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Traktatene om De europeiske fellesskap - EF - ble utformet i 

1950-åra. Produktivitet og varig vekst var det ideologiske 

fundamentet. Økologisk balanse, vern om miljøet og gjennomtenkt 

ressursutnytting kom først inn i samfunnsøkonomisk tankegang på 

60-tallet. I EF førte denne nyorienteringen til at man la fram et 

første miljøprogram i 1973 og ved revisjon av Romatraktaten i 

1987 ble det tatt inn et eget avsnitt om miljø. 

I dette notatet gir cand agric Hilde Helgesen en oversikt over 

utviklingen av EF's miljøpolitikk og gir eksempler på konkrete 

miljøpolitiske tiltak. Hun trekker også linjene til norsk 

miljøpolitikk og setter de utfordringene vi står ovenfor i et 

globalt perspektiv. 

Helgesen er utdannet ved Norges landbrukshøgskole i 1988 og 

arbeider ved utredningsavdelingen i Norske Melkeprodusenters 

Landsforbund . Dette notatet er utført på oppdrag fra og i nært 

samarbeide med Landbrukets Utredningskontor. 

Oddvar M. Nordnes 
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1. MILJØPOLITISKE UTFORDRINGER 

Verdenskommisjonens rapport "Vår felles framtid" slår fast at det 

er industrilandene som står for det aller meste av forurens

ningene. Naturgrunnlaget er truet av klimaendringer, nedbrytning 

av ozonlaget, luftforurensning, avskoging og ørkenspredning. Alle 

disse farer er globale. Ingen land kan skjerme seg mot dem, og 

ingen kan løse dem alene. 

Verdenskommisjones rapport har økt bevisstheten om miljø

problemene og bidratt til å få dem inn i sentrum av det politiske 

ordskiftet og de politiske prioriteringene i mange land. Det 

gjelder i høy grad også i Norge. Her som ellers har flere og 

flere erkjent hvor nødvendig det er med politisk styring for å 

kunne løse grunnleggende problemer og nå felles mål. 

Hvordan kan vi løse de problemene vi står overfor? 

Problemene vil stille store krav til langsiktig og ansvarlig 

styring, både nasjonalt og internasjonalt. Markedsmekanismene 

alene kan på ingen måte ta vare på miljøhensynene på en fors

varlig måte. 

Mange av de alvorligste miljøproblemene er globale, slik som 

redusert ozonlag eller drivhuseffekten. Andre problemer, som sur 

nedbør og havforurensninger går på tvers av landegrensene i en 

region av verden. En vesentlig del av våre miljøproblemer skyldes 

forurensning fra andre land. Vår nasjonale innsats vil i global 

sammenheng først og fremst ha mening når den bidrar til å 

påskynde en bred prosess der flere land kommer med. 

Klimaspørsmål kan bli 90-årenes store internasjonale miljø

politiske spørsmål. På lengre sikt må industrilandene redusere de 

samlede C02-utslippene betydelig. En av de største utfordringer 

verden nå står overfor, er å komme fram til en internasjonal 

avtale om vern av det globale klima. Ennå har ingen land vedtatt 

nasjonale målsettinger for reduksjon av utslipp av andre 

klimagasser enn klorflourkarboner (KFK). 
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En annen stor utfordring er hvordan vi best kan påvirke og bidra 

til å løse de enorme forurensningsproblemene i Øst-Europa. Bør vi 

samarbeide mer med EF, bør vi basere oss på FN-systemet eller 

lønner det seg å opptre bilateralt? En kombinasjon? 

Hvordan kan vi best få europeerne til å identifisere seg med våre 

problemer? Sett under ett er Norge et relativt rent land 

sammenlignet med mange andre land i Europa. Hovedutfordringer 

framover blir å ta vare på de resultater som er oppnådd, å løse 

gjenstående problemer og å hindre at det oppstår nye. Spesielt 

viktig vil det bli å redusere forurensningene som følge av 

forbrenning av fossilt brensel. 

I desember 1988 i Haag gav 24 stats- og regjeringssjefer sin 

tilslutning til nye krav til internasjonalt samarbeid om miljø og 

utvikling. Denne deklarasjonen, kalt Haag-deklarasjonen, foreslår 

opprettet en internasjonal autoritet i tilknytning til FN, med 

ansvar for å motvirke oppvarming av kloden. Det skal kunne 

treffes beslutninger ved flertallsvedtak, som kan ankes og 

kontrolleres av Den internasjonale domstol. Se vedlegg 2. 

Hvordan kan Norge best påvirke at slike internasjonale avtaler 

blir gode? Hvordan kan Norge best unngå å bli sittende med 

Svarte-Per, mao. innfri vår del av forpliktelsene, men ikke være 

sikret at de andre oppfyller sin del av avtalen? 

Vil EF danne et naturlig samarbeidsforum hvor forpliktende 

avtaler blir fulgt opp eller kan andre o-g videre samarbeids

ordninger fungere like effektivt? 
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2. DET FORMELLE GRUNNLAGET - LOVVERK - HISTORIKK 

2.1. HISTORISK TILBAKEBLIKK 

Miljøspørsmål stod øverst på den politisk dagsorden ved inngangen 

til 1970-årene. 

Ved De Forente Nasjoners miljøkonferanse i Stockholm i 1972 ble 

det fra alle deler av verden gitt uttrykk for en utstrakt 

erkjennelse av det presserende behov for å få kontroll med og 

stanse de langtidsskader som ble tilført miljøet og naturres

sursene. EF's svar på dette utspillet kom ved Toppmøtet i Paris i 

oktober 1972. Stats- og regjeringssjefer i EF fastslo at den 

økonomiske vekst som EF frembringer og understøtter, må sees i 

sammenheng med forbedringer i levestandarden og livskvaliteten 

og beskyttelsen av miljøet og naturressursene. "Økonomisk 

ekspansjon er ikke et mål i seg selv", var toppmøtets konklusjon . 

Fra da av har det eksistert felles mål og tiltak for miljøvern

sektoren. 

Toppmøtet påla EF-kommisjonen å formulere en miljøpolitikk for 

EF. Stats- og regjeringssjefer fastla prinsippene for EF's 

miljøpolitikk, som omfatter følgende: 

1) Den beste miljøpolitikk består i å forebygge at foruresningene 

overhodet oppstår, fremfor senere å bekjempe virkningene av 

disse. 

2) Miljøpolitikk kan og må taes i betraktning på et så tidlig 

tidspunkt som mulig i alle tekniske planleggings- og beslut

ningsprosesser. 

3) Enhver utnyttelse av ressursene eller annet som kan medføre 

betydelige skader for den økologiske balanse, skal unngås. 

4) Det vitenskapelige og tekniske nivå i EF bør økes med henblikk 

på en effektiv innsats for å bevare og forbedre miljøet og 

bekjempe forurensning . Forskning på dette området bør derfor 

fremmes. 
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5) De omkostninger som forebyggelse og fjerning av forurensnings

skader medfører, påhviler prinsipielt forurenseren. 

6) Det bør overvåkes at aktiviteter i et land ikke resulterer i 

forringelse av miljøet i et annet land. 

7) EF og dets medlemsstater skal i deres miljøpolitikk ta hensyn 

til utviklingslandenes interesser og spesielt undersøke even

tuelle virkninger av planlagte ordninger innenfor rammene av 

denne politikk for disse landenes økonomiske utvikling. 

8) EF og medlemslandene skal la sin stemme "høre" i internas

jonale organisasjoner som behandler miljøspørsmål og yte 

selvstendige bidra innen for disse organer. 

9) Beskyttelse av miljøet angår alle i EF og dets betydningen bør 

tilkjennegjøres for alle. 

10) For hver av forurensningskategoriene må man søke det 

aksjonsnivå som passer til den aktuelle forurensningstype. 

11) Vesentlige deler av miljøpolitikken i de enkelte land bør 

ikke lengre planlegges og gjennomføres isolert. 

12) EF's miljøpolitikk sikter så vidt mulig mot samordnede og 

harmoniserende fremskritt for de enkeltes lands nasjonale 

politikk uten dermed å legge hindringer i vegen for de fremskritt 

som allerede er gjort eller vil kunne gjøres på nasjonalt plan. 

Men fremskritt bør finne sted i en form som ikke bringer det 

felles markeds rette funksjon i fare. 

Omtrent et år senere, den 22. november 1973, vedtok medlems

statene det første miljøhandlingsprogram for EF. Slike handlings

programmer har man ikke hatt på andre områder og det blir ikke 

krevd av Roma-traktaten. Handlingsprogrammene gjelder for 4-5 år, 

og gir et rammeverk for miljøvernpolitikken, men har ikke formell 

lovgivningsstatus. Ministerrådet vedtar hovedlinjer og prioriter

inger, men overlater til kommisjonen å fremme forslag. 
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Kommisjonen definerte miljøet som: 

"Kombinasjonen av de elementer, hvor deres komplekse innbyrdes 

sammenheng utgjør rammen, omgivelsene og vilkårene for liv for 

det enkelte menneske og for samfunnet, slik som de er eller 

føles". 

Denne litt kompliserte definisjon dekker både det naturlige 

miljø (landskapet, dets flora og fauna, elver, innsjøer og havet, 

atmosfæren, de ville dyr og planter og deres voksesteder osv.) og 

det menneskeskapte miljø (byområder, bygningsverk fra fortiden 

osv.). 

De viktigste målsettinger for den nye EF-politikken var å: 

1) Forebygge, redusere og så langt det er mulig, fjerne forurens

ning. 

2) Opprettholde en tilfredsstillende økologisk balanse og 

beskytte biosfæren. 

3) Bidra til en fornuftig forvaltning av og unngå enhver 

utnyttelse av ressursene og naturen, som kan medføre merkbare 

skader på den økologiske balanse. 

4) Styre utviklingen etter kvalitetskrav, særlig ved forbedring 

av arbeids- og levevilkårene. 

5) Sørge for i mer utstrakt grad å inkludere miljøaspektene i den 

fysiske planleggingen i by og på land. 

6) Søke felles løsninger på miljøproblemene sammen med stater 

utenfor EF, særlig innen internasjonale organisasjoner. 
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For å omsette disse prinsipper og målsettinger i praksis var det 

i det første miljøhandlingsprogrammet utpekt 3 hovedtyper av 

aksjoner: 

- Begrense og forhindre forurensning. 

- Forbedre miljøet og livskvaliteten. 

- Aksjoner i regi av EF eller eventuelt felles aksjoner 

blant medlemslandene i internasjonale organisasjoner, som 

arbeider med miljøspørsmål. 

I programmet skisseres en rekke ambisiøse aksjoner til bekjem

pelse av de eksisterende vann- og luftforurensninger, forbedring 

av søppelforvaltningen og beskyttelse av dyrelivet og de 

naturlige leveområder. Det ble også satt stramme tidsfrister for 

spesifikke aktuelle forslag. 

Ikke alle disse tidsfrister ble overholdt. Men siden 1973 er mer 

enn 100 lovgivningstekster av stor betydning for livskvaliteten 

og EF-virksomhetenes drift blitt vedtatt. 

De to første handlingsprogrammene tr~kk opp generelle målset

ninger og tiltak. Det tredje handlingsprogrammet skiller seg fra 

de to første ved at det trekker inn en såkalt ''overall-strategy", 

hvor det bl.a. legges vekt på at Kommisjonen skal trekke 

miljøpolitiske overveielser inn i andre områder av EF's politikk, 

og ved at det pekes på elleve prioriterte arbeidsområder. 

I oktober 1987 vedtok EF sitt fjerde handlingsprogram for 

perioden fra til 1992. Dette er et meget ambisiøst program som 

har som målsetting å integrere miljøvernhensyn i samtlige av 

Fellesskapets øvrige policy-områder, og som også trekker opp 

visse retningslinjer for hvordan dette kan gjennomføres. 
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2.2. MILJØVERNETS FORANKRING I EF-TRAKTATENE 

EF bygger på tre traktater som ble undertegnet i 50-årene og 

ingen av disse hadde referanse til miljøvern. Fram til 1972 var 

miljøpolitikk et nasjonalt anliggende og ikke et felles anlig

gende innenfor EF. 

Da den europeiske enhetsakten eller Enhetsakten som den også blir 

kalt, ble vedtatt i februar 1986, ble miljøvern nedfelt som et 

ansvarsområde under EF. Dette innebar en revisjon og visse 

endringer i forhold til de 3 traktatene. Medlemsstatene gav sin 

tilslutning til målsetninger om en felles miljøpolitikk. 

Det er særlig 2 artikler som er av interesse for miljøvernet -

art. 130 og art. lOOA. Til dels kan disse oppfattes som innbyrdes 

motstridende. Art. 130 inneholder generelle retningslinjer for 

EF's miljøvernpolitikk. 

