder transport, hvori der indgår genetisk modificerede mikroorga-

nismer som defineret i Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendel-

se af genetisk modificerede mikroorganismer5.

                                                
1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/28/EF (EFT

L 90 af 8.4.2003, s. 45).
2 EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2003/29/EF (EFT

L 90 af 8.4.2003, s. 47).
3 EFT L 247 af 5.10.1993, s. 19. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2002/84/EF (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53).
4 EFT L 188 af 16.7.1984, s. 20. Ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT L 377 af 31.12.1991,

s. 48)
5 EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1. Senest ændret ved  beslutning 2001/204/EF (EFT L 73 af

15.3.2001, s. 32).
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11. Udsætning i miljøet, transport og markedsføring af genetisk modificerede organismer som

defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF1.

12. Grænseoverskridende overførsel af affald inden for, til og fra Den Europæiske Union, som

kræver tilladelse eller er forbudt i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 af 1. febru-

ar 1993 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Euro-

pæiske Fællesskab2.

________________________

                                                
1 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Ændret ved Rådets afgørelse 2002/811/EF (EFT L 280 af

18.10.2002, s. 27).
2 EFT L 30 af 6.2.1993, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2557/2001

(EFT L 349 af 31.12.2001, s. 1).
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BILAG IV

INTERNATIONALE KONVENTIONER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 2

a) Den internationale konvention af 27. november 1992 om det privatretlige ansvar for skader

ved olieforurening

b) Den internationale konvention 27. november 1992 om oprettelse af en international fond for

erstatning af skader ved olieforurening

c) Den internationale konvention af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader

forårsaget af bunkerolie

d) Den internationale konvention af 3. maj 1996 om ansvar og erstatning for skader opstået i

forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer

e) Konventionen af 10. oktober 1989 om det privatretlige ansvar for skader opstået under trans-

port af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje.

________________________
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BILAG V

INTERNATIONALE INSTRUMENTER OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 4

a) Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis

område og Bruxelles-tillægskonventionen af 31. januar 1963

b) Wien-konventionen af 21. maj 1963 om civilretligt ansvar for nuklear skade

c) Konventionen af 12. september 1997 om supplerende erstatning for nuklear skade

d) Den fælles protokol af 21. september 1988 om anvendelse af Wien-konventionen og Paris-

konventionen

e) Bruxelles-konventionen af 17. december 1971 om civilretligt ansvar ved søtransport af nukle-

art materiale.

________________________
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BILAG VI

OPLYSNINGER OG DATA OMHANDLET I ARTIKEL 18, STK. 1

De beretninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, skal indeholde en liste over indtrufne miljøska-

der og tilfælde med ansvar efter dette direktiv, med angivelse af følgende oplysninger og data for

hvert enkelt tilfælde:

1) Miljøskadens art, dato for skadens indtræden og/eller konstatering og datoen for indledning af

en procedure efter dette direktiv.

2) Erhvervsklassifikationskode for den eller de ansvarlige juridiske personer*.

3) Angivelse af, om ansvarlige parter eller kvalificerede organer har indledt en judiciel klagepro-

cedure. (Klagetypen og resultatet af klageproceduren anføres).

4) Resultatet af den afhjælpende foranstaltning.

5) Dato for procedurens afslutning.

                                                
* NACE-koden kan anvendes (Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 om Den Statistiske No-

menklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af
24.10.1990, s. 1).
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Medlemsstaterne kan medtage alle andre oplysninger og data i deres beretninger, som de anser for

nyttige for vurderingen af anvendelsen af dette direktiv, for eksempel:

1) Omkostninger ved afhjælpende og forebyggende foranstaltninger som defineret i dette direk-

tiv:

umiddelbart betalt af de ansvarlige parter, når denne oplysning foreligger

dækket efterfølgende af de ansvarlige parter

ikke dækket af de ansvarlige parter (årsagen til dette bør anføres).

2) Resultater af foranstaltningerne til fremme og gennemførelse af de finansielle sikkerhedsin-

strumenter anvendt i overensstemmelse med dette direktiv.

3) En vurdering af de yderligere årlige administrationsomkostninger for det offentlige som følge

af oprettelsen og driften af de forvaltningsstrukturer, der er nødvendige for gennemførelse og

håndhævelse af dette direktiv.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 21. februar 2002 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af

miljøskader.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 14. maj 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 18. juli 2002.

Regionsudvalget meddelte ved skrivelse af 9. april 2002, at det ikke agter at afgive ud-

talelse.

3. Den 18. september 2003 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med

traktatens artikel 251.

II. MÅL

Formålet med direktivet er at skabe en ramme for forebyggelsen og afhjælpningen af miljø-

skader. Forslaget bygger på princippet om, at "forureneren betaler": en virksomhed, hvis akti-

viteter har forvoldt miljøskade eller overhængende fare for en sådan skade, vil blive holdt

økonomisk ansvarlig for de forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes.

Herved motiveres virksomhederne til at træffe foranstaltninger og indføre fremgangsmåder,

der kan minimere risikoen for miljøskader og dermed risikoen for økonomisk ansvar.

De nærmere institutionelle og proceduremæssige foranstaltninger med hensyn til, hvordan de

foreskrevne resultater vil blive nået, overlades i meget stor udstrækning til medlemsstaterne

selv i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
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Forslaget opstiller imidlertid visse regler vedrørende de genopretningsmål, der skal nås, og

hvordan de mest hensigtsmæssige genopretningsforanstaltninger skal vælges; medlemsstater-

ne har på denne måde et fælles minimumsgrundlag for at sikre en effektiv gennemførelse.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

Direktivets anvendelsesområde omfatter miljøskade på jord, vandmiljø eller biodiversi-

tet forvoldt af erhvervsmæssige aktiviteter (der er nævnt en række undtagelser). Øko-

nomiske tab er ikke omfattet. I henhold til direktivet har virksomhederne pligt til for

egen regning at træffe forebyggende foranstaltninger, hvis der er overhængende fare for

skade, og til at træffe afhjælpende foranstaltninger, hvis der allerede er indtrådt en ska-

de.

Der skelnes i direktivet mellem på den ene side visse erhvervsmæssige aktiviteter i høj-

risikogruppen - opført i et bilag - hvor alle miljøskader er omfattet, og på den anden side

andre erhvervsmæssige aktiviteter end de opførte, hvor kun skader på beskyttede arter

og naturtyper er omfattet, hvis virksomheden har gjort sig skyldig i fejl eller forsømmel-

se.

Derudover indeholder teksten bestemmelser om berørte personers mulighed for at an-

mode om foranstaltninger, samarbejde mellem medlemsstaterne i tilfælde af grænse-

overskridende forurening samt tilskynde til at udvikle finansielle sikkerhedsinstrumen-

ter. Direktivets bestemmelser har ikke tilbagevirkende kraft, dvs. de vedrører ikke ska-

der forvoldt før gennemførelsesdatoen.

Kommissionen har accepteret den fælles holdning, som Rådet har vedtaget.
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2. Europa-Parlamentets ændringer

EP vedtog 48 ændringer til forslaget ved plenarafstemningen den 14. maj 2003.

Rådet:

a) har accepteret 26 ændringer (helt, delvist eller i princippet) i den fælles holdning:

Ændring 2: tanken bag anden del er indarbejdet i betragtning 1, men Rådet finder

ikke, at der er behov for at henvise til et bestemt antal eksisterende forurenede

arealer.

Ændring 3: substansen i første del af ændringen genfindes i betragtning 2, mens

anden del ikke er accepteret, idet direktivet generelt ikke fastsætter en begræns-

ning af ansvar.

Ændring 7: betragtning 10 tager i et vist omfang hensyn til den sidste del af denne

ændring, mens Rådet tilslutter sig Kommissionens holdning vedrørende nuklear

energi.

Ændring 10 er indarbejdet delvist i betragtning 13.

Ændring 14 er taget med i betragtning 22.

Ændring 16 og 18 indgår i henholdsvis betragtning 25 og 30.

Ændring 21 dækkes delvist af betragtning 31, selv om Rådet for så vidt angår fri-

sten for Kommissionens ændring foretrækker en længere periode.

Ændring [93, 94, 23, 90, 95, 96 og 97] om definitioner: størstedelen indgår i arti-

kel 2. Navnlig er definitionerne af "biodiversitet" (nu "beskyttede arter og natur-

typer"), "bevaringsstatus", "værdi" (udgår) blevet ændret i henhold til den linje,

som Europa-Parlamentet har foreslået, undertiden med en mindre ændring i affat-

telsen. Definitionen af "skade" forenkles, mens definitionen af "virksomhed" ud-

vides i overensstemmelse med ændringsforslaget. Rådet tilslutter sig imidlertid

Kommissionens bemærkninger til de øvrige dele af denne ændring, navnlig med

hensyn til definitionerne af "biodiversitet" og "virksomhed" og tilføjelsen af en

henvisning til "stråling".
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Ændring [85, 99]: denne ændring er delvist taget med i substansen i artikel 4,

stk. 2, og artikel 18, stk. 2 og 3 (om gennemgang af direktivet), dvs. forbindelsen

mellem direktivets anvendelsesområde og internationale aftaler medtages. Med

hensyn til resten af ændringen tilslutter Rådet sig Kommissionens argumenter.

Ændring 100 indgår for størstedelens vedkommende i artikel 5. Med hensyn til

ændringens sidste del kan Rådet ikke tilslutte sig, at medlemsstaterne forpligtes til

at sørge for de nødvendige forebyggende foranstaltninger, hvis virksomheden ikke

opfylder sine forpligtelser (subsidiært statsligt ansvar). Rådet finder, at beslutnin-

gen om at skride ind, bør træffes af de kompetente myndigheder i hver enkelt sag.

Ændring 101 dækkes hovedsagelig af artikel 6 og 7. Rådets holdning til subsidi-

ært statsligt ansvar fremgår af ovenstående (ændring 100). Rådets opfattelse er, at

det er op til de kompetente myndigheder selv at træffe afhjælpende foranstaltnin-

ger i hver enkelt sag.

Ændring 32: Substansen af denne ændring er indarbejdet i artikel 6, stk. 1, idet

virksomheden har pligt til at træffe foranstaltninger, uden at den kompetente

myndighed har fremsat krav herom.

Ændring 36: Procedurer over for tredjemand til dækning af omkostninger, hvis

tredjemand har forvoldt skaden, er ikke udtrykkeligt omfattet af den nye ordlyd af

artikel 8, stk. 2. Der er imidlertid taget klart hensyn til denne mulighed i arti-

kel 10.

