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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 24. febrúar 1997
um að koma á fót evrópskri ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar
þróunar(*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

(97/150/EB)
um hlutdeild þátttakenda frá löndum evrópska efnahagssvæðisins (EES) og samstarfsríkjunum.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

Í stað ákvörðunar 93/701/EB ber að samþykkja aðra
ákvörðun þar sem skýrar er kveðið að orði.

og að teknu tilliti til eftirfarandi:
Í ályktun frá 1. febrúar 1993 um stefnu og framkvæmdaáætlun bandalagsins í tengslum við umhverfi og sjálfbæra
þróun (1) samþykktu ráðið og fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu saman á vegum ráðsins, stefnumið og
almennt skipulag áætlunarinnar ,,Til sjálfbærrar þróunar“
sem framkvæmdastjórnin kynnti.
Samkvæmt áætluninni skal koma á fót almennri ráðgjafarmiðstöð þar sem saman kæmu fulltrúar framleiðslufyrirtækja, viðskiptalífs, héraðs- og staðaryfirvalda, fagfélaga,
verkalýðsfélaga og umhverfisverndar- og neytendasamtaka.
Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/701/EB (2) var
komið á fót almennri ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála.
Í ráðgjafarmiðstöðinni ríkti jafnvægi milli fjölda fulltrúa
hinna ýmsu hlutaðeigandi sviða samfélagsins. Framkvæmdastjórnin skipaði fulltrúa á grundvelli tilmæla frá
samtökum sem eru í forsvari hlutaðeigandi sviða á vettvangi
bandalagsins.
Ráðgjafarmiðstöðin hefur reynst vel sem ráðgjafarstofnun
framkvæmdastjórnarinnar í ýmsum málum er lúta að
hvorutveggja, sjálfbærri þróun og stefnumörkun í
umhverfismálum.
Ráðgjafarmiðstöðin hefur verið vettvangur samráðs og
skoðanaskipta milli fulltrúa framangreindra sviða og
framkvæmdastjórnarinnar.
Í ljósi þess árangurs, sem ráðgjafarmiðstöðin hefur náð í því
að stuðla að skoðanaskiptum, þarf að efla ímynd hennar í
vitund almennings og auka sjálfstæði hennar.
Það er við hæfi að skipa sjálfstæðan formann og breyta heiti
miðstöðvarinnar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
1. Komið er á fót evrópskri ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar (hér eftir kölluð ,,miðstöðin“).
2. Í miðstöðinni skulu vera aðilar úr röðum framleiðslufyrirtækja, viðskiptalífs, héraðs- og staðaryfirvalda, fagfélaga, verkalýðsfélaga og umhverfisverndar- og neytendasamtaka.
3. Framkvæmdastjórninni er heimilt að skipa fulltrúa í
miðstöðina frá löndum evrópska efnahagssvæðisins og samstarfsríkjum þeirra.
2. gr.
1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að bera undir miðstöðina hvers konar vandamál er varða umhverfismál og
sjálfbæra þróun, hvort heldur í bandalaginu eða í Evrópu í
heild.
2. Meðlim í stjórn miðstöðvarinnar, sem um ræðir í
3. mgr. 7. gr., er heimilt að vekja athygli framkvæmdastjórnarinnar á því að ráðlegt sé í tilteknu máli að leita ráða
hjá ráðgjafamiðstöðinni um efni sem er á sérsviði hennar,
án þess að beðið hafi verið um álit hennar á því efni.
3. gr.
Í miðstöðinni eiga sæti 32 meðlimir sem eru sérstaklega til
þess bærir að fjalla um umhverfismál og sjálfbæra þróun.
Sætum skal úthlutað sem hér segir:
a) sjö til tólf sæti skulu skipuð aðilum úr viðskiptalífi;

Umhverfisvandinn krefst aukinnar þátttöku náinna samstarfsríkja í Evrópu og þess vegna þarf að setja ákvæði
________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 58, 27.2.1997, bls. 48, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 192/1999 frá 17.
desember 1999 um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um
samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá þessa
útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.
1
( ) Stjtíð. EB nr. C 138, 17. 5. 1993, bls. 1.
2
( ) Stjtíð. EB nr. L 328, 29. 12. 1993, bls. 53.

b) þrjú til fimm sæti skulu skipuð fulltrúum héraðs- og
staðaryfirvalda;
c) fjögur til sjö sæti skulu skipuð fulltrúum umhverfisverndar- og neytendasamtaka;
d) eitt til þrjú sæti skulu skipuð fulltrúum verkalýðsfélaga;
e) sjö til tíu sæti skulu skipuð málsmetandi einstaklingum.
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Framkvæmdastjórnin skipar meðlimi í miðstöðina á
grundvelli tilmæla frá þeim aðilum sem um getur í 2. mgr.
1. gr.