Beslutninger som taes på bakgrunn av denne artikkel må fattes ved 

consensus eller enstemmighet, med mindre Ministerrådet (Rådet) 

enstemmig vedtar at beslutninger kan fattes ved flertallsvedtak. 

Artikkel lOOA ble tilføyd under avsnitt I - De felles regler, 

kapittel 3: Tilnærmelse av lovgivningen. 

Artikkel lOOA omhandler etableringen av det indre marked. Med 

bakgrunn i denne artikkelen kan Rådet med kvalifisert flertall 

vedta direktiver som tar sikte på å harmonisere nasjonale 

bestemmelser. Før Enhetsakten kunne vedtak bare fattes ved 

enstemmighet. Artikkelen uttrykker også enighet om å iverksette 

forebyggende inngrep og om utbedring av miljøskade fortrinnsvis 

ved kilden. Enighet ble oppnådd om at forurenseren selv skal 

betale for den skade som er voldt. Artikkelen fastslår også at 

Kommisjonen ved utarbeidelse av lover og vedtekter innen for 

sunnhet, sikkerhet, miljøbeskyttelse og forbrukerbeskyttelse skal 

bygge på et høyt beskyttelsesnivå. Krav til beskyttelse av 

miljøet skal være en del av fellesskapets politikk på andre 

områder. 
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Videre blir det fastslått at en medlemsstat kan, dersom den 

finner det nødvendig, å anvende nasjonale bestemmelser som skal 

være begrunnet i viktige behov (og henvist til artikkel 36) eller 

vedrører beskyttelse av arbeidsmiljøet eller miljøbeskyttelse, 

innføre andre bestemmelser enn de Ministerrådet har vedtatt. 

Kommisjonen skal da på forhånd varsles om dette og bekrefte at 

disse nasjonale særbestemmelsene ikke er middel til vilkårlig 

forskjellsbehandling eller en skjult begrensning av samhandelen 

mellom medlemsstatene. 

Tredje del av Romatraktaten ble supplert med et spesielt avsnitt 

(avsnitt VII) som angår miljøpolitikken (artikkel 130R til 130T). 

I dette avsnittet blir formålet og prinsippene for politikken 

fastslått. 

Formålet med EF's miljøarbeid er i følge denne artikkelen 

følgende; 

- å bevare, beskytte og forbedre kvaliteten av miljøet. 

- å bidra til beskyttelse av menneskets sunnhet og sikre at 

naturens ressurser utnyttes forsiktig og fornuftig. 

- å sikre en forsiktig og fornuftig utnyttelse av naturres

sursene. 

3. EF'S NÅVÆRENDE MILJØVERNPOLITIKK 

3.1. GENERELT 

EF's miljøvernpolitikk kan defineres til å være de direktiver og 

reguleringer som medlemsstatene er blitt enige om skal gjelde 

innen fellesskapet, og hva de ulike statene gjør for å iverksette 

denne. De enkelte land kan utover dette føre sin egen miljøvern

politikk. Kommisjonen skal informeres om forslag til nasjonal 

lovgivning. Inn under miljøbegrepet inngår også arbeidsmiljø og 

forbrukerbeskyttelse. Disse aspektene ved EF's miljøpolitikk har 

vi ikke valgt å fokusere på i denne omgang. 
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3.2. EF'S FJERDE MILJØHANDLINGSPROGRAM, FRA 1987 TIL 1992 

EF's nåværende program for nye fellesbestemmelser på miljøområdet 

gjelder for perioden 1987-1992. Programmet ble foreslått av EF

kommisjonen i 1986 og godkjent av EF's ministerråd i 1987. 

Kommisjonen pekte på i innledningen til programforslaget at 

forsøk på å skape en mer forebyggende miljøpolitikk hittil ikke 

har gitt de ønskede resultater. EF må derfor blant annet legge 

større vekt på standardiserte utslippsgrenser, nyttomkostnings

beregninger som også omfatter omkostningene ved å unnlate å 

handle, og større åpenhet og bredere medvirkning i miljøvern

avgjørelser. 

Kommisjonen minnet også om at bestrebelsene for å etablere "det 

indre marked" i 1992 vil forsterke behovene for samordnede 

miljøbestemmelser. 

EF presiserer at det vil være av avgjørende betydning å integrere 

miljøhensyn i EF's virksomheter, fordi så mange av EF's politik

ker har direkte eller indirekte skadevirkninger på miljøet. 

Miljøhensyn skal integreres i landbrukspolitikken, i industri- og 

transportsektoren og på energiområdet. 

Den økte bruk av kjemikalier i landbruket har økt faren for 

forurensning av grunnvannet. Tendensen til å ta i bruk så mye 

landjord som mulig til dyrkning, har resultert i felling av trær 

noe som ikke bare har ødelagt det stadig synkende antall 

levesteder for ville dyr, men også landskapets særpreg og 

karakter. Den felles landbrukspolitikk burde gjøre mer for å 

skape rammene for en bedre balanse, hvor landbruket respekterer 

miljøet, og bevarer landskap og dyreliv og samtidig sikrer 

befolkningen en matforsyning og bondens inntekter. 

EF's aksjoner innenfor industrisektoren har, enten det har dreid 

seg om skipsbygging, kjemikalier, biler eller annet, hatt en 

tendens til å fokusere på det økonomiske. 
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Miljøhensyn er blitt betraktet som et biprodukt snarere enn som 

en integrert del av utformingen av politikker. 

EF har startet arbeidet med å utvikle en felles politikk for 

transportsektoren. Det vil være viktig å forebygge potensielt 

farlige ulykker i forbindelse med olje, kjemikalier og andre 

farlige stoffer. 

Fremstillingen av energi avhenger i vid utstrekning av anvendel

sen av fossilt brensel, og energipolitikk må derfor beskjeftige 

seg med luftforurensning. Initiativer på energiområdet må sees ut 

fra både en miljømessig og en økonomisk synsvinkel. 

Kommisjonen tar også mål av seg til å pleie den internasjonale 

dimensjon og har prioritert bl.a.: 

- økt deltakelse i Helsingfors-konvensjonen av 1985 om 30% 

reduksjon av svovelutslipp. Konvensjonen er en tilleg

gprotokoll til konvensjonen om langtransportert grense

overskridende luftforurensning (ECE-konvensjonen av 1979). 

Se vedlegg 2. 

- økt deltakelse i Oslo-konvensjonen av 1972 om bekjempelse 

av havforurensninger ved dumping fra skip og fly. 

Se vedlegg 2. 

- gjennomførelse av Geneve-deklarasjonen om beskyttelse av 

Middelhavet. Se vedlegg 2. 

- hjelp til utvikling av en internasjonal atferdskodeks 

angående eksport av farlige kjemikalier til den tredje 

verden. 
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EF-kommisjonen har prioritert en rekke aksjoner i det nye fjerde 

miljø-handlingsprogrammet. I lys av de begrensede menneskelige og 

finansiell ressurser som står til rådighet, er Kommisjonen hele 

tiden tvunget til å konsentrere oppmerksomheten om noen få 

områder som de anser for å ha høy prioritet. Ved utvelgelse av 

disse prioriterte områder legger kommisjonen spesielt vekt på 

ordninger som medfører at det felles europeiske marked for varer 

og tjenester fungerer bedre, eller ordninger som medfører en mer 

fair konkurranse mellom medlemslandene. 

Kommisjonen understreker at de prioriterte aksjonene i det fjerde 

handlingsprogrammet må sees i forhold til de begrensningene som 

er nevnt ovenfor. Derfor skal de prioriterte områdene heller 

sees på som e~ner for en seriøs debatt mellom medlemslandene enn 

en liste over lovgivning, presiserer kommisjonen. 

Ifølge programmet bør særlig følgende hovedpunkter vektlegges: 

- forurensningskontroll 

- ressursforvaltning 

- internasjonalt samarbeid 

- utvikling av virkemidler for gjennomføring 

De utvalgte prioriterte områdene er: luft- og vannforurensning, 

støy, kjemikalier, kjernekraft og radioaktivitet, bioteknologi og 

forvaltning av naturressurser. 

Rhodos-toppmøtet mellom EF-statens regjeringssjefer fant sted i 

desember sist høst. Den såkalte Rhodos-erklæringen befester 

målsettingene som er nevnt nedenfor og i tillegg understreker den 

at bærekraftig utvikling må etterstrebes på alle EF's policy

områder. 
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3 . 2 . 1 . LUFTFORURENSNING 

EF er i øyeblikket i ferd med å utarbeide en langsiktig strategi 

for å redusere luftforurensningen både innen EF og utenfor EF's 

grenser. 

Hovedmålet med denne strategi er bl.a.: 

- å identifisere (utendørs og innendørs) luftforurensende 

stoffer, som nå eller i fremtiden forårsaker stor bekymring sett 

ut fra beskyttelse av den offentlige sunnhet og miljøet, 

- på EF-plan å fastsette og gjennomføre målene om en betraktelig 

reduksjon av de samlede utslipp av luftforurensende stoffer fra 

alle kilder, 

- på lang sikt bringe konsentrasjonen av de mest forurensende 

stoffer i luften ned på et nivå som ansees for akseptabelt ut fra 

ønsket om å beskytte de mest følsomme økosystemer, 

- definere og gjennomføre forebyggende forordninger mot innen

dørsforurensning fra et stigende antall stoffer, 

- utvikle og innføre relevante instrumenter som kan hjelpe med 

til å nå disse målsettinger. 

Direktivene som blir nevnt under er eksempler på vedtatt 

lovgivning som har direkte tilknytning til luftforurensning. 

1. Rådets direktiv 80/779/EØF av 15.7.1980 om grenseverdier og 

veiledende verdier for luftkvaliteten med hensyn til svovel

dioksyd og støv 

EFT 1980 L 229, s.30 

2. Rådets direktiv 82/884/EØF av 3.12.1982 om grenseverdi for bly 

i luften 

EFT 1982 L378, s.15 
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3. Rådets direktiv 84/360/EØF av 28.6.1984 om bekjempelse av 

luftforurensning fra industrianlegg 

EFT 1984 L188, s.20 

4. Rådets direktiv 85/203/EØF av · 7.3.1985 om luftkvalitetsnormer 

som angår nitrogendioksyd 

EFT 1985 L87, s.1 

5. Direktiv 88/76/EØF av 1.7.1988 om avgasser fra person

kjøretøyer 

EFT 36.88 

3 . 2 . 2 . VANNFORURENSNING 

Formålet er å forebygge forurensningen ved kilden og en rekke 

områder er høyt prioritert. 

1) Definisjon av kvalitetsmålsettinger. 

Det er vedtatt en rekke direktiver med det formål å sette 

minimumskrav til kvaliteten av ferskvann og saltvann 

avhengig av bruken av vannet. Ordninger for regelmessig 

kontroll med og overvåkning av vannressursene er også 

opprettet. 

2) Beskyttelse av vannmiljøet mot forurensning med farlige 

stoffer. 

I juni 1976 vedtok Ministerrådet et rammedirektiv (Dir. 

76/464/EØF) hvor formålet var å forhindre forurensning med 

produkter, som pga. deres giftighet, nedbrytning og akkumu

lasjon byr på særlige og varige trusler mot miljøet og den 

menneskelige sunnhet . 
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3) Beskyttelse av havet mot oljeforurensning. 

Det er blitt nedsatt et rådgivende utvalg under EF ved

rørende kontroll med og begrensning av oljeforurensning av 

havet, og det er blitt opprettet et informasjonssystem 

beregnet til å forebygge og bekjempe oljeutslipp . Utvalget 

som er sammensatt av eksperter fra de 12 medlemslandene, har 

til oppgave å koordinere nasjonale og felles politikker for 

å bekjempe oljeforurensning. Utvalget kommer med henstil

linger til kommisjonen om alle problemer i forbindelse med 

EF-programmet mot oljeforurensning og virker som forum for 

utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene. I mai 1985 

ble utvalgets mandat utvidet til også å omfatte forurensning 

forårsaket av andre farlige stoffer. 

EF-informasjonssystemet for kontroll med og begrensning av 

oljeforurensning har 4 hoveddeler: 

A) en løpende ajourført fortegnelse over personale, utstyr og 

produkter, som er til rådighet for bekjempelse av oljefor

urensning i havet, 

B) en katalog med en utførlig beskrivelse av alle de forskjellige 

typer renseutstyr som er oppført i fortegnelsen, 

C) en håndbok over hydrokarboners egenskaper med opplysninger om 

deres fysiske og kjemiske egenskaper, 

D) en undersøkelse av hydrokarboners innvirkning på flora og 

fauna. 

Direktivene som blir nevnt under er eksempler på vedtatt 

lovgivning som har direkte tilknytning til vannforurensning. 

