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I
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
er obligatorisk)

FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 595/2008
af 16. juni 2008
om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse industri-, landbrugs- og fiskeriprodukter
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 26,

principperne i Kommissionens meddelelse fra 1998 om
autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (2).
(5)

Forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres.

(6)

Under hensyn til nærværende forordnings økonomiske
betydning bør der henvises til sagens hastende karakter
som anført i punkt I, nr. 3, i protokollen om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er
knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union
og til traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.

(7)

Da suspensionerne i denne forordning begynder den
1. juli 2008, bør forordningen anvendes fra samme
dato og straks træde i kraft —

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Det er i Fællesskabets interesse helt eller delvis at suspendere den fælles toldtarifs autonome toldsatser for en
række nye produkter, som ikke er anført i bilaget til
Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 (1).

KN- og Taric-koderne 5603 12 10 20 og 8504 40 84 20
for to produkter, der er anført i bilaget til forordning (EF)
nr. 1255/96, bør tages ud af listen, da det ikke mere er i
Fællesskabets interesse at opretholde suspensionen af den
fælles toldtarifs autonome toldsatser.

Varebeskrivelsen for otte produkter bør ændres for at
tage hensyn til den tekniske produktudvikling og de
økonomiske tendenser på markedet. Produkterne bør
anses for at være taget ud af listen og bør derfor igen
opføres som nye produkter.

Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for
suspensionerne i bilaget til forordning (EF) 1255/96 for
at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og
økonomiske udvikling. Dette bør ikke udelukke, at
visse foranstaltninger bringes til ophør før tiden eller
videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en
økonomisk begrundelse herfor i overensstemmelse med
EFT L 158 af 29.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1527/2007 (EUT L 349 af 31.12.2007, s. 7).

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende
ændringer:
1) De produkter, der er anført i bilag I til denne forordning,
indsættes.
2) De produkter, hvis KN- og Taric-koder er anført i bilag II til
denne forordning, udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2008.
(2) EFT C 128 af 25.4.1998, s. 2.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Luxembourg, den 16. juni 2008.
På Rådets vegne
D. RUPEL
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BILAG I
Varer omhandlet i artikel 1, stk. 1:
Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

10 % (2)

1.7.2008-31.12.2012

Natriumhypophosphitmonohydrat

0%

1.7.2008-31.12.2012

10

Dinatriumdisilikat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Diammoniumwolframat
wolframat)

(ammoniumpara-

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Titannitrid med partikelstørrelse ikke over
250 nm

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Natriumtoluen-4-sulfinat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Methyl-p-tolylsulfon

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (Benziothiazolinon (BIT))

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Præparat baseret på et koncentrat, der indeholder 45 vægtprocent eller derover, men
ikke over 55 vægtprocent af herbicidaktivstoffet penoxsulam som vandig opslæmning

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Katalysator i form af piller, bestående af 60
vægtprocent (± 2 vægtprocent) kobberoxid
på en aluminiumoxidbærer

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Katalysator på basis af aluminosilikat (zeolit),
bestemt til alkylering af aromatiske
kulbrinter, transalkylering af alkylaromatiske
kulbrinter eller oligomerisering af olefiner (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Pasta indeholdende 75 vægtprocent eller
derover, men ikke over 85 vægtprocent
kobber samt uorganiske oxider, ethylcellulose og et opløsningsmiddel

0%

1.7.2008-31.12.2012

KN-kode

Taric

Varebeskrivelse

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

Sødkirsebær, tilsat alkohol, også med
indhold af sukker på 9 vægtprocent, med
diameter ikke over 19,9 mm, med sten, til
anvendelse i chokoladevarer (1)

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00
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Taric

Varebeskrivelse

78

Blanding af phytosteroler, der er udvundet af
træ og træbaserede olier (tallolie), i form af
pulver med en partikelstørrelse på ikke over
300 μm, indeholdende

25.6.2008

Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

0%

1.7.2008-31.12.2012

— 60 vægtprocent eller derover, men ikke
over 80 vægtprocent sistosterder
— ikke over 15 vægtprocent campesteroler
— ikke over 5 vægtprocent stigmasteroler
— ikke over 15 vægtprocent beta-sitostanoler

ex 3904 10 00

20

Poly(vinylchlorid)-pulver, ikke blandet med
andre stoffer, med en polymerisationsgrad
på 1 000 (± 100) monomerenheder, en
varmetransmissionskoefficient (K-værdi) på
60 eller derover, men ikke over 70, a
rumvægt på 0,35 g/cm3 eller derover, men
ikke over 0,55 g/cm3, et indhold af flygtige
stoffer på mindre end 0,35 vægtprocent, en
gennemsnitlig kornstørrelse på 40 μm eller
derover, men ikke over 70 μm, og et
gennemfald ved maskevidden 120 μm på
ikke over 1 vægtprocent, uden indhold af
vinylacetatmonomer, til fremstilling af skilleplader til batterier (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 10 69

91

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3919 90 69

96

Bånd af acrylskum, belagt på den ene side
med et varmeaktiverbart klæbestof eller med
et trykfølsomt acrylklæbestof og på den
anden side med et trykfølsomt acrylklæbestof og en beskyttende slipfolie, med en
vedhæftningsevne (peel adhesion) ved en
vinkel på 90 ° på over 25 N/cm (efter
ASTM D 3330)

ex 3919 90 69

97

Biaxialt orienteret polypropylenfolie i ruller,
med:

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

— et lag af selvklæbende klæbemiddel
— en bredde på 363 mm eller derover, men
ikke over 507 mm
— en samlet tykkelse på 10 μm eller
derover, men ikke over 100 μm
til brug som beskyttelse af LCD-displays
under fremstillingen af LCD-moduler (1)

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

Folie af poly(ethylenterephtalat) af en
tykkelse på ikke over 20 μm, belagt på
begge sider med et gastæt lag bestående af
en polymermatrix, hvori der er dispergeret
silica, af en tykkelse på ikke over 2 μm

25.6.2008

DA

KN-kode

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/5

Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

Folie af polyamid af en tykkelse på ikke over
20 μm, belagt på begge sider med et gastæt
lag bestående af en polymermatrix, hvori der
er dispergeret silica, af en tykkelse på ikke
over 2 μm

0%

1.7.2008-31.12.2012

Fiberdug, af vægt ikke over 20 g/m2,
bestående af spunbonded og smelteblæste
fibre anbragt i en sandwich-konstruktion,
hvor de to yderlag består af tynde endeløse
fibre (diameter 10 μm og derover, men ikke
over 20 μm), og midterlaget består af meget
tynde endeløse fibre (diameter 1 μm eller
derover, men ikke over 5 μm), til fremstilling
af bleer og bleindlæg til spædbørn og
lignende hygiejnebind (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

Fiberdug:

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

Taric

Varebeskrivelse

ex 3920 92 00

30

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

— af vægt på 30
over 60 g/m2

g/m2

og derover, men ikke

— indeholdende fibre af polypropylen eller
af polypropylen og polyethylen
— også med påtryk
— på den ene side er 65 % af det
samlede overfladeareal forsynet med
runde blærer af tværmål på 4 mm,
der består af fæstnede, ophøjede og
ubundne krølfibre, der egner sig til
at fastgøre ekstruderede hægtematerialer; de øvrige 35 % af overfladearealet består af sammenlimede fibre
— den anden side har en glat og utekstureret overflade,
der indgår i fremstillingen af bleer og
bleindlæg til spædbørn samt lignende sanitære artikler (1)

ex 7005 10 25

10

Floatglas:
— af tykkelse 2,0 mm og derover, men ikke
over 2,4 mm
— på den ene side forsynet med et reflekterende lag af tindioxid tilsat fluor

ex 7005 10 30

10

Floatglas:
— af tykkelse 4,0 mm og derover, men ikke
over 4,2 mm
— med en gennemskinnelighed på 91 % og
derover, målt ved hjælp af en lyskilde af
D-type
— på den ene side forsynet med et reflekterende lag af tindioxid tilsat fluor
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Taric

