
Nr. 20/340 12.4.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 3 første ledd,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4) på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 29. juni 1998 og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Kommisjonen vedtok 18. mars 1992 fellesskaps-
programmet for politikk og tiltak på området miljø og
bærekraftig utvikling «Mot en bærekraftig utvikling»,
heretter kalt «programmet».

2) Europaparlamentet bifalt programmets retningslinjer i sin
resolusjon av 17. november 1992(5).

3) Den økonomiske og sosiale komité godkjente
programmets grunnleggende prinsipper og mål i sin
uttalelse av 1. juli 1992.

4) Rådet og representantene for medlemsstatenes regjeringer
forsamlet i Rådet godkjente i sin resolusjon av 1. februar
1993(6) programmets generelle metode og strategi.

5) Selv om tidsplanen for mange av tiltakene strekker seg
fram mot år 2000, inneholder programmet også en
bestemmelse om at det skal revideres innen utgangen av
1995.

6) Etter at programmet ble vedtatt, har det skjedd en viss
utvikling av betydning for en bærekraftig utvikling,
særlig vedtakelsen av Agenda 21 i forbindelse med De
forente nasjoners konferanse om miljø og utvikling, og
Kommisjonens vedtakelse av hvitboken om vekst,
konkurranseevne og sysselsetting.

7) Revisjonen bør også ta hensyn til forpliktelsene som er
inngått og konklusjonene som er vedtatt som ledd i ulike
internasjonale prosesser.

8) I henhold til traktatens artikkel 130 R er vern av
menneskets helse et av målene med Fellesskapets
miljøpolitikk.

9) Utvidelsen av Den europeiske union med de tre nye
medlemsstatene Finland, Sverige og Østerrike stiller
Unionen overfor nye miljøutfordringer. Fellesskapet har
forpliktet seg til å revidere visse miljøbestemmelser i
felleskapsretten innen utløpet av overgangsperioden i
samsvar med tiltredelsesakten for Finland, Sverige og
Østerrike, i lys av de strengere standardene som de nye
medlemsstatene kan opprettholde ifølge traktaten, og
fordi det legges stor vekt på å fremme helse, sikkerhet og
miljøvern som ledd i Fellesskapets politikk.

10) Innenfor rammen av revisjonsprosessen har Kommi-
sjonen gjennomført en omfattende høring med sikte på å
innhente opplysninger om framskrittene som er gjort til
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nå, og om eventuelle hindringer for gjennomføringen av
programmet.

11) Som et bidrag til revisjonsprosessen la Det europeiske
miljøvernbyrå 10. november 1995 fram en ajourført
tilstandsrapport om miljøet, der det klart framgikk at
målene som er fastsatt for år 2000 ikke vil nås på visse
områder uten tilleggstiltak.

12) Kommisjonen la 12. januar 1996 fram en statusrapport
om gjennomføringen av programmet.

13) Det opprinnelige programmets overordnede strategi,
målsettinger og veiledende tiltak er fremdeles like aktuelle,
og programmet er et egnet utgangspunkt for Fellesskapets
og medlemsstatenes gjennomføring av Agenda 21.

14) Programmets grunnleggende strategi tar sikte på å
integrere miljøpolitikken fullt ut i andre relevante
politikkområder, ved at hovedaktørene i samfunnet deltar
i en utdypning og en utvidelse av spekteret av virke-
midler som kan endre miljøatferden.

15) I statusapportens konklusjoner vises det til framgang på
en rekke områder, men også til at det gjenstår mye arbeid
før man er nærmere en bærekraftig utvikling.

16) I statusrapporten er det definert hvilke hovedtiltak som er
nødvendige for å sikre økt tempo i prosessen mot en
bærekraftig utvikling. Fellesskapet bør konsentrere
innsatsen om fem hovedprioriteringer og fem andre
områder for å støtte gjennomføringen av programmet.

17) Programmets målsettinger, konkrete mål, tiltak og
tidsramme er et egnet utgangspunkt for arbeidet mot en
bærekraftig utvikling. Økt innsats er nødvendig for å
sikre en mer effektiv gjennomføring av prioriteringene
fastlagt i programmet. Det vil ikke kunne oppnås
bærekraftig virksomhet og utvikling før dagens program
utløper, og det er derfor nødvendig med enda mer
ambisiøse prioriteringer og tiltak etter år 2000 for å
opprettholde dynamikken i Felleskapets tiltak.

18) Ved gjennomføringen av sitt generelle handlingsprogram
vil Fellesskapet handle innenfor rammen av sin
myndighet. I sin resolusjon av 1. februar 1993 oppfordret
Rådet og representanter for medlemsstatenes regjeringer
Kommisjonen til å framlegge egnede forslag til
programmets gjennomføring, i den utstrekning den er et
fellesskapsanliggende.

19) Denne beslutning berører ikke rettsgrunnlaget for tiltak
som er i samsvar med målsettingen for tiltakene fastsatt i
denne beslutning, men vedtas innenfor rammen av
Fellesskapets miljøpolitikk eller på andre politikkområder.

20) Fortsatt integrering av miljøvernkrav i de øvrige politikk-
områdene anses som en av de viktigste forutsetningene
for en bærekraftig utvikling. Ved gjennomføringen av
strategien fastlagt i programmet bør behovet for å
integrere miljøhensyn i Fellesskapets politikk og tiltak gi
seg mer praktiske utslag. Det er derfor fastlagt et visst
antall prioriteringer innenfor målsektorene landbruk,
transport, energi, industri og turisme, der tiltakene kan
gjennomføres mest effektivt på fellesskapsplan.

21) Det har vist seg å være vanskeligere enn ventet å utvide
virkemiddelspekteret. Av hensyn til nærhetsprinsippet
bør det utvikles og tas i bruk andre virkemidler som
supplerer regelverket, for at nåværende tendenser og
praksis faktisk skal endres i retning av en bærekraftig
utvikling. Dette krever at det på egnet plan utvikles flere
effektive markedsrettede virkemidler og andre
økonomiske virkemidler og horisontale virkemidler, samt
en bedre bruk av Felleskapets finansieringsordninger for
å fremme en bærekraftig utvikling. Kommisjonen har
utarbeidet forslag til reform av den felles landbruks-
politikken, som særlig inneholder økonomiske
stimuleringstiltak for miljøforbedringer innen landbruket
og muligheten for medlemsstatene til å ta egnede skritt
for å sikre at miljøbestemmelsene i den felles markeds-
ordningen overholdes.

