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DIREKTIVER
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/71/EF
af 13. december 2007
om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter
i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

tivet bør ses i sammenhæng med forskrifterne i bilag IV
til Marpol, der åbner mulighed for at udlede spildevand
på havet under særlige omstændigheder. Dette bør ikke
berøre strengere afleveringskrav for skibe, der er vedtaget
i overensstemmelse med folkeretten.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i
havne til driftsaffald og lastrester fra skibe (1), særlig artikel 15,
og

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse
med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, som er oprettet ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2099/2002 (2) —

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
(1)

Bilag IV til Marpol 73/78 om forebyggelse af forurening
med spildevand fra skibe trådte i kraft den 27. september
2003, og dens reviderede version trådte i kraft den 1.
august 2005.

Artikel 1
Bilag II til direktiv 2000/59/EF erstattes af teksten i bilaget til
dette direktiv.

(2)

I artikel 16 i direktiv 2000/59/EF fastsættes det, at
gennemførelsen af dette direktiv udsættes for spildevands
vedkommende indtil 12 måneder efter ikrafttrædelsen af
bilag IV til Marpol.
Artikel 2
Gennemførelse

(3)

Skibsføreren på et skib, som planlægger at anløbe en
havn i Fællesskabet, er i henhold til artikel 6 i direktiv
2000/59/EF forpligtet til at udfylde formularen i bilag II
til direktivet og meddele disse oplysninger til den
myndighed eller det organ, der er udpeget til dette
formål af den medlemsstat, hvor havnen er beliggende.

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 15. juni 2009. De tilsender straks Kommissionen disse
bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

(4)

Der henvises ikke til spildevand i bilag II, og det bør
derfor ændres for at medtage spildevand som en yderligere type driftsaffald, der skal gives meddelelse om inden
anløb af havnen. Bestemmelserne om spildevand i direk-

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

(1) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 81. Ændret ved direktiv 2002/84/EF
(EFT L 324 af 29.11.2002, s. 53).

(2) EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 93/2007 (EUT L 22 af 31.1.2007, s. 12).
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2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
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Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2007.
Artikel 3

På Kommissionens vegne

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

Jacques BARROT

Næstformand

DA

14.12.2007

Den Europæiske Unions Tidende

L 329/35

BILAG
OPLYSNINGER, DER SKAL MEDDELES INDEN ANLØB AF HAVNEN I
(Bestemmelseshavn som anført i artikel 6 i direktiv 2000/59/EF)
1. Navn, radiokaldesignal og eventuelt skibets IMO-havnekendingsbogstaver og -nummer:
2. Flagstat:
3. Forventet anløbstidspunkt (ETA):
4. Forventet afsejlingstidspunkt (ETD):
5. Foregående anløbshavn:
6. Næste anløbshavn:
7. Sidste havn, hvor driftsaffald blev afleveret, og datoen herfor:
8. Afleverer De (sæt kryds i det relevante felt)
alt



noget af



intet af



Deres affald til modtagefaciliteten i havnen?
9. Type og mængde af det affald og de rester, der skal afleveres og/eller beholdes om bord, og maksimal lagerkapacitet i
procent:
Hvis alt affald afleveres, udfyldes anden kolonne, hvor det er relevant.
Hvis noget eller intet affald afleveres, udfyldes alle kolonner.

Type

Affald, der skal
afleveres
m3

Skønnet affaldsmængde, der vil
Maksimal lagerka- Affaldsmængde, der Den havn, hvor det blive produceret
pacitet til rådighed beholdes om bord resterende affald vil mellem meddelelsen
og næste anløbsm3
m3
blive afleveret
havn
m3

Spildolie
Slam
Lastvand
Andet (specificeres)
Skrald
Madrester
Plast
Andet
Spildevand (1)
Lastrelateret
affald (2) (specificeres)
Lastrester (2) (specificeres)
(1) Spildevand må udledes til søs i overensstemmelse med regel 11 i bilag IV til Marpol 73/78. Hvis det er hensigten at foretage en
tilladt udledning til søs, skal felterne om spildevand ikke udfyldes.
(2) Kan være et skøn.
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Noter:
1. Disse oplysninger kan anvendes til havnestatskontrol og til andre inspektionsformål.
2. Medlemsstaterne bestemmer, hvilke organer der skal have genparter af denne meddelelse.
3. Denne formular skal udfyldes, medmindre skibet er omfattet af en undtagelse i henhold til artikel 9 i direktiv
2000/59/EF.
Jeg bekræfter,
— at ovennævnte enkeltheder er nøjagtige og korrekte, og
— at der er tilstrækkelig lagerkapacitet til rådighed om bord til at opbevare det affald, der frembringes mellem denne
meddelelse og den næste havn, i hvilken affaldet vil blive afleveret.
Dato ............................................................................
Tidspunkt...................................................................
Underskrift ................................................................
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