1) Direktiv 76/464/EØF av 4.5.1976 om forurensning som er 

forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i EF's vannmiljø. 
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2) Direktiv 75/440/EØF av 16.6.1975 om kvalitetskrav til 

overflatevann som anvendes til fremstilling av drikkevann i 

medlemslandene. 

3) Direktiv 76/160/EØF av 8.12.1975 om kvaliteten av badevann. 

4) Direktiv 80/68/EØF av 17.12.1979 om beskyttelse av grunnvannet 

mot forurensning forårsaket av visse farlige stoffer. 

5) Direktiv 80/778/EØF av 17.12.1979 om kvaliteten av drikkevann. 

6) Direktiv 86/280/EØF av 4.5.1986 om grenseverdier og kvalitet

smål for utslipp av visse farlige stoffer inkludert i oversikt 1 

i bilagene til Dir. 76/464/EØF. 

3 . 2 . 3 . STØY 

En rekke direktiver om senking av støynivåer er vedtatt av 

Ministerrådet. Det er fastsatt høyest tillatte støynivåer for 

personbiler, busser, tungtransporter, motorsykler, landbruks- og 

entreprenørmateriell, overlydsfly og grasklippere. Fabrikantene 

er forpliktet til å deklarere produktenes støynivå. 

Kommisjonen er spesielt oppmerksom på støykilder i privathjem og 

holder på å utarbeide en rekke forslag som forplikter fabrikanter 

av husholdningsapparter til å gi opplysninger om støynivåer på 

varedeklarasjonen. Kommisjonen og medlemslandene arbeider også 

sammen om et program for måling av støy rundt flyplasser. 

Kommisjonen har under det fjerde handlingsprogram bl.a. til 

hensikt: 

- å fastsette kvalitetsmålsettinger eller retningslinjer som 

setter grenser for støynivået i miljøet, 

- å utvide de gjeldene direktiver om flystøy, 
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- å utvikle en felles fremgangsmåte for støyrelaterte landings

avgifter for fly (noe som er i overensstemmelse med forurenseren 

betaler-prinsippet). 

Direktivene som blir nevnt under er eksempler på vedtatt 

lovgivning som har direkte tilknytning til støy. 

1) Direktiv 84/424/EØF av 3.9.1984 om endring av direktiv 

70/157/EØF om tilnærming av medlemslandenes lovgivning om tillatt 

støynivå og om eksosanlegg for motordrevne kjøretøyer. 

2) Direktiv 84/51/EØF av 20.12.1979 om begrensning av støy fra 

subsoniske luftfartøyer. 

3) Direktiv 84/538/EØF av 17.9.1984 om innbyrdes tilnærmelse av 

medlemslandenes lovgivning om tillatt lydeffektnivå for gras

klippere. 

3 . 2 . 4 . KJEMIKALIER 

Prioriteringene vil fortsatt være gjennomførelse av varslings

systemet for nye kjemikalier og klassifisering, emballering og 

etikettering av nye og eksisterende kjemikalier. Det varslings

system som ble innført ved direktiv 79/831/EØF, gjør det mulig 

for kommisjonen og medlemsstatene å overvåke risikoer rundt og 

distribusjon og anvendelse av kjemikalier, som er markedsført 

etter 18.9.1981 . 

Det er allerede blitt forslått lovgivning og EF-aksjoner på 

internasjonalt plan med hensyn til eksport og import av farlige 

og forbudte kjemikalier. Spørsmålet om eksport av farlige 

industriprosesser og - anlegg til ikke-EF-land er stadig et høyt 

prioritert spørsmål. 
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På internasjonalt plan er det behov for øyeblikkelig aksjon for å 

utvikle passende kontrollordninger og anmeldelses- og godkjen

ningsprosedyrer, som gir en høy grad av sikkerhet uten å hindre 

lovlig framstilling av og handel med farlig produkter. 

EF er side om side med medlemslandene allerede kontraherende part 

i den internasjonale konvensjon om beskyttelse av ozonlaget 

(Wien-konvensjonen av 22.3.1985). Det er under utarbeidelse en 

protokoll om klorfluorkarboner (KFK). Kommisjonen deltar sammen 

med medlemslandene aktivt i det forberedende arbeidet og det vil 

på passende stadier bli stilt forslag om et mandat til å 

forhandle den endelige tekst. 

Direktivene som blir nevnt under er eksempler på vedtatt 

lovgivning som har direkte tilknytning til kjemikalier. 

1) Rådets direktiv 85/610/EØF av 20.12.1985 om tilnærmelse av 

medlemslandenes lovgivning ang. blyinnholdet i bensin. 

2) Rådets direktiv 87/217/EØF av 19.3.1987 om forebygging og 

reduksjon av asbest-forurensning. 

3) Rådets direktiv 84/631 av 6.12.1984 om overvåkning og kontroll 

innenfor EF med grenseoverskridende transport av farlig avfall. 

4) Rådets direktiv 79/831/EØF av 18.9.1985 om sjette endring av 

direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse av lovgivning om 

klassifisering, emballering og etikettering av farlige stoffer. 

Dir. 79/831/EØF er forøvrig under revisjon vedrørende har

monisering av kontrollen med kjemiske stoffer og forordning om 

systematisk evaluering av bestående kjemiske stoffer. 
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KJERNEKRAFT OG RADIOAKTIVITET 

Beskyttelsen av mennesket og miljøet mot de mulige risikoene som 

er forbundet med utnyttelse av atomenergi, har vært en målsetting 

for EF siden opprettelsen, altså lenge før utformingen av EF's 

miljøpolitikk. Traktaten om opprettelse av Det Europeiske 

Atomenergifellesskap (Euratom) betraktet atomenergien som en 

vesentlig energikilde i forbindelse med utviklingen av indust

riell virksomhet i fremtiden. Den understreket også at det var 

viktig å utvikle denne energikilde som ennå var i sin spede 

begynnelse på det tidspunkt, under forhold, som sikret maksimal 

sikkerhet for befolkningen. 

I årenes løp er hovedvekten av EF's forskningsinnsats på 

atomenergiområdet blitt flyttet fra utvikling av atomteknologi 

til sikkerhet og de sikkerhetsrelaterte aspekter ved denne 

teknologien. 

De viktigste emner for denne type forskning er; atomreaktorers 

sikkerhet, forvaltning og lagring av radioaktivt avfall og 

stengning av kjernekraftanlegg. 

Ut over forskning er det 3 områder hvor fellesskapsaksjoner er av 

særlig viktighet for kjernefysisk sikkerhet: 

1) I et direktiv fra 1959 er det fastlagt noen grunnleggende 

sikkerhetsnormer for beskyttelse mot ioniserende stråling, hvor 

det fastsettes ensartede sikkerhetnormer til beskyttelse av 

arbeidstakernes og den brede befolknings sunnhet. 

Dette direktiv er blitt endret ved flere anledninger for å ta 

hensyn til vitenskapelige fremskritt, seinest i juli 1980. 

2) I overensstemmelse med Euratom-traktatens bestemmelser 

forsyner medlemslandene kommisjonen med alle alminnelige 

opplysninger om utslipp av radioaktivt spillvann fra hvert enkelt 

kjernkraft-anlegg, før det settes i drift. 
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Etter høring av et ekspertutvalg avgir kommisjonen en uttalelse 

om risikoen for forurensning i en annen medlemsstat som følge av 

dette utslipp. Kommisjonen kan henstille at det treffes for 

ordninger for å forhindre en eventuell forurensning. 

3) Ifølge Euratom-traktaten skal medlemslandene videre ~·opprette 

de nødvendige anlegg til gjennomføring av en permanent kontroll 

med radioaktivitetsmengden i atmosfæren, i vann og jord, samt til 

gjennomføring av kontroll med overholdelsen av de grunnleggende 

normer". Kommisjonen mottar disse data og er dermed i stand til å 

vurdere hvor stor stråling en befolkning utsettes for. 

Selv om foranstaltninger vedrørende kjernefysisk sikkerhet ikke 

hører innunder EF's miljøhandlingsprogram, er det et ko

ordineringsutvalg under kommisjonens generaldirektorat for 

miljø, forbrukerbeskyttelse og kjernefysisk sikkerhet, som fører 

tilsyn med gjennomførelsen. Dermed sikres det en opprettholdelse 

av en nær forbindelse med EF's miljøpolitikk. 

3.2.6. BIOTEKNOLOGI 

Det europeiske fellesskap (EF) har vist stor interesse for feltet 

bioteknologi, som er under rask utvikling. Nye industrier, som er 

basert på moderne genmanipuleringsteknikk, sprer seg svært raskt. 

Det innebærer at de mulige skader som produkter og produksjons

prosesser påfører miljøet, hurtig vil kunne mangedobles, med 

mindre det treffes passende forholdsregler til å motvirke dette. 

Det kan derfor tenkes at det er behov for en overordnet strategi 

for beskyttelse mot de risikoer som genmaipulerte produkter 

eventuelt måtte gi anledning til. En slik strategi måtte omfatte 

alt som vedrører denne industri, like fra kontroll med produk

sjonprosesser, produktenes anvendelse og produkjonsanleggenes 

plassering til forvaltning av avfall, forebyggelse av ulykker og 

produktenes innvirkning på mennesker, dyrelivet og økosystemet. 
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I første rekke vil kommisjonen imidlertid utarbeide et direktiv 

om opprettelse av et varslingssystem vedrørende industrielle og 

miljømessige anvendelser av genmodifiserte organismer. Da det 

ennå ikke i noe medlemsland eller i noe annet land finnes 

lovgivning på dette felt, har EF her en sjanse til å utarbeide 

sine egne regler og danne skole for andre land. 

3 . 2 . 7 . FORVALTNING AV NATURRESSURSER 

Bevaring av natur og naturressurser 

Kommisjonen har uttalt at det bør, under det fjerde handlings

programmet på miljøområdet, skje visse betydningsfulle utvik

linger innen fredning av naturen. Det er neppe tilfeldig at ingen 

andre områder innen miljøpolitikken vekker offentlighetens 

interesse og deltakelse i samme grad som behovet for å beskytte 

natur og omgivelser, landskap, fauna og flora mot ytterligere 

ødeleggelse eller rovdrift. 

Det første handlingsprogrammet, som ble vedtatt i 1973, inneholdt 

en rekke viktige kapitler om beskyttelse av naturmiljøet, og også 

i de to følgende programmene ble dette vektlagt. 

Det er gått mer enn 8 år siden Ministerrådet vedtok direktivet og 

resolusjonen om beskyttelse av ville fugler (Dir.79/409/EØF). Det 

er selvfølgelig av avgjørende viktighet å sikre at både direk

tivet og resolusjonen gjennomføres fullt ut i medlemslandene. 

En effektiv gjennomførelse av forordning nr.3626/82 av 3.12.1982 

om internasjonal handel med truede ville dyrearter og planter er 

også viktig. 

For å kunne beskytte de truede planter og dyrearter som er 

oppført i bilagene til Bern-konvensjonen (underskrevet av EF 

7.5.1982), er det bruk for øyeblikkelig handling. 
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Bestemmelsene i Bern-konvensjonen er beskrevet i Rådets 11 de

ci sion 11 82/72/EØF. En spesiell komite ble opprettet for å 

jevnlig rapportere til Ministerrådet. Det går fram av de seineste 

rapportene at Bern-konvensjonen kun er blitt gjennomført i liten 

grad innen EF. 

En fellesskapsramme for naturfredning skal ikke bare omfatte 

miljøorganisasjoner og miljøministerier, men også langt mere 

omfattende interesser, herunder industri, handel og landbruk. 

Beskyttelse av jorden 

Det er nødvendig med en vidtfavnende synsvinkel på beskyttelse av 

jordbunnen, fordi jorden er gjenstand for så mangeartede 

anvendelser. I langt høyere grad bør hensyn til beskyttelsen av 

jordsmonnet taes med på planleggingsstadiet. 

De 3 viktigste årsaker til jordforringelse er: 

- forurensning med skadelige stoffer eller biologisk vanskelig 

nedbrytelige stoffer, 

- ødeleggelse av den fysiske eller kjemiske struktur (som 

erosjon, naturkatastrofer, sammenpakning fra kjøring med tunge 

maskiner), 

- misbruk og avfall som følge av plasskrevende aktiviteter. 

Kommisjonen vil ta initiativ til å se på alle EF-politikkenes 

innvirkning på arealanvendelsen og innføre lovmessige og 

forskriftsmessige instrumenter til bruk ved analyse, økonomisk 

evaluering, planlegging og kontroll. 



