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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af ændringerne 
af overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen 
med olie og andre farlige stoffer (Bonnoverenskomsten) 
vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde 
og om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af nævnte overenskomst
(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11487/2020),

– der henviser til udkast til afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten 
om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige 
stoffer vedrørende udvidelsen af nævnte overenskomsts anvendelsesområde med henblik 
på samarbejde om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til MARPOL-
konventionen (11490/2020),

– der henviser til udkast til afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten 
om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige 
stoffer om Kongeriget Spaniens tiltrædelse af overenskomsten (11493/2020),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 196, 
stk. 1, artikel 196, stk. 2, samt artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a) og v), i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0351/2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A9-0000/2020),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til regeringerne og parlamenterne i de 
andre stater, der er kontraherende parter i aftalen.
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Overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre 
farlige stoffer (Bonnoverenskomsten)1 er en regional overenskomst, som har til formål at 
beskytte havmiljøet og interesserne hos de kyststater, der er kontraherende parter. Den har fokus 
på bekæmpelse af forurening i Nordsøen og på at beskytte kystområder mod katastrofer på 
havet og langvarig forurening forårsaget af skibe og offshoreanlæg. Gennem et aktivt 
samarbejde og ydelse af gensidig assistance udfører de kontraherende parter overvågning som 
en hjælp til at opdage og bekæmpe forurening og forebygge, at forskrifter om 
forureningsbekæmpelse overtrædes. 

Den første Bonnoverenskomst blev undertegnet i 1969 og satte udelukkende ind over for 
olieforurening. Den blev erstattet af en ny Bonnoverenskomst i 1983 med et udvidet 
anvendelsesområde, der sigtede mod også at bekæmpe andre skadelige stoffer ud over olie. 
Overenskomstens geografiske anvendelsesområde dækker det udvidede Nordsøområde med 
tilstødende farvande2. De kontraherende parter er ansvarlige for overvågning og vurdering af 
hændelser, der opstår i de forskellige geografiske zoner, som de har ansvaret for.

Signatarerne af overenskomsten er regeringerne i Den Franske Republik, Det Forenede 
Kongerige Storbritannien og Nordirland, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Belgien, 
Kongeriget Danmark, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Kongeriget Sverige, 
Republikken Irland og Den Europæiske Union. 

Overenskomsten blev indgået af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) ved Rådets 
afgørelse 84/358/EØF3. Overenskomsten blev ændret yderligere i 1989. EØF godkendte 
ændringerne ved Rådets afgørelse 93/540/EØF4 og de trådte i kraft i 1994.

Den 7. oktober 2019 vedtog Rådet en afgørelse5 om bemyndigelse af Kommissionen til på 
Unionens vegne at forhandle om ændringer af overenskomstens materielle og geografiske 
anvendelsesområde (hhv. "MARPOL6-ændringen" og "Spaniensændringen")

MARPOL-ændringen udvider overenskomstens anvendelsesområde til også at omfatte 
luftforurening fra skibe som reguleret i henhold til bilag VI7 til MARPOL-konventionen. 

1 Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer 
(Bonn-overenskomsten) (EFT L 188 af 16.7.1984, s. 9).
2 Dette område omfatter selve Nordsøen, Skagerrak, Den Engelske Kanal og dens tilstødende farvande samt 
andre farvande, herunder Det Irske Hav, Det Keltiske Hav, Malin Sea, Great Minch, Little Minch, dele af 
Norskehavet og dele af Nordøstatlanten.
3 Rådets afgørelse 84/358/EØF af 28. juni 1984 om indgåelse af overenskomsten om samarbejde ved 
bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (EFT L 188 af 16.7.1984, s. 7).
4 Rådets afgørelse 93/540/EØF af 18. oktober 1993 om godkendelse af visse ændringer til overenskomsten om 
samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (EFT L 263 af 
22.10.1993, s. 51).
5 Rådets afgørelse (EU) 2019/1727 af 7. oktober 2019 om fastlæggelsen af den holdning, der skal indtages på 
Den Europæiske Unions vegne på Bonnoverenskomstens andet ministermøde vedrørende ministererklæringen 
og Bonnoverenskomstens strategiske handlingsplan (BASAP) 2019-2025, der er knyttet som bilag dertil (EUT L 
263 af 16.10.2019, s. 9).
6 Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL-konventionen) blev 
vedtaget den 2. november 1973 i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO).
7 MARPOL-konventionens bilag VI trådte i kraft den 19. maj 2005 og drejer sig om forebyggelse af 
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Formålet er at forbedre samarbejdet og samordningen mellem de kontraherende parter ved 
bekæmpelsen af ulovlige luftemissioner fra skibe for at begrænse de negative konsekvenser for 
folkesundheden, biodiversiteten og hele havmiljøet af forbrænding af skibsbrændstoffer med et 
højt indhold af svovl eller nitrogen. Følgelig ændres forskellige aspekter af overenskomsten, 
nemlig titlen, præamblen og artikel 1,5, 6 og 15.

Spaniensændringen vedrører den geografiske udvidelse af overenskomsten, efter at Kongeriget 
Spanien blev indbudt til at tiltræde denne regionale overenskomst. I denne forbindelse er 
præamblen, artikel 2 og bilaget ændret.

De kontraherende parter i Bonnoverenskomsten vedtog enstemmigt disse ændringer på deres 
møde den 9.-11. oktober 2019. Ændringerne er indgivet til Unionens indgåelse. Kongeriget 
Spanien skal ratificere udvidelsen af overenskomsten med sin ansvarszone i henhold til 
overenskomstens artikel 20.

Den 28. august 2020 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets afgørelse om 
godkendelse af MARPOL-ændringen og Spaniensændringen. I overensstemmelse med artikel 
218, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde besluttede Rådet den 3. 
november 2020 at anmode om Parlamentets godkendelse af udkast til Rådets afgørelse om 
indgåelse af ændringerne af overenskomsten.

Vedtagelsen af MARPOL-ændringen og Spaniensændringen af overenskomsten vil være et 
vigtigt skridt i retning af et øget niveau af beskyttelse af havmiljøet i et større geografisk område 
af Nordsøområdet. Ordføreren hilser derfor udkastet til Rådets afgørelse velkommen og 
foreslår, at Parlamentet giver sin godkendelse.

luftforurening fra skibe.