Varebeskrivelse

60

Plader af natronkalkglas:

46

— med et deformationspunkt på over
570 °C

25.6.2008

Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

0%

1.7.2008-31.12.2012

— af tykkelse 1,7 mm og derover, men ikke
over 2,9 mm
— med målene 1 144 mm (± 0,5 mm) ×
670 mm (± 0,5 mm) eller 1 164 mm (±
0,5 mm) × 649 mm (± 0,5 mm)
— og også forsynet med:
— et lag af indiumtinoxid eller
— et net af elektroder fremstillet af sølvpasta og dækket af dielektrisk materiale

ex 7007 19 20

20

Plader af hærdet eller delvis hærdet glas med
et tværmål på 81 cm og derover, men ikke
over 186 cm, med et eller flere lag af polymerer, også malet eller med farvet eller sort
keramik omkring kanterne, til anvendelse
ved fremstilling af varer henhørende under
pos. 8528 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Bånd af en legering af aluminium og magnesium, der indeholder:

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

— 93,3 vægtprocent og derover aluminium
— 2,2 og derover, men ikke over 5 vægtprocent magnesium, og
— højst 1,8 vægtprocent af andre legeringsdele,
i ruller, af tykkelse på 0,14 mm og derover,
men ikke over 0,40 mm, og af bredde på
12,5 mm og derover, men ikke over
89 mm, med en brudstyrke på 285 N/mm2
og derover og en forlængelse på 1,0 % og
derover på brudstedet

ex 7607 20 99

10

Aluminiumslamineret folie af samlet tykkelse
på højst 0,123 mm, der består af et lag af
aluminium af tykkelse på højst 0,040 mm,
et underlag af polyamid og polypropylen og
et beskyttelseslag mod korrosion af flussyre,
til anvendelse ved fremstilling af lithiumpolymer-batterier (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Stænger af en titanlegering, der opfylder
standard EN 2002-1 eller EN 4267

0%

1.7.2008-31.12.2012

25.6.2008

DA

KN-kode

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/7

Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

Stænger, profiler og tråd af en titan- og
aluminiumlegering, med indhold af aluminium på 1 vægtprocent og derover, men
ikke over 2 vægtprocent, til anvendelse ved
fremstilling af lyddæmpere og udstødningsrør i pos. 8708 92 eller 8714 19 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

Plader eller ruller af en legering af titanium
og silicium med et indhold af silicium på
mindst 0,15 vægtprocent og højst 0,60
vægtprocent, til brug ved fremstilling af:

0%

1.7.2008-31.12.2012

Taric

Varebeskrivelse

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

— udstødningssystemer til forbrændingsmotorer, eller
— rør i underposition 8108 90 60 (1)

ex 8108 90 50

40

Plader af titaniumlegering, til fremstilling af
konstruktionsdele til flyvemaskiner (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Plader, bånd og folie af en titan-, kobber- og
niobiumlegering, med indhold af kobber på
0,8 vægtprocent og derover, men ikke over
1,2 vægtprocent og med indhold af niobium
på 0,4 vægtprocent og derover, men ikke
over 0,6 vægtprocent

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Bæreplade
af
aluminiumsiliciumcarbid
(AlSiC-9) til elektroniske kredsløb

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 33 90

10

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

Forbrændingsmotorer med gnisttænding,
med frem- og tilbagegående eller roterende
stempel, med slagvolumen ikke under
300 cm3 og effekt ikke under 6 kW og
ikke over 20,0 kW, til fremstilling af
— selvkørende græsslåmaskiner med siddeplads
henhørende
under
pos.
8433 11 51
— traktorer
henhørende
under
pos.
8701 90 11, hvis hovedfunktion er som
græsslåmaskine, eller
— 4-takts slåmaskiner med slagvolumen på
mindst 300 cm3 henhørende under pos.
8433 20 10
— sneplove og sneblæsere
under pos. 8430 20 (1)

henhørende

ex 8407 90 10

20

To-takts-forbrændingsmotorer, med slagvolumen ikke over 125 cm3, til fremstilling af
plæneklippere henhørende under pos.
8433 11 eller sneplove og sneblæsere
henhørende under pos. 8430 20 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Pitchkonnektor til anvendelse ved fremstilling af LCD-fjernsynsmodtagere (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012
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Autonom toldsats

Gyldighedsperiode

Materiale bestående af polariseret folie, også
i ruller, der på den ene eller begge sider er
forstærket med et gennemsigtigt materiale

0%

1.7.2008-31.12.2012

Modul til for- eller baggrundsbelysning, med
en længde på 300 mm eller mere, men ikke
mere end 600 mm, med en lysgiver med en
række af mindst 3 og højst 9 specifikke
røde, grønne og blå lysdioder med en chip,
monteret på et trykt kredsløbskort (PCB),
med belysningen tilkoblet forsiden og/eller
bagsiden af et fjernsynsapparat med fladskærm (1)

0%

1.7.2008-31.12.2008

Taric

Varebeskrivelse

ex 9001 20 00

10

ex 9405 40 39

10

(1) Henførsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser (se artikel 291 til 300 i
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 — EFT L 253 af 11.10.1993 s. 1).
(2) Der anvendes specifik tillægstold.
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BILAG II
Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2:
KN-kode

Taric

3815 90 90

85

3919 10 69
3919 90 69

91
96

5603 11 10
5603 11 90
5603 12 10
5603 12 90

20
20
20
50

7607 20 99

10

8108 90 50

30

8407 33 90
8407 90 80
8407 90 90

10
10
10

8407 90 10

20

8504 40 84

20

9001 20 00

10
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 596/2008
af 24. juni 2008
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr.
1580/2007 af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96, (EF) nr. 2201/96
og (EF) nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grøntsager (1), særlig
artikel 138, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 1580/2007 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 138 i forordning (EF) nr. 1580/2007, fastsættes som anført i tabellen i
bilaget.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 25. juni 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2008.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 350 af 31.12.2007, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 24. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode

(1)

Fast importværdi

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

41,8
36,3
58,4
45,5

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

156,8
22,9
111,0
96,9

0709 90 70

JO
TR
ZZ

216,7
98,7
157,7

0805 50 10

AR
TR
US
ZA
ZZ

131,4
135,6
93,5
109,1
117,4

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

87,1
88,6
108,3
76,2
121,0
94,9
85,9
94,1
94,5

0809 10 00

IL
TR
US
ZZ

121,6
189,3
236,6
182,5

0809 20 95

TR
US
ZZ

382,4
353,8
368,1

0809 30 10, 0809 30 90

IL
US
ZZ

144,8
245,1
195,0

0809 40 05

IL
TR
ZZ

157,7
131,9
144,8

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).
Koden »ZZ« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 597/2008
af 24. juni 2008
om ændring af forordning (EF) nr. 372/2007 om fastsættelse af midlertidige migrationsgrænser for
blødgørere i tætningsmateriale i låg bestemt til kontakt med fødevarer
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

midlertidige specifikke migrationsgrænser (SMG) for
summen af visse blødgørere, der anvendes som tætningsmateriale i låg, således at den frie omsætning af disse
varer ikke bringes i fare, og at låg og fødevarer, der
udgør en betydelig risiko, øjeblikkeligt udelukkes fra
markedet, samtidig med at industrien gives tilstrækkelig
tid til at færdigudvikle tætningsmateriale, der overholder
de SMG, der er fastsat ved direktiv 2002/72/EF som
ændret ved direktiv 2007/19/EF. Det fastsættes i forordningen, at overgangsperioden skal vare til den 30. juni
2008.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og
genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse
af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF (1), særlig artikel 5, stk.
1, og

(3)

I december 2007 oplyste fødevare- og lågproducenterne
Kommissionen om, at den mængde låg testet for overholdelse af direktiv 2002/72/EF, der vil være på markedet
i juli 2008, ikke er tilstrækkelig til, at fødevareindustrien
kan emballere problematiske fødevarer såsom fødevarer i
olie, pesto og fedtholdige saucer. Der er udviklet visse
løsninger, som ikke fungerer sammen med alle varer.
Andre løsninger produceres ikke i alle lågstørrelser. For
flere løsningers vedkommende foreligger der endnu ikke
data om forseglingens holdbarhed og migrationsniveauer
under langtidsopbevaring.