22) Det må sikres en mer effektiv anvendelse og gjennom-
føring av miljøtiltak, noe som krever tiltak på alle plan i
prosessen med utarbeiding av regelverk.

23) Kommunikasjon, informasjon, utdanning og opplæring
er av vesentlig betydning for å fremme økt miljø-
bevissthet og atferdsendringer i alle deler av samfunnet.

24) Fellesskapet har en viktig rolle å spille i det
internasjonale arbeidet på området miljø og bærekraftig
utvikling. Det er nødvendig å møte de internasjonale
utfordringene, særlig en mulig tiltredelse for de assosierte
statene i Sentral- og Øst-Europa og Kypros, å øke
samarbeidet med Middelhavsstatene og statene i
Østersjøområdet, å videreføre prosessen som ble startet
under De forente nasjoners konferanse om miljø og
utvikling, og å fortsette drøftingene om handel og miljø.



Nr. 20/342 12.4.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

25) Det er også behov for ytterligere innsats for å bedre
grunnlaget for miljøpolitikken i form av sammenlignbare
og pålitelige data, statistikker og indikatorer samt
metoder, for å vurdere fordeler og ulemper ved å handle
eller unnlate å handle.

26) Det er nødvendig å videreutvikle strategier som er egnet
til å fremme bærekraftige produksjons- og forbruks-
mønstre. En best mulig bruk av nye teknikker og ny
teknologi bør fremmes.

27) Det er nødvendig å videreutvikle begrepet delt ansvar ved
særlig å styrke dialogen med de berørte aktører og deres
deltakelse i utformingen av Fellesskapets politikk og tiltak.

28) Fellesskapsstøtte vil kunne bidra til mer sammen-
hengende og bedre samordnede lokale og regionale
initiativer på områder som er av vesentlig betydning for å
oppnå bærekraftig utvikling, og til å fremme utveksling
av informasjon og erfaringer.

29) Fellesskapet vil videreutvikle sin politikk på de miljø-
områdene som omfattes av programmet, med utgangs-
punkt i en høy miljøvernstandard. Det vil bli lagt særlig
vekt på tiltak som kan gjennomføres mest effektivt på
fellesskapsplan –

VEDTATT DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Fellesskapet bekrefter at det fortsatt støtter den generelle
metoden og strategien i programmet «Mot en bærekraftig
utvikling» som ble vedtatt av Kommisjonen 18. mars 1992,
bifalt i Europaparlamentets resolusjon av 17. november 1992
og vedtatt av Rådet og representantene for medlemsstatenes
regjeringer i møte i Rådet ved resolusjonen av 1. februar 1993.
Fellesskapsinstitusjonene, medlemsstatene, foretakene og
borgerne oppfordres til å påta seg sitt respektive ansvar for å
delta fullt ut i den videre gjennomføringen av programmet, og
til å arbeide for å framskynde prosessen.

For raskere å kunne oppfylle programmets målsettinger og
sikre en mer effektiv gjennomføring av dets strategi, vil
Fellesskapet i lys av Kommisjonens rapport om framdriften i
gjennomføringen av programmet samt Det europeiske
miljøvernbyråets ajourførte rapport om miljøet, intensivere sin
innsats på fem prioriterte områder og fem andre områder, noe
som vil framskynde gjennomføringen av programmet
ytterligere, samtidig som det opprettholder et høyt miljø-
vernnivå og tar hensyn til de ulike forholdene i de forskjellige
regionene i Fellesskapet.

Uavhengig av disse særlige prioriteringene vil Fellesskapet
aktivt følge opp alle de andre tiltakene som er iverksatt innen-
for rammen av programmet.

Ved gjennomføringen av programmet skal Fellesskapet handle
innenfor rammen av sin myndighet. Denne beslutning berører
ikke rettsgrunnlaget for tiltak som er i samsvar med
målsettingen for tiltakene fastsatt i denne beslutning, men som
vedtas innenfor rammen av Fellesskapets miljøpolitikk eller
andre politikkområder.

Ved utløpet av programmet skal Kommisjonen framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en samlet evaluering av
gjennomføringen av programmet, med særlig vekt på de
revisjoner og ajourføringer av målsettinger og prioriteringer
som måtte være påkrevd, eventuelt vedlagt forslag til priori-
tering av mål og tiltak som vil være nødvendige etter år 2000.

DEL I

HOVEDPRIORITERINGER

Artikkel 2

Integrering av miljøkrav i andre politikkområder

Fellesskapet vil utvikle bedre og mer konsekvente metoder for
å integrere miljøvernkrav i de øvrige politikkområdene, for å
fremme overgangen til en bærekraftig utvikling.

Innenfor målområdene fastlagt i programmet vil Fellesskapet
derfor konsentrere seg om prioriteringene nedenfor, der
tiltakene kan gjennomføres mest effektivt på fellesskapsplan.

1. På landbruksområdet skal Fellesskapets prioriterte mål
være:

a) en bedre integrering av markedspolitikken, politikken
for utbygging av landdistriktene og miljøpolitikken
for å sikre et bærekraftig landbruk, særlig innenfor
rammen av reformprosessen igangsatt ved Kommi-
sjonens Agenda 2000-forslag, ved å:

– integrere miljøhensyn i utarbeidingen av
landbrukspolitikken og treffe egnede tiltak for å
nå konkrete miljømål i samsvar med reformen av
den felles landbrukspolitikken,

– undersøke muligheten for å integrere ytterligere
miljøhensyn i landbrukspolitikken.
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Samtlige tiltak bør omfatte egnede overvåkings-,
rapporterings- og evalueringsforpliktelser,

b) å rapportere regelmessig og utarbeide sammenlign-
bare data om hvordan landbruksmetoder som bruk av
gjødsel og plantevernmidler belaster miljøet,
herunder det biologiske mangfold, samt data om
vannkvalitet og -bruk og om utnyttingen av jorda,

c) å fremme et bærekraftig landbruk, herunder integrert
landbruksteknologi, økologisk landbruk og eventuelt
ekstensive produksjonsmetoder (som tar hensyn til
for eksempel det biologiske mangfold), i nært
samarbeid med de berørte aktører. Fellesskapet vil
fortsette å oppmuntre til utvikling av lokale initiativer
og spre informasjon om dem,

d) å videreutvikle en integrert strategi for å redusere
helse- og miljørisikoen ved bruk av plantefarma-
søytiske produkter og plantevernmidler, herunder
mer detaljerte bestemmelser om distribusjon og salg
av disse stoffene og begrensninger med hensyn til
bruken av dem, og om nødvendig å finne erstatninger
for de farligste plantevernmidlene,

e) å videreutvikle helhetlige strategier for utbygging av
landdistriktene som tar hensyn til miljøet, herunder
bevaring av det biologiske mangfold, for eksempel
ved overvåking og samordning av de aktuelle
politiske virkemidler,

f) å overveie tiltak for å internalisere miljøkostnader i
kostnadene for landbruksprodukter og produksjons-
prosesser i landbruket.