22 

En vidtfavnende metode til beskyttelse av jorden bør omfatte: 

- foranstaltninger til fremme av en mindre intensiv husdyravl for 

å redusere kjemikalieanvendelsen i landbruket, sikre en fornuftig 

forvaltning av landbruksavfall og nedsette antallet skader som 

landbruket utøver på den økologiske infrastruktur 

- foranstaltninger til forhindring av jorderosjon og en kartleg

ging av de raskt eroderende landområder innen EF 

- foranstaltninger til reduksjon av avleiringene av luftbårne 

forurensende stoffer på landjorden 

- foranstaltninger til beskyttelse av grunnvannet 

- foranstaltninger til avfallsforvaltning. Formålet må være å 

utpeke og rydde opp i forurensende lokaliteter for avfallsde

ponering og redusere den trussel mot jordsmonnet som avfallsdepo

neringspraksisen representerer 

- gjenopprettelse og gjenanvendelse av forsømt eller forurenset 

landjord 

Avfallsforvaltning 

I EF frembringes det over 2000 millioner tonn avfall hvert år, 

hvor ca.800 vil kunne anvendes på nytt eller gjenvinnes. Noe av 

avfallet kunne vært fullstendig unngått ved hjelp av bedre 

produsjonsprosesser både innenfor industrien og innenfor 

landbruket. Tre fjerdedeler (3/4) av alt avfall deponeres på 

landjorden - i alt for mange tilfeller uten å være forsvarlig 

nedgravd. 

Det vil bli gjort en ytterligere innsats for å utvikle de såkalte 

"rene teknologier'', som - kombinert med utvikling av rette 

markedsvilkår for en mer rasjonell avfallsforvaltning - burde 

føre til økonomiske gevinster, en betydelig reduksjon av 

importavhengigheten og reduksjon av forurensningen. 
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Det andre miljøhandlingsprogram som ble vedtatt 17.mai 1977 

inneholdt en detaljert redegjørelse for en fellesskapsstrategi 

vedrørende forvaltning av avfall ved hjelp av en samlet politikk 

for forebygging, gjenvinning mm. Denne strategien ble bekreftet i 

tredje program og er opprettholdt i fjerde program. 

Når det gjelder resirkulering og gjenbruk av avfall er det klart 

at markedskreftene vil spille en viktig rolle. Allikevel er det 

mulig at EF kan fremme denne prosessen dersom den benytter seg av 

følgende midler; 

- å sette opp mål som kan nås 

- fremme forsknings- og demostrasjonsprosjekter som dreier seg om 

resirkulering av avfallsstoffer 

- motivering til "cost benefit-analyser'' av alternative avfalls

forvaltningsmetoder 

- fremme f inasieringsmekanismer som bygger på prinsippet om at 

forurenseren betaler (og dermed påskynder prosessen med resir

kulering og gjenbruk) 

Det vil bli arbeidet med en videre revisjon av avfallsbe

skrivelser i direktivet av 20.3.1978 om giftig og farlig avfall 

(Dir. 78/319/EØF). 

Kommisjonen akter å videreføre sine bestrebelser på å definere 

kriteriene for miljøvennlige produkter, dvs. produkter som kun i 

svært lite omfang eller ikke i det hele tatt, forurenser. 

Det blir også arbeidet med å utvikle programmer vedrørende 

informasjonsutveksling og opplysning til forbrukerne om fordelene 

ved gjenbruk. 

Den viktigste faktoren for anvendelse av mer miljøvennlige 

metoder, prosesser og fremgangsmåter, er om disse kan gjøres 

økonomisk attraktive på lang sikt. 
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By-, kyst - og fjellområder 

De store byområder har i alle medlemslandene undergått en rask og 

voldsom omveltning i løpet av de siste 10 år og vil fortsette med 

det innenfor en overskuelig fremtid. Mange europeiske byer er nå 

i en betydelig dårligere forfatning enn de var for 10 år siden. 

Miljøproblemene i byene må prioriteres høyere innenfor EF. 

Aksjoner i denne sammenheng kan omfatte reetablering av forlatte 

og forurensende arealer, parkanlegg og andre landskapsområder, 

tiltrengte foranstaltninger til å restaurere eldre bygninger. 

Kommisjonen har anslått at det vil koste offentlige og private 

pengekasser ca. 1000 millioner ECU pr.år (7570 millioner N.kr.) 

Det bør være en prioritert oppgave for EF's forsknings- og 

utviklingsprogram for ny teknologi å utvikle mer omkostnings

effektive metoder til rensing av forurensede arealer. Forebyg

gende teknologier kan bidra til vesentlig å forbedre kvaliteten 

av bylivet og stimulere til forurensningskontroll. 

I forbindelse med de foregående miljøhandlingsprogrammer har 

Fellesskapet medvirket til å finne frem til spesifikke problemer 

i visse kystområder, som det er et påtrengende problem å løse. 

Kommisjonen holder på med å utarbeide et europeisk charter for 

kystområder og en rekke foranstaltninger med henblikk på å 

bekjempe forringelse av kyststrekningene i EF-landene. 

Fjellområdene står ovenfor en rekke, ofte motstridende problemer. 

Disse områdene skal sikre lokalbefolkningens velferd, ta imot et 

stadig stigende antall turister fra alle deler av Europa og 

samtidig beskytte levestedene for ville dyr og planter. Dessuten 

har den felles landbrukspolitikk i EF i mer enn 10 år bidratt til 

å bringe endringer i fjellområdenes landskap·. Kommisjonen har 

fremsatt forslag til Ministerrådet om å supplere og tilpasse 

direktivet vedrørende støtte til bønder i disse områdene, slik at 

dette skal yte et bedre bidrag til å bevare naturlige til

holdssteder for ulike dyrearter og samtidig yte støtte til 

bondens inntekt. 
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3.3. EF'S MILJØTILTAK RETTET MOT LANDBRUKET 

I de siste 40 år har landbruket på den ene siden gjennomgått en 

teknologisk revolusjon, som har ført til mer intensive landbruks

metoder, og på den andre siden har landbruket blitt "presset" av 

andre økonomiske aktiviteter som urbanisering, industriell 

utvikling og transport. 

Mål som selvforsyning med matvarer eller sosialøkonomiske mål som 

sikring av bondens inntekter er blitt supplert med mål vedrørende 

beskyttelse av visse tradisjonelle verdier som landbruket 

forvalter, herunder spesielt av miljøbeskyttelse. 

Kommisjonen har i Grønnboken av juli 1985 uttalt at "landbruket 

må betraktes som en sektor av økonomien som på samme måter som 

andre sektorer med potensielt skadelige aktiviteter bør under

kastes rimelige offentlige forskrifter og kontroll med henblikk 

på å unngå skader på miljøet". 

Handlingsprogrammet på miljøområdet for landbruket gjelder 

forslag knyttet til forurensning fra intensivt husdyrbruk og 

overdrevet .bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, og beskyttelse 

av naturlige habitanter. 

Europa-parlamentet mener at utviklingsseksjonen i Det Europeiske 

Utviklings- og Garantifond for Landbruket (fransk forkortelse: 

FEOGA) i større grad bør kanalisere strukturmidlene mot regionale 

programmer med mulighet for særlig støtte til visse miljøvennlige 

landbruksmetoder. Av største viktighet i denne sammenheng er en 

utarbeidelse av presise regler for bevilgning av strukturstøtte 

til innføring av økologiske metoder innen for landbruket. 

Landbruksministrene har uttalt seg mer forsiktig med hensyn til 

behovet for felles regler på europeisk plan. De gir uttrykk for 

at det er nødvendig å finne ad hoc-løsninger som er tilpasset de 

særlige forskjeller i de berørte områdene. 
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Miljøvernministrene ser for seg at miljøverntiltak innenfor 

landbruksstrukturpolitikken kan konsentreres rundt brakklegging 

av dyrket jord, ekstensifisering av dyrket jord og førtidspen

sjonering av bønder. 

En del særlige problemer er blitt identifisert: 

- intensive landbruksmetoder er årsak til utslettelse av både 

fauna og flora i forurensede våtområder 

- vannkvalitetsproblemer i områder med intensivt landbruk, eks . 

eutrofisering (gjengroing av våtområder), nitrat- og pesticid

forurensning, hovedsaklig som resultat av misbruk og/eller 

overforbruk av kjemikalier, husdyrgjødsel og annet organisk 

materiale. I mange områder av EF er nitrat i drikkevannet et 

stort problem. Ofte overstiger det kommisjonens anbefalte 

retningslinjer for nitratkonsentrasjon. 

Kommisjonens retningslinjer for nitrat i drikkevann: 
Anbefalt 25 mg/liter vann 

Maksimum 50 mg/liter vann 

3.3.1. VEDTATT LOVGIVNING PÅ LANDBRUKSOMRÅDET. 

Den allerede vedtatte lovgivning omfatter følgende: 

- innføring av en ordning med EF-støtte til bønder som påtar seg 

å følge metoder som er forenlig med miljøet i følsomme områder 

- en støtteordning til fremme av investeringer til beskyttelse og 

forbedring av miljøet, - på bedriften (næringsmiddelindustri) 

- vedtatte bestemmelser som begrenser eller forbyr betaling av 

investeringsstøtte til intensivt husdyrbruk 
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- anvendelse av en EF-ordning med godtgjørelse for å bidra til å 

opprettholde landbruksvirksomhet i fjellområder og ugunstig 

stillede områder, hvor opphør med landbruk ville være ødeleggende 

for miljøet 

- forbud mot bruk av et antall skadelige pesticider 

- foranstaltninger til beskyttelse av EF's skoger mot luft

forurensning og brann 

- innføring av en ordning med ekstra EF-støtte for å skolere 

bønder med henblikk på produksjon og anvendelse av produksjons

metoder, som er forenlig med de miljømessige krav 

- innføring av en rekke foranstaltninger med sikte på å fremme 

ekstensifisering av produksjonen og nedleggelse av jord til 

landbruksformål, og opphør med landbruk ved en førtidspen

sjoneringsordning. 

I Grønnboken fra juli 1985 ble især følgende initiativer for en 

integrasjon av miljø- og landbrukspolitikken foreslått: 

1 ) brakkleggingsordning 

2) ekstensiviseringsordning 

3) omstillingsordning 

4) ordning for miljøfølsomme områder 

5) ordning for skogtilplantning 

6) ordning for opphør med landbruksvirksomhet 

De tre førstnevnte ordninger er obligatoriske for landene og det 

betyr at de skal gjennomføres. Det bør bemerkes at dette også er 

viktige produksjonsregulerende tiltak. Derimot er det frivillig 

for landene om de vil gjennomføre de tre sistnevnte ordninger. 

Regjeringen i Danmark la i oktober 1988 fram forslag om at de fem 

første ordninger skal gjennomføres. 
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Brakkleggingsordningen 

For å være berettiget til brakkleggingsstøtte må en bonde 

forplikte seg i minst 5 år ved å legge brakk et areal som 

tilsvarer minst 20% av gårdens areal. Dette arealet må i 

foregående periode ha vært dyrket med produkter som omfattes av 

en EF-markedsordning. Arealene skal brakklegges, men kan også 

tilplantes med skog eller anvendes til ikke-landbruksmessige 

formål. Den årlig støtte til det brakklagte areal skal etter EF

bestemmelsene utgjøre minst 875 D.kr/ha eller ca.87 D.kr/daa og 

maksimum 5250 D.kr/ha eller 525 D.kr/daa. I den danske regjerings 

lovforslag legges opp til et støttenivå på 1200 D.kr/ha eller 120 

D.kr/daa. 

Arealene kan legges i grønnbrakk med henblikk på ekstensiv 

gress/forproduksjon. I slike tilfeller kan støtten høyst utgjøre 

60% av støtten til alminnelig brakklegging. 

Ekstensivering 

Ordningen innebærer at bønder som forplikter seg til å redusere 

produksjonen av ett eller flere overskuddsprodukter med minst 20% 

kan oppnå støtte. 

Omstilling 

Ordningen innebærer at bønder som forplikter seg til å omstille 

produksjonen fra overskuddsprodukter til noen nærmere angitt 

ikke-overskuddsprodukter, kan oppnå støtte til dette. Internt i 

EF er ennå ikke gjennomføringsbestemmelsene for denne ordningen 

endelig fastlagt. 
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Miljøfølsomme områder 

Under denne ordning kan det i særlige miljøfølsomme områder ytes 

støtte til bønder som forplikter seg til å anvende produksjons

metoder som er særlig skånsomme overfor miljøet. 