(4)

Først fra juli 2008 vil der begynde at være låg til rådighed, der overholder direktiv 2007/19/EF, og på samme
tidspunkt vil fødevareindustrien begynde at teste mulige
låg-løsninger. I betragtning af at fedtholdige fødevarer,
der emballeres med de pågældende låg, er resultatet af
årstidsbestemt produktion, og at fødevareproducenterne
har brug for et vist tidsrum til at teste og udvælge den
løsning, der passer til deres produkter, bør der fastsættes
en yderligere overgangsperiode, hvori låg, der overholder
forordning (EF) nr. 372/2007, som en undtagelse fra
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, litra b), i direktiv
2007/19/EF kan anvendes til emballering af fødevarer.
Overgangsperioden bør i overensstemmelse med samme
afsnit, litra d), udløbe den 30. april 2009.

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 372/2007 (4) er
der opstillet regler for omsætning af tætningsmateriale i
låg som omhandlet i artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, litra b),
i direktiv 2007/19/EF i en overgangsperiode, i afventning
af at samme direktiv er gennemført. Der fastsættes

(5)

Forordning (EF) nr. 372/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(1) EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.
(2) EUT L 91 af 31.3.2007, s. 17. Berigtiget i EUT L 97 af 12.4.2007,
s. 50.
(3) EFT L 220 af 15.8.2002, s. 18. Senest ændret ved direktiv
2008/39/EF (EUT L 63 af 7.3.2008, s. 6).
(4) EUT L 97 af 12.4.2007, s. 9.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I Kommissionens direktiv 2007/19/EF af 2. april 2007
om ændring af direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer
og –genstande bestemt til at komme i berøring med
levnedsmidler og af Rådets direktiv 85/572/EØF om fastsættelse af listen over simulatorer, der skal anvendes ved
kontrol med migration af bestanddele fra plastmaterialer
og -genstande, der er bestemt til at komme i berøring
med levnedsmidler (2) præciseres det, at tætningsmateriale
i låg er omfattet af Rådets direktiv 2002/72/EF (3). Det
fastsættes, at medlemsstaterne senest den 1. maj 2008
skal vedtage foranstaltninger, der tillader fri omsætning
af tætningsmateriale i låg, hvis det overholder de specifikke migrationsgrænser (SMG), der er fastsat ved direktiv
2002/72/EF som ændret. I henhold til artikel 3, stk. 1,
tredje afsnit, litra b), i direktiv 2007/19/EF skal medlemsstaterne fra den 1. juli 2008 forbyde fremstilling og
import af låg indeholdende tætningsmateriale, som ikke
opfylder kravene.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 372/2007 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1 affattes således:

L 164/13

ninger, der fungerer som tætningsmateriale i disse låg, som
derfor samlet består af to eller flere lag af forskellige typer
materialer, markedsføres i Fællesskabet, hvis de restriktioner
og specifikationer, der er fastsat i bilaget til denne forordning, er overholdt.«

2) I artikel 2 ændres »30. juni 2008« til »30. april 2009«.

»Artikel 1
Uanset artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, litra b), i direktiv
2007/19/EF kan låg indeholdende plastlag eller plastbelæg-

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2008.
På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 598/2008
af 24. juni 2008
om ændring af forordning (EF) nr. 589/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for æg
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(5)

For at undgå forskelsbehandling af æg, der er produceret
i EF, og importerede æg, når overgangsperioden er
udløbet, bør nærværende forordning anvendes fra den
1. juli 2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den
Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, litra d),
sammenholdt med artikel 4, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

Efter forenklingen af handelsnormerne for æg bør
medlemsstaterne kun dispensere fra mærkningskravet,
hvis de erhvervsdrivende anmoder herom. For at give
medlemsstaternes myndigheder mulighed for at gennemføre de nye regler blev der dog fastsat en overgangsperiode på et år fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008, jf.
artikel 11, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr.
557/2007 af 23. maj 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1028/2006 om
handelsnormer for æg (2), for så vidt angår mærkning
af æg til forarbejdning, som er produceret i EF eller i
tredjelande.

Fra 1. juli 2008 kan medlemsstaternes myndigheder
dispensere fra mærkningskravet for EF-æg til forarbejdning. Der er ikke fastsat tilsvarende foranstaltninger for
æg importeret fra tredjelande. Ifølge princippet om national behandling, jf. artikel 2, nr. 2.1, i aftalen om
tekniske handelshindringer, bør en eventuel dispensation
fra mærkningskravet uden forskel også gælde for varer
importeret fra tredjelande.

Gives der dispensation fra mærkningskravet, bør der fastsættes regler for at kontrollere, at de umærkede æg i
sidste ende reelt leveres til fødevareindustrien.

Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 510/2008 (EUT L 149 af 7.6.2008, s. 61).
EUT L 132 af 24.5.2007, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr.
1336/2007 (EUT L 298 af 16.11.2007, s. 3). Forordning (EF) nr.
557/2007 afløses af forordning (EF) nr. 589/2008 (EUT L 163 af
24.6.2008, s. 6) fra 1. juli 2008.

Artikel 11 i forordning (EF) nr. 589/2008 affattes således:
»Artikel 11
Mærkning
af
æg,
fødevareindustrien

der

leveres

direkte

til

1.
Medmindre andet er fastsat i sundhedsbestemmelserne,
kan medlemsstaterne give erhvervsdrivende, der anmoder om
det, dispensation fra mærkningsforpligtelserne i punkt A.III.1.
og A.IV.3. i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1234/2007, hvis
æggene leveres direkte fra produktionsstedet til fødevareindustrien.
2.

I de i tilfælde, der er nævnt i stk. 1, gælder følgende:

a) De medlemsstater, hvor produktionsstedet ligger, underretter myndighederne i de pågældende medlemsstater om
dispensationen fra mærkningskravet, før der finder leveringer sted.
b) Hvis dispensationen vedrører en leverandør i et tredjeland, leveres æggene kun til industrien, hvis myndighederne i den medlemsstat, der giver dispensationen,
kontrollerer æggenes endelige bestemmelsessted med
henblik på forarbejdning.
c) Fødevirksomheden bærer det fulde ansvar for leveringen
og forpligter sig til kun at anvende æggene til forarbejdning.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. juli 2008.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2008.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 599/2008
af 24. juni 2008
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 412/2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for
import af frosset oksekød til forarbejdning
Forordning (EF) nr. 412/2008 bør derfor berigtiges —

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),
særlig artikel 32, stk. 1, og

Artikel 1
Bilag II til forordning (EF) nr. 412/2008 erstattes af teksten i
bilaget til nærværende forordning.

ud fra følgende betragtninger:
(1)

I bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr.
412/2008 (2) er der som følge af en fejl henvist til
forordning (EF) nr. 382/2008.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juni 2008.
På Kommissionens vegne
Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 98/2008 (EUT L 29 af 2.2.2008, s. 5). Forordning (EF) nr. 1254/1999 afløses af forordning (EF) nr. 1234/2007
(EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) fra den 1. juli 2008.
(2) EUT L 125 af 9.5.2008, s. 7.
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BILAG
»BILAG II
Angivelser omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra c)
— på bulgarsk:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)/месо, предназначено за преработка в …
[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на
одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) №
412/2008