Fellesskapet vil fremme en bedre samordning og
sammenheng mellom tiltak og politikk som berører
skogene, for å lette forvaltning (herunder nyplanting av
skog og skogbrannvern), bevaring og bærekraftige
utvikling, samt for å følge aktivt med i den internasjonale
utviklingen på skogbruksområdet.

2. På transportområdet skal Fellesskapets prioriterte mål
være:

a) å vedta strengere bestemmelser om utslipp og støy fra
veigående og terrenggående kjøretøyer, idet det tas
behørig hensyn til det arbeid som er nedlagt i de
berørte internasjonale fora, fra fly samt om

drivstoffkvalitet; å treffe tiltak for å redusere CO2-
utslippene fra veigående kjøretøyer, særlig ved å
fremme bruk av kjøretøyer med lavt drivstofforbruk
og teknologi som gir lave utslipp; å skjerpe felles-
skapsbestemmelsene om kontroll og vedlikehold av
kjøretøyer,

b) å vie større oppmerksomhet til de faktorer som
bestemmer transportetterspørselen, idet det tas
hensyn til de ulike forholdene i de forskjellige
regionene i Fellesskapet, ved å:

– definere og fremme tiltak for å oppnå en bedre
internalisering av eksterne kostnader i transport-
prisene, særlig for de minst miljøvennlige trans-
portformene, som en forutsetning for å kunne
påvirke brukernes valg med det formål å bringe
transportetterspørselen til et nivå som tar større
hensyn til prinsippet om bærekraftig utvikling,

– fremme en mer integrert transportpolitikk,
herunder forbedring av den økonomiske effek-
tiviteten i transportsektoren samt forbedringer
knyttet til miljø, sikkerhet og tilgjengelighet,
blant annet ved å oppmuntre til en bedre
integrering av arealbruk og transportplanlegging,
og ved å fremme tiltak for styring av etter-
spørselen, som for eksempel bruk av telematikk,

c) å arbeide videre mot Fellesskapets mål om å bedre
balansen mellom de ulike transportformene og å
oppfordre til bruk av mer miljøvennlige transport-
former, særlig ved å:

– utvikle potensielle analysemetoder for en
strategisk evaluering av det transeuropeiske
transportnettets innvirkning på miljøet samt
potensielle metoder for korridoranalyse som
omfatter alle relevante transportformer, idet det
tas hensyn til nødvendigheten av å knytte alle
medlemsstatene og alle regionene til det trans-
europeiske transportnettet, og særlig nødvendig-
heten av å knytte øyområder, innestengte
områder og randområder til Fellesskapets
sentrale områder,

– utforske mulighetene for fellesskapsfinansiering
for å bedre balansen mellom de forskjellige
transportformene, ved å fremme intermodalitet
og hensiktsmessig skifte av transportform,

– utvikle en ramme for løsing av miljøproblemer
som skyldes trafikk med tunge lastebiler,
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(1) EFT C 167 av 2.6.1997, s. 92.

(2) EFT C 321 av 22.10.1997, s. 1.

– fremme bruken av mer miljøvennlige transport-
former, for eksempel ved å stimulere til bruk av
offentlige og/eller kollektive transportmidler og
kjøretøyer med lavt utslipp.

3. På energiområdet skal Fellesskapet prioriterte mål være:

a) å fremme energieffektivitet og fornuftig bruk av
energi; å støtte utvikling og gjennomføring av
energiøkonomisk teknologi og praksis, herunder
fornybare energikilder og kombinert produksjon av
varme og elektrisitet, ved hjelp av egnede
programmer og tiltak samt holdnings- og
informasjonskampanjer; å fastsette kriterier for valg
av støtteordninger for å motvirke de negative
virkningene av visse stimuleringstiltak,

b) å oppfordre til gjennomføring av tiltak for å styre
energietterspørselen, herunder energiøkonomi-
seringstiltak, internalisering av eksterne fordeler og
ulemper ved bruk av økonomiske virkemidler og
andre framgangsmåter, samt en bedre samordning av
holdningsskapende forbrukerrettede tiltak i
Fellesskapets energiøkonomiseringsprogrammer,

c) å styrke energiytelsesstandardene for apparater og
fastsette regler for energiytelsesmerking.

4. På industriområdet skal Fellesskapets prioriterte mål
være:

a) å fremme en fortsatt utvikling av miljøforvaltnings-
ordninger i industrisektoren; å utvikle programmer
for økt miljøbevissthet i industrien, særlig blant små
og mellomstore bedrifter (SMB), samt programmer
for yrkesrettet opplæring og faglig bistand; å revidere
miljøforvaltnings- og miljørevisjonsordningen,

b) å utvikle en ramme for en integrert, levetidsorientert
produktpolitikk, som blant annet omfatter utvikling
av levetidsanalyser (herunder reduksjon av avfalls-
mengden) og som tar hensyn til eventuelle følger for
det indre marked, med sikte på å fremme utviklingen
av renere produkter ved å integrere miljøhensyn
allerede på planleggingsstadiet og redusere bruken av
persistente organiske stoffer, tungmetaller og stoffer
med irreversibel innvirkning på helsen til et
minimum,

c) å forbedre regelverket og de øvrige virkemidlene som
gjør det mulig å føre en konsekvent og omfattende
kontroll med forurensning fra industrianlegg; å

utvikle alternativer for en utfyllende ramme for
integrert bekjempelse av forurensning beregnet på
mindre anlegg, idet det tas hensyn til disses særlige
problemer; å oppmuntre til en bedre integrering av
eksterne kostnader,

d) på bakgrunn av europaparlamentsresolusjon av 14.
mai 1997(1) og rådsresolusjon av 7. oktober 1997(2),
begge om gjennomføring og håndheving av
fellesskapsretten på miljøområdet, å treffe tiltak for å
effektivisere håndhevingen av og sanksjonene ved
brudd på samtlige bestemmelser som tar sikte på å
redusere utslipp og forurensning fra industrien,
gjennom en bedre integrering i fellesskapsretten av
prinsippet om at forurenser betaler; i den forbindelse
tar Europaparlamentet og Rådet til etterretning at
Kommisjonen vil framlegge en hvitbok om miljø-
ansvar,