Skogtilplanting 

Under denne ordning kan det ytes tilskudd til tilplanting med 

skog, dersom tilskuddsmottakeren har landbruk som hoved

inntektskilde. For å fremskynde ytterligere skogtilplantning er 

mottakerkretsen blitt utvidet til også å omfatte bønder som 

mottar støtte etter ekstensiverings- eller brakkleggings

ordningen, uansett hovedinntektskilde. Støtten til tilplanting 

gies som en engangsstøtte og kan høyst utgjøre 15.750 D.kr/ha 

eller maksimum 1575 D.kr/daa. Det Danske Landbrugsrådet opplyser 

at hver gård kan maksimum motta 40 000 ECU eller 354 000 D.kr og 

at dette er å anse som en investeringsstøtte. 

Opphør med landbruksvirksomhet 

Medlemslandene kan innføre støtte til heltidsbønder over 55 år, 

som forplikter seg til å helt innstille enhver landbruksvirksom

het ved enten: 

- å la jorden gå ut av enhver landbruksmessig anvendelse i minst 

5 år, f.eks. ved tilplanting, brakklegging, eller anvendelse til 

ikke-landbruksmessige formål, eller 

- å anvende jorden til omstrukturering av andre gårdsbruk, uten 

at produksjonen av overskuddsprodukter stiger. 

I første tilfelle kan det ytes en årlig refusjon på inntil 26.250 

D.kr. pr.gård i maksimum 10 år, men ikke etter at mottakeren er 

fylt 70 år. 
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Godtgjørelsen kan suppleres med en arealpremie på inntil 2.200 

D.kr/ha eller 220 D.kr/daa pr.år i den perioden produksjonen er 

innstilt, men i maksimum 10 år. 

Innenfor rammene av artikkel 19 i forordning nr.797/85 av 12. 

mars 1985 om forbedring av landbruksstrukturenes effektivitet har 

kommisjonen mottatt de to første søknadene (fra Tyskland og 

Storbritannia) om finansielt tilskudd til innføring av ordninger 

som skal beskytte miljøet i visse landdistrikter. Når det gjelder 

integrering av den miljømessige dimensjon i landbrukssektoren 

mener kommisjonen at Dir. 85/337/EØF av 5.7.1985 bør legges til 

grunn. I bilagene til dette direktiv blir det angitt hvilke 

landbruks-prosjekttyper hvor miljøhensyn, tvunget eller frivil

lig, skal vurderes. Kommisjonen vil foreslå en endring av dette 

direktiv, slik at det ved større landbruksprosjekter (omstruk

turering av gårdsbruk, endringer i vannsystemet, veier osv.) blir 

tvunget å vurdere innvirkning på miljøet. 

3.3.2. BRUK AV PESTICIDER 

Det generelle mål med EF's politikk er å minske bruken av 

kjemikalier i landbruket til et strengt minimum, ikke bare på 

grunn av de kjente farer for mennesker, fauna og flora, men også 

på grunn av usikkerhet med hensyn til de samvirkende langtidsvir

kninger av at slike stoffer slippes ut i miljøet. 

Kommisjonen har til hensikt å gå videre med revisjon av de 

eksisterende rettsforskrifter for pesticider. Dette gjelder 

følgende direktiver: 

1) Dir. 78/631/EØF om tilnærmelse av medlemslandenes lovgivning 

vedrørende klassifisering, emballering og etikering av farlige 

preparater (pesticider). 

2) Dir. 79/117/EØF om forbud mot markedsføring og anvendelse av 

plantebeskyttelsesmidler som inneholder visse virksomme stoffer. 
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3) Dir. 76/895/EØF om fastsettelse av maksimalgrenseverdier for 

pesticidrester på og i frukt og grønnsaker. Forslag ligger til 

behandling i Ministerrådet. 

4) Dir. 86/362/EØF om fastsettelse av maksimalgrenseverdier for 

innholdet av pesticidrester i og på korn. 

5) Dir. 86/363/EØF om fastsettelse av maksimalgrenseverdier for 

innholdet av pesticidrester i og på næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

6) Dir . 87/519/EØF om fastsettelse av største-innhold for 

uønskede stoffer og produkter i formidler. Nye endringer vedtatt 

i dir. 74.63 som iverksettes 3.12.1990. 

3.3.3. INTENSIVT HUSDYRBRUK OG INTENSIV PLANTEPRODUKSJON 

Ministerrådet godkjente i 1987 en ordning med støtte til 

ekstensivering av landbruksproduksjon og for bønder i miljømessig 

følsomme områder, som påtar seg å følge miljøvennlige metoder. 

Men det kreves ytterligere aksjoner for å beskytte miljøet, 

samtidig som lojale konkurransebetingelser sikres. I områder med 

tett konsentrasjon av intensivt husdyrbruk og intensiv plante

produksjon, er det viktig å redusere den eksisterende nitrat

forurensning eller den betydelige risikoen for nitrat- foru

rensning av overflate- og grunnvann ("sårbare områder"). 

Det vil i første rekke være nødvendig å definere EF-prosedyrer 

til identifikasjon og klassifisering av medlemsslandenes "sårbare 

områder". 

Kommisjonen har til hensikt å foreslå at medlemslandene setter 

opp programmer med henblikk på å oppnå rask og passende ned

skjæring av de nitratmengder som siver ut i jordsmonnet og inn i 

grunnvannet. En normal situasjon skal kunne gjenopprettes når 

tiden er moden for det. 



32 

Utslipp og lekkasje av husdyrgjødsel til overflatevann og 

grunnvann er spesielt stort i Nederland. Landet har en raskt 

voksende husdyrproduksjon basert på en ekstrem høy andel 

importert for, med ingen eller lave innførselsavgifter. 

Dette har ført til at 25% av grunnvannskildene snart kommer til å 

ha et nitratinnhold over maksimumsverdien på 50 mg/liter. 

Kommisjonen fremla i januar 1989 et forslag som bl.a. innebar at 

2 dyreenheter per hektar (0,2/daa) blir norm i "miljøsårbare 

områder". Nye regler i Nederland begrenser antallet til i 

gjennomsnitt 7 dyreenheter pr. hektar (variasjon mellom 12 og 4), 

samtidig som man i Nord-Tyskland har regler om 3 (0,3/daa) og i 

Danmark 2,3 (0,23/daa). Til sammenligning forutsetter gjødsels

forskriftene i Norge 4 daa pr.gjødselenhet, dvs. 2,5 dyreenheter 

pr. daa. 

Disse store variasjonene illustrerer ganske dramatiske for

skjeller i synet på spredeareal. 

3.3.4. PRODUKTKVALITET 

I EF's miljøprogram understrekes det at de muligheter som 

biodynamisk landbruk gir bør ikke undervurderes. Denne virksomhet 

har ikke bare gunstige innvirkninger på miljøet, men kan også 

sikre en spredning i produsentenes inntektskilder. Biodynamiske 

bruk kan nyte godt av en del støtteprogrammer for produksjon og 

markedsføring. For å øke antallet avsetningsmuligheter kreves det 

en egnet ramme for forskrifter som kan gi forbrukeren garantier 

med hensyn til produktets kvalitet og en passende beskyttelse for 

produsenten mot illojal konkurranse. 

3.4. GJENNOMFØRINGEN AV EF'S MILJØVERNPOLITIKK 

Oppfølgingen av EF's miljøvernpolitikk skal skje på 2 plan: 

1) På institusjonelt nivå i EF-organene 

2) På det nasjonale/lokale plan i de enkelte medlemsstater 
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EF har vedtatt meget ambisiøse målsetninger som er nedfelt i 

Kommisjonens siste handlingsprogram og i Enhetsakten. EF

kommisjonen og de andre EF-institusjonene må følge opp med 

utarbeidelse av planer for gjennomføringen. For at målsettingene 

skal kunne omsettes til praktisk politikk må dette gjenspeiles i 

konkrete forslag til reguleringstiltak som vedtas i Rådet . Dette 

er ingen direkte enkel prosess, og mange problemer kan være uløst 

selv om en sak er kommet så langt. 

Parlamentet har f.eks. flere ganger kommet med hard kritikk av 

Ministerrådet i miljøvernsaker. Det har blitt påpekt at de siste 

vedtak som er fattet "er kompromisser basert på minste felles 

mål, og at slike vedtak er i strid med Rhodos-erklæringen." 

En rapport utgitt av EF's parlamentarikerforsamling fastslår at 

resultatene ligger langt under ambisjonene i de forslagene som er 

fremlagt. EF's nå modifiserte krav om enstemmighet og behovet for 

dobbel lovbehandling - i Brussel og i hovedstedene - blir i 

rapporten tilskrevet endel av ansvaret for utilstrekkelige 

resultater. Rapporten legger vekt på innsats fra kommisjonens 

side for å øve påtrykk på medlemslandenes myndigheter. I 1985 ga 

kommisjonen 69 advarsler for ufullstendig eller manglende 

iverksettelse av felles-bestemmelser på områdene miljøvern og 

forbrukervern. 23 slike saker ble av kommisjonen brakt inn for 

EF-domstolen. Hittil har medlemslandene såvidt vites bøyd seg for 

domstolens kjennelser. 

Målsettingene er ambisiøse, men kan ikke gjennomføres før 

tilstrekkelige økonomiske midler settes av til miljøformål. 

Budsjettandelen for miljøvern for 1989 utgjør bare 0,08% av EF's 

totalbusjett. I det opprinnelige budsjettforslaget som var 

anbefalt av Rådet, ble det satt opp et mindre beløp enn nevnt 

over. Økningen skyldes hovedsaklig at Parlamentet gikk inn for en 

økning. 

De fleste andre av EF's saksområder har et finansieringsfond i 

ryggen. Det har ikke miljøvernområdet. 

Bevilgning av midler til miljøformål har skjedd på ad hoc basis, 

og beløpene har vært svært små. 
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4. NASJONALE SÆRKRAV OG EF'S LOVGIVNING 

4.1. GENERELT OM LOVGIVNINGEN 

Den gamle art. 100 krevde enstemmighet og det gav Danmark 

anledning til å blokkere det endelige vedtaket av 1985 om 

utslippskrav til småbiler. Danmark klarte å blokkere dette 

vedtaket i 2 år og det til stor ergrelse for resten av EF og 

særlig de store bilproduserende landene. 

Slike situasjoner hvor et enkelt land var i stand til å hindre 

harmoniseringsprosessen i fellesskapet, kunne bare unngås ved å 

åpne for flertallsvedtak i den nye Enhetsakten. 

For å gå med på dette krevde Danmark at den såkalte miljø

garantien skulle inn i traktatteksten. 

Art. lOOA inneholder en såkalt "miljøgaranti'' - den såkalte 

"Danish paragraph" som særlig Danmark presset på for å få med i 

teksten. Denne åpner for adgang til å innføre eller opprettholde 

strengere bestemmelser enn bestemmelser som vedtas for EF-området 

som helhet. Forutsetningen er at nasjonale særbestemmelser ikke 

må utgjøre en åpenbar eller skjult handelshindring. 

Generelt er et nasjonalt særkrav ikke diskriminerende om all 

import behandles likt, dvs. uten hensyn til hvor produktet er 

produsert og/eller at innenlands produksjon eller produkter får 

fortrinn i markedet. 

Dersom et medlemsland har eller innfører strengere bestemmelser 

skal EF-kommisjonen underrettes om dette. Kommisjonen skal 

deretter bekrefte at bestemmelsene ikke er i strid med vilkårene. 

Saken kan bringes inn for EF-domstolen av både kommisjonen og 

andre medlemsland. I siste instans er det domstolen som tar 

stilling til om vilkårene skal anses for tilfredsstilt. 

Bare unntaksvis har EF-land anledning til å innføre strengere 

nasjonale standarder enn det som er EF's felles standard. Hittil 

har Domstolen avgjort dette på en sak-til-sak basis. Hovedregelen 

er harmonisering av regelverket i samtlige land. 
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4.2. MINISTERRÅDET 

Ministerrådets oppgaver er å vedta EF's politikk. Hvert saks

område har sitt Ministerråd. I miljøvernsaker er det de ulike 

medlemsstatenes miljøvernministre som møtes for å fatte beslut

ninger. 

EF's Ministerråd består av ett medlem for hver av medlemsstatenes 

regjeringer. De 12 ministre har tilsammen 76 stemmer. 

I Ministerrådet avgjøres beslutningen enten ved enstemmighet, 

kvalifisert flertall eller ved simpelt flertall. I avstemninger 

hvor traktatene krever enstemmighet, betyr det at hvert land må 

stemme ja til forslaget. Hvis et land unnlater å stemme betyr 

dette allikevel at det er enstemmighet. I EF-traktatene har man 

tildelt hvert medlemsland et visst antall stemmer, så det totale 

er 76 stemmer i Ministerrådet. Det opereres med en veid stemme

givning hvor de ulike medlemsland tildeles stemmer i henhold til 

folketall. Et kvalifisert flertall er et flertall som er større 

enn simpelt flertall og må utgjøre minimum 54 av 76 stemmer. 