— på spansk:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación …
[productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número
de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento
(CE) no 412/2008

— på tjekkisk:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A]
[výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení,
v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 412/2008

— på dansk:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter)
(B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed,
hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008

— på tysk:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [AErzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung
des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 412/2008

— på estisk:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode]
(kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus
(EÜ) nr. 412/2008

— på græsk:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα
Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της
εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
412/2008

— på engelsk:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [Bproducts] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 412/2008

— på fransk:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de …
[produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro
d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no
412/2008

— på italiensk:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione …
[prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e
numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 412/2008

— på lettisk:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A
produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 412/2008

— på litauisk:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A]
[produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas
ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 412/2008

— på ungarsk:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [Atermék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást
végző létesítmény engedélyezési száma) 412/2008/EK rendelet

— på maltesisk:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [ProdottiA] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru. 412/2008
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— på nederlandsk:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten]
[B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en
toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG)
nr. 412/2008

— på polsk:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / Mięso przeznaczone do
przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne
miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie)
/ rozporządzenie (WE) nr 412/2008

— på portugisisk:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação …
[produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número
de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE)
n.o 412/2008

— på rumænsk:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A]
[produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 412/2008

— på slovakisk:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A]
[výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v
ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 412/2008

— på slovensk:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi …
[proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št.
odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 412/2008

— på finsk:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [Bluokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa
jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 412/2008

— på svensk:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter]
[B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer
för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008«
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DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/56/EF
af 17. juni 2008
om

fastlæggelse

af

en

ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske
(havstrategirammedirektivet)

foranstaltninger

(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

(3)

Havmiljøet er en værdifuld arv, der som sådan må
beskyttes, bevares og, hvor det er muligt, genoprettes
med det endemål at opretholde biodiversiteten og tilvejebringe mangfoldige og dynamiske oceaner og have, der
er rene, sunde og produktive. I den forbindelse bør dette
direktiv bl.a. fremme integrationen af miljøhensyn i samtlige relevante politikområder og udgøre den miljøpolitiske søjle i EU’s fremtidige havpolitik.

(4)

I tråd med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram (4) er der blevet
opstillet en tematisk strategi til beskyttelse og bevaring
af havmiljøet, idet det generelle mål er at fremme en
bæredygtig udnyttelse af havet og bevare de marine
økosystemer.

(5)

Udviklingen og gennemførelsen af den tematiske strategi
bør sigte mod at bevare de marine økosystemer. Denne
tilgang bør omfatte beskyttede områder og bør omfatte
alle menneskelige aktiviteter, som påvirker havmiljøet.

(6)

Etableringen af beskyttede havområder, herunder
områder, der allerede er eller skal udpeges i henhold til
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring
af naturtyper samt vilde dyr og planter (5) (i det følgende
benævnt »habitatdirektivet«), Rådets direktiv 79/409/EØF
af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (6) (i det
følgende benævnt »fugledirektivet«) samt internationale
og regionale aftaler, som Det Europæiske Fællesskab
eller berørte medlemsstater har indgået, udgør et vigtigt
bidrag til opnåelsen af en god miljøtilstand i henhold til
dette direktiv.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Havområder, der hører under EU-medlemsstaternes overhøjhed eller jurisdiktion, omfatter havområder i Middelhavet, Østersøen, Sortehavet og det nordøstlige Atlanterhav, herunder havområderne omkring Azorerne,
Madeira og De Kanariske Øer.

Det er klart, at der ofte er for store belastninger af
havenes naturressourcer og for stort pres på havets
økologiske ydelser, og at Fællesskabet må reducere sin
påvirkning af havene, uanset hvor virkningerne heraf
viser sig.

(1) EUT C 185 af 18.8.2006, s. 20.
(2) EUT C 206 af 29.8.2006, s. 5.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2006, (EUT C 314 E
21.12.2006, s. 86), Rådets fælles holdning af 23.7.2007 (EUT
242 E af 16.10.2007, s. 11) og Europa-Parlamentets holdning
11.12.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse
14.5.2008.

af
C
af
af

(4) EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
(5) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Senest ændret ved direktiv
2006/105/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368).
(6) EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Senest ændret ved direktiv
2006/105/EF.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Etableringen af sådanne beskyttede områder i henhold til
dette direktiv vil være et vigtigt skridt i retning af opfyldelsen af de forpligtelser, der blev indgået på verdenstopmødet om bæredygtig udvikling og i konventionen
om den biologiske mangfoldighed, der blev godkendt
ved Rådets afgørelse 93/626/EØF (1), og vil bidrage til
skabelsen af sammenhængende og repræsentative net af
sådanne områder.

rimeligt forhold til risikoen for havmiljøet, forudsat at
enhver beslutning om at undlade at træffe foranstaltninger er behørigt begrundet.

(12)

Kystvande, inklusive havbund og undergrund, er en integreret del af havmiljøet og bør som sådan også være
omfattet af dette direktiv, for så vidt som de særlige
miljømæssige aspekter af havmiljøet ikke allerede er
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (2)
eller anden fællesskabslovgivning, således at komplementariteten sikres, samtidig med at unødige overlapninger
undgås.

(13)

Da havmiljøet i sagens natur er grænseoverskridende, bør
medlemsstaterne samarbejde for at sikre en koordineret
udarbejdelse af havstrategier for hver havregion eller
subregion. Havregioner eller subregioner deles såvel
med andre medlemsstater som med tredjelande, og
medlemsstaterne bør derfor bestræbe sig mest muligt
på at sikre tæt koordinering med alle de berørte
medlemsstater og tredjelande. Når det er praktisk
muligt og hensigtsmæssigt, bør denne koordinering
sikres ved hjælp af de eksisterende institutionelle strukturer i havregionerne eller subregionerne, især de regionale havkonventioner.

(14)

Medlemsstater, der grænser op til den samme havregion
eller subregion, der er omfattet af dette direktiv, og hvor
havets tilstand er så kritisk, at der er behov for øjeblikkelig handling, bør bestræbe sig på at blive enige om en
handlingsplan, der indebærer hurtigere iværksættelse af
indsatsprogrammerne. I disse tilfælde bør Kommissionen
opfordres til at overveje at bistå medlemsstaterne med
tiltag, der understøtter deres forstærkede indsats for at
forbedre havmiljøet ved at gøre den pågældende region
til et pilotprojekt.

(15)

Ikke alle medlemsstaterne har havområder som defineret
i dette direktiv, og virkningerne af de bestemmelser i
dette direktiv, som udelukkende vedrører de medlemsstater, der har havområder, bør derfor begrænses til
disse medlemsstater.

(16)

Eftersom en indsats på internationalt plan er nødvendig
for at opnå samarbejde og koordinering, bør dette
direktiv skabe endnu større sammenhæng mellem Fællesskabets og dets medlemsstaters bidrag inden for internationale aftaler.

Der skal anvendes en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter, samtidig med at en
bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser skal
muliggøres, og der bør i den forbindelse lægges vægt
på at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i Fællesskabets havmiljø, på at fortsætte med at beskytte og
bevare havmiljøet samt på at forhindre yderligere forringelser.

For at disse målsætninger kan opfyldes, er der behov for
en gennemskuelig og sammenhængende lovramme.
Denne ramme bør bidrage til at skabe sammenhæng
mellem de forskellige politikker og fremme integreringen
af miljøhensyn i andre politikker som f.eks. den fælles
fiskeripolitik, den fælles landbrugspolitik og andre relevante fællesskabspolitikker. Lovrammen bør danne
grundlag for indsatsen og gøre det muligt at koordinere
denne samt bringe den i overensstemmelse med og integrere den på passende vis i den indsats, der gøres i
henhold til anden fællesskabslovgivning og internationale
aftaler.