e) å utvikle tiltak for å øke industriens bevissthet om
miljøproblemer, for eksempel ved å finne bedre måter
å informere foretakene på, særlig om de beste
tilgjengelige teknikkene, blant annet ved bruk av
EuropBAT-dokumenter, for å bedre spredningen av
renere teknologi og fremme den beste miljøpraksisen,

f) å klargjøre hva som menes med et miljøforetak og
lette utviklingen av slike,

g) å prioritere SMBs problemer med hensyn til de
tekniske og økonomiske hindringene for utvikling og
bruk av miljøvennlig teknologi,

h) å fremme effektiv kontroll og, dersom det finnes
levedyktige miljøvennlige alternativer, gradvis
redusering av eller forbud mot bruk av persistente
organiske forurensende stoffer som skader miljø og
helse, under hensyn til de framskritt som er gjort i
relevante internasjonale forhandlinger,

i) å utvikle og gjennomføre en politikk som tar sikte på
en bærekraftig industriell utvikling blant annet ved å
definerere begrepet miljøeffektivitet og legge vekt på
en felles innsats fra stat og industri samt egnede
stimuleringsordninger og vilkår både på tilbuds- og
etterspørselssiden.

5. På området turisme skal Fellesskapets prioriterte mål
være:

a) å sikre en jevnlig utveksling av informasjon om
turismens virkning på miljøet, 



b) å støtte holdningskampanjer med sikte på å fremme
miljøvennlig bruk av turismerelaterte ressurser,

c) å lette gjennomføringen av nyskapende god praksis
med henblikk på en bærekraftig utvikling av
turismen, blant annet gjennom forundersøkelser
innenfor rammen av eksisterende finansierings-
ordninger og ved å anvende prinsippet om at
forurenser betaler,

d) å sikre at strukturfondene bidrar til utviklingen av
bærekraftige former for turisme, i samsvar med:

– kravene i forordningene om strukturfond,
herunder enhver bestemmelse om vurdering av
virksomhetens innvirkning på miljøet,

– enhver annen relevant tekst i Fellesskapets
regelverk, som for eksempel tiltak vedrørende
miljøkonsekvensanalyse,

e) å fremme innarbeiding av aspektet «miljø og
turisme» i internasjonale avtaler der dette er formåls-
tjenlig.

Artikkel 3

Utvidelse av virkemiddelspekteret

Fellesskapet vil utvikle, gjennomføre eller på annet vis fremme
et bredere spekter av virkemidler for å få til omfattende
endringer i nåværende tendenser og praksis når det gjelder
bærekraftig utvikling, idet det tas hensyn til nærhetsprinsippet.

1. Ved utviklingen på egnet plan av effektive markedsbaserte
virkemidler og andre finansieringsordninger for gjennom-
føring av politikken, vil det bli lagt særlig vekt på følgende:

a) miljøregnskap,

b) gransking av hindringene for innføring av finan-
sieringsordninger og utforming av eventuelle
løsninger,

c) bruk av miljøavgifter,

d) å fastslå hvilke støtteordninger som har en ugunstig
virkning på bærekraftig produksjon og på forbruks-
mønstrene, med henblikk på å endre dem,

e) å oppfordre til innføringen av begrepet miljøansvar
på medlemsstatsplan,

f) frivillige avtaler som tar sikte på å nå miljømål
samtidig som konkurransereglene overholdes,

g) å oppfordre til bruk av skattemessige virkemidler for
å nå miljøvernmål, blant annet ved å vurdere mulige

initiativer til utarbeiding av regelverk på dette
området i programmets løpetid og ved å fortsette å
undersøke eventuelt mer omfattende fordeler ved
slike virkemidler, særlig innenfor rammen av
Fellesskapets generelle økonomiske mål som
sysselsetting, konkurranseevne og vekst.

2. På området horisontale virkemidler skal Fellesskapets
prioriterte mål være:

a) å undersøke, blant annet i lys av Kommisjonens
forslag av 25. mars 1997 om evaluering av miljø-
konsekvensene av visse planer og programmer,(1)
metoder for å evaluere hvilken innvirkning politikk,
planer og programmer innenfor Fellesskapet, og
eventuelt Kommisjonens forslag til programmer og
fellesskapsregelverk, har på miljøet,

b) å utvikle metoder for å analysere miljø-
konsekvensene av planer og programmer og å
fremme utviklingen av metoder og opplærings- og
veiledningsverktøy for evaluering av så vel
prosjekter som planer og programmer,

c) å vurdere å utvide miljøforvaltnings- og miljø-
revisjonsordningen til andre aktivitetsområder enn
produksjonsindustrien,

d) der det er formålstjenlig, å fremme standardisering i
miljøsammenheng og ytterligere styrke innarbei-
dingen av miljøaspektet når industristandarder
utarbeides,

e) å utvikle kriterier for å bedømme i hvilken grad
Fellesskapets nåværende politikk og virkemidler,
herunder finansiering, er i samsvar med kravene til
bærekraftig utvikling,

f) å vurdere Fellesskapets regelverk for offentlige
innkjøp på nytt med tanke på å integrere miljøhensyn
ytterligere i regelbruken, idet hensynet til rettferdig
konkurranse ivaretas.

3. En bedre bruk av Fellesskapets støtteordninger som et
middel til å fremme bærekraftig utvikling vil bli
prioritert. Dette innebærer sterkere integrering av
miljøhensyn, herunder naturvern, og en evaluering av
innvirkningen disse ordningene har på miljøet, for å
bedre kvaliteten på støttetiltakene fra et miljømessig og
økonomisk synspunkt.

4. Fellesskapet vil videreføre sin nåværende innsats med
sikte på å få til en full utnytting av de mulighetene nye
teknikker og ny teknologi innebærer for en bærekraftig
utvikling innen sektorer som landbruk, næringsmiddel-
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industri, kjemisk industri og farmasøytisk industri,
miljørensing og utvikling av nye materialer og energi-
kilder.

Artikkel 4

Gjennomføring og håndheving av regelverket

Fellesskapet vil øke sin innsats på alle plan for å sikre en mer
effektiv gjennomføring og håndheving av regelverket for
miljø.