Ændring [86, 103 og 38] er delvist omfattet af artikel 4, hvor skade i forbindelse

med "tilladte" aktiviteter eller aktiviteter på det "aktuelle tekniske niveau" udgår

fra listen over undtagelser og i stedet omfattes af artikel 8 om omkostninger til

forebyggelse og afhjælpning. Rådet har ikke tilføjet en henvisning til terrorisme i

artikel 4, da denne mulighed afhængig af det konkrete tilfælde findes at være om-

fattet enten af udtrykket "fjendtligheder" i artikel 4, stk. 1, litra a), eller af arti-

kel 8, stk. 3, litra a), om skade forvoldt af tredjemand. Rådet fandt ligeledes, at der

ikke var behov for at tilføje en særlig henvisning til "god landbrugs- og skov-

brugspraksis", da dette emne behandles bedre i de horisontale bestemmelser i arti-

kel 8, stk. 4, litra b) (aktuelt teknisk niveau). Endelig er det indledende punktum i

artikel 4 forblevet uændret for at undgå at udvide direktivets anvendelsesområde.
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Ændring 91: princippet i denne ændring er delvist med i artikel 8, stk. 4. I forbin-

delse med "tilladte" aktiviteter eller aktiviteter på det "aktuelle tekniske niveau" er

det medlemsstaterne selv, der afgør, om virksomheden kan slippe for at bære om-

kostningerne ved afhjælpende foranstaltninger, som træffes i henhold til direktivet

- såfremt virksomheden kan påvise, at den ikke har gjort sig skyldig i fejl eller

forsømmelse.

Ændring 41 er delvist med i artikel 9 om omkostningsfordeling i tilfælde med fle-

re skadevoldere.

Ændring 44 er implicit omfattet af artikel 13's nuværende ordlyd.

Ændring 47 er med i artikel 12, stk. 2.

Ændring 107: sidste del af ændringen er indarbejdet i artikel 14, stk. 1. På grund

af manglen på relevante produkter på markedet og de deraf følgende vanskelighe-

der med gennemførelsen kan Rådet ikke tilslutte sig Parlamentets forslag om ob-

ligatorisk finansiel sikkerhed, som gradvist dækker aktiviteterne i bilag III til di-

rektivet.

Ændring 52 er i substansen omfattet af artikel 15.

Ændring 63 er delvist og i princippet med i præamblen til bilag II.

Ændring 65 er med hensyn til substansen omfattet af sidste punktum i afsnit 1,

bilag II.

Ændring 66 er med hensyn til substansen omfattet af første punktum, afsnit 2, bi-

lag II.

Ændring 72 og 74 er delvist omfattet af tanken bag henholdsvis afsnit 1.2.3 og

1.3.2 (bilag II).

b) har ikke accepteret 22 ændringer (5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 27, 33, 34, 35,

43, 106, 53, 54, 55, 60, 108, 76) i sin fælles holdning.

For så vidt angår ændring 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 27, 33, 43, 106, 54, 55, 108

og 76 har Rådet fulgt Kommissionens holdning. Med hensyn til ændring 6, 17, 34,

35, 53 og 60, som helt eller delvist er accepteret af Kommissionen, men ikke er

med i den fælles holdning, forholder det sig således:
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Ændring 6: denne tilføjelse er ikke fundet nødvendig, da der er tilstrækkelig flek-

sibilitet i udkastet til direktiv.

Ændring 17: Rådet foretrækker ikke at tage denne ændring med, da revisionspro-

cedurerne i artikel 13 yder tilstrækkelig beskyttelse, også for virksomhederne.

Ændring 34 om medlemsstaternes ansvar i tilfælde af grænseoverskridende skade

er ikke taget med: generelt indeholder den fælles holdning ikke bestemmelser om

subsidiært statsligt ansvar i modsætning til Kommissionens oprindelige forslag.

Ændring 35 om begrænsning af omkostningsdækningen er ikke fundet nødvendig,

da den i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, kun anvendes på skade eller over-

hængende fare for skade, hvis der kan fastslås en årsagssammenhæng mellem

skaden og den enkelte virksomheds aktiviteter.

Ændring 53: da der allerede findes national lovgivning om dette spørgsmål, fore-

trækker Rådet at fastholde Kommissionens forslag.

Ændring 60 om en henvisning til kombinerede forbrændingsanlæg i bilag III, af-

snit 2, er ikke taget med, da kombinerede forbrændingsanlæg implicit er omfattet

af den nuværende tekst.

3. Væsentlige fornyelser indført af Rådet

Definitioner: Artikel 2 om definitioner er blevet strømlinet. Nogle definitioner udgår,

mens andre er blevet slået sammen og/eller flyttet til det relevante bilag (bilag II om af-

hjælpning af miljøskader) uden at ændre substansen i Kommissionens forslag. I forbin-

delse med definitionen af "miljøskade" har Rådet imidlertid for at lette vurderingen af,

hvad der udgør en "væsentlig" skade på beskyttede arter og naturtyper, opstillet en ræk-

ke kriterier, som nu findes i bilag I til direktivforslaget.
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Undtagelser (artikel 4): den fælles holdning fritager ikke skade forvoldt af en emission

eller begivenhed, som er tilladt i henhold til gældende lovgivning, tilladelser eller god-

kendelser givet til virksomheden eller skade forvoldt af emissioner eller aktiviteter, som

ikke ansås for skadelige ifølge den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt,

hvor emissionen eller aktiviteten fandt sted. Medlemsstaterne kan i sådanne tilfælde dog

tillade, at en virksomhed ikke bærer omkostningerne i forbindelse med afhjælpende for-

anstaltninger, der er truffet i henhold til direktivet, hvis den kan påvise, at den ikke har

gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelse (artikel 8, stk. 4).

I artikel 4 om undtagelser er der indsat et nyt stykke, som tager hensyn til to internatio-

nale instrumenter om ansvar i forbindelse med søfart og sejlads ad indre vandveje, så

skibsejerne kan begrænse deres ansvar i overensstemmelse med national ret.

Subsidiært statsligt ansvar (artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3): Ændring af medlems-

staternes forpligtelse til at sørge for de nødvendige forebyggende eller afhjælpende for-

anstaltninger, når virksomheden ikke kan identificeres, ikke opfylder forpligtelserne el-

ler ikke er forpligtet til at bære omkostningerne. I sådanne tilfælde kan den kompetente

myndighed i henhold til den fælles holdning beslutte selv at træffe forebyggende eller

afhjælpende foranstaltninger. Desuden skelnes der i artikel 6 mellem langsigtede af-

hjælpende foranstaltninger og øjeblikkelige foranstaltninger. Artikel 6, stk. 1, litra a),

indeholder bestemmelser om øjeblikkelig indeslutning eller fjernelse af forurenende

stoffer i tilfælde af uheld med henblik på at begrænse eller hindre yderligere skade.

Omkostningsfordeling i tilfælde med flere skadevoldere: Artikel 9 i den fælles holdning

er forenklet og overlader spørgsmålet fuldstændigt til medlemsstaternes kompetence.

Anmodning om foranstaltninger: Artikel 12 i den fælles holdning omfatter også, med

eventuelle tilpasninger, tilfælde, hvor der er overhængende fare for skade.

Tidsmæssigt begrænset anvendelse: Disse bestemmelser uddybes i artikel 17 i den fæl-

les holdning.
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Beretninger og gennemgang: Der er indsat et nyt stykke i artikel 18 i den fælles hold-

ning, som indeholder en liste over de punkter, som (bl.a.) skal gennemgås af Kommissi-

onen på grundlag af erfaringerne med at anvende direktivet. En del af bilag VI, som

omhandler de oplysninger, der skal indgå i de nationale beretninger, er gjort valgfri for

medlemsstaterne.

Endelig er rækkefølgen af nogle artikler ændret, og deres indhold omstruktureret (i arti-

kel 4 drejer det sig om tilføjelsen af bilag IV og bilag V), uden at der er foretaget væ-

sentlige ændringer i substansen. Bilag II (afhjælpning af miljøskader) og bilag III (akti-

viteter som omhandlet i artikel 3 om direktivets anvendelsesområde) er gjort mere an-

vendelig. Som konsekvens af de nye elementer i den fælles holdning er der tilføjet og

ændret i betragtningerne.

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at dets fælles holdning, som indeholder de ændringer, der er omhandlet i af-

snit III.2.a ovenfor, i stort omfang tager hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandlingsud-

talelse. Den udgør en afbalanceret og realistisk løsning som på grundlag af offentlighedens,

virksomhedernes og det eksisterende finansielle sikkerhedsmarkeds interesser i vid udstræk-

ning støtter sig til medlemsstaternes kompetencer, samtidig med at den fastsætter fælles mål

og regler for at sikre, at disse kan gennemføres inden for en rimelig tidsramme.

________________________
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Vedr.: Vedtagelse af Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamen-

tets og Rådets direktiv om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af
miljøskader

1. Kommissionen forelagde den 21. februar 2002 Rådet ovennævnte forslag. Forslaget bygger på

traktatens artikel 175, stk. 1.

2. Europa-Parlamentet afgav i overensstemmelse med traktatens artikel 251 førstebehandlings-

udtalelse den 14. maj 2003. Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den

18. juli 2002, mens Regionsudvalget ved skrivelse af 9. april 2002 erklærede, at det ikke agter

at afgive udtalelse.
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3. Rådet nåede den 13. juni 2003 til enighed om artikel 1, 3 og 21 og om definitionen af beskyt-

tede arter og naturtyper i artikel 2, stk. 1, nr. 3, i det foreslåede direktiv. Rådet pålagde De

Faste Repræsentanters Komité at løse de resterende udestående spørgsmål, affatte præamblen

og fremsende den konsoliderede tekst til jurist-lingvisterne med henblik på den endelige ud-

formning.

4. Det henstilles derfor til Rådet, at det med forbehold af bekræftelse i De Faste Repræsentanters

Komité:

− vedtager sin fælles holdning, således som den fremgår af 10933/03 ENV 372 IND 98

TRANS 179 ENER 208 AGRI 216 CONSOM 74 ATO 142 CODEC 918;

− noterer sig erklæringen i Rådets begrundelse i addendum 1 til 10933/03;

− lader erklæringerne i addendummet til denne note optage i protokollen for vedkom-

mende samling og

− fremsender Rådets fælles holdning samt erklæringen i Rådets begrundelse til Europa-

Parlamentet i overensstemmelse med traktatens artikel 251, stk. 2, tredje led.

5. De Faste Repræsentanters Komité anmodes ligeledes om at godkende anvendelsen af skriftlig

procedure i forbindelse med vedtagelsen af Rådets fælles holdning.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 21. februar 2002 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af

miljøskader.

2. Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 14. maj 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 18. juli 2002.

Regionsudvalget meddelte ved skrivelse af 9. april 2002, at det ikke agter at afgive ud-

talelse.

3. Den 18. september 2003 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med

traktatens artikel 251.

II. MÅL

Formålet med direktivet er at skabe en ramme for forebyggelsen og afhjælpningen af miljø-

skader. Forslaget bygger på princippet om, at "forureneren betaler": en virksomhed, hvis akti-

viteter har forvoldt miljøskade eller overhængende fare for en sådan skade, vil blive holdt

økonomisk ansvarlig for de forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes.

Herved motiveres virksomhederne til at træffe foranstaltninger og indføre fremgangsmåder,

der kan minimere risikoen for miljøskader og dermed risikoen for økonomisk ansvar.