De uensartede vilkår, problemer og behov i de forskellige
havregioner eller havsubregioner, som udgør Fællesskabets havmiljø, stiller krav om forskellige og specifikke
løsninger. Der bør tages hensyn til denne diversitet på
alle stadier af udarbejdelsen af havstrategier, men især
under forberedelsen, planlægningen og gennemførelsen
af foranstaltninger for at opnå en god miljøtilstand i
Fællesskabets havmiljø i de enkelte havregioner og subregioner.

Hver medlemsstat bør derfor for sine egne havområder
opstille en havstrategi, som på én gang er specifik for
dens egne havområder og samtidig afspejler de overordnede perspektiver for den pågældende havregion eller
subregion. Havstrategier bør munde ud i gennemførelsen
af indsatsprogrammer, der er udformet med henblik på at
opnå eller opretholde en god miljøtilstand. Det bør imidlertid ikke kræves af medlemsstaterne, at de tager specifikke skridt, hvis der ikke er nogen væsentlig risiko for
havmiljøet, eller hvis omkostningerne ikke ville stå i et

(1) EFT L 309 af 13.12.1993, s. 1.

25.6.2008

(2) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Senest ændret ved direktiv
2008/32/EF (EUT L 81 af 20.3.2008, s. 60).
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(19)

Dette direktiv bør bidrage til at opfylde Fællesskabets og
medlemsstaternes forpligtelser og væsentlige tilsagn i
henhold til flere andre relevante internationale aftaler
om beskyttelse af havmiljøet mod forurening. Det
gælder konventionen om beskyttelse af havmiljøet i
Østersøområdet, godkendt ved Rådets afgørelse
94/157/EF (2), konventionen om beskyttelse af havmiljøet
i det nordøstlige Atlanterhav, godkendt ved Rådets afgørelse 98/249/EF (3), det nye bilag V hertil om beskyttelse
og bevaring af det maritime områdes økosystemer og
biologiske mangfoldighed samt det hertil knyttede tillæg
3, godkendt ved Rådets afgørelse 2000/340/EØF (4),

(1)
(2)
(3)
(4)

L
L
L
L

EFT
EFT
EFT
EFT

konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø
og kystområder, godkendt ved Rådets afgørelse
77/585/EØF (5) og ændringerne hertil fra 1995, godkendt
ved Rådets afgørelse 1999/802/EF (6) samt protokollen
hertil om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret
forurening,
godkendt
ved
Rådets
afgørelse
83/101/EØF (7) og ændringerne hertil fra 1996, godkendt
ved Rådets afgørelse 1999/801/EF (8). Dette direktiv bør
også bidrage til at opfylde medlemsstaternes forpligtelser
i henhold til konventionen om beskyttelse af Sortehavet
mod forurening, i henhold til hvilken de har afgivet
vigtige tilsagn om beskyttelse af havmiljøet mod forurening; Fællesskabet er endnu ikke part i denne konvention,
men har observatørstatus.

Fællesskabet og dets medlemsstater er parter i De
Forenede Nationers (FN) havretskonvention (UNCLOS),
der er godkendt ved Rådets afgørelse 98/392/EF af
23. marts 1998 om Det Europæiske Fællesskabs
indgåelse af UNCLOS og af aftalen af 28. juli 1994
vedrørende anvendelsen af kapitel XI i denne konvention (1). Der bør derfor i dette direktiv fuldt ud tages
hensyn til de forpligtelser, der påhviler Fællesskabet og
dets medlemsstater i henhold til disse aftaler. Ud over
bestemmelser om parternes havområder indeholder
UNCLOS generelle forpligtelser til at sikre, at aktiviteter
under en parts jurisdiktion eller kontrol ikke påfører
skade uden for dennes havområder, og at der hverken
direkte eller indirekte overføres skade eller fare fra et
område til et andet, eller at en type af forurening
omdannes til en anden.

Dette direktiv bør også støtte den markante holdning,
som Fællesskabet har indtaget i forbindelse med konventionen om den biologiske mangfoldighed, angående
standsning af nedgangen i den biologiske diversitet, bevaring og bæredygtig udnyttelse af havets biodiversitet og
oprettelse af et globalt net af beskyttede havområder
senest i 2012. Derudover bør direktivet bidrage til at
opfylde de mål, der blev opstillet på den syvende konference mellem parterne i konventionen om den biologiske
mangfoldighed, som vedtog et omfattende arbejdsprogram for biologisk mangfoldighed i hav- og kystområder
med en række mål og aktiviteter, der tilsigter at standse
nedgangen i den biologiske diversitet på nationalt, regionalt og globalt niveau og sikre de marine økosystemers
kapacitet til at danne grundlag for tilvejebringelse af
goder og serviceydelser, og endvidere et arbejdsprogram
for beskyttede områder med det formål at oprette og
opretholde økologisk repræsentative systemer af beskyttede havområder inden 2012. Medlemsstaternes forpligtelse til at udpege Natura 2000-områder under fugledirektivet og habitatdirektivet vil udgøre et vigtigt bidrag til
denne proces.

179 af 23.6.1998, s. 1.
73 af 16.3.1994, s. 19.
104 af 3.4.1998, s. 1.
118 af 19.5.2000, s. 44.
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(20)

Tredjelande med fælles havområder i den samme havregion eller subregion som en medlemsstat, bør opfordres
til at deltage i den proces, som er fastlagt i dette direktiv,
og derved gøre det lettere at opnå god en miljøtilstand i
den pågældende havregion eller subregion.

(21)

Det er af afgørende betydning for opfyldelsen af dette
direktivs målsætninger at sikre integreringen af bevarelsesmål, forvaltningsforanstaltninger og overvågnings og
evalueringsaktiviteter for geografiske beskyttelsesforanstaltninger såsom særlige bevaringsområder, særligt
beskyttede områder og beskyttede havområder.

(22)

Der bør ligeledes tages hensyn til biodiversitet og muligheden for havforskning i dybhavsmiljøer.

(23)

Eftersom de indsatsprogrammer, der gennemføres i
henhold til havstrategierne, kun vil være effektive, hvis
de udformes på grundlag af et godt kendskab til havmiljøets tilstand i et givet område, og hvis de for hver
medlemsstats vedkommende tilpasses det pågældende
havområdes behov så godt som muligt under hensyn
til den pågældende havregions eller subregions overordnede perspektiv, er det nødvendigt, at der på nationalt
niveau skabes en egnet ramme for vedtagelse af politiske
beslutninger på et velinformeret grundlag, som også
omfatter havforsknings- og overvågningsaktiviteter. På
fællesskabsplan bør der til stadighed sikres støtte til tilhørende forskning i forsknings- og udviklingspolitikkerne.
Anerkendelsen af havspørgsmål i syvende rammeprogram for forskning og udvikling er et vigtigt skridt i
denne retning.

(5)
(6)
(7)
(8)

L
L
L
L

EFT
EFT
EFT
EFT

240 af 19.9.1977, s. 1.
322 af 14.12.1999, s. 32.
67 af 12.3.1983, s. 1.
322 af 14.12.1999, s. 18.
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i havmiljøet. Det bør imidlertid erkendes, at det måske
ikke i alle havområder vil være muligt at opnå eller
opretholde en i enhver henseende god miljøtilstand
senest i 2020. Ud fra et retfærdigheds- og gennemførlighedssynspunkt bør der derfor tages højde for tilfælde,
hvor det vil være umuligt for en medlemsstat at
opfylde det ambitionsniveau, som følger af de fastsatte
miljømål, eller at opnå eller opretholde en god miljøtilstand.

Som et første skridt i forberedelsen af indsatsprogrammer
bør medlemsstater inden for en havregion eller subregion
foretage en analyse af deres havområders egenskaber eller
karakteristika og af de belastninger og påvirkninger, de
udsættes for, identificere de fremherskende belastninger
og påvirkninger af disse vandområder og foretage en
økonomisk og social analyse af deres udnyttelse samt
af omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet. De
kan anvende vurderinger, der allerede er foretaget i
forbindelse med regionale havkonventioner, som
grundlag for deres analyser.