Fellesskapets prioriterte mål skal være:

a) å forbedre den juridiske rammen for miljøpolitikken ved
å ta i bruk mer sammenhengende, omfattende og
integrerte metoder innen visse sektorer, om nødvendig
ved å forenkle prosessene knyttet til utarbeiding av
regelverk og de administrative framgangsmåtene og bruk
av rammedirektiver, samtidig som det legges særlig vekt
på at de planlagte tiltakene lar seg innarbeide i nasjonal
lovgivning og håndheve.

b) å styrke innsatsen for å sikre at medlemsstatene i større
grad overholder kravene til rapportering fastsatt i
Fellesskapets regelverk, og blant annet ved ytterligere å
rasjonalisere og standardisere disse kravene, utnytte
rapportene bedre som redskap i beslutningsprosessen
samt intensivere arbeidet som utføres av forvaltnings-
komiteene i disse spørsmålene,

c) å ta sikte på å øke effektiviteten i samarbeidet mellom
medlemsstatenes myndigheter som har ansvar for å
gjennomføre og anvende Fellesskapets regelverk for miljø,
om nødvendig gjennom nettverket av miljøinspektører; i
den forbindelse å tilstrebe en større åpenhet når det gjelder
tiltak for å sikre kontrollen med og overholdelsen av
medlemsstatenes lovgivning samt intensivere den felles
samarbeidsinnsatsen gjennom nevnte nettverk ved hjelp av
forundersøkelser og øvelser i marken,

d) å undersøke muligheten for å bedre effektiviteten i
miljøinspeksjonen i Europa på grunnlag av en rapport som
Kommisjonen skal framlegge før programmet utløper, og
som særlig skal vurdere muligheten for å fastlegge felles
inspeksjonskriterier på grunnlag av minstestandarder for
inspeksjon; Kommisjonen vil offentliggjøre en årlig
miljørapport med blant annet de enkelte medlemsstaters
resultater når det gjelder gjennomføring og håndheving av
Fellesskapets regelverk for miljø.

e) å vurdere tiltak for å øke publikumsdeltakelsen når det
gjelder gjennomføring og håndheving av miljøpolitikken
og undersøke om det er nødvendig å lette klageadgangen,
av hensyn til nærhetsprinsippet og medlemsstatenes ulike
rettssystemer,

f) å fremme, innenfor rammen av forslag til revisjon av
gjeldende regelverk eller forslag til nytt regelverk for

miljø, bestemmelser som pålegger medlemsstatene å
håndheve regelverket for miljø og fastsette sanksjoner
som skal ilegges ved overtredelse av regelverket,

g) å øke innsatsen på fellesskaps- og medlemsstatsplan med
sikte på effektivt å bekjempe overtredelse av Felles-
skapets regelverk for miljø, i samsvar med traktaten,
særlig artikkel 155 og 171.

Artikkel 5

Holdningsskapende arbeid

Fellesskapet understreker betydningen av kommunikasjon,
informasjon, utdanning og opplæring som midler til å øke
bevisstheten om bærekraftig utvikling og fremme en
atferdsendring i alle deler av samfunnet. Dette vil styrke
anstrengelsene for å heve bevissthets- og kunnskapsnivået når
det gjelder spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling blant
borgerne i Fellesskapet.

Fellesskapets prioriterte mål skal være:

a) å gjøre informasjon om miljøtilstanden og gjennom-
føringen av Fellesskapets regelverk på dette området
tilgjengelig,

b) å fremme integrering av begrepet bærekraftig utvikling i
Fellesskapets utdannings- og opplæringsprogrammer,

c) å stimulere til utdanning og opplæring i miljøspørsmål på
alle relevante plan, blant annet for å bidra til atferds-
endring hos den enkelte i retning av et mønster som er
mer i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling,

d) å gjøre best mulig bruk av det permanente systemet for
evaluering og hensiktsmessig spredning av resultatene av
LIFE-prosjektene, både når det gjelder miljøvern og på
andre miljørelaterte områder,

e) å samle inn og sørge for en bredere spredning av
informasjon og kunnskap om forbindelsen mellom
miljøet og menneskers helse,

f) å fortsatt fremme en miljøvennlig drift innenfor
Fellesskapets egne institusjoner og legge forholdene til
rette for utveksling av opplysninger om beste praksis,
tilgang til opplysninger på dette området og en bredest
mulig spredning av disse,

g) å fremme et nært samarbeid mellom Kommisjonen og
medlemsstatene på området miljøkommunikasjon og -
informasjon; å utvikle en fellesskapsstrategi for
kommunikasjon i samarbeid med medlemsstatene, blant
annet ved å dra nytte av eksisterende samarbeids-
initiativer,
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h) å hjelpe forbrukerne med å ta miljøhensyn gjennom
miljømerking og miljøopplysninger på produkter,
herunder kjemikalier,

i) å oppfordre ytere av finansielle tjenester som banker og
forsikringsselskaper til å integrere miljøhensyn i driften.

Artikkel 6

Internasjonalt samarbeid

På grunn av de alvorlige miljøproblemenes grensekryssende
karakter og de gode mulighetene Fellesskapet har til å bli den
drivende kraft i arbeidet med å utvikle et internasjonalt
regelverk for miljø, vil Fellesskapet søke å styrke sin rolle og
ta initiativ, særlig med hensyn til de internasjonale forpliktelser
det har påtatt seg i konvensjoner og protokoller.

Dette forutsetter særlig en intensivering av samarbeidet med
statene i Sentral- og Øst-Europa og i Middelhavsområdet, og
en styrking av Fellesskapets rolle når det gjelder miljø-
spørsmålene som tas opp i Agenda 21, samt når det gjelder bi-
og multilateralt samarbeid på området bærekraftig utvikling.

Fellesskapet må sørge for å være en drivende kraft i framtidige
tiltak i tilknytning til konvensjonene om biologisk mangfold
og klimaet, og også ta initiativet i det internasjonale arbeidet
med å fastsette et globalt og juridisk bindende regelverk for
persistente organiske forurensende stoffer.

1. For Sentral- og Øst-Europa skal Fellesskapets prioriterte
mål være:

a) å arbeide videre med å utvikle en global miljøstrategi
innenfor rammen av arbeidet med å forberede de
assosierte statene i Sentral- og Øst-Europa for
tiltredelse; Fellesskapet forplikter seg til gjennom
faglig og administrativt samarbeid og finansiell støtte
å hjelpe søkerstatene med å nå det miljøvernnivået
som kreves ved tiltredelsen; i denne forbindelse vil
det bli prioritert å utvikle og gjennomføre
handlingsprogrammer på miljøområdet i hver av
statene som søker om medlemsskap, med henblikk på
en mulig tiltredelse,

b) å fortsette samarbeidet med statene i Sentral- og Øst-
Europa og oppfordre til samarbeid statene imellom
på dette området innenfor rammen av Europa-
avtalene; dette innebærer en styrking av samarbeidet
når det gjelder kompetanseoppbygging, fortsatt
økonomisk samarbeid, herunder faglig bistand særlig
når det gjelder tilnærming, gjennomføring og
håndheving av deres lovgivning, støtte til
investeringer for å bygge opp en miljøinfrastruktur,
og samarbeid for å fremme best mulig miljøpraksis,
blant annet gjennom teknologioverføring.