Kravet om kvalifisert flertall er utregnet slik at de store 

landene ikke alene kan oppnå kvalifisert flertall. Noen av de 

mindre landene må også være med eller minst 7 av de 12 medlems

statene må stemme for forslaget. 

Danmark har f.eks. 3 stemmer, mens Italia, Storbritannia, 

Frankrike og Tyskland har 10 stemmer hver. 

Simpelt flertall betyr at over halvparten av de avgitte stemmer 

skal være ja-stemmer. EF-kommisjonen tar alle sine beslutninger 

på grunnlag av simpelt flertall. 

Enhetsakten innfører at EF's ministerråd får adgang til å utpeke 

områder der EF's beslutninger om miljøverntiltak kan treffes ved 

kvalifisert flertall. Vedtak om å utpeke slike områder krever 

imidlertid enstemmighet. 

'· 
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4. 3. FLASKEPANT.ORDNINGEN I DANMARK 

Dette kapittelet og kapitlet om katalysatorer for småbiler og 

Nederland har til formål eksemplifisere og klargjøre hvordan EF 

forholder seg til nasjonale strengere/høyere miljøkrav enn 

lovgivning i EF og hvordan denne type ordninger blir vurdert. 

Domstolen traff i september 1988 en avgjørelse som kan få 

vidtrekkende betydning for medlemslandenes adgang til å gjennom

føre strengere miljøbestemmelser. 

Kommisjonen og Storbritannia hadde stevnet Danmark for brudd på 

EF's frihandelsregler ved å innføre strengere krav enn EF's om 

returflasker og forbud mot bruk av plastflasker. Domstolen var 

imidlertid ikke enig i at den danske regjering i hovedspørsmålet 

hadde opptrådt i strid med sine EF-forpliktelser. Domstolen 

begrunnet sin avgjørelse med at det kan være nødvendig å legge 

større vekt på miljøvern enn på frihandel. Det ble vist til at 

miljøvern i følge Enhetsakten er et viktig hensyn. 

EF-domstolens "milde" vurdering av flaskepantordningen i Danmark 

kan ha sammenheng med at ordningen var særdansk og ikke hadde 

store konsekvenser for de andre landene. Her må en også huske på 

at det ikke finnes felles EF-regler på dette området. 

Presedensbetydningen av EF-domstolens vurderinger i denne saken 

bør derfor ikke overdrives (Rensvik, 1989). 

• 
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4.4. KATALYSATORER FOR SMÅBILER OG NEDERLAND 

EF's miljøvernministre kom 24.november 1988 fram til et felles 

minimumskrav for utslipp fra småbiler. Nederland, Vest-Tyskland, 

Danmark og Hellas gikk imidlertid inn for enda strengere krav, på 

linje med gjeldene krav i bl.a. USA, Østerrike, Sveits og Japan. 

Dette møtte sterke protester fra bilindustrien. Det skulle vise 

seg at denne industrien hadde stor innflytelse på myndighetene i 

enkelte land, f.eks. endret Vest-Tyskland standpunkt underveis 

som følge av presset. 

Nederland gjorde det klart at de i februar 1989 ville innføre en 

avgiftspolitikk som stimulerer til kjøp av biler som oppfyller 

strengere forurensningskrav enn EF's minimumskrav. Dette 

impliserer at ved kjøp av biler som tilfredsstiller USA og EFTA

normene gis en skattereduksjon på 1700 Gylden, tilsvarende 6000 

kr. Ved kjøp av biler som tilfredsstiller EF-normene før disse 

trer i kraft, gis en lette på 850 gylden . Det kan være nyttig å 

merke seg at det kanskje ikke bare er nasjonale miljøvern

interesser Nederland ivaretar gjennom skatteordningen. Landet 

produserer nemlig Volvoer som overholder USA's normer, mens de 

øvrige europeiske bilfabrikker har tilrettelagt produksjon etter 

EF - normene. 

Kommisjonen signaliserte at denne saken ville komme opp for EF

domstolen. Regjeringen i Nederland hadde på forhånd bebudet at 

den ville støtte seg til dommen om Danmarks ordning med bruk av 

tomflasker. 

Imidlertid frafalt kommisjonen kravet om at Nederland skulle 

utsette innføringen av den omtalte avgiftspolitikken . Europa

parlamentets miljøvernkomite gikk mot 1 stemme inn for strengere 

miljøstandard for små biler enn det Ministerrådet tidligere hadde 

vedtatt. EF-kommisjonen og Europa - parlamentet ble i april enige 

om å skjerpe EF's standardkrav ang. eksosutslipp fra små biler. 

Kommisjonen har lagt fram et revidert forslag som innebærer at EF 

fra 1993 vil ha de samme standardkrav som USA. 
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De kravene som ble vedtatt i fjor høst skal gjelde fra 1991 i 

stedet for 1993. 

Kommisjonens endringsforslag har fått tilslutning fra Europa

parlamentet, og kan nå vedtas av Ministerrådet med kvalifisert 

flertall. En opprettholdelse av Ministerrådets tidligere vedtak 

vil derimot kreve enstemmighet, noe som i denne saken er politisk 

umulig. 

EF's nye politikk på dette området vil kreve en betydelig 

omstilling for blant annet fransk og italiensk bilindustri. 

Både saksgangen beskrevet og sakens natur skulle være av stor 

interesse for norsk opinion. I kontrast til flaskepantordningen i 

Danmark kan denne avgjørelsen få betydelige økonomiske konsek

venser for enkelte lands bilindustri. 

Dessuten fantes det i utgangspunktet vedtatte regler for området. 

Men det er viktig å merke seg at saken ikke kom opp for EF

domstolen og at det dermed ikke finnes en juridisk avgjørelse som 

kan danne presedens for lignende saker. Saken ble avgjort på 

miljøvernminister-møtet 9.juni 1989 . Resultatet ble at fra 1.juli 

1992 skal alle nye bensin-bilmodeller tilfredsstille USA 

standarden på 19g CO pr. test og 5g NOx+HC pr. test. Fra 

31.desember 1992 skal alle nye bensindrevne kjøretøy tilfreds

stille kravet om 22g CO pr.test og 5,8g NOx+HC pr. test. 

Til sammenlikning har det i Norge vært krav om bruk av kataly

sator for nye bilmodeller fra 1.1.1989. 

4.5. REALITETENE OG EF-DOMSTOLEN 

I 1986 innledet kommisjonen 155 advarselsprosesser, hvorav 10 

endte ved Domstolen. Med unntak av flaskedommem har alle 

domsavgjørelser gått ensidig i favør av kommisjonen . 

Belgia lå på topp når det gjelder manglende oppfølging av EF's 

miljøvernlovgivning. I 1986 brøt Belgia 21 direktiver, mens 

Storbritannia brøt kun ett. 
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Tidligere miljøvern-kommisjonær Stanley Clinton Davis bemerket i 

en av sine siste taler som kommisjonær at "ingenting hadde vært 

mer frustrerende i løpet av hans tjenestetid enn å se hvor mye 

administrativ og politisk energi som ble brukt på å oppmuntre, 

overtale eller true medlemsstatene til å innføre direktivene i 

sine nasjonale lovverk." 

Faktisk har medlemsland blitt klaget inn for Domstolen fordi de 

har vært for ivrige med å innføre EF-reguleringer. Danmark ble 

dømt for å ha . fastsatt en tidligere dato enn EF for innføring av 

obligatorisk testing av nye kjemiske stoffer (1.okt 1980 i stedet 

for 18.sept 1981) . Katalysatorsaken mot Nederland er en liknende 

sak som er beskrevet under kap. 4.4 . 

5. EF'S FRAMTIDIGE ØKONOMISKE UTVIKLING 

5.1. INDUSTRI - ØKONOMI - KONKURRANSEEVNE OG MILJØ 

I forbindelse med endringen av Romatraktaten uttalte kommisjonen 

at de er overbevist om at utviklingen av strenge miljønormer er i 

overensstemmelse med, ja ofte nødvendig for, beskyttelse og 

forbedring av den konkurransemessige stilling for EF's næringsliv 

i fremtiden. Stadig flere av EF's offisielle publikasjoner slår 

fast at naturens ressurser både danner grunnlaget og setter 

grensene for framtidig økonomisk utvikling. 

EF-kommisjonen har uttalt at de er overbevist om at EF-indust

riens konkurranseevne på verdensmarkedene i årene som kommer, vil 

være sterkt avhengig av dens evne til å produsere varer og 

tjenester som ikke medfører forurensning. Strengere miljønormer 

vil være til beskyttelse og forbedring av den konkurransemessige 

stilling for EF's fremtidige næringsliv. 

Dessuten satses det på å minst oppfylle de normene som hoved

konkurrentene setter. EF tar også mål av seg til å være mer 

aktiv i å bidra med internasjonale miljøforslag . 
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Fellesskapet mener at det er den eneste veien å gå dersom man 

skal kunne klare å løse problemer som sur nedbør, forurensning, 

og utslipp av farlige kjemikalier og avfall. 

EF mener også at Fellesskapet kan spille en viktig rolle for å 

løse de store problemene mange utviklingsland strir med, blant 

annet ørkenspredning, ødeleggelsen av tropeskogene og den 

eksplosive byveksten. Dette er problemer som hele den vestlige 

verden, og deriblant EF, i stor grad har bidratt til å skape og 

opprettholde. 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i 

Paris har regnet ut at de totale miljøskadene i Vest-Europa 

utgjør i dag 5% av bruttonasjonalproduktet (BNP). Paradoksalt nok 

tilsvarer dette beløpet hele Belgias BNP og det er omtrent det 

samme som den forventede samlede gevinsten av EF's indre marked, 

hvis vi holder oss til EF-kommisjonens egne beregninger. 

Ved den tekniske høyskolen i Berlin har den vesttyske økonomen 

Lutz Wicke laget en grundig samfunnsøkonomisk analyse av 

situasjonen i Vest-Tyskland. Miljøskadene koster Vest-Tyskland 

minst 100 milliarder D-Mark i året, rundt 370 milliarder kroner. 

Det er 6% av BNP og det dobbelte av forsvarsutgiftene. Eller: 

omtrent det samme som Vest-Tysklands samlede handelsoverskudd pr. 

år de siste årene. Bare skogskadene koster landet over 20 

milliarder kroner i året, regnet som tap i papir- og trelastin

dustrien, turistindustrien og andre berørte bransjer. 

Vest-Tyskland bruker rundt 2% av BNP utelukkende på å rydde opp i 

problemene. I samleposten miljøvern brukes over 20 milliarder D

Mark, rundt 75 milliarder kroner. Investeringene i miljøvern og 

miljøteknologi har allerede skapt 400 000 nye arbeidsplasser. Et 

eget Nordsjø-program til 20 milliarder D-Mark er lansert. 

Men det er ikke nok, mener Lutz Wicke. Vest-Tyskland er et av 

verdens mest industrialiserte land. Det tar lang tid å rydde opp, 

og det tar land tid å komme på offensiven . En del av de rense- og 

uslippskravene som er innført, går lenger enn de norske 

(Lind,1989. 
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Dette er helt konkrete situasjoner og faktiske tall å forholde 

seg til. Disse tallene innbefatter ikke omkostninger i forbin

delse med de helsemessige skader som påføres befolkningen. Slike 

skader sier EF at de ennå ikke klarer å sette tall på. 

5.2. TANKER FREMOVER - FREMTIDSPERSPEKTIV 

I EF-rapporten 11 The Costs of Non-Europa" (Ceccini-rapporten) har 

man regnet ut at EF-landene samlet vil spare rundt 5% av BNP ved 

å fjerne grensene. Dette tilsvarer over 1500 milliarder kroner og 

i tillegg vil man få rundt 5 millioner nye arbeidsplasser - etter 

en nedgang i sysselsettingen de første årene. Økonomiske 

undersøkelser av 11 000 selskaper i EF-området har blitt foretatt 

for å se på hvilke stordriftsfordeler og kostnadsbesparelser et 
11 grenseløst 11 EF-marked vil gi. Det er her viktig å merke seg at 

BNP-begrepet ikke tar med kostnader forbundet med miljø- og 

ressursbevaring. Slike elementer inngår selvsagt i det samfunns

messige totalregnskapet. 

I dag inngår bruken av forurensende typer energi og tran.sport på 

plussiden i BNP-regnskapet. Det kan man ikke fortsette med i 

framtiden. Det er vel temmelig meningsløst å snakke om BNP-vekst 

så lenge livsgrunnlaget ødelegges i raskt tempo? 

Denne innvendingen til den tradisjonelle sosialøkonomien er en av 

hovedpunktene i Brundtlandkommisjones rapport og er en av 

forutsetningene for en "bærekraftig utvikling" . 