(25)

På grundlag af sådanne analyser bør medlemsstaterne
dernæst fastlægge, hvad der kendetegner en god miljøtilstand i deres havområder. Derfor er det hensigtsmæssigt
at fastsætte bestemmelser om udvikling af kriterier og
metodiske standarder for at sikre overensstemmelse og
gøre det muligt at foretage sammenligninger mellem
havregioner eller subregioner med det formål at fastslå,
i hvilket omfang der opnås en god miljøtilstand. Disse
kriterier og metodiske standarder bør udvikles under
inddragelse af alle de berørte parter.

(26)

Det næste skridt i bestræbelserne på at opnå en god
miljøtilstand bør være at fastlægge miljømål og overvågningsprogrammer, der skal vurderes løbende, så havområdernes tilstand kan evalueres regelmæssigt.

(27)

Medlemsstaterne bør herefter fastlægge og gennemføre
indsatsprogrammer, der er udformet med henblik på at
opnå eller opretholde en god miljøtilstand i de pågældende havområder under hensyn til gældende fællesskabskrav og internationale krav samt den pågældende
havregions eller subregions behov. Indsatsen bør
udformes på grundlag af forsigtighedsprincippet og principperne om, at der skal gøres en forebyggende indsats,
at miljøskader fortrinsvis bør afhjælpes ved kilden, og at
forureneren bør betale.

(28)

Af hensyn til den nødvendige målretning er det hensigtsmæssigt, at medlemsstaterne tager ovennævnte skridt. For
at sikre, at indsatsen bliver sammenhængende i Fællesskabet som helhed og i relation til forpligtelserne på
internationalt niveau er det afgørende, at medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de skridt, de
tager, så den kan vurdere sammenhængen i indsatsen i
den pågældende havregion eller subregion og i relevant
omfang give vejledning om mulige nødvendige
ændringer.

(29)

Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at opnå eller opretholde en god miljøtilstand

25.6.2008

(30)

Der bør i den forbindelse tages højde for to særtilfælde.
Det første særtilfælde omhandler den situation, at det er
umuligt for medlemsstaten at opfylde sine miljømål på
grund af handlinger eller undladelser, som den pågældende medlemsstat ikke er ansvarlig for, på grund af
naturlige årsager eller force majeure, eller på grund af
handlinger foretaget af medlemsstaten af hensyn til
væsentlige samfundsinteresser, hvis disse tillægges større
vægt end de negative miljøpåvirkninger, eller fordi de
naturlige forhold umuliggør en rettidig forbedring af de
pågældende havområders tilstand. Den pågældende
medlemsstat bør underbygge, hvorfor den mener, at
dette særtilfælde er opstået, og identificere det pågældende område, og den bør træffe passende ad hoc-foranstaltninger med henblik på fortsat at forfølge miljømålene, forebygge yderligere forringelser i de berørte
havområders tilstand og afbøde de skadelige påvirkninger
inden for den pågældende havregion eller subregion.

(31)

Det andet tilfælde omhandler den situation, at en
medlemsstat konstaterer et problem, som påvirker dens
havområders miljøtilstand og måske endog den samlede
berørte havregion eller subregion, men som ikke kan
afhjælpes med foranstaltninger truffet på nationalt
niveau, eller som hænger sammen med en anden fællesskabspolitik eller en international aftale. I disse tilfælde
bør det være muligt at underrette Kommissionen herom i
forbindelse med meddelelsen om indsatsprogrammerne
og, hvis der er behov for en fællesskabsindsats, at forelægge Kommissionen og Rådet passende anbefalinger.

(32)

Den fleksibilitet, der er indført i forbindelse med særtilfælde, bør dog underkastes kontrol på fællesskabsniveau.
Hvad angår det første særtilfælde bør der derfor tages
behørigt hensyn til eventuelle ad hoc-foranstaltningers
effektivitet. I de tilfælde, hvor medlemsstaten begrunder
sine handlinger med hensynet til samfundsinteresser, bør
Kommissionen vurdere, om eventuelle deraf følgende
ændringer eller forandringer af havmiljøet ikke vedvarende udelukker eller hindrer, at der opnås en god miljøtilstand i den pågældende havregion eller subregion eller i
andre medlemsstaters havområder. Kommissionen bør
give vejledning om mulige nødvendige ændringer, hvis
den mener, at de planlagte foranstaltninger ikke er
tilstrækkelige eller egnede til at sikre sammenhæng i
indsatsen i den pågældende havregion eller subregion
som helhed.
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(33)

Hvad angår det andet særtilfælde, bør Kommissionen
undersøge sagen og svare inden for en frist på seks
måneder. Kommissionen bør om nødvendigt indarbejde
den pågældende medlemsstats anbefalinger i de forslag,
den forelægger Europa-Parlamentet og Rådet.

(34)

På grund af de marine økosystemers dynamiske natur og
naturlige variabilitet og på grund af, at belastninger og
påvirkninger af økosystemerne kan variere afhængigt af
udviklingen i de menneskelige aktivitetsmønstre og
påvirkningerne fra klimaændringer, er det vigtigt at
erkende, at det kan blive nødvendigt at tilpasse beskrivelsen af god miljøtilstand med tiden. I overensstemmelse
hermed bør indsatsprogrammerne for beskyttelsen og
forvaltningen af havmiljøet være fleksible og justerbare
og tage hensyn til den videnskabelige og teknologiske
udvikling. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om
en regelmæssig ajourføring af havstrategierne.

(35)

(36)

(39)

Foranstaltninger til regulering af fiskeriforvaltningen kan
træffes inden for den fælles fiskeripolitik, jf. Rådets
forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002
om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2), på grundlag
af videnskabelig rådgivning og med henblik på at bidrage
til opfyldelsen af dette direktivs målsætninger, herunder i
form af et totalforbud mod fiskeri i visse områder med
det formål at opretholde eller genoprette økosystemernes
integritet, struktur og funktion samt i relevant omfang at
bevare bl.a. gydeområder, ynglepladser og fourageringsområder. Euratom-traktatens artikel 30 og 31 regulerer
udledninger og emissioner som følge af anvendelsen af
radioaktive materialer, og de bør derfor ikke omfattes af
dette direktiv.

(40)

Den fælles fiskeripolitik bør også i den fremtidige reform
tage hensyn til fiskeriets miljøpåvirkninger og dette direktivs målsætninger.

(41)

Hvis medlemsstaterne mener, at det er ønskeligt med en
indsats på ovennævnte områder eller andre områder, der
hænger sammen med en anden fællesskabspolitik eller en
international aftale, bør de forelægge relevante anbefalinger med henblik på en fællesskabsindsats.

(42)

De alvorlige miljømæssige bekymringer, herunder især
dem, som er affødt af klimaændringerne, med hensyn
til havområderne i Arktis, der er et nærliggende havmiljø
af særlig betydning for Fællesskabet, bør underkastes en
vurdering af fællesskabsinstitutionerne og kan nødvendiggøre, at der tages skridt til at sikre miljøbeskyttelsen i
Arktis.

(43)

Målene for dette direktiv, nemlig beskyttelse og bevaring
af havmiljøet og forebyggelse af forringelser heraf og,
hvor det er praktisk muligt, for genopretning af dette
miljø i områder, hvor det er blevet negativt påvirket,
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne
og kan derfor på grund af direktivets omfang eller virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan
derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte
artikel, går direktivet ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(44)

Medlemsstaternes indsatsprogrammer og efterfølgende
tiltag bør tage udgangspunkt i en økosystembaseret
tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter og i
principperne i traktatens artikel 174, især forsigtighedsprincippet.