Miðstöðinni er heimilt að koma á fót starfshópum.
10. gr.
1. Miðstöðin og stjórn hennar halda fundi sína í aðalstöðvum framkvæmdastjórnarinnar þegar formaður hefur
boðað til þeirra í samráði við framkvæmdastjórnina.

5. gr.
1. Skipunartími meðlima í miðstöðinni er fjögur ár. Þá má
endurskipa.
2. Að fjögurra ára skipunartíma liðnum skulu meðlimir
sinna áfram störfum sínum þar til aðrir koma í þeirra stað
eða þeir skipaðir að nýju.
3. Skipunartíma lýkur fyrir lok hins fjögurra ára
skipunartíma við afsögn hans eða fráfall. Í samræmi við
málsmeðferðina, sem mælt er fyrir í 4. gr., ber að skipa
nýjan meðlim sem gegni starfinu það sem eftir lifir
skipunartímans.
4. Störf meðlima í þágu miðstöðvarinnar skulu vera
ólaunuð.
6. gr.

2. Fulltrúar hlutaðeigandi deilda framkvæmdastjórnarinnar skulu taka þátt í fundum miðstöðvarinnar, stjórnarinnar og starfshópanna, fari formaður þess á leit í samráði
við framkvæmdastjórnina.
3. Framkvæmdastjórnin skal sjá miðstöðinni, stjórninni
og starfshópunum fyrir skrifstofu.
11. gr.
1. Miðstöðin skal fjalla um beiðnir framkvæmdastjórnarinnar um álit. Atkvæðagreiðslur skulu ekki fara fram að
lokinni umfjöllun.
2. Þegar framkvæmdastjórnin leitar álits miðstöðvarinnar
getur hún sett skilafrest.
3. Senda skal fundargerð hvers fundar og samþykktar
niðurstöður til framkvæmdastjórnarinnar.

Framkvæmdastjórnin birtir skrá yfir meðlimi í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.
7. gr.
1. Framkvæmdastjórnin skal tilnefna formenn miðstöðvarinnar úr hópi meðlimanna til tveggja ára í senn. Heimilt er
að framlengja það tímabil einu sinni.
2. Meðlimir í miðstöðinni skulu kjósa sér tvo
varaformenn úr eigin röðum til tveggja ára í senn. Heimilt
er að framlengja þann starfstíma einu sinni. Varaformenn
skulu kosnir með tveimur þriðju hlutum atkvæða viðstaddra
meðlima.

12. gr.
Með fyrirvara um ákvæði 214. gr. sáttmálans skulu
meðlimir miðstöðvarinnar gæta þagmælsku um þá vitneskju
sem þeir kunna að hafa fengið í störfum miðstöðvarinnar
eða starfshópanna ef framkvæmdastjórnin tjáir þeim að
umbeðið álit eða erindi til úrlausnar varði mál sem á að fara
leynt.
Þegar þannig stendur á mega aðeins meðlimir miðstöðvarinnar og fulltrúar deilda framkvæmdastjórnarinnar sækja
fundi.
13. gr.

3. Formaður myndar, ásamt varaformönnum, stjórn miðstöðvarinnar. Stjórnin sér um undirbúning og skipulagningu
á starfsemi miðstöðvarinnar.

Ákvörðun 93/701/EB falli hér með úr gildi.
14. gr.

8. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. mars 1997.

1. Miðstöðin getur, að fenginni tillögu frá einhverjum
meðlima sinna eða frá framkvæmdastjórninni, boðið hverjum sem sérþekkingu hefur á málefni, sem er á dagskrá miðstöðvarinnar, að taka þátt í störfum hennar sem sérfræðingur.

Gjört í Brussel 24. febrúar 1997.

2. Sérfræðingar skulu einungis taka þátt í umfjöllun um
þau atriði sem þeir hafa verið kvaddir til að fjalla um.
_____________________

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Ritt BJERREGAARD

framkvæmdastjóri.