2. For statene i Middelhavsområdet og for selve området
skal Fellesskapets prioriterte mål være:

a) å utvikle, innenfor rammen av Barcelona-erklæringen
av november 1995, en regional strategi gjennom
regelmessig dialog, blant annet i form av minister-
konferanser, og et bedre og tettere samarbeid, særlig
når det gjelder finansiell og faglig bistand,

b) å opprette et handlingsprogram med prioriteringer på
kort og mellomlang sikt for Middelshavsområdet og
å utvikle en ordning for kontroll med
gjennomføringen av programmet.

3. Når det gjelder Østersjøområdet skal Fellesskapets
prioriterte mål være å styrke miljøsamarbeidet i dette
området innenfor eksisterende regionale rammer, å bedre
samordningen av de relevante fondene for å støtte
tiltakene til Helsingforskommisjonen (Helcom) samt
særlig gjennomføringen av Det felles overordnede
miljøprogram (JCP).

4. Innenfor rammen av Rio-prosessen skal Fellesskapets
prioriterte mål være å sikre at Fellesskapet deltar aktivt i
prosessen med og oppfølgingen av De forente nasjoners
ekstraordinære generalforsamling i 1997, og blant annet
bidra til:

a) å styrke rammekonvensjonen om klimaendring i
samsvar med Berlin-mandatet og senere vedtak,

b) å utarbeide konvensjonen om biologisk mangfold,
herunder å fremme nasjonale gjennomførings-
strategier og utarbeiding i rett tid av en protokoll om
sikker bruk av genteknologi,

c) å styrke det internasjonale samarbeidet innenfor
rammen av konvensjonen om bekjempelse av ørken-
spredning.

5. Med hensyn til andre internasjonale miljøspørsmål skal
Fellesskapets prioriterte mål være:

a) å vurdere metoden for integrering av dimensjonen
bærekraftig utvikling i gjennomføringen av den fjerde
ACP/EF-konvensjonen; å gjennomføre en samlet
evaluering av Fellesskapets utviklingshjelp for å sikre
at systemene for miljøvurdering følges opp,

b) å styrke miljøverndelen av samarbeidet med
Samveldet av uavhengige stater, med særlig vekt på
kompetanseoppbygging og faglig bistand innenfor
rammen av TACIS-programmet,

c) å styrke miljøverndelen av samarbeidet med statene i
Asia og Latin-Amerika i samsvar med rådsforordning
(EØF) nr. 443/92 av 25. februar 1992 om finansiell



og faglig bistand til, og økonomisk samarbeid med,
utviklingsland i Asia og Latin-Amerika(1) og med de
generelle retningslinjene for samarbeid mellom
Fellesskapet og de berørte regioner,

d) å fremme en aktiv deltakelse på konferanser og i
regionale traktater i Europa samt i prosessen «Miljø
for Europa»,

e) å støtte det internasjonale arbeidet med indikatorer
for bærekraftig utvikling,

f) å bidra til å styrke bestemmelsene om håndheving og
konfliktløsing når internasjonale avtaler skal
revideres,

g) å ta aktivt del i forhandlingene om å vedta et juridisk
bindende dokument som fastlegger en framgangs-
måte for informert forhåndssamtykke for handel med
visse farlige kjemikalier og plantevernmidler.

6. På området handel og miljø skal Fellesskapets prioriterte
mål være:

a) å arbeide for å sikre at Verdens handelsorganisasjons
(WTO) regler, bestemmelser og prosedyrer fullt ut tar
hensyn til nødvendigheten av å fremme et høyt
miljøvernnivå, særlig når det gjelder de alminnelige
bestemmelsene,

b) å delta aktivt i internasjonale diskusjoner, særlig
innenfor rammen av WTO, om emnet «handel og
miljø», der Fellesskapet i samsvar med det generelle
mål om bærekraftig utvikling vil gå inn for en
balansert tilnærming både til miljøproblemene og
handelsproblemene, med vekt på integreringen av
miljøkrav i det multilaterale handelssystemet,

c) å gi forrang til multilaterale løsninger på handels- og
miljøproblemer, samtidig som det tas hensyn til miljøet
og gjeldende handelsprinsipper og oppfordres til
åpenhet når det gjelder utarbeiding og gjennomføring
av miljøtiltak, herunder nye miljøpolitiske virkemidler.

DEL 2

ANDRE PROBLEMER SOM DET SKAL LEGGES
SÆRLIG VEKT PÅ

Artikkel 7

Styrking av det miljøpolitiske grunnlaget

Fellesskapet skal sørge for at dets miljøpolitikk bygger på
sammenlignbare og pålitelige data, statistikker og indikatorer,
på gyldig vitenskapelig informasjon og på en vurdering av

fordelene og ulempene ved å handle eller unnlate å handle. Det
skal sørge for samordning og samarbeid mellom de relevante
institusjoner og organisasjoner i Fellesskapet, og samarbeide
med de relevante instanser på internasjonalt plan. Det
europeiske miljøvernbyrået har en nøkkelrolle i arbeidet med å
overvåke og rapportere om miljøtilstanden.

Det vil bli lagt særlig vekt på:

a) å identifisere og tette hullene i eksisterende
grunnleggende statistiske miljødata, oppfordre til å
integrere miljøaspektet i data og statistikker på andre
politikkområder og sikre at disse dataene er tilgjengelige,

b) å fremme utviklingen av miljøindikatorer, gjennom-
føringsindikatorer for alle relevante tiltak og indikatorer
for bærekraftig utvikling som referanseindikatorer, for å
måle framskritt som er gjort i retning av bærekraftig
utvikling og for å legge et grunnlag for å definere
målsettinger og operasjonelle mål,

c) å forbedre samordningen når det gjelder å utarbeide og
sikre et system for gjensidig informasjonsutveksling
mellom forsknings- og utviklingspolitikken og miljø-
politikken,

d) å videreutvikle bruken av økonomiske evaluerings-
teknikker for miljøet (kostnadseffektivitet, nytte- og
kostnadsanalyse og innvirkning på næringslivet),

e) å utvikle hjelpe- eller satellittregnskaper til nasjonale
regnskaper som et første skritt mot å integrere miljø-
aspektene i Fellesskapets og medlemsstatenes regnskaps-
prinsipper og -praksis, med sikte på å utvikle et samlet
system for «grønt» nasjonalregnskap innen 1999.