Der bør også fastsættes bestemmelser om offentliggørelse
af indsatsprogrammer og ajourføringer heraf og om forelæggelse af interimsrapporter for Kommissionen med
beskrivelse af fremskridtene i gennemførelsen af
programmerne.

For aktivt at inddrage offentligheden i udformningen,
gennemførelsen og ajourføringen af havstrategierne bør
der fastsættes bestemmelser om behørig oplysning om de
forskellige elementer i havstrategierne og ajourføringerne
heraf og på opfordring gives relevante oplysninger om,
hvilket materiale der er anvendt til udarbejdelsen af
havstrategierne, i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om offentlig adgang til miljøoplysninger.

(37)

Kommissionen bør fremlægge en første evalueringsrapport om gennemførelsen af dette direktiv senest to år
efter at have modtaget alle indsatsprogrammer, dog
senest i 2019. Kommissionen bør herefter offentliggøre
rapporter hvert sjette år.

(38)

Der bør i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det
Europæiske Fællesskab (Inspire) (1) fastsættes bestemmelser for vedtagelse af metodiske standarder for vurdering af havmiljøets tilstand, overvågning, miljømål og
tekniske formater med henblik på indsendelse og
behandling af data.

(1) EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1.
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(2) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59. Ændret ved forordning (EF) nr.
865/2007 (EUT L 192 af 24.7.2007, s. 1).
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(45)

(46)

(47)

(48)
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Dette direktiv respekterer de grundlæggende rettigheder
og overholder de principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1),
navnlig artikel 37 heri, som sigter mod at fremme integreringen af et højt miljøbeskyttelsesniveau og bedre
miljøkvalitet i Fællesskabets politikker i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling.

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette
direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2).

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at
tilpasse direktivets bilag III, IV og V til den videnskabelige
og tekniske udvikling. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige
bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne
vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Kommissionen bør også tillægges beføjelser til at fastlægge kriterier og metodiske standarder, der skal
anvendes af medlemsstaterne, og til at vedtage specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering.
Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette
direktiv ved at supplere det med nye ikke-væsentlige
bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse
1999/468/EF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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a) beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet og,
hvor det er muligt, genoprette marine økosystemer i
områder, hvor de er blevet negativt påvirket

b) forebygge og reducere tilførsler i havmiljøet med henblik på
gradvis at udfase forureningen som defineret i artikel 3, nr.
8), og sikre, at der ikke er nogen væsentlige virkninger på
eller risici for havets biodiversitet, de marine økosystemer,
menneskers sundhed eller legitime anvendelser af havet.

3.
Havstrategierne skal anvende en økosystembaseret tilgang
til forvaltning af de menneskelige aktiviteter, der sikrer, at det
samlede pres fra sådanne aktiviteter holdes inden for niveauer,
der er forenelige med opnåelsen af en god miljøtilstand, og at
de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte
forandringer ikke bringes i fare, samtidig med at en bæredygtig
udnyttelse af havets goder og ydelser muliggøres.

4.
Dette direktiv skal bidrage til at skabe sammenhæng
mellem de forskellige politikker, aftaler og lovgivningsmæssige
foranstaltninger, der har indvirkning på havmiljøet, og sigte på
at opnå en integration af miljøhensyn heri.

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Dette direktiv finder anvendelse på alle havområder som
defineret i artikel 3, stk. 1, og tager hensyn til de grænseoverskridende virkninger på kvaliteten af havmiljøet i tredjelande
beliggende i samme havregion eller subregion.

2.
Dette direktiv finder ikke anvendelse på aktiviteter, der
alene tjener forsvarsformål eller den nationale sikkerhed.
Medlemsstaterne skal dog bestræbe sig på at sikre, at disse
aktiviteter gennemføres på en måde, der, så vidt det er rimeligt
og praktisk muligt, er forenelig med målene i dette direktiv.

KAPITEL I

Artikel 3

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand
1.
Ved dette direktiv skabes en ramme, inden for hvilken
medlemsstaterne skal træffe de fornødne foranstaltninger til at
opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet senest i
år 2020.

2.
Med henblik herpå skal der udarbejdes og gennemføres
havstrategier for at:
(1) EUT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

1) »havområder«:

a) vandområder, havbund og undergrund på havsiden af
den basislinje, hvorfra bredden af de territoriale farvande
måles, til den yderste grænse af det område, hvor en
medlemsstat har og/eller udøver jurisdiktion i overensstemmelse med UNCLOS, med undtagelse af vandområderne omkring de lande og territorier, der er nævnt i
traktatens bilag II, og de franske oversøiske departementer og administrative enheder, og
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b) kystvande som defineret i direktiv 2000/60/EF, inklusive
havbund og undergrund, i det omfang de særlige miljømæssige aspekter af havmiljøet ikke allerede er omfattet
af det nævnte direktiv eller anden fællesskabslovgivning

2) »havregion«: en marin region, der er identificeret i artikel 4.
Havregioner og deres subregioner udpeges med henblik på
at lette gennemførelsen af dette direktiv og bestemmes
under hensyn til hydrologiske, oceanografiske og biogeografiske forhold

3) »havstrategi«: den strategi, der skal udarbejdes og gennemføres for hver berørt havregion eller subregion som fastsat i
artikel 5

4) »miljøtilstand«: miljøets overordnede tilstand i havområderne under hensyn til de enkelte marine økosystemers
struktur, funktion og processer samt de naturlige fysiografiske, geografiske, biologiske, geologiske og klimatiske
faktorer tillige med de fysiske, akustiske og kemiske
forhold, herunder dem, der skyldes menneskelige aktiviteter
i eller uden for det pågældende område

5) »god miljøtilstand«: havområdernes miljøtilstand, når de
giver økologisk mangfoldige og dynamiske oceaner og
have, der er rene, sunde og produktive inden for rammerne
af deres naturlige vilkår, og havmiljøet udnyttes på et bæredygtigt niveau, så nuværende og fremtidige generationers
muligheder for anvendelse og aktiviteter sikres, dvs.:

a) at de enkelte marine økosystemers struktur, funktion og
processer samt de dermed forbundne fysiografiske,
geografiske, geologiske og klimatiske faktorer tillader
disse økosystemer at fungere i fuldt omfang og bevare
deres modstandsdygtighed over for menneskeskabte
miljøforandringer. Marine arter og habitater beskyttes,
at menneskeskabt nedgang i biodiversiteten forebygges,
og at de forskellige biologiske komponenter fungerer i
indbyrdes balance

b) at økosystemernes hydromorfologiske, fysiske og
kemiske egenskaber, herunder dem, der skyldes menneskelige aktiviteter i det pågældende område, understøtter
ovennævnte økosystemer, og at menneskeskabte
tilførsler af stoffer og energi, herunder støj, i havmiljøet
ikke skaber forureningsvirkninger.

En god miljøtilstand beskrives for havregionen eller subregionen, som omhandlet i artikel 4, på grundlag af de kvalitative deskriptorer i bilag I. Der bør anvendes en tilpasningsegnet forvaltning på grundlag af økosystembaseret
tilgang for at opnå en god miljøtilstand
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6) »kriterier«: distinktive tekniske træk, der er nært forbundet
med kvalitative deskriptorer

7) »miljømål«: en kvalitativ eller kvantitativ beskrivelse af den
ønskede tilstand for de forskellige komponenter af, samt
belastningerne og påvirkningerne af, havområderne for så
vidt angår hver havregion eller subregion. Miljømål fastsættes i overensstemmelse med artikel 10

8) »forurening«: direkte eller indirekte udledning i havmiljøet
af stoffer eller energi som følge af menneskelig aktivitet,
herunder menneskeskabt undervandsstøj, der forårsager
eller må forventes at forårsage skadevirkninger på de
levende ressourcer og marine økosystemer, herunder tab
af biodiversitet, farer for menneskers sundhed, hindringer
for marine aktiviteter, herunder fiskeri, turisme, fritidsaktiviteter og anden legitim anvendelse af havet, forringelse af
havvandets brugsværdi og ødelæggelse af herlighedsværdier
eller generelt forringelse af den bæredygtige udnyttelse af
havets goder og ydelser

9) »regionalt samarbejde«: samarbejde og koordinering af aktiviteter mellem medlemsstaterne og, hvor det er muligt,
tredjelande, der deler den samme havregion eller subregion,
med henblik på at udarbejde og gennemføre havstrategier

10) »regional havkonvention«: de internationale konventioner
eller internationale aftaler tillige med deres styrende
organer, der er oprettet med henblik på beskyttelse af
havmiljøet i de i artikel 4 omhandlede havregioner såsom
konventionen om beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det
nordøstlige Atlanterhav og konventionen om beskyttelse
af Middelhavets havmiljø og kystområder.