5.3. KRITISKE RØSTER OG KOMMENTARER 

I EF-parlamentet sitter det totalt 518 valgte delegater og av 

disse er 20 samlet i en gruppe som benevnes for Regnbuekoallis

jonen. Denne gruppen er sammensatt av ulike lands representanter 

som har samlet seg for å spesielt fremme miljøpolitiske stand

punkter i parlamentet. Dessuten finnes det innen gruppen flere 

EF-motstandere. 
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Under valget av delegater i juni i år var miljøvern ett av de 

sentrale temaene. Det førte til rekordoppslutning for de ''grønne" 

partiene. De siste opplysninger tyder på at De Grønne og 

Regnbuefraksjonen blir representert i to separate grupperinger, 

med henholdsvis 30 og 13 representanter. I Vest-Tyskland noterte 

De Grønne seg 8,5% av stemmene og beholder sine 7 representanter. 

I Frankrike gikk De Grønne inn med 10,8% og i Italia debuterte De 

Grønne med 6.5% . Før valget nå i sommer bestod Regnbuegruppen av 

7 delegater fra Vest-Tyskland, 4 danske, Regnbuegruppen består nå 

av 1 representant fra henholdsvis Irland, Skottland, Belgia, 

Frankrike, 2 fra Spania, 3 fra Italia og 4 fra Danmark. De Grønne 

består av 1 representant fra henholdsvis Portugal og Spania, 2 

fra Nederland, 3 fra Belgia, 7 fra Italia og 8 fra henholdsvis 

Tyskland og Frankrike. 

De to danske EF-motstanderne i EF-parlamentet, Jens Petter Bonde 

og Else Hammerich har uttalt at det er "mangel på folkestyre i EF 

og at de ''nærmest må gjøre opprør for å fortsette med sin egen 

miljøpolitikk". Bonde som har sittet 9 år i parlamentet sier at 

"EF nekter oss å advare mot en rekke kjemiske giftstoffer og 

godtar heller ikke at kjemiske løsningsmidler kan føre til 

alvorlige helseskader. EF gir ingen erstatning for slike skader". 

Else Hammerich sier at hun ikke er imponert over at Danmark vant 

saken om returflasker ved EF- domstolen i Luxembourg. Det 

skandaløse er at det tok sju år å få avgjort saken og at en slik 

sak i det hele tatt kommer opp for en domstol. Dessuten innebærer 

dommen at den danske Miljøstyrelsen ikke lenger kan bestemme 

hvilke flasker som skal ut på markedet og om de er egnet til 

gjenbruk. Får man mer enn 30 forskjellige flasketyper på 

markedet, vil systemet med returflasker ikke lenger fungere, 

mener danske miljøvernmyndigheter. 
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6. NORSK MILJØPOLITIKK 

6.1. SENTRALE HOVEDPUNKTER 

Norge var blant de første landene i verden som i 1972 opprettet 

et eget Miljøverndepartement. På en del miljø-områder ligger vi 

handlingsmessing i forkant, f.eks. i det praktiske arbeidet med å 

redusere utslipp som skader ozonlaget, som gir sur nedbør og 

klimaendringer. 

I Miljøvernminister Sissel Rønbecks redegjørelse i Stortinget 

25.april 1989 ble bl.a. disse punktene trukket fram som sentrale: 

Det vil bli lagt opp til en pris- og avgiftspolitikk som 

sørger for at miljøkostnadene blir reflektert i energi

prisene. 

Det gjelder særlig prisene på fossile brensler. 

Prisutviklingen har uhyre stor betydning for de globale 

karbondioksyd-utslippene. Regjeringen vil derfor fortsatt 

være innstilt på å støtte opp om OPEC's politikk med sikte 

på å holde oljeprisene oppe på et rimelig høyt nivå. 

Utslippene av klor-fluor-karboner (KFK), som bidrar bl.a. 

til nedbryting av ozon-laget, skal bli halvert i 1991 i 

forhold til 1986 og 90% reduksjon innen 1995. 

Utslippene av svovel skal reduseres med 50% innen 1993 i 

forhold til nivået i 1980. 

Det skal foretas en reduksjon av miljøgift- og næringssalt

utslipp med 50% til Nordsjøen innen 1995 i forhold til 

nivået i 1985. 

I 1988 ble det innført en egen miljøavgift på plantevern

midler. Avgiften ble økt i 1989 og utgjør nå 8% av omset

ningsvedien. 
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1. mars 1989 ble det innført ny forskrift om husdyrgjødsel. 

1 . april 1988 ble det innført miljøavgift på handelsgjødsel. 

Avgiften er trappet opp i år og utgjør dermed ca. 6% av de 

samlede gjødselkostnadene . 

7. MILJØPOLITIKK I EF OG NORGE - KONTRAST ELLER LIKHET? 

Hvordan er EF's miljøpolitikk i forhold til Norges? I norsk 

miljøpolitikk legges det stor vekt på å forbedre miljøkvaliteten 

og på å redusere forurensningene fra vår industri, landbruk o.l. 

Målsettingene og ønsket utvikling er kanskje ikke så forskjellig 

i norsk og EF's miljøpolitikk. 

Evnen til å omsette målene i praksis synes større i Norge enn i 

EF jfr. innføringen av katalysator på biler. Norge er rikt land 

og vi er enige om at noe må gjøres med vårt miljø dvs. forbedre 

det. Videre er vi et lite land med oversiktlige forhold. Dessuten 

har vi en administrasjon som er i stand til å iverksette relativt 

kompliserte tiltak. Ut fra dette er det sannsynlig at man i 

Norge vil være i stand til å føre en tøffere miljøpolitikk enn 

det man til syvende og sist vil være i stand til innenfor EF 

området (Sollerud, 1989). 

Samlet sett er Norges miljøtilstand meget god. Norge har innført 

en omfattende miljølovgivning som stadig er under utvikling. Vårt 

ambisjonsnivå er høyt. Den som har forhandlet med EF-land kan 

bekrefte dette. At EF på enkelte området, f.eks. for avfall og 

drikkevann, har strengere regler enn oss, har sammenheng med at 

problemene er andre eller langt større. En tilpasning fra norsk 

side skulle forøvrig ikke by på problemer . Når vi likevel kan se 

at miljøsituasjonen også hos oss har forverret seg de siste 10-15 

år, har dette først og fremst sammenheng med den økte biltrafikk, 

som vel blir den største miljøutfordringen for alle indus

trialiserte land i årene framover (Surlien, 1989). 
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Innføringen og overgangen til det indre marked skal i prinsippet 

bidra til en miljøpolitisk samordning. Men samtidig er det klart 

at EF's overordnede filosofi er basert på økonomisk vekst

tankegang. Et sentralt begrep her er det overordnede målet om fri 

varebevegelse og om tiltak som ikke hindrer fri handel. 

Som tidligere nevnt har EF lagt seg på atskillig lavere terskler 

for bl.a. utslipp, enn hva de nordiske land har vedtatt. 

Slike lavere krav i EF har i stor grad sammenheng med målet om 

fri varebevegelse. EF's miljøvernlovgivning er dessverre i for 

stor grad preget av minimumsstandarder, - i mange tilfeller et 

resultat av kompromisser. 

Det enkelte land kan innføre strengere miljøvernregler, men 

vilkåret er at strengere nasjonale bestemmelser ikke er et middel 

til vilkårlig forskjellsbehandling eller utgjør en skjult 

handelshindring. Dersom tiltak er handelshindrende vil saken bli 

prøvd av kommisjonen og i siste instans av domstolen. Som 

eventuelt medlem kan Norge altså befinne seg i en situasjon hvor 

vi risikerer å bli stevnet for EF-domstolen fordi vi vil 

opprettholde høyere miljøkrav enn EF-landene kan bli enige om. 

Erik Lykke sier i boken Norge-EF-Europa at "etter alt å dømme 

befinner Norge seg på jumboplass i Vest-Europa når det gjelder å 

få i stand funksjonsdyktige ordninger for giftig avfall". Den 

danske regjering har tilkjennegitt at den vil gå raskere til 

verks enn den norske for å reduserer utslippene av den andre 

hovedkilden til sur nedbør: nitrogenoksyd. Dette til tross for at 

Danmark med sin avhengighet av fossilt brensel har en helt annen 

energisituasjon enn Norge. I denne sammenheng er det verdt å 

merke seg at St.meld. nr.46 "Miljø og utvikling'' fastslår at 

Norge har høyere NOx-utslipp pr. innbygger enn bl.a. Danmark, men 

at dette hovedsaklig skyldes våre relativt store fiskeflåte og 

den omfattende innenriks sjøtransporten. Disse kildene står for 

ca. 40% av våre samlede NOx-utslipp i 1986 når utenriks sjøfart 

holdes utenfor. Det har vært en kraftig stigning i NOx-utslipp 

fra 1975 til 1986. Denne veksten skyldes bl . a. en sterk vekst i 

kjøp og bruk av personbiler. 

r 
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Når det gjelder produkter med klorfluorkarbonder (KFK), har Norge 

og Norden høyere ambisjoner enn EF. 

Selv om det i Norge ikke produseres klorfluorkarboner (KFK), 

sikter myndighetene mot å videreføre en nedtrapping av bruken. EF 

følger Montreal-avtalen som tilsier 20% reduksjon innen utgangen 

av 1993 og 50% reduksjon innen utgangen av 1998. Norge vil ha 50% 

reduksjon innen 1991 og 90% reduksjon eller mer innen utløpet av 

1995. Norge starter i tillegg den prosentvise reduksjonen med et 

"dårligere" utgangspunkt i det KFK i spraybokser ble forbudt i 

Norge allerede i 1981 (Rensvik, 1989). 

Erik Lykke skriver i boken "Norge - EF - Europa" at EF har 

innført mer omfattende regler enn Norge om kontroll med farlige 

stoffer og farlig avfall, og for å forebygge ulykker med 

kjemikalier. EF har også innført strengere krav enn de som 

gjelder i Norge om miljømessing vurdering av nye prosjekter. 

Kommisjonen later også til å ha lagt større vekt enn norske 

miljømyndigheter på å begrense forurensende utslipp til vann. 

Innholdet i EF's beslutninger tyder på at innsamling av opplys

ninger for å følge utviklingen og kontrollere at bestemmelsene 

gjennomføres, blir tillagt minst like stor vekt som i Norge. 

Hvilke krav og målsettinger har Danmark og Vest-Tyskland på 

miljøsiden og hvordan kommer Norge ut ved en sammenligning med 

disse landene? Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 

har på oppdrag utført en undersøkelse som gjaldt sentrale 

industrigreiner i Vest-Tyskland, USA, Sverige og Norge. 

Rapporten konkluderer med at "Samlet synes norsk forurensnings

politikk og norsk miljøregulering å ha vært mindre streng enn i 

USA og Vest-Tyskland." " Industriens innflytelse har (i Norge) 

vært stor og ofte resultert i gunstige kompromisser med myn

dighetene." 
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8. INTERNASJONALT SAMARBEID 

De siste 15 år har Norge og Norden spilt en meget aktiv rolle 

internasjonalt på miljøvernets side. Vi har benyttet oss av 

muligheten til å gå inn der behovet er størst fordi vi har vært 

ubundet av blokktilknytning. 

Sammen med de øvrige land i Norden har vi hatt tyngde både langs 

øst/vest- og nord/sør-linjene. Særlige forutsetninger har vi hatt 

på områder som gjelder hav- og luftforurensning og miljøbistand 

til u-land. 

Det er en klar styrke for Norge internasjonalt at lederen for 

Verdenskommisjonens miljørapport er Norges statsminister. 

Den beskrivelse av det globale miljøs situasjon som rapporten 

framlegger, kan ingen forbli upåvirket av. Norge har et særlig 

ansvar for oppfølging av rapporten. For å løse de globale 

problemene vi står ovenfor, trengs det et bredt internasjonalt 

samarbeid. Å overlate slike omfattende utfordringer til enkelte 

land eller en blokk er ikke en farbar vei. Denne type arbeid 

krever så absolutt at noen, som har anerkjennelse og faglig 

tyngde, er villig til å fungere som aktive pådrivere. I denne 

sammenheng og i dette perspektiv blir vel også EF som internas

jonalt forum for å bedre verdens miljøtilstand, en forholdsvis 

liten og ensartet organisasjon. 

Erik Lykke har i boken "Norge-EF-Europa" uttalt at vi også må ta 

hensyn til at det offentlige forvaltningsapparatet og internas

jonale organisasjoner er utilstrekkelige redskaper, særlig hvis 

vi ønsker å legge større vekt på å forebygge at alvorlige miljø

skader skal oppstå. Hverken OECD, FN's økonomiske kommisjon for 

Europa eller FN's miljøstyre treffer vanligvis avgjørelser som er 

bindende. Avgjørelsene er formet som uttalelser og råd. Mange 

hevder at disse har hatt beskjeden innvirkning på den faktiske 

utvikling. 