Artikkel 8

Bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre

Fellesskapet vil fortsette å utvikle tiltak for å stimulere og
styrke industriell nyskaping i forbindelse med bærekraftig
utvikling, og fremme holdnings- og atferdsendringer i
industrien og blant forbrukerne for å nå fram til produksjons-
og forbruksmønstre som er mer i samsvar med prinsippet om
bærekraftig utvikling.

Artikkel 9

Delt ansvar og partnerskap

Fellesskapet vil fremme praktiske metoder for bedring av felles
tiltak og partnerskap for å sikre bærekraftig utvikling. Det vil
utvikle bedre former for dialog, og sikre at en bredt
sammensatt gruppe aktører deltar i utarbeidingen og
gjennomføringen av dets politikk og tiltak.
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Artikkel 10

Fremming av lokale og regionale initiativer

Fellesskapet vil i større grad oppfordre til lokale og regionale
tiltak på områder av vesentlig betydning for å oppnå en
bærekraftig utvikling.

For dette formål vil det bli lagt særlig vekt på:

a) å ytterligere fremme arealplanlegging som et virkemiddel
for å nå en bærekraftig utvikling, videreføre Europa
2000+ og støtte den videre utvikling av EUs felles
planperspektiv som grunnlag for å oppnå enighet mellom
beslutningstakere, blant annet om den sektorvise
utviklingspolitikkens innvirkning på miljøet,

b) å utvikle en helhetlig tilnærming til problemer i
byområdene, med særlig vekt på nødvendig støtte til
tiltak iverksatt av lokale myndigheter med sikte på å
gjennomføre programmet og lokal Agenda 21,

c) å fremme utveksling av erfaringer mellom lokale
myndigheter i forbindelse med initiativer for bærekraftig
transport,

d) å utvikle et demonstrasjonsprogram om integrert
forvaltning av kystsonene for å vise hvordan bedre
informasjons- og samrådsordninger påvirker gjennom-
føringen av en bærekraftig utvikling, og fastlegge behovet
for ytterligere tiltak på fellesskapsplan og andre plan,

e) å utvikle en strategi som kan fremme lokale utviklings-
og sysselsettingsinitiativer som vil bidra til å bevare
naturområder, eventuelt med støtte fra strukturfondene,

f) å støtte tiltak i sårbare områder som er i samsvar med
konvensjonen om bekjempelse av ørkenspredning, med
sikte på å redusere ørkenspredningen gjennom en politikk
for bærekraftig forvaltning og bruk av naturressursene
samt en bedre informasjonsspredning og styrket
samordning av iverksatte tiltak.

Artikkel 11

Miljøområder

Fellesskapet vil videreutvikle sin politikk på programmets
miljøområder på grunnlag av høye miljøvernstandarder, og vil
legge vekt på de tiltak som kan gjennomføres mest effektivt å
på fellesskapsplan.

1. På området klimaendring og nedbryting av ozonlaget vil
Fellesskapet øke innsatsen for å nå målene i
klimakonvensjonen og Montreal-protokollen.

Det vil bli lagt særlig vekt på:

a) politikk og tiltak som er nødvendige for i henhold til
Berlin-mandatet å nå målene om reduksjon for
karbondioksid (CO2) og andre gasser som gir
drivhuseffekt innen fastsatte frister, for eksempel
innen 2005, 2010 og 2020,

b) å styrke Fellesskapets kontrolltiltak for stoffer som
bryter ned ozonlaget, og øke forskningen med sikte
på å finne egnede erstatninger for disse stoffene.

2. På området forsuring og luftkvalitet vil det bli lagt særlig
vekt på:

a) å utvikle og gjennomføre en strategi for å sikre at
kritiske terskler for eksponering for forurensende
stoffer som virker forsurende, eutrofierende og
fotokjemisk på luften, ikke overskrides,

b) å fastsette eller endre kvalitetsmålsettingene for de
ulike forurensende stoffene for å sikre at de kritiske
belastningene/nivåene for økosystemene ikke
overskrides, og fastlegge felles evaluerings- og
kontrollprosedyrer for luftkvaliteten.

3. På området vern av vannressurser vil det bli lagt særlig
vekt på å utvikle en omfattende ramme for en integrert
metode for forvaltning og planlegging av grunn- og
overflatevannressurser med fokus på både kvantitative og
kvalitative aspekter. I tillegg vil denne rammen bidra til
en bærekraftig forvaltning av havområdene som omgir
Europa.

4. På området avfallshåndtering vil Fellesskapet treffe tiltak
for å ajourføre og utvikle sin strategi for avfalls-
håndtering i lys av europaparlamentsresolusjon av 14.
november 1996(1) og rådsresolusjon av 24. februar
1997(2), herunder prioriteringsrekkefølgen som foreslås
der, og innenfor rammen av de relevante deler av
regelverket.

5. På området støy vil det bli lagt særlig vekt på å utarbeide
et program for støyreduksjon som vil kunne omfatte
informasjon til publikum, utarbeiding av felles
støyeksponeringsindekser og mål for typen støy og
støyutslipp fra produkter.

6. På området naturvern og det biologiske mangfold vil
Fellesskapet utarbeide en strategi for bevaring og
bærekraftig utnytting av det biologiske mangfold i
egnede sektorielle eller flersektorielle planer,
programmer og politiske tiltak, og sikre at problemene
knyttet til naturvern og biologisk mangfold integreres
fullt ut i Fellesskapets øvrige politikkområder. I
forbindelse med gjennomføringen av nye reformer vil
Fellesskapet sikre at virkningen på det biologiske

(1) EFT C 362 av 2.12.1996, s. 241.

(2) EFT C 76 av 11.3.1997, s. 1.
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(1) EFT L 206 av 22.7.1992, s.7. Direktivet sist endret ved direktiv 97/62/EF

(EFT L 305 av 8.11.1997, s. 42).

mangfold blir vurdert. Brakklegging vil bli vurdert som
et middel til å gjenskape permanente naturområder.
Trekkruter og buffersoner vil bli tatt i betraktning i
tilknytning til det europeiske nettverk av vernede
områder (Natura 2000) og gjennomføringen av
rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av
habitater og ville dyr og planter(1).