De nærmere institutionelle og proceduremæssige foranstaltninger med hensyn til, hvordan de

foreskrevne resultater vil blive nået, overlades i meget stor udstrækning til medlemsstaterne

selv i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet.
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Forslaget opstiller imidlertid visse regler vedrørende de genopretningsmål, der skal nås, og

hvordan de mest hensigtsmæssige genopretningsforanstaltninger skal vælges; medlemsstater-

ne har på denne måde et fælles minimumsgrundlag for at sikre en effektiv gennemførelse.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

Direktivets anvendelsesområde omfatter miljøskade på jord, vandmiljø eller biodiversi-

tet forvoldt af erhvervsmæssige aktiviteter (der er nævnt en række undtagelser). Øko-

nomiske tab er ikke omfattet. I henhold til direktivet har virksomhederne pligt til for

egen regning at træffe forebyggende foranstaltninger, hvis der er overhængende fare for

skade, og til at træffe afhjælpende foranstaltninger, hvis der allerede er indtrådt en ska-

de.

Der skelnes i direktivet mellem på den ene side visse erhvervsmæssige aktiviteter i høj-

risikogruppen - opført i et bilag - hvor alle miljøskader er omfattet, og på den anden side

andre erhvervsmæssige aktiviteter end de opførte, hvor kun skader på beskyttede arter

og naturtyper er omfattet, hvis virksomheden har gjort sig skyldig i fejl eller forsømmel-

se.

Derudover indeholder teksten bestemmelser om berørte personers mulighed for at an-

mode om foranstaltninger, samarbejde mellem medlemsstaterne i tilfælde af grænse-

overskridende forurening samt tilskynde til at udvikle finansielle sikkerhedsinstrumen-

ter. Direktivets bestemmelser har ikke tilbagevirkende kraft, dvs. de vedrører ikke ska-

der forvoldt før gennemførelsesdatoen.

Kommissionen har accepteret den fælles holdning, som Rådet har vedtaget.
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2. Europa-Parlamentets ændringer

EP vedtog 48 ændringer til forslaget ved plenarafstemningen den 14. maj 2003.

Rådet:

a) har accepteret 26 ændringer (helt, delvist eller i princippet) i den fælles holdning:

Ændring 2: tanken bag anden del er indarbejdet i betragtning 1, men Rådet finder

ikke, at der er behov for at henvise til et bestemt antal eksisterende forurenede

arealer.

Ændring 3: substansen i første del af ændringen genfindes i betragtning 2, mens

anden del ikke er accepteret, idet direktivet generelt ikke fastsætter en begræns-

ning af ansvar.

Ændring 7: betragtning 10 tager i et vist omfang hensyn til den sidste del af denne

ændring, mens Rådet tilslutter sig Kommissionens holdning vedrørende nuklear

energi.

Ændring 10 er indarbejdet delvist i betragtning 13.

Ændring 14 er taget med i betragtning 22.

Ændring 16 og 18 indgår i henholdsvis betragtning 25 og 30.

Ændring 21 dækkes delvist af betragtning 31, selv om Rådet for så vidt angår fri-

sten for Kommissionens ændring foretrækker en længere periode.

Ændring [93, 94, 23, 90, 95, 96 og 97] om definitioner: størstedelen indgår i arti-

kel 2. Navnlig er definitionerne af "biodiversitet" (nu "beskyttede arter og natur-

typer"), "bevaringsstatus", "værdi" (udgår) blevet ændret i henhold til den linje,

som Europa-Parlamentet har foreslået, undertiden med en mindre ændring i affat-

telsen. Definitionen af "skade" forenkles, mens definitionen af "virksomhed" ud-

vides i overensstemmelse med ændringsforslaget. Rådet tilslutter sig imidlertid

Kommissionens bemærkninger til de øvrige dele af denne ændring, navnlig med

hensyn til definitionerne af "biodiversitet" og "virksomhed" og tilføjelsen af en

henvisning til "stråling".
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Ændring [85, 99]: denne ændring er delvist taget med i substansen i artikel 4,

stk. 2, og artikel 18, stk. 2 og 3 (om gennemgang af direktivet), dvs. forbindelsen

mellem direktivets anvendelsesområde og internationale aftaler medtages. Med

hensyn til resten af ændringen tilslutter Rådet sig Kommissionens argumenter.

Ændring 100 indgår for størstedelens vedkommende i artikel 5. Med hensyn til

ændringens sidste del kan Rådet ikke tilslutte sig, at medlemsstaterne forpligtes til

at sørge for de nødvendige forebyggende foranstaltninger, hvis virksomheden ikke

opfylder sine forpligtelser (subsidiært statsligt ansvar). Rådet finder, at beslutnin-

gen om at skride ind, bør træffes af de kompetente myndigheder i hver enkelt sag.

Ændring 101 dækkes hovedsagelig af artikel 6 og 7. Rådets holdning til subsidi-

ært statsligt ansvar fremgår af ovenstående (ændring 100). Rådets opfattelse er, at

det er op til de kompetente myndigheder selv at træffe afhjælpende foranstaltnin-

ger i hver enkelt sag.

Ændring 32: Substansen af denne ændring er indarbejdet i artikel 6, stk. 1, idet

virksomheden har pligt til at træffe foranstaltninger, uden at den kompetente

myndighed har fremsat krav herom.

Ændring 36: Procedurer over for tredjemand til dækning af omkostninger, hvis

tredjemand har forvoldt skaden, er ikke udtrykkeligt omfattet af den nye ordlyd af

artikel 8, stk. 2. Der er imidlertid taget klart hensyn til denne mulighed i arti-

kel 10.

Ændring [86, 103 og 38] er delvist omfattet af artikel 4, hvor skade i forbindelse

med "tilladte" aktiviteter eller aktiviteter på det "aktuelle tekniske niveau" udgår

fra listen over undtagelser og i stedet omfattes af artikel 8 om omkostninger til

forebyggelse og afhjælpning. Rådet har ikke tilføjet en henvisning til terrorisme i

artikel 4, da denne mulighed afhængig af det konkrete tilfælde findes at være om-

fattet enten af udtrykket "fjendtligheder" i artikel 4, stk. 1, litra a), eller af arti-

kel 8, stk. 3, litra a), om skade forvoldt af tredjemand. Rådet fandt ligeledes, at der

ikke var behov for at tilføje en særlig henvisning til "god landbrugs- og skov-

brugspraksis", da dette emne behandles bedre i de horisontale bestemmelser i arti-

kel 8, stk. 4, litra b) (aktuelt teknisk niveau). Endelig er det indledende punktum i

artikel 4 forblevet uændret for at undgå at udvide direktivets anvendelsesområde.
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Ændring 91: princippet i denne ændring er delvist med i artikel 8, stk. 4. I forbin-

delse med "tilladte" aktiviteter eller aktiviteter på det "aktuelle tekniske niveau" er

det medlemsstaterne selv, der afgør, om virksomheden kan slippe for at bære om-

kostningerne ved afhjælpende foranstaltninger, som træffes i henhold til direktivet

- såfremt virksomheden kan påvise, at den ikke har gjort sig skyldig i fejl eller

forsømmelse.

Ændring 41 er delvist med i artikel 9 om omkostningsfordeling i tilfælde med fle-

re skadevoldere.

Ændring 44 er implicit omfattet af artikel 13's nuværende ordlyd.

Ændring 47 er med i artikel 12, stk. 2.

Ændring 107: sidste del af ændringen er indarbejdet i artikel 14, stk. 1. På grund

af manglen på relevante produkter på markedet og de deraf følgende vanskelighe-

der med gennemførelsen kan Rådet ikke tilslutte sig Parlamentets forslag om ob-

ligatorisk finansiel sikkerhed, som gradvist dækker aktiviteterne i bilag III til di-

rektivet.

Ændring 52 er i substansen omfattet af artikel 15.

Ændring 63 er delvist og i princippet med i præamblen til bilag II.

Ændring 65 er med hensyn til substansen omfattet af sidste punktum i afsnit 1,

bilag II.

Ændring 66 er med hensyn til substansen omfattet af første punktum, afsnit 2, bi-

lag II.

Ændring 72 og 74 er delvist omfattet af tanken bag henholdsvis afsnit 1.2.3 og

1.3.2 (bilag II).

b) har ikke accepteret 22 ændringer (5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 17, 19, 22, 27, 33, 34, 35,

43, 106, 53, 54, 55, 60, 108, 76) i sin fælles holdning.

For så vidt angår ændring 5, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 27, 33, 43, 106, 54, 55, 108

og 76 har Rådet fulgt Kommissionens holdning. Med hensyn til ændring 6, 17, 34,

35, 53 og 60, som helt eller delvist er accepteret af Kommissionen, men ikke er

med i den fælles holdning, forholder det sig således:
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Ændring 6: denne tilføjelse er ikke fundet nødvendig, da der er tilstrækkelig flek-

sibilitet i udkastet til direktiv.

Ændring 17: Rådet foretrækker ikke at tage denne ændring med, da revisionspro-

cedurerne i artikel 13 yder tilstrækkelig beskyttelse, også for virksomhederne.

Ændring 34 om medlemsstaternes ansvar i tilfælde af grænseoverskridende skade

er ikke taget med: generelt indeholder den fælles holdning ikke bestemmelser om

subsidiært statsligt ansvar i modsætning til Kommissionens oprindelige forslag.

Ændring 35 om begrænsning af omkostningsdækningen er ikke fundet nødvendig,

da den i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, kun anvendes på skade eller over-

hængende fare for skade, hvis der kan fastslås en årsagssammenhæng mellem

skaden og den enkelte virksomheds aktiviteter.

Ændring 53: da der allerede findes national lovgivning om dette spørgsmål, fore-

trækker Rådet at fastholde Kommissionens forslag.

Ændring 60 om en henvisning til kombinerede forbrændingsanlæg i bilag III, af-

snit 2, er ikke taget med, da kombinerede forbrændingsanlæg implicit er omfattet

af den nuværende tekst.

3. Væsentlige fornyelser indført af Rådet

Definitioner: Artikel 2 om definitioner er blevet strømlinet. Nogle definitioner udgår,

mens andre er blevet slået sammen og/eller flyttet til det relevante bilag (bilag II om af-

hjælpning af miljøskader) uden at ændre substansen i Kommissionens forslag. I forbin-

delse med definitionen af "miljøskade" har Rådet imidlertid for at lette vurderingen af,

hvad der udgør en "væsentlig" skade på beskyttede arter og naturtyper, opstillet en ræk-

ke kriterier, som nu findes i bilag I til direktivforslaget.



10933/5/03 REV 5 ADD 1 aa/LVi/hl/LRB/nlk 7
DG I    DA

Undtagelser (artikel 4): den fælles holdning fritager ikke skade forvoldt af en emission

eller begivenhed, som er tilladt i henhold til gældende lovgivning, tilladelser eller god-

kendelser givet til virksomheden eller skade forvoldt af emissioner eller aktiviteter, som

ikke ansås for skadelige ifølge den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt,

hvor emissionen eller aktiviteten fandt sted. Medlemsstaterne kan i sådanne tilfælde dog

tillade, at en virksomhed ikke bærer omkostningerne i forbindelse med afhjælpende for-

anstaltninger, der er truffet i henhold til direktivet, hvis den kan påvise, at den ikke har

gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelse (artikel 8, stk. 4).