Artikel 4
Havregioner og subregioner
1.
Medlemsstaterne tager under opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold dette direktiv behørigt hensyn til, at havområder henhørende under deres overhøjhed eller jurisdiktion
udgør en uadskillelig del af følgende havregioner:

a) Østersøen

b) det nordøstlige Atlanterhav

c) Middelhavet.

d) Sortehavet.
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2.
For at tage hensyn til særlige forhold i et givet område kan
medlemsstaterne gennemføre dette direktiv under henvisning til
underopdelinger på passende niveau af de i stk. 1 nævnte
havområder, under forudsætning af at disse underopdelinger
er forenelige med følgende havsubregioner:

a) i det nordøstlige Atlanterhav:

i) Nordsøen, herunder Kattegat og Den Engelske Kanal

ii) Det Keltiske Hav
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berørte medlemsstater bestræber sig på at anvende en fælles
tilgang:

a) forberedelse:

i) en indledende vurdering af den nuværende miljøtilstand i
de pågældende vandområder og de menneskelige aktiviteters miljøpåvirkning af disse, jf. artikel 8, der skal foreligge senest den. 15. juli 2012

ii) en beskrivelse af god miljøtilstand for de pågældende
vandområder, jf. artikel 9, stk. 1, der skal foreligge
senest den 15. juli 2012

iii) Biscayabugten og den iberiske kyst

iv) i Atlanterhavet, den makaronesiske biogeografiske region,
som er havområderne omkring Azorerne, Madeira og De
Kanariske Øer

iii) opstilling af en række miljømål og dertil knyttede indikatorer, jf. artikel 10, stk. 1, senest den 15. juli 2012

iv) opstilling og gennemførelse senest den 15. juli 2014,
medmindre andet gælder ifølge den relevante fællesskabslovgivning, af et overvågningsprogram med henblik på
løbende vurdering og regelmæssig ajourføring af målene,
jf. artikel 11, stk. 1

b) i Middelhavet:

i) det vestlige Middelhav
b) indsatsprogrammer:
ii) Adriaterhavet

iii) Det Ioniske Hav og det centrale Middelhavsområde

iv) Det Ægæisk-Levantinske Hav.

Medlemsstaterne informerer Kommissionen om eventuelle
underopdelinger inden den dato, der er anført i artikel 26,
stk. 1, første afsnit, men kan revidere dem efter gennemførelsen
af den indledende vurdering, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, litra
a), nr. i).

Artikel 5
Havstrategier
1.
Hver medlemsstat udarbejder for hver af de berørte havregioner eller subregioner en havstrategi for sine havområder i
overensstemmelse med handlingsplanen i stk. 2, litra a) og b).

2.
Medlemsstater, der deler en havregion eller subregion,
samarbejder for at sikre, at de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå dette direktivs mål, herunder navnlig de forskellige dele af havstrategierne i litra a) og b), hænger sammen og
koordineres inden for hver havregion eller subregion på
grundlag af nedenstående handlingsplan, for hvilken de

i) udarbejdelse senest i 2015 af et indsatsprogram med
henblik på at opnå eller opretholde en god miljøtilstand,
jf. artikel 13, stk. 1, 2 og 3

ii) iværksættelse senest i 2016 af det i nr. i) nævnte
program, jf. artikel 13, stk. 10.

3.
Medlemsstater, der grænser op til den samme havregion
eller subregion, der er omfattet af dette direktiv, og hvor havets
tilstand er så kritisk, at der er behov for øjeblikkelig handling,
udarbejder en fælles handlingsplan i henhold til stk. 1, der
indebærer en tidligere iværksættelse af indsatsprogrammerne
samt eventuelle strengere beskyttelsesforanstaltninger, forudsat
at dette ikke udgør en hindring for opnåelse eller opretholdelse
af en god miljøtilstand i en anden havregion eller subregion. I så
fald skal:

a) de berørte medlemsstater underrette Kommissionen om
deres reviderede tidsplan og fortsætte i overensstemmelse
med denne

b) Kommissionen opfordres til at overveje at bistå medlemsstaterne med tiltag, der understøtter deres forstærkede indsats
for at forbedre havmiljøet ved at gøre den pågældende
region til et pilotprojekt.
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Artikel 6

KAPITEL II

Regionalt samarbejde

HAVSTRATEGIER: FORBEREDELSE

1.
Hvor det er praktisk og hensigtsmæssigt, anvender
medlemsstaterne med henblik på den i artikel 5, stk. 2,
omhandlede koordinering de eksisterende regionale institutionelle samarbejdsstrukturer, herunder strukturerne i de regionale
havkonventioner, der omfatter den pågældende havregion eller
subregion.

2.
Med henblik på udarbejdelsen og gennemførelsen af
havstrategier bestræber medlemsstaterne sig mest muligt på
inden for hver havregion eller subregion ved hjælp af de relevante internationale fora, herunder de regionale havkonventioners mekanismer og strukturer, at koordinere deres indsats med
tredjelande, der har overhøjhed eller jurisdiktion over vandområder i samme havregion eller subregion.

Artikel 8
Vurdering
1.
Medlemsstaterne foretager for hver havregion eller subregion og under hensyn til eventuelle eksisterende data en indledende vurdering af deres havområder, der omfatter følgende:

a) en analyse af vandområdernes væsentlige egenskaber og
karakteristika og nuværende miljøtilstand baseret på de vejledende lister i tabel 1 i bilag III og omfattende de fysiskkemiske egenskaber, habitattyper, biologiske egenskaber og
hydromorfologi

I den forbindelse støtter medlemsstaterne sig så vidt muligt til
relevante eksisterende programmer og aktiviteter, der er udviklet
inden for strukturer under internationale aftaler såsom de regionale havkonventioner.

b) en analyse af de væsentlige belastninger og påvirkninger,
herunder fra menneskelige aktiviteter, af disse vandområders
miljøtilstand, der

Hvis det er hensigtsmæssigt, udvides koordineringen og samarbejdet til alle medlemsstater i havregionens eller subregionens
afvandingsområde, herunder indlandsstater, således at medlemsstaterne i den pågældende havregion eller subregion kan opfylde
deres forpligtelser i henhold til dette direktiv under anvendelse
af de etablerede samarbejdsstrukturer, der er foreskrevet i dette
direktiv eller i direktiv 2000/60/EF.

i) er baseret på de vejledende lister i tabel 2 i bilag III og
omfattende de forskellige belastningers kvalitative og
kvantitative sammensætning samt mærkbare tendenser

ii) omfatter de vigtigste kumulative og synergistiske virkninger, og

Artikel 7
Ansvarlige myndigheder
1.
For hver havregion eller subregion udpeger medlemsstaterne senest den 15. juli 2010 den eller de myndigheder, der er
ansvarlige for gennemførelsen af dette direktiv for deres havområder.

Senest den 15. januar 2011 forelægger medlemsstaterne
Kommissionen en liste over de udpegede ansvarlige myndigheder sammen med de oplysninger, der er anført i bilag II.

Samtidig sender