7. På området risiko- og ulykkeshåndtering vil det bli lagt
særlig vekt på:

a) å vurdere eksisterende regelverk for eksport og
import av farlige kjemikalier på nytt, særlig i lys av
prinsippet om forhåndsgodkjenning,

b) å utarbeide tilleggstiltak på området plantevernmidler
for landbruket og andre områder for å sikre en
bærekraftig bruk av disse,

c) å utarbeide og framlegge en strategi som blant annet
vil føre til at det utvikles en ny politikk som fullt ut
tar hensyn til målsettingene i Agenda 21 når det
gjelder farlige kjemikalier, idet det tas særlig hensyn
til føre-var-prinsippet, til prinsippet om at brukere
skal informeres om risiko og til nødvendigheten av å
effektivisere arbeidet med å erstatte eller gradvis
fjerne farlige kjemikalier, siden det er behov for å
finne tryggere måter å håndtere alle farlige kjem-
ikalier på,

d) å utarbeide en handlingsplan med sikte på en raskere
risikovurdering av farlige stoffer på EINECS-listen,
der de farligste stoffene prioriteres,

e) å revidere rammereglene for ny teknologi ytterligere.

8. Fellesskapet vil i samsvar med programmets målsettinger
treffe tiltak for å redusere av antall virveldyr som
benyttes i forsøk med 50 % innen år 2000, og framskaffe
statistiske data om forsøk på dyr, særlig primater, med det
kortsiktige mål å forby bruken av primater fanget i vill
tilstand.

9. Særlig oppmerksomhet vil bli viet vurderingen av
Kommisjonens fjerde rapport til Rådet om situasjonen og
utsiktene når det gjelder håndtering av radioaktivt avfall
i Den europeiske union.

10. Europaparlamentet og Rådet tar til etterretning at
Kommisjonen etter revisjonen av gjeldende regelverk
som i henhold til akten om tiltredelsesvilkårene for
Østerrike, Finland og Sverige, særlig henholdsvis
artikkel 69, 84 og 112, skal foretas innen utløpet av
overgangsperioden, vil framlegge for dem en rapport om
resultatene av denne revisjonen og om de tiltakene den
anser som nødvendige samt om mulige konsekvenser for
andre deler av regelverket og for programmet.

Utferdiget i Brussel, 24. september 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. FARNLEITNER

President Formann
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(1)

Erklæring fra Kommisjonen om artikkel 2 nr. 1 bokstav a) (om landbruk) i forbindelse
med dens forslag angående den felles landbrukspolitikken

Kommisjonen påpeker i sine Agenda-2000-forslag at det er behov for en ny giv i den felles landbruks-
politikken, og for at integreringen av miljøvernkrav gjenspeiles i Fellesskapets øvrige politikkområder.
Kommisjonens forslag til reform av Den europeiske unions landbrukspolitikk tar sikte på å gjøre den
europeiske landbruksmodellen bærekraftig på lang sikt, noe som er gunstig ikke bare for landbruks-
sektoren, men også for forbrukerne, sysselsettingen, miljøet og samfunnet i sin helhet.

Kommisjonens forslag gir en integrert metode som omfatter:

– en økt innsats for utvikling av landdistriktene, som bør utdypes i framtiden og omfatter styrkede
landbruksmiljøtiltak som obligatoriske elementer i regionprogrammene, områderettet støtte til
bærekraftig landbruk i vanskeligstilte områder samt skogbrukstiltak, herunder bærekraftig
forvaltningspraksis og miljøopplæring,

– en mulig utvidelse av budsjettet for landbruksmiljøtiltak, særlig ved hjelp av midler frigjort ved
nedskjæringer i støtten knyttet til miljømessige forhold,

– ytterligere reduksjon av markedsstøtteprisene, kompensert ved en økning av de direkte betalinger.

I henhold til disse forslagene forpliktes medlemsstatene til å treffe miljøtiltak, herunder tiltak for vern av
det biologiske mangfold, grunnvannet, drikkevannet og landskapet. For å kunne oppfylle disse
forpliktelsene har medlemsstatene tre muligheter:

– landbruksmiljøtiltak innenfor rammen av landdistriktsprogrammene,

– bindende miljølovgivning som kan håndheves mer effektivt ved at de direkte betalingene reduseres
dersom reglene ikke overholdes,

– særlige miljøkrav som må overholdes som vilkår for å motta direkte betaling innenfor rammen av
markedsorganisasjonene.

I storfe- og meierisektoren skal det innføres nasjonale finansielle rammer for en del av betalingene, som
kan knyttes til miljøstandarder. Dessuten vil tilskudd ved overgang til ekstensiv drift bli gjort mer effektivt
gjennom strengere vilkår.

Kommisjonen er overbevist om at denne reformen når den er vedtatt vil legge grunnlaget for mer
bærekraftige former for landbruk og utvikling av landdistriktene i Den europeiske union.

(2)

Erklæring fra Kommisjonen om artikkel 2 nr. 4 bokstav d), om miljøansvar

I samsvar med sitt arbeidsprogram vil Kommisjonen om kort tid vedta en hvitbok om miljøansvar. Der
vil man undersøke behovet for nytt regelverk i Fellesskapet på dette området, særlig i form av et
rammedirektiv.



(3)

Erklæring fra Kommisjonen om artikkel 4 annet ledd, bokstav d) til g), om håndheving

Kommisjonen vil gi nærmere opplysninger om resultatene medlemsstatene har oppnådd når det gjelder
gjennomføringen og håndhevingen av Felleskapets regelverk for miljø, både i det relevante utvidede
kapittelet og de relevante vedleggene til sin årlige rapport om kontrollen med gjennomføringen av
fellesskapsretten, og i sin årlige oversikt om miljøsituasjonen. Disse opplysningene vil blant annet omfatte
data om antall mottatte klager, antall saker Kommisjonen har undersøkt, antall saker som er blitt brakt inn
for Domstolen samt utfallet av domstolssakene og eventuelle oppfølgningstiltak truffet av Kommisjonen.

(4)

Erklæring fra Kommisjonen om artikkel 11 nr. 4, om avfallshåndtering

Kommisjonen vil i nødvendig omfang arbeide videre med Fellesskapets prioriteringsrekkefølge når det
gjelder prinsippene for avfallshåndtering, og vil ved vurderingen av mulige initiativer se på hvordan denne
prioriteringsrekkefølgen kan utnyttes best mulig.
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