I artikel 4 om undtagelser er der indsat et nyt stykke, som tager hensyn til to internatio-

nale instrumenter om ansvar i forbindelse med søfart og sejlads ad indre vandveje, så

skibsejerne kan begrænse deres ansvar i overensstemmelse med national ret.

Subsidiært statsligt ansvar (artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3): Ændring af medlems-

staternes forpligtelse til at sørge for de nødvendige forebyggende eller afhjælpende for-

anstaltninger, når virksomheden ikke kan identificeres, ikke opfylder forpligtelserne el-

ler ikke er forpligtet til at bære omkostningerne. I sådanne tilfælde kan den kompetente

myndighed i henhold til den fælles holdning beslutte selv at træffe forebyggende eller

afhjælpende foranstaltninger. Desuden skelnes der i artikel 6 mellem langsigtede af-

hjælpende foranstaltninger og øjeblikkelige foranstaltninger. Artikel 6, stk. 1, litra a),

indeholder bestemmelser om øjeblikkelig indeslutning eller fjernelse af forurenende

stoffer i tilfælde af uheld med henblik på at begrænse eller hindre yderligere skade.

Omkostningsfordeling i tilfælde med flere skadevoldere: Artikel 9 i den fælles holdning

er forenklet og overlader spørgsmålet fuldstændigt til medlemsstaternes kompetence.

Anmodning om foranstaltninger: Artikel 12 i den fælles holdning omfatter også, med

eventuelle tilpasninger, tilfælde, hvor der er overhængende fare for skade.

Tidsmæssigt begrænset anvendelse: Disse bestemmelser uddybes i artikel 17 i den fæl-

les holdning.
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Beretninger og gennemgang: Der er indsat et nyt stykke i artikel 18 i den fælles hold-

ning, som indeholder en liste over de punkter, som (bl.a.) skal gennemgås af Kommissi-

onen på grundlag af erfaringerne med at anvende direktivet. En del af bilag VI, som

omhandler de oplysninger, der skal indgå i de nationale beretninger, er gjort valgfri for

medlemsstaterne.

Endelig er rækkefølgen af nogle artikler ændret, og deres indhold omstruktureret (i arti-

kel 4 drejer det sig om tilføjelsen af bilag IV og bilag V), uden at der er foretaget væ-

sentlige ændringer i substansen. Bilag II (afhjælpning af miljøskader) og bilag III (akti-

viteter som omhandlet i artikel 3 om direktivets anvendelsesområde) er gjort mere an-

vendelig. Som konsekvens af de nye elementer i den fælles holdning er der tilføjet og

ændret i betragtningerne.

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at dets fælles holdning, som indeholder de ændringer, der er omhandlet i af-

snit III.2.a ovenfor, i stort omfang tager hensyn til Europa-Parlamentets førstebehandlingsud-

talelse. Den udgør en afbalanceret og realistisk løsning som på grundlag af offentlighedens,

virksomhedernes og det eksisterende finansielle sikkerhedsmarkeds interesser i vid udstræk-

ning støtter sig til medlemsstaternes kompetencer, samtidig med at den fastsætter fælles mål

og regler for at sikre, at disse kan gennemføres inden for en rimelig tidsramme.

________________________
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2002/0021 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 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
direktiv om miljøansvar, for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader

1. PROCEDURE

Dato for forslagets forelæggelse for Europa-Parlamentet og
Rådet(dokument KOM(2002) 17 endelig udg. -2002/0021 (COD):

19. februar 2002

Dato for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse:

18. juli 2002

Dato for Regionsudvalgets udtalelse: Der er ikke afgivet
nogen udtalelse

Dato for Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 14. maj 2003

Dato for vedtagelse af den fælles holdning: 18. september 2003

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Forslaget har til formål at fastlægge fælles regler, således at miljøskader, der i forslaget
defineres som "skade på biodiversiteten", "skade på vandmiljøet" og "skade på jorden", vil
blive forebygget eller afhjulpet gennem en miljøansvarsordning. I overensstemmelse med
forureneren betaler-princippet er det så vidt muligt den virksomhed, som har forvoldt
miljøskaden eller forårsaget en overhængende trussel om en sådan skade, der i sidste ende
skal bære omkostningerne ved de nødvendige forebyggende eller afhjælpende
foranstaltninger. De virksomheder, der udøver de i bilag I opførte erhvervsaktiviteter, som
anses for risikobetonede eller potentielt risikobetonede, kan blive gjort ansvarlige for de
miljøskader, de måtte forårsage; fejl eller forsømmelse er ikke en forudsætning for ansvar.
Havforureningsulykker og nukleare skader er udelukket fra forslagets anvendelsesområde.
Erhvervsvirksomheder ud over dem, der er anført i bilag I, kan ligeledes blive holdt
ansvarlige for skader på biodiversiteten, som de måtte have forvoldt ved fejl eller
forsømmelse. Der er ikke ansvar tilknyttet skader, der opstår i forbindelse med hændelser, der
opstår ved force majeure eller som på forhånd var behørigt tilladt. I tilfælde hvor en
virksomhed ikke kan gøres ansvarlig, eller en virksomhed er ansvarlig, men ikke i stand til at
betale, skal medlemsstaterne finde en alternativ kilde til finansiering af de pågældende
foranstaltninger. Forslaget omfatter ligeledes grænseoverskridende skader. Kvalificerede
organer (herunder ikke statslige organisationer) kan anmode de kompetente myndigheder om
at træffe foranstaltninger mod en ansvarlig virksomhed; de kan benytte muligheden for retlig
prøvelse for at udfordre de kompetente myndigheders afgørelser eller manglende indsats.
Virksomheder skal ikke forsikre deres potentielle ansvar i henhold til forslaget, men
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medlemsstaterne skal fremme udvikling af hensigtsmæssige finansielle sikkerhedsprodukter
og markeder. Forslaget peger kun fremad, dvs. det har ingen tilbagevirkende kraft.

3. KOMMISSIONENS BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3. 1. Generelle bemærkninger

Den fælles holdning er et vigtigt skridt til indførelse og udvikling af en innovativ
ordning for konkret gennemførelse af forureneren betaler princippet til at beskytte
biodiversitet, jorden og vandområder i Europa. I Fællesskabets sjette
miljøhandlingsprogram blev der ligeledes opfordret til en sådan ansvarsordning1.
Kommissionen kunne støtte den fælles holdning, der blev vedtaget med kvalificeret
flertal

3.2. Detaljeret vurdering

Den fælles holdning adskiller sig i et vist omfang fra Kommissionens forslag. Mange
af de foreslåede ændringer sigter mod at gøre teksten tydeligere, selv om nogle er
indholdsmæssige ændringer. Kommissionen kan tilslutte sig de nedenfor anførte
ændringer. Medmindre andet er anført vedrører henvisningerne til den fælles
holdning.

Betragtninger i fælles holdning

En række betragtninger er blevet ændret som følge af ændringer i artiklerne (jf. især
betragtning 6, 10, 16, 20, 22, 27 og 28 i den fælles holdning). Der er blevet fjernet
fire betragtninger (betragtning 11, 15, 16 og 23 i Kommissionens forslag) som følge
af ændringer indført i artiklerne (artikel 3, stk. 1), litra b), 5, stk. 4), 6, stk. 3) og 12),
og der er blevet tilføjet seks nye (betragtning 4, 7, 11, 12, 14 og 19 i den fælles
holdning) til fortolkning af den fælles holdning. Betragtning 4 tydeliggør, at
luftbåren forurening kan forårsage miljøskade. Betragtning 7 skal læses sammen med
det nye afsnit 2 om afhjælpning af skader på jorden i bilag II om anvendelse af
risikovurderingsprocedurer til at vurdere risici for mennesker. Betragtning 11 og 12
tydeliggør forholdet mellem den fælles holdning og de internationale instrumenter.
Betragtning 14 tydeliggør, at den fælles holdning ikke omfatter skade i traditionel
forstand, dvs. personskade og skade på varer, samt økonomiske tab. Betragtning 19
tydeliggør, at der kan anvendes beregningsmetoder for bestemte typer omkostninger.

Betragtningerne i den fælles holdning hører til betragtningerne i Kommissionens
forslag som vist i bilag I.

Artikler i den fælles holdning

Artikel 1 - Formål

Der er tilføjet en henvisning til princippet om, at forureneren betaler.

Artikel 2 – Definitioner

                                                
1 Jf. artikel 3, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om

fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (EFT L 242 af 10.09.2002, s. 1).
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– Definitionerne er blevet ordnet i en mere logisk rækkefølge.

– Artikel 2, stk. 1, litra a): "skade på biodiversitet" er blevet omformuleret til
"skade på beskyttede arter og naturtyper". Der er blevet tilføjet henvisninger til
den hidtidige tilstand og kriterier til at vurdere betydelig negativ påvirkning for de
pågældende naturtyper og arter (jf. ligeledes nyt bilag I).

– Artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forslag er nu blevet til det artikel 2, stk. 1,
litra a). Denne bestemmelse gør det klart, at i de tilfælde, der er omfattet af dette
stykke, er kun tidligere identificerede negative virkninger udelukket fra begrebet
skade på beskyttede arter og naturtyper.

– Artikel 2, stk. 1, litra b): "skade på vandmiljøet" defineres stadig med henvisning
til de forskellige begreber, der definerer vandkvalitet i direktiv 2000/60/EF
('vandrammedirektivet'), men der er ikke længere krav om, at vandkvaliteten skal
være blevet værre fra en af de kategorier, der er defineret i vandrammedirektivet,
til en anden.

– Artikel 2, stk. 1, litra c): definitionen på "skade på jorden" omfatter definitionen
på "forurening af jord" (artikel 2, stk. 1, nr. 11), i Kommissionens forslag).
Begrebet "alvorlig skade" er blevet erstattet af "betydelig risiko".

– Artikel 2, nr. 2: definitionen på “skade” er blevet forenklet uden at ændre
indholdet.

– Artikel 2, nr. 3: "biodiversitet" er blevet omformuleret til "beskyttede arter og
naturtyper", da dette svarer bedre til definitionens indhold. Definitionen omfatter
nu trækfugle, som der henvises til i artikel 4, stk. 2, i direktiv 79/409
("fugledirektivet"). Medtagelse af naturtyper og arter, der er beskyttede i henhold
til national lov, er nu valgfri.

– Artikel 2, nr. 4: definitionen på "bevaringsstatus" er blevet suppleret af kriterier,
der muliggør vurdering, når den er gunstig.

– Artikel 2, nr. 5: definitionen på "vand" er uændret.

– Artikel 2, nr. 6: definitionen på "virksomhed", der nu omfatter definitionen på
“person”, er blevet ændret i tråd med den tilsvarende definition i direktiv
96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening ("IPPC-
direktivet").