Norge økte i 1988 i vesentlig grad den økonomiske støtten til 

FN's miljøorganisasjon, UNEP. Det er denne organisasjonen som har 

drevet fram forhandlingene om Montreal-avtalen. 

r 
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Nær 40 land som representerer over 80% av verdensforbruket av 

ozonødeleggende stoffer, har forpliktet seg til å følge Montreal

avtalen om å halvere KFK-bruken (klorflourkarboner) i 1998 i 

forhold til 1986-nivå. 

Montreal-avtalen åpner for nye forhandlinger dersom uttynningen 

av ozonlaget skjer raskere enn antatt. Den norske regjering 

arbeider aktivt for å legge grunnlaget for slike forhandlinger . 

I løpet av de siste årene har FN gjenvunnet mye av sin autoritet. 

Organisasjonen har høstet stor anerkjennelse for sin rolle, 

særlig i Iran/Irak-krigen, i Afghanistan og Kampuchea. Også USA 

og Sovjetunionen legger nå større vekt på FN i utenriks

politikken. Alt dette gjør at det nå er større tro internasjonalt 

på at det skal bli mulig å løse de store miljø- og utviklings

problemene. Denne gryende optimismen understøttes av det faktum 

at det internasjonale miljøvernsamarbeidet aldri har hatt større 

fart og omfang enn nå. 

I løpet av 1980-årene har det forekommet en rekke konflikter 

mellom ulike land, både i Europa, Sør-Amerika, Asia og Afrika, 

som har sitt utspring i miljøhensyn. 

Innenfor internasjonale konflikter i forbindelse med vannres

surser har det forekommet f.eks. strid mellom Egypt, Etiopia og 

Sudan om vannføringen i Nilen, mellom Frankrike, Nederland, 

Sveits og Vest-Tyskland om industriutslipp i Rhinen og mellom 

Kampuchea, Laos, Thailand og Vietnam om vannføringen i Mekong. 

Motsetningene mellom nasjonal selvråderett og internasjonal 

innflytelse på miljøproblemer er forsterket av de store avvikene 

som eksisterer mellom nivået på den industrielle utvikling og den 

kapasiteten ulike land har til å sette iverk effektive tiltak. 
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I en rekke industriland har strenge regler, økt offentlig 

motvilje til lokalisering av mottaks- og destruksjonanlegg for 

kjemikalier, industriutslipp og spesialavfall og stadig stigende 

kostnader til risikable avfallsordninger ført til en utvikling av 

lovlig og ulovlig frakt og dumping til utviklingsland - spesielt 

afrikanske land med svært lite eller mangelfull miljø-lovgivning. 

Nasjonale forsvarsbestemmelser og -institusjoner er maktesløse 

stilt ovenfor globale og regionale miljøtrusler. 

Uansett hvor teknologiske avanserte militære midler er, så kan de 

ikke snu overutnyttelsen av ressurser eller gjenopprette tapt 

økologisk balanse. 

Den internasjonale forskningsorganisasjonen World Watch 

Institute har i rapporten "State of the World" 1989 uttalt at 

absolutt suverenitet ikke lenger er et hensiktsmessig begrep. 

Uten et effektivt "miljømessig diplomati" som høster multinas

jonale avtaler med formål å begrense eller forby produksjon av 

substanser som er uforenelige med miljøhensyn, er hvert land 

overlatt til utfallet av andre lands handlinger. Internasjonal 

koordinering og samarbeid vil i fremtiden spille en avgjørende 

rolle for miljømessig sikkerhet. 
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Vedlegg 1 

KOPI AV DELER AV ROMATRAKTATEN. 

KAPITTEL 3 - TILNÆRMELSE AV LOVGIVNINGEN. 

ARTIKKEL 100 OG lOOA. 

AVSNITT VII - MILJØ 

ARTIKKEL 130R TIL OG MED ARTIKKEL 130T. 

r 
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KAPITEL 3 

TILNÆRMELSE AF LOYGIVNINGERNE 

Artikel 100 

På forslag af Kommissionen udsteder Rådet med enstemmighed direk
tiver om indbyrdes tilnærmelse af Medlemsstatemes ved lov eller admini
strativt fastsatte bestemmelser, der direkte indvirker på fællesmarkedets 
oprettelse eller funktion. 

Europa-Parlamentet og Det økonomiske og sociale Udvalg skal hores 
om direktiver, hvis gennemførelse kunne indebære en ændring af lovbe
stemmelser i en eller flere Medlemsstater. 

Anikel JODA(*) 

I . Uanset artikel 100 og medmindre andet er bestemt i denne Traktat, fin
der følgende bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af 
de i artikel 8 A fastsatte mål. Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal på forslag af Kommissionen, i samarbejde med Europa-Parlamentet 
og efter høring af Det økonomiske og sociale Udvalg, vedtager de foran
staltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af Medlemsstatemes ved 
lov eller administrativt fastsatte bestemmelser, der vedrører det indre mar
keds oprettelse og funktion. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser 
vedrorende den frie bevægelighed for personer og bestemmelser vedrøren
de ansattes rettigheder og interesser. 

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikker
hed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyt
telsesniveau. 

4. Når en Medlemsstat, efter at Rådet med kvalificeret flertal har vedta
get en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendige at anvende na
tionale bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvi
ses i artikel 36, eller som vedrører beskyttelse af arbejdsmiljøet eller miljø
beskyttelse, giver den Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser. 

Kommissionen bekræfter de pågældende bestemmelser efter at have 
konstatere(, at de ikke er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en 
skjult begrænsning af samhandelen mellem Medlemsstateme. 

l.ianset den i artikleme 169 og 170 fastsatte fremgangsmåde kan Kom
missionen eller en Medlemsstat henvende sig direkte til Domstolen. hvis 
de finder, at en anden Medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fast
satte befojelser. 

5. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de rele
vante tilfælde en beskvttelsesklausul. der bemvndi!ær Medlemsstateme til 
med en eller flere af d~ ikke-økono~iske be~ndelser, der er nævnt i arti 
kel 36. at træffe foreløbige foranstaltninger, der er undergivet en fælle s
skabskontrolprocedure. 

(*) AnikJcn indsat ved anikcl 18 i EFA. 
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Artikel 130 R (*) 

I . Fællesskabets virke på miljøområdet har til formål : 

at bevare, beskytte og forbedre kvaliteten af miljøet, 

at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed, 

at sikre, at naturens ressourcer udnyttes forsigtigt og fomuftigt. 

2. Fællesskabets foranstaltninger på miljøområdet bygger på principper
ne om forebyggende indgreb, om udbedring af miljøskader fortrinsvis ved 
kilden og om, at forureneren betaler. Kravene med hensyn til miljøbeskyt
telse er en vigtig bestanddel af Fællesskabets politik på andre områder. 

3. Ved udarbejdelsen af Fællesskabets foranstaltninger på miljøområdet 
skal der tages hensyn til: 

- eksisterende videnskabelige og tekniske data, 

- de miljømæssige forhold i de forskellige områder i Fællesskabet, 

- fordele og ulemper ved foranstaltningens gennemførelse eller und
ladelse, 

- den økonomiske og sociale udvikling i Fællesskabet som helhed og 
den afbalancerede udvikling i dets områder. 

4. Fællesskabet handler på miljøområdet i det omfang, de i stk. 1 anføne 
mål kan gennemføres bedre på fællesskabsplan end på rent nationalt plan. 
Med forbehold af visse foranstaltninger af fællesskabskarakter drager Mea
lemsstateme omsorg for finansiering og gennemforelse af de øvrige foran
staltninger. 

5. lnden for rammeme af deres respektive beføjelser samarbejder Fælles
skabet og Medlemsstateme med tredjelande og med kompetente intematio
nale organisationer. De nærmere bestemmelser vedrørende samarbejdet for 
så vidt angår Fællesskabet nedfældes i aftaler mellem dette og de pågæl
dende tredjepaner, idet disse aftaler forhandles og indgås i overensstem
melse med artikel 228. 

Det foregående afsnit berører ikke medlemsstatemes kompetence til at 
forhandle i intemationale organer og indgå intemationale aftaler. 

Ar11'kel 130 S (*) 

Rådet træfTer med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter 
høring af Europa-Parlamentet og Det økonomiske og sociale Udvalg afgø
relse om de foranstaltninger, der skal iværksættes af Fællesskabet. 

Rådet fastsætter på de i foregående stykke anfone betingelser. hvad der 
henhører under afgørelser. som skal træfTes med kvalificeret flertal. 

Artikel I 30 T(*) 

Beskyttelsesforanstaltninger. som vedtages i fællesskab i henhold til ar
tikel I 30 S, er ikke til hinder for, at de enkelte Medlemsstater opretholdc;
eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger. som er forenelige med 
denne Traktat. 

l'l Afsnit \fli omfaner artikel 130 R. 130 S og 130T. således som det er indsat i Traktatens tredje 
del ved anikel 25 i EFA. 
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Vedlegg 2 

OVERSIKT OVER INTERNASJONALE AVTALER AV SÆRLIG BETYDNING FOR 

MILJØVERN OG NATURRESSURSFORVALTNING 

HAAG-DEKLARASJONEN 

Det ble etablert kontakt på direkte og personlig plan mellom en 

rekke stats- og regjeringssjefer høsten og vinteren 1988/89 for å 

starte prosessen som skal lede til et globalt forpliktende 

samarbeid for kontroll og reduksjon av klimagassutslippene 

(karbondioksyd, klorflourkarboner) til atmosfæren. Den franske, 

nederlandske og norske statsministeren møttes i Haag 30.desember 

1988 og la grunnen for et initiativ for å etablere et mer 

effektivt internasjonalt samarbeid til vern av atmosfæren. 

Arbeidet førte til at 24 stats- og regjeringssjefer ga sin 

tilslutning til en deklarasjon som stiller nye krav til internas

jonalt samarbeid om miljø og utvikling. 

Haag-deklarasjonen tar på denne bakgrunn til orde for nye 

folkerettslige prinsipper og mer effektive internasjonale 

beslutningsprosesser. Deklarasjonen anbefaler at det etableres en 

ny internasjonal autoritet med ansvar for å forhindre oppvarming 

av jordkloden. Dette kan skje ved at det opprettes en ny 

institusjon, eller ved at det bygges på eksisterende institus

joner. Denne autoriteten skal kunne treffe beslutninger ved 

flertallsvedtak. 

HELSINGFORS-KONVENSJONEN 

Konvensjonen er en tilleggsprotokoll til konvensjonen om 

langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (ECE

konvensjonen av 1979). ECE (Economic Commission for Europe) er 

FNs økonomiske organisasjon for Europa (øst og vest) samt USA og 

Canada. Signaturlandene forplikter seg til minst 30% reduksjon av 

svovelutslippene innen 1993 med utgangspunkt i utslippene i 1980. 

r 



57 

OSLO-KONVENSJONEN 

Konvensjon om bekjempelse av havforurensninger ved dumping fra 

skip og fly, 1972. Konvensjonens formål er å verne menneskenes 

helse, levende ressurser og livet i havet, rekreasjonsmuligheter 

og annen rettmessig bruk av havnene mot forurensninger som 

skyldes dumping av forurensende stoffer fra skip og fly. 

Under konvensjonen kan en komme frem til forbud eller regulering 

av dumping av kjemiske stoffer. Oslo-konvensjonen gjelder for det 

åpne hav og territorialfarvann i Nordsjøen og det nord-østlige 

del av Atlanterhavet og de arktiske hav. Blant de viktigste 

avtalene som er gjort gjennom Oslokonvensjonen er forbud mot 

forbrenning av avfall til havs som skal gjennomføres innen 1994. 

BERN-KONVENSJONEN 

Konvensjonen om vern av ville planter og dyr og deres naturlige 

leveområder, 1979. Konvensjonens formål er å verne vill flora og 

fauna og deres naturlige leveområder, og å fremme regionalt 

samarbeid om slikt vern. Det legges særlig vekt på vern av truede 

og sårbare arter, herunder truede og sårbare trekkende arter. 

GENEVE-DEKLARASJONEN 

Geneve-deklarasjonen er en erklæring som ble vedtatt av de 

kontraherende parter i Barcelona-konvensjonen på det 4.ordinære 

møtet i Geneve (september 1985). Barcelona-konvensjonen omhandler 

beskyttelse av Middelhavet mot forurensning. Det er knyttet 4 

protokoller til konvensjonen og disse omhandler; dumping fra skip 

og fly, sikkerhetstiltak ved oljeforurensning, forurensning og 

utslipp fra landbaserte kilder og spesielt vernever<lige områder. 
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