– Artikel 2, nr. 7: definitionen på "erhvervsmæssig aktivitet" er blevet tydeliggjort
og mere brugervenlig.

– Artikel 2, nr. 8: definitionen på "emission" tydeliggør nu, at kilden til emission
skal være menneskelige aktiviteter.

– Artikel 2, nr. 9: definitionen på "overhængende fare for skade" er uændret.

– Artikel 2, nr. 10: definitionen på "forebyggende foranstaltninger" er uændret.

– Artikel 2, nr. 11: definitionen på "afhjælpningsforanstaltninger" - der erstatter
ordet "genopretning" - er blevet ændret, således at det er tydeligere, at det
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omfatter afhjælpende og midlertidige foranstaltninger. Desuden er dele af
definitionen blevet flyttet til bilag II (jf. nedenfor).

– Artikel 2, nr. 12: ordlyden på definitionen af "naturressource" er blevet ændret en
smule for at afspejle ændringen i den fælles holdnings terminologi.

– Artikel 2, nr. 13: definitionen på "udnyttelsesmuligheder" er uændret.

– Artikel 2, nr. 14: definitionen på "hidtidig tilstand" er blevet forenklet ved at
erstatte en indikativ liste med en generel henvisning til de bedste foreliggende
oplysninger.

– Artikel 2, nr. 15: definitionen på "retablering" er blevet ændret som følge af
ændringer i bilag II.

– Artikel 2, nr. 16: definitionen på "omkostninger" er uændret.

– Definitionerne på "kuratorer eller likvidator" og "kvalificerede organer" er blevet
fjernet som følge af ændringer i artiklerne. Definitionen på "værdi" er ligeledes
blevet fjernet.

Artikel 3 – Anvendelsesområde

– De første to afsnit af artikel 3 i Kommissionens forslag er blevet samlet i artikel 3,
stk. 1. Artikel 3, stk. 1, litra b), definerer anvendelsesområdet med henvisning til
det forhold, at virksomheden har gjort sig skyldig i fejl eller forsømmelse.

– Artikel 3, stk. 2, svarer til artikel 3, stk. 5, i Kommissionens forslag.

– Artikel 3, stk. 3, svarer til artikel 3, stk. 8, i Kommissionens forslag. Det er blevet
omskrevet for at dække alle slags erstatning til private.

Artikel 4 – Undtagelser

– Artikel 4, stk. 1, svarer til artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i Kommissionens forslag.

– Artikel 4, stk. 2, svarer til artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forslag. De
internationale instrumenter er nu anført i et bilag (bilag IV). Skader forårsaget af
uheld, der reguleres af en af de internationale konventioner omhandlet i artikel 4,
stk. 2, vil kun være undtaget fra det kommende direktivs anvendelsesområde, hvis
den relevante konvention er i kraft i den pågældende medlemsstat.

– Artikel 4, stk. 3, er ny og giver virksomhederne ret til at begrænse deres ansvar i
overensstemmelse med national ret om gennemførelse af to internationale
konventioner om ansvaret for søretlige krav og ansvar for sejlads ad indre
vandveje.

– Artikel 4, stk. 4, svarer til artikel 3, stk. 4, i Kommissionens forslag. De
internationale instrumenter er nu anført i et bilag (bilag V).

– Artikel 4, stk. 5, svarer til artikel 3, stk. 6, i Kommissionens forslag. Der henvises
nu til muligheden for at fastslå årsagssammenhængen snarere end det umulige
heri.



6

– Artikel 4, stk. 6, svarer til artikel 3, stk. 7, i Kommissionens forslag. Der henvises
til international sikkerhed, og beskyttelse mod naturkatastrofer er blevet tilføjet.
En aktivitet undtages nu på basis af sit hovedformål.

Artikel 5 - Forebyggende foranstaltninger

– Artikel 5, stk. 1, samler de to første stykker af artikel 4 i Kommissionens forslag
og forenkler proceduren med bestemmelse om en direkte pligt for virksomheden
til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

– Artikel 5, stk. 2, svarer til artikel 4, stk. 3, i Kommissionens forslag. Der er blevet
tilføjet nogle detaljer om, hvilke oplysninger der skal gives inden for hvilke
tidsfrister.

– Artikel 5, stk. 3, er nyt og fastsætter den kompetente myndigheds beføjelser,
navnlig i forhold til den berørte virksomhed.

– Artikel 5, stk. 4, svarer til artikel 4, stk. 4, i Kommissionens forslag i det omfang,
at det giver den kompetente myndighed mulighed for at påbyde virksomheden at
træffe de nødvendige foranstaltninger. Det afspejler ligeledes, men med et noget
anderledes indhold, artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forslag i det omfang, at den
kompetente myndigheder selv kan træffe foranstaltninger i de tilfælde, hvor
artikel 6, stk. 1, sagde, at medlemsstaterne skulle sikre sig, at disse
foranstaltninger blev truffet.

Artikel 6 - Afhjælpende foranstaltninger

– Artikel 6, stk. 1, bygger på stk. 1 og 3 i artikel 5 i Kommissionens forslag og
forenkler proceduren med bestemmelse om en direkte pligt for virksomheden til at
træffe de nødvendige foranstaltninger. Virksomheden skal ligeledes informere den
kompetente myndighed. Udover de nødvendige afhjælpende foranstaltninger i
overensstemmelse med artikel 7 (artikel 6, stk. 1, litra b) skal virksomheden også
øjeblikkeligt træffe enhver foranstaltning til at begrænse eller hindre yderligere
miljøskade (artikel 6, stk. 1, litra a)).

– Artikel 6, stk. 2, er nyt og fastsætter den kompetente myndigheds beføjelser,
navnlig i forhold til den berørte virksomhed.

– Artikel 6, stk. 3, svarer til artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forslag i det omfang,
at det giver den kompetente myndighed mulighed for at påbyde virksomheden at
træffe de nødvendige foranstaltninger. Det afspejler ligeledes, men med et noget
anderledes indhold, artikel 6, stk. 1, i Kommissionens forslag i det omfang, at
hvor der ikke er nogen virksomhed til at oprette skaden, siger den fælles holdning,
at den kompetente myndighed selv kan træffe foranstaltninger i de tilfælde,
medens Kommissionens forslag krævede, at medlemsstaterne skulle sikre sig, at
sådanne foranstaltninger blev truffet.

Artikel 7 - Fastlæggelse af afhjælpende foranstaltninger

– Artikel 7, stk. 1, er nyt og tydeliggør virksomhedens rolle, hvad angår første fase
af den afhjælpende indsats i forbindelse med en ny pligt, der pålægges den i
medfør af artikel 6, stk. 1, litra b).



7

– Artikel 7, stk. 2, bygger på artikel 5, stk. 3, og afsnit 3.2.4. og 3.2.6. i bilag II til
Kommissionens forslag. Her tydeliggøres den kompetente myndigheds og
virksomhedens respektive roller.

– Artikel 7, stk. 3, svarer til artikel 5, stk. 4, i Kommissionens forslag.

– Artikel 7, stk. 4, bygger på afsnit 3.2.5. i bilag II til Kommissionens forslag. Det
omfatter nu også de personer, der henvises til i artikel 12, stk. 1.

Artikel 8 - Omkostninger til forebyggelse og afhjælpning

– I artikel 8, stk. 1, udtrykkes eksplicit, hvad der var implicit i Kommissionens
forslag, dvs. at den pågældende virksomhed bærer omkostningerne.

– Artikel 8, stk. 2, svarer til artikel 7 i Kommissionens forslag. Der nævnes nu ikke
længere noget om vurderingsomkostninger (jf. artikel 7, stk. 2, i Kommissionens
forslag), eftersom disse indgår i det overordnede begreb omkostninger som
defineret i artikel 2, stk. 1, 16), og derfor omfattes af den generelle bestemmelse i
artikel 8, stk. 2. Andet underafsnit i artikel 8, stk. 2, er nyt og giver den
kompetente myndighed mulighed for i visse tilfælde ikke at få dækket alle
omkostninger.

– Artikel 8, stk. 3, svarer til artikel 9, stk. 3, i Kommissionens forslag. Artikel 8,
stk. 3, litra b), specificerer nu, at en virksomhed ikke er fritaget for at bære
omkostninger, når påbudet fra en offentlig myndighed er udstedt som følge af en
emission eller hændelse, der skyldes virksomhedens egne aktiviteter. En ny
bestemmelse er tilføjet, for at virksomheder kan få dækket de afholdte
omkostninger, når det f.eks. fremkommer senere, at skaden er forvoldt af
tredjemand.

– Artikel 8, stk. 4, erstatter artikel 9, stk. 1, litra c) og d), og stk. 2, i
Kommissionens forslag og siger, at medlemsstater kan tillade, at en virksomhed
ikke bærer omkostningerne i to typer situationer, der kan beskrives således: når
den skadevoldende emission eller hændelse udtrykkeligt er tilladt i medfør af
fællesskabslovgivningen eller blev anset for ikke at ville forårsage miljøskader
ifølge den videnskabelige og tekniske viden på det pågældende tidspunkt.

– Artikel 8, stk. 5, svarer til artikel 6, stk. 2, i Kommissionens forslag.

Artikel 9 - Omkostningsfordeling i tilfælde med flere skadevoldere

Artikel 9, der erstatter artikel 11 i Kommissionens forslag, overlader fuldstændigt til
nationale lovbestemmelser spørgsmålet om omkostningsfordeling i tilfælde med flere
skadevoldere. Der er ingen bestemmelser svarende til artikel 11, stk. 2.

Artikel 10 - Tidsfrist for dækning af omkostninger

Artikel 10 svarer til artikel 12 i Kommissionens forslag. Der er nu fastsat et tidsrum
på fem år fra den dato, hvor foranstaltningerne er afsluttet eller den ansvarlige
virksomhed er blevet identificeret, idet den seneste af disse datoer betragtes som
afgørende.

Artikel 11 - Kompetent myndighed
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– Artikel 11, stk. 1, svarer til artikel 13, stk. 1, første punktum, i Kommissionens
forslag. Andet punktum af artikel 13, stk. 1, er blevet fjernet, da det blev anset for
unødvendigt.

– Artikel 11, stk. 2, svarer til artikel 13, stk. 2 og 3, andet punktum, i
Kommissionens forslag. Første punktum af artikel 13, stk. 3, er blevet fjernet.

– Artikel 11, stk. 3, svarer til artikel 13, stk. 4, i Kommissionens forslag.

– Artikel 11, stk. 4, svarer til artikel 13, stk. 5, i Kommissionens forslag.

Artikel 12 - Anmodning om foranstaltninger

– Artikel 12, stk. 1, der erstatter artikel 14, stk. 1, i Kommissionens forslag,
henviser ikke længere til "kvalificerede organer" som defineret i artikel 2, men
definerer selv de personer, der kan anmode om foranstaltninger. Den nye ordlyd
er inspireret af FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på
miljøområdet (Århus-konventionen). Der henvises udtrykkeligt til ikke statslige
organisationer, der fremmer miljøbeskyttelse. Ifølge proceduren kan der nu også
anmodes om foranstaltninger i tilfælde af overhængende fare for miljøskader.

– Artikel 12, stk. 2, svarer indholdsmæssigt til artikel 14, stk. 2, i Kommissionens
forslag, undtagen derved at der i alle tilfælde kræves, at anmodning om
foranstaltninger skal ledsages af underbyggende oplysninger.

– Artikel 12, stk. 3, svarer til artikel 14, stk. 3 og 4, i Kommissionens forslag.

– Artikel 12, stk. 4, svarer til artikel 14, stk. 5 og 6, i Kommissionens forslag.
Hermed forenkles proceduren derved, at der ikke længere er to forskellige faser
før en anmodende person i henhold til artikel 12, stk. 1, har ret til at benytte sig af
revisionsprocedurerne i artikel 13.

– Artikel 12, stk. 5, er nyt og giver medlemsstaterne mulighed for at tilpasse
procedurerne i stk. 1 til 4 i tilfælde af overhængende fare for skade.

Artikel 13 – Revisionsprocedurer

– Artikel 13, stk. 1, svarer til artikel 15, stk. 1, i Kommissionens forslag.

– Artikel 13, stk. 2, svarer til artikel 15, stk. 2, i Kommissionens forslag. Der
henvises nu også til bestemmelser i national ret, der regulerer adgangen til
domstolsprøvelse, for at medlemsstaterne kan sikre større adgang end den, der
kræves i henhold til artikel 13, for at kunne opretholde disse bestemmelser.

Artikel 14 - Finansiel sikkerhedsstillelse

– Artikel 14, stk. 1, bygger på artikel 16 i Kommissionens forslag.

– Artikel 14, stk. 2, er nyt og kræver, at Kommissionen skal forelægge en rapport
om direktivets effektivitet, om tilgængeligheden af og betingelserne for finansiel
sikkerhedsstillelse, og eventuelt fremsætte forslag med henblik på obligatorisk
finansiel sikkerhedsstillelse.
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Artikel 15 - Samarbejde mellem medlemsstaterne

– Artikel 15, stk. 1, bygger på artikel 17 i Kommissionens forslag. Det udtrykkes nu
tydeligt, at udveksling af oplysninger indgår i det samlede samarbejde, som denne
bestemmelse kræver.

– Artikel 15, stk. 2, er nyt og gør det pligtigt at give oplysninger, hvis der er sket
skade. Selv om ordlyden ikke er helt udtrykkelig, forekommer formålet at være, at
den medlemsstat, på hvis område skaden har sit udspring, skal tage initiativ til at
give information til de potentielt berørte medlemsstater.

– Artikel 15, stk. 3, er nyt og dækker den situation, hvor en medlemsstat er berørt af
skader opstået i en anden medlemsstat.

Artikel 16 - Forholdet til national ret

Artikel 16 svarer til artikel 18 i Kommissionens forslag. Artikel 16, stk. 1, er blevet
ændret som følge af ændringen af artikel 9.

Artikel 17 - Tidsmæssigt begrænset anvendelse

– Artikel 17, første og andet led, svarer til artikel 19, stk. 1, i Kommissionens
forslag. Stk. 2 og 3 i artikel 19 er blevet fjernet.

– Tredje led i artikel 17 er nyt og supplerer artikel 10 om tidsbegrænsning for
dækning af omkostninger, idet der sættes en tidsgrænse for, hvornår der ikke
længere kan anlægges sag mod en virksomhed i medfør af det nye direktiv. Dette
giver retlig sikkerhed, samtidig med at den pågældende tidsfrist (30 år) er lang
nok til at omfatte miljøskader forårsaget af forurening, der står på i lang tid.

Artikel 18 – Beretninger og gennemgang

– De to første stykker af artikel 18 svarer indholdsmæssigt til artikel 20 i
Kommissionens forslag, undtagen med hensyn til den yderligere specifikation
vedrørende medlemsstaternes og Kommissionens frist for forelæggelse af deres
respektive beretninger.

– Artikel 18, stk. 3, er ny og indeholder fire led om internationale aftaler, genetisk
modificerede organismer (GMO), beskyttede arter og naturtyper samt de nye
instrumenter, der eventuelt kan inkorporeres, hvilket Kommissionen skal
gennemgå og behandle i sin beretning.

Artikel 19 - Gennemførelse

Den fælles holdning fastsætter nu en tidsfrist på tre år for medlemsstaternes
gennemførelse.

Bilag I - Oplysninger som omhandlet i artikel 2, stk. 1, nr. 1), litra a)

Dette bilag er nyt og fastsætter kriterierne for, hvordan der kan bestemmes
væsentlige negative ændringer i forhold til "hidtidig tilstand".

Bilag II - Afhjælpning af miljøskader



10

– Dette bilag svarer til bilag II i Kommissionens forslag.

– Formålet med afhjælpning af skade på vandmiljøet, beskyttede arter og naturtyper
skelnes nu klart fra afhjælpning af skade på jorden. Adskillige punkter er blevet
omformuleret for at gøre dem tydeligere.

– Dele af de relevante definitioner er nu anført i bilaget.

– Udtrykkene "supplerende afhjælpning" og "kompenserende afhjælpning"
anvendes nu i stedet for "kompenserende genopretning" for bedre at skelne
mellem de to begreber.

– Der er i afsnit 1.3.1 blevet tilføjet yderligere kriterier, der skal tages hensyn til ved
vurdering af afhjælpningsforanstaltninger.

– Der er ligeledes tilføjet et nyt afsnit om, at foranstaltningerne skal stå i forhold til
den miljømæssige gevinst (afsnit 1.3.3).

Bilag III - Aktiviteter som omhandlet i artikel 3, stk. 1

Dette bilag svarer til bilag I i Kommissionens forslag. Forskellige afsnit er blevet
omformuleret for bedre at identificere eller specificere de aktiviteter, emissioner og
produkter, der omfattes af det nye direktiv.

Bilag IV og V - Internationale konventioner omhandlet i artikel 4, stk. 2 og 4

Disse bilag er nye og omfatter lister over internationale aftaler og konventioner, der
var anført i artikel 3, stk. 3 og 4, i Kommissionens forslag.

Bilag VI - Oplysninger og data omhandlet i artikel 18, stk. 1

Dette bilag svarer til bilag III i Kommissionens forslag. Indholdet er blevet forenklet,
for at medlemsstaterne mere effektivt kan indsamle de nødvendige data og
oplysninger.

Bestemmelser, der enten er blevet fjernet eller væsentligt ændret i den fælles
holdning

Ud over de bestemmelser i Kommissionens forslag, der er blevet nævnt tidligere som
værende samlet med andre eller fuldstændigt eller delvis fjernet, er følgende
bestemmelser i Kommissionens forslag blevet fjernet af Rådet i den fælles holdning:

Artikel 6, stk. 1: denne bestemmelse krævede, at i tilfælde hvor en virksomhed ikke
kan gøres ansvarlig, eller en virksomhed er ansvarlig, men ikke i stand til at betale,
skal medlemsstaterne finde en alternativ kilde til finansiering af de pågældende
foranstaltninger. Rådet fandt dette krav for strengt og foretrak at overlade det til de
kompetente myndigheder at afgøre, hvorvidt miljøskader skulle afhjælpes i de
ovennævnte tilfælde (jf. artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, i den fælles holdning).

Artikel 9, stk. 4: denne bestemmelse sigtede mod at indføre en specifik ordning for
kuratorer og likvidatorer. Man fandt det unødvendigt at behandle dette emne -
kuratorers og likvidatorers ansvar - hvilket snarere henhører under national ret.
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Artikel 10: denne bestemmelse sigtede mod at tydeliggøre, at visse udgifter altid ville
tilfalde virksomheder uafhængig af deres eventuelle ansvar i medfør af det nye
direktiv. Det blev fundet overflødigt, da det er indlysende.

3.3. Europa-Parlamentets ændringer ved førstebehandlingen

På plenarforsamlingen den 14. maj 2003 vedtog Europa-Parlamentet 582 ændringer.
Kommissionen har fuldt ud accepteret ti ændringer (ændring 2, 6, 21, 47, 53, 60, 65,
66, 94 og 97), tre delvis (ændring 3, 91 og 95), to i princippet (ændring 34 og 100),
samt elleve delvis og principielt (ændring 17, 23, 35, 44, 52, 85, 90, 93, 99, 101 og
107). De resterende ændringer kunne ikke accepteres (dvs. ændring 5, 7 til 14, 16,
18, 19, 22, 27, 32, 33, 36, 38, 41, 43, 54, 55, 72, 74, 76, 86, 96, 103, 106 og 108).
Med hensyn til ændring 108 blev den kun delvis vedtaget af Europa-Parlamentet den
14. maj 2003. Den fuldstændige ændring 108 blev delvis og i princippet accepteret af
Kommissionen, men en del af ændring 108, der endelig blev vedtaget, kan ikke
accepteres.

I alt er 34 af disse ændringer (ændring 2, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 32, 36, 38, 41,
44, 47, 52, 63, 65, 66, 72, 74, 85, 86, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 103 og
107) blevet indarbejdet i den fælles holdning fuldt ud, delvis eller i princippet.

De resterende 233 ændringer (ændring 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 27, 33, 34,
35, 43, 53, 54, 55, 60, 76, 964, 106 og 108) blev ikke indarbejdet i den fælles
holdning.

3.3.1. Parlamentets ændringer, som er accepteret af Kommissionen fuldt ud, delvis eller i
princippet og indarbejdet i den fælles holdning fuldt ud, delvis eller i princippet.

Ændring 2: sidste sætning af betragtning 1 er en omformulering af den sidste del af
ændringen; der gives ikke noget skøn over antallet af forurenede arealer, eftersom et
sådant skøn sandsynligvis vil blive yderligere detaljeret i fremtiden, når der
foreligger nye oplysninger.

Ændring 3: Betragtning 2 indarbejder en reference til bæredygtig udvikling, men der
nævnes ikke noget om begrænset ansvar, da ansvar principielt er ubegrænset.

Ændring 21: Betragtning 31 indeholder en henvisning til "fremtidige farer for
miljøet", men tidsrammen for gennemgang af direktivets effektivitet er længere (syv
år i stedet for fire år).

Ændring 93, 94, 23, 90, 95 og 97 vedrører nogle af definitionerne i artikel 2, stk. 1,
dvs. definitionerne på “biodiversitet”, “bevaringsstatus”, “skade”, “virksomhed”,
“jordforurening”, “kvalificeret organ”, “genopretning”, “skade på biodiversiteten” og
“værdi”. Biodiversitet er blevet omformuleret til "beskyttede arter og naturtyper", der
er bredere, som Parlamentet udtrykte ønske om i en ændring, end Kommissionens

                                                
2 Dette antal er lig med 48, hvis følgende ændringer tælles som en, eftersom de er grupperet af Europa-

Parlamentet: [93, 94, 23, 90, 95, 96 og 97]; [85, 99] og [86, 103 og 38].
3 Det bør bemærkes, at der kun vil være 22 ændringer i stedet for 23, hvis der tælles efter samme måde

som anført i fodnote 2. (Jf. også fodnote 4.)
4 Det bør bemærkes, at hvis der tælles efter samme måde som anført i fodnote 2, skal ændring 96 ikke

betragtes som isoleret, men som en del af gruppen [93, 94, 23, 90, 95, 96 og 97], der som sådan er
blevet indarbejdet delvis og i princippet i den fælles holdning.
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forslag, fordi det omfatter trækfugle (selv om medtagelse af nationale steder nu er
frivillig). Definitionen af "bevaringsstatus" omfatter nu en henvisning til gunstig
bevaringsstatus for de pågældende arter og naturtyper, som Parlamentet anmodede
om. Definitionen af "skade" er blevet bevaret. Definitionen af "virksomhed" er blevet
ændret således, at første del af den tilsvarende ændring er blevet indarbejdet. Der er
ikke længere nogen særskilt definition af "jordforurening": den indgår nu i
definitionen af "skade på jorden"; der er ingen henvisning til "stråling". Der er ikke
længere nogen definition af "kvalificeret organ"; jf. ændringer i artikel 12. Den del af
definitionen af "genoprettelse" indgår nu i bilag II, hvor det er blevet omformuleret
til "afhjælpende foranstaltninger". Definitionen af "skade på biodiversiteten", der er
omformuleret til "skade på beskyttede arter og naturtyper", indeholder i et vist
omfang Parlamentets ændring vedrørende denne definition, eftersom den direkte
henviser til betydelig negativ påvirkning af indsatsen for at opnå eller opretholde en
gunstig bevaringsstatus, og den omfatter indirekte (gennem den nye definition af
"beskyttede arter og naturtyper" trækfugle. Definitionen på "værdi" er, som
Parlamentet ønskede det, blevet fjernet. For fuldstændighedens skyld bør det nævnes,
at ændring 96, der ikke blev accepteret af Kommissionen, ikke er blevet indarbejdet i
den fælles holdning, eftersom ordet “stråling” ikke er blevet tilføjet i definitionen af
“skade på jorden”.

Ændring 85 og 99: definitionen i artikel 3 af anvendelsesområdet med hensyn til de
omfattede aktiviteter forbliver uændret. Skader forårsaget af uheld, der reguleres af
en af de internationale konventioner omhandlet i artikel 4, stk. 2, vil kun være
undtaget fra det kommende direktivs anvendelsesområde, hvis den relevante
konvention er i kraft i den pågældende medlemsstat, som Parlamentet ønskede.

Ændring 100 er indholdsmæssigt fuldt ud indarbejdet i artikel 5 undtagen på et
punkt: artikel 5, stk. 4, siger, at den kompetente myndighed skal kræve, at
virksomheden træffer forebyggende foranstaltninger, men den kræver ikke, at den
kompetente myndighed selv træffer foranstaltningerne, hvis der ikke er en ansvarlig
virksomhed.

Ændring 101 er indholdsmæssigt indarbejdet i artikel 6 undtagen på et punkt: artikel
6, stk. 3, siger, at den kompetente myndighed skal kræve, at virksomheden træffer
forebyggende foranstaltninger, men den kræver ikke, at den kompetente myndighed
selv træffer foranstaltningerne, hvis der ikke er en ansvarlig virksomhed. Dele af
ændringen om virksomhedens samarbejde og kravet om at tage hensyn til risikoen
for mennesker er ligeledes afspejlet i artikel 7, stk. 2 og stk. 3, andet led.

Ændring 91: hovedformålet med Parlamentets ændring synes at være afspejlet i
artikel 8, stk. 4, der drejer sig om "Omkostninger til forebyggelse og afhjælpning",
og som indeholder bestemmelser om, at medlemsstaterne kan tillade, at en
virksomhed ikke bærer omkostningerne, når de skadevoldende emissioner eller
hændelser udtrykkelig er tilladt i henhold til fællesskabslovgivningen (artikel 8, stk.
4, litra a)) eller ikke ansås for at ville forårsage miljøskader ifølge den
videnskabelige og tekniske viden (artikel 8, stk. 4, litra b)). Artikel 8, stk. 4, erstatter
artikel 9, stk. 1, litra c) og d) i Kommissionens forslag, der var "undtagelser". Der
bør ligeledes lægges mærke til forskellen i ordlyden mellem stk. 3 og 4 i artikel 8.
Når det er sagt, er dele af ændringen om de kompetente myndigheders ansvar og om
virksomheders anvendelse af et miljøvurderings- og -styringssystem ikke blevet
indarbejdet i den fælles holdning.
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Ændring 44: artikel 12, stk. 1, og 13, stk. 1, falder i tråd med denne ændring, for så
vidt som det overlades til virksomheden at indføre revisionsprocedurer i medfør af
artikel 13. I lyset af det allerede brede anvendelsesområde for revisionsprocedurerne
i artikel 13, der er inspireret af Århus-konventionen, henvises der ikke til "appel".

Ændring 47 afspejles fuldt ud i artikel 12, stk. 2.

Ændring 107: artikel 14, stk. 1, afspejler sidste del af ændringen, men der nævnes
ikke noget om finansiel sikkerhed.

Ændring 52 afspejles fuldt ud i artikel 15, stk. 2 og 3.

Ændring 65: det sidste afsnit under punkt 1 i bilag II indarbejder denne ændring.

Ændring 66: det sidste afsnit under punkt 2 i bilag II indarbejder denne ændring.

3.3.2. Parlamentets ændringer, der blev accepteret af Kommissionen, men som ikke er
indarbejdet i den fælles holdning

Ændring 6: der henvises ikke i præamblen til den fælles holdning til det forhold, at
det nye direktiv ikke berører nationale regler for virksomheder. Denne udeladelse
forekommer ikke at have nogen følgevirkning.

Ændring 17: der henvises ikke i præamblen til den fælles holdning specifikt til
virksomhedens ret til at have adgang til prøvelse af den kompetente myndigheds
afgørelser. Som forklaret i forbindelse med ændring 44 er denne ret indarbejdet i
artikel 12, stk. 1, og 13, stk. 1, således at udeladelsen fra præamblen ikke har nogen
følgevirkning.

Ændring 34: denne ændring søgte at pålægge medlemsstaten, på hvis område skaden
opstod, at afhjælpe skader forårsaget på andre medlemsstater. Den fælles holdning
indeholder ikke et sådant statsansvar. Denne fremgangsmåde er i tråd med manglen
at sådant ansvar, hvor skaden fuldt ud er begrænset til en medlemsstats område.

Ændring 35: der er ingen specifik henvisning til “tydelig årsagssammenhæng” i
artikel 8, da kravet om fastslå årsagssammenhængen er nævnt både i artikel 4, stk. 4,
og 11, stk. 2.

Ændring 53: artikel 16, stk. 2, giver medlemsstaterne mulighed for - men kræver
ikke at de skal - at vedtage bestemmelser om forbud mod dobbelt dækning. Det ser
ikke ud til, at dette kunne få nogen betydning i praksis, eftersom nationale retter, hvis
der skulle opstå et tilfælde af dobbelt dækning, uden at der er vedtaget de nødvendige
foranstaltninger, ville udvikle hensigtsmæssige afgørelser, der ville fastlægge
principperne for dobbelt dækning.

Ændring 60: kombinerede forbrændingsanlæg er ikke udtrykkeligt nævnt blandt
aktiviteterne i bilag III. Denne udeladelse har ingen følgevirkning, da kombinerede
forbrændingsanlæg indirekte er omfattet af affaldshåndtering i direktiv 2000/76/EF
om forbrænding af affald.
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3.3.3. Parlamentets ændringer, der ikke blev accepteret af Kommissionen, men som er
indarbejdet i den fælles holdning

Ændring 7: sidste sætning af betragtning 10 siger nu, at direktivet ikke finder
anvendelse på virksomhed, som hovedsagelig tjener det nationale forsvar; denne
betragtning giver ikke længere det indtryk, at i modsætning til bestemmelserne i
artikel 4, stk. 6, er alle aktiviteter i forbindelse med det nationale forsvar udelukket.
Henvisning til Euratom-traktaten og internationale konventioner er ikke blevet
fjernet, da det ikke ville passe sammen med artikel 3.

Ændring 10: omend i en anden sammenhæng henviser betragtning 13 udtrykkeligt til
kravet om at fastslå årsagssammenhæng mellem skaden og den identificerede
forurener.

Ændring 14: denne ændring fjerner henvisning til medlemsstaternes mulighed for at
vælge enten solidarisk ansvar eller fordele det økonomiske ansvar på et retfærdigt og
rimeligt grundlag. Betragtning 22 indeholder ikke længere denne henvisning.

Ændring 16: denne ændring ville fjerne henvisningen til at give kvalificerede organer
“en særlig status”. Betragtning 25 henviser ikke længere til kvalificerede organer.

Ændring 18: denne ændring ville fjerne dele af betragtningen med henvisning til
behovet for at fastsætte passende overgangsbestemmelser, hvor det ikke er klart, om
årsagen til den forvoldte skade er forårsaget efter direktivets gennemførelsesdato.
Betragtning 30 indeholder ikke længere denne henvisning.

Ændring 32: artikel 6, stk. 1, indarbejder en del af denne ændring med bestemmelsen
om, at virksomheden er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger, uden at
den kompetente myndighed har anmodet herom, således som Parlamentet ønskede.
Der henvises ikke til katastrofeplaner, som i ændringen, men det er klart, at artikel 6,
stk. 1, ligeledes dækker denne type situation.

Ændring 36: denne ændring søgte at forpligte den kompetente myndighed til at få
omkostninger dækket af en eventuel tredjemand, som måtte have forvoldt
miljøskade. Artikel 8 henviser ikke til tredjemand, men artikel 10 gør.

Ændring 86, 103 og 38: artikel 8, stk. 4, der hører til artiklen om "Omkostninger til
forebyggelse og afhjælpning", indeholder bestemmelser om, at medlemsstaterne kan
tillade, at en virksomhed ikke bærer omkostningerne, når de skadevoldende
emissioner eller hændelser udtrykkelig er tilladt i henhold til
fællesskabslovgivningen (artikel 8, stk. 4, litra a)) eller ikke ansås for at ville
forårsage miljøskader ifølge den videnskabelige og tekniske viden (artikel 8, stk. 4,
litra b)). Artikel 8, stk. 4, erstatter artikel 9, stk. 1, litra c) og d) i Kommissionens
forslag, der var "undtagelser". Ordet “terrorhandlinger” er ikke blevet tilføjet i artikel
4, stk. 1, fordi en sådan hændelse enten ville være omfattet af artikel 4, stk. 1, som
den nu er udformet, eller af artikel 8, stk. 3, litra a), der henviser til skade forårsaget
af tredjemand. Den indledende sætning i artikel 4, stk. 1, er heller ikke blevet ændret,
eftersom den fælles holdning ikke kræver, at medlemsstaterne skal sørge for at
afhjælpe skader, som ingen virksomhed er ansvarlig for. I denne nye kontekst gør det
ikke megen forskel i praksis, om artikel 4, stk. 1, handler om undtagelser fra det nye
direktivs anvendelsesområde, eller om dækning af omkostninger. Der er ikke blevet
indført nogen specifik undtagelse for aktiviteter såsom god landbrugspraksis og
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skovbrugspraksis, eftersom denne type tilfælde henhører under artikel 8, stk. 4, litra
b).

Ændring 41: artikel 9 om omkostningsfordeling i tilfælde med flere skadevoldere
falder i tråd med indholdet af denne ændring, for så vidt som både ændringen og
artikel 9 begge foreskriver, at medlemsstater er ansvarlige for at fordele ansvaret, når
flere parter er skyldige, og for at regulere retten til regres eller bidrag.

Ændring 63 er delvis afspejlet i indledningen til bilag II, for så vidt som den
tydeliggør, at bilag II drejer sig om at vælge de mest hensigtsmæssige
foranstaltninger til at sikre afhjælpning af miljøskader.

Ændring 72: det første afsnit af punkt 1.2.3 i bilag II giver den kompetente
myndighed mulighed for at vælge, hvilken vurderingsmetode den finder passende,
men kun i det specifikke tilfælde, hvor den vurderingsmetode, der først er nævnt i
bilaget, ikke kan anvendes. I dette omfang afspejles ændringen, eftersom den ville
mindske anvendelsen af økonomisk værdisætning.

Ændring 74: punkt 1.3.3. i bilag II indarbejder ideen af denne ændring, eftersom det
afspejler proportionalitetsprincippet.

4. KONKLUSION

Den fælles holdning er i en vis grad inspireret af Rådets vilje til at forenkle
procedurerne og tydeliggøre de begreber, der er nødvendige for at
miljøansvarsordningen kan fungere. Således skulle det blive lettere for
medlemsstaterne at gennemføre det nye direktiv. Tilføjelse af et nyt bilag I med
kriterier, der skal lægges til grund ved vurderingen af betydningen af skade for
beskyttede arter og naturtyper, illustrerer dette forhold. Bilag II med de fælles regler
for fastlæggelse af afhjælpende foranstaltninger er ligeledes blevet omstruktureret og
omformuleret, for at gøre det mere læsevenligt og forståeligt.

Den fælles holdning overlader i nogle tilfælde mere til medlemsstaternes skøn i visse
spørgsmål, såsom i artikel 2, stk. 1, nr. 3, om medtagelse eller ej af naturtyper og
beskyttede arter i henhold til national ret, eller i artikel 9 om tilfælde med flere
skadevoldere, og den fælles holdning rækker videre end Kommissionens forslag på
to andre punkter: alle trækfugle (jf. artikel 2, stk. 1, nr. 3)) er nu omfattet, og artikel
12 om anmodning om foranstaltninger dækker nu, i princippet i hvert fald, også
tilfælde af overhængende fare. Det er nu også tydeliggjort, at internationale
konventioner om transportfirmaers ansvar i tilfælde af bl.a. havforurening ikke
gælder fremfor det nye direktiv, hvis de ikke er trådt i kraft i den pågældende
medlemsstat.

Kommissionen skal i sin beretning nu gennemgå ordningens anvendelse, forskellige
specifikke spørgsmål, herunder spørgsmålet om finansiel sikkerhedsstillelse, for at
stille alle institutioner i beslutningstagningsprocessen bedre med hensyn til at
vurdere, hvilke eventuelle ændringer der er nødvendige for at gøre ansvarsordningen
så effektiv som mulig.

Til forskel fra Kommissionens forslag udelukker den fælles holdning ikke fra
direktivets anvendelsesområde skader forårsaget af en emission eller hændelse, der
udtrykkeligt er tilladt, og skader forårsaget af emissioner eller aktiviteter, der ikke
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blev anset for skadelige ifølge den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt,
hvor emissionen eller virksomheden fandt sted. I sådanne tilfælde kan
medlemsstaterne imidlertid tillade, at virksomheden ikke bærer omkostningerne ved
afhjælpende foranstaltninger, forudsat denne påviser, at den skadevoldende
hændelse, emission eller virksomhed var omfattet af en af de ovenfor nævnte
omstændigheder, og at virksomheden ikke har gjort sig skyldig i fejl eller
forsømmelse (artikel 8, stk. 4).

Det punkt, hvorpå den fælles holdning afviger mest fra Kommissionens forslag
vedrører spørgsmålet om "forældreløse skader", dvs. tilfælde hvor ingen
virksomheder vil afhjælpe miljøskader. Kommissionens forslag krævede, at
medlemsstaterne skulle finde alternative finansieringskilder; den fælles holdning
overlader det nu fuldt ud til medlemsstaterne at afgøre, om de vil gribe ind.

Selv om Kommissionen ville have foretrukket strengere betingelser med hensyn til
medlemsstaters subsidiære afhjælpende foranstaltninger, kan den acceptere den
fælles holdning for at nå til bred enighed.

5. KOMMISSIONENS ERKLÆRING

Kommissionen erkender, at definitionen af skade på jorden giver medlemsstaterne
mindre vejledning end definitionerne på skade på vandmiljøet og skade på
beskyttede arter og naturtyper. Den erkender, at de tiltag den har til hensigt at tage
vedrørende jordbeskyttelse, som allerede anført i meddelelserne “Udarbejdelse af en
handlingsplan for miljøteknologi” (KOM(2003) 131 endelig udg. af 25.3.2003) og
“Mod en tematisk strategi for jordbundsbeskyttelse” (KOM(2002) 179 endelig udg.
af 16.4.2002), vil bidrage til en mere ensartet tilgang medlemsstaterne imellem.
Kommissionen har derfor afgivet erklæringen vedlagt som bilag III.



17

BILAG I
Præambel - Sammenligningstabel

Betragtningerne i den fælles holdning hører til betragtningerne i Kommissionens
forslag som vist nedenfor.

Den fælles holdning Kommissionens forslag

Betragtning 1 Betragtning 1

Betragtning 2 Betragtning 2

Betragtning 3 Betragtning 3

Betragtning 4 ---

Betragtning 5 Betragtning 4

Betragtning 6 Betragtning 5

Betragtning 7 ---

Betragtning 8 Betragtning 6

Betragtning 9 Betragtning 7

Betragtning 10 Betragtning 8

Betragtning 11 ---

Betragtning 12 ---

Betragtning 13 Betragtning 9

Betragtning 14 ---

Betragtning 15 Betragtning 10

Betragtning 16 Betragtning 12

Betragtning 17 Betragtning 13

Betragtning 18 Betragtning 14

Betragtning 19 ---

Betragtning 20 Betragtning 17

Betragtning 21 Betragtning 18

Betragtning 22 Betragtning 19

Betragtning 23 Betragtning 20
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Betragtning 24 Betragtning 21

Betragtning 25 Betragtning 22

Betragtning 26 Betragtning 24

Betragtning 27 Betragtning 26

Betragtning 28 Betragtning 25

Betragtning 29 Betragtning 27

Betragtning 30 Betragtning 28

Betragtning 31 Betragtning 29
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BILAG II
Artikler og bilag - Sammenligningstabel

Artiklerne i den fælles holdning hører til artiklerne i Kommissionens forslag som vist
nedenfor.

Den fælles holdning Kommissionens forslag

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3, stk. 1 Artikel 3, stk. 1 og 2

Artikel 3, stk. 2 Artikel 3, stk. 5

Artikel 3, stk. 3 Artikel 3, stk. 8

Artikel 4, stk. 1 Artikel 9, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 4, stk. 2 Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 3 ---

Artikel 4, stk. 4 Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 5 Artikel 3, stk. 6

Artikel 4, stk. 6 Artikel 3, stk. 7

Artikel 5, stk. 1 Artikel 4, stk. 1 og 2

Artikel 5, stk. 2 Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 3 ---

Artikel 5, stk. 4 Artikel 4, stk. 4, og artikel 6,
stk. 1

Artikel 6, stk. 1 Artikel 5, stk. 1 og 3

Artikel 6, stk. 2 ---

Artikel 6, stk. 3 Artikel 5, stk. 2, og artikel 6,
stk. 1

Artikel 7, stk. 1 ---

Artikel 7, stk. 2 Artikel 5, stk. 3, og afsnit
3.2.4 og 3.2.6 i bilag II

Artikel 7, stk. 3 Artikel 5, stk. 4
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Artikel 7, stk. 4 Afsnit 3.2.5 i bilag II

Artikel 8, stk. 1 ---

Artikel 8, stk. 2 Artikel 7

Artikel 8, stk. 3 Artikel 9, stk. 3

Artikel 8, stk. 4 Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 8, stk. 5 Artikel 6, stk. 2

Artikel 9 Artikel 11, stk. 1 og 3

Artikel 10 Artikel 12

Artikel 11, stk. 1 Artikel 13, stk. 1, første
punktum

Artikel 11, stk. 2 Artikel 13, stk. 2 og 3

Artikel 11, stk. 3 Artikel 13, stk. 4

Artikel 11, stk. 4 Artikel 13, stk. 5

Artikel 12, stk. 1 Artikel 14, stk. 1

Artikel 12, stk. 2 Artikel 14, stk. 2

Artikel 12, stk. 3 Artikel 14, stk. 3 og 4

Artikel 12, stk. 4 Artikel 14, stk. 5 og 6

Artikel 12, stk. 5 ---

Artikel 13, stk. 1 Artikel 15, stk. 1

Artikel 13, stk. 2 Artikel 15, stk. 2

Artikel 14, stk. 1 Artikel 16

Artikel 14, stk. 2 ---

Artikel 15, stk. 1 Artikel 17

Artikel 15, stk. 2 ---

Artikel 15, stk. 3 ---

Artikel 16, stk. 1 Artikel 18, stk. 1

Artikel 16, stk. 2 Artikel 18, stk. 2

Artikel 17 Artikel 19, stk. 1
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Artikel 18, stk. 1 og 2 Artikel 20

Artikel 18, stk. 3 ---

Artikel 19 Artikel 21

Artikel 20 Artikel 22

Artikel 21 Artikel 23

BILAG I ---

Bilag II Bilag II

BILAG III BILAG I

Bilag IV Artikel 3, stk. 3

Bilag V Artikel 3, stk. 4

Bilag VI BILAG III
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BILAG III
Kommissionens erklæring om jordbundsbeskyttelse

"Kommissionen bekræfter, at den er rede til i den kommende tematiske strategi for
jordbundsbeskyttelse at identificere behov og resultater i forbindelse med beskyttelse og
bæredygtig anvendelse af jorden. Den minder desuden om, at den forventer at komme med et
lovgivningsinitiativ om jordovervågning i 2004. Formålet hermed skal være at sikre, at en
række målinger af de identificerede trusler på de relevante områder udføres harmoniseret og
sammenhængende.

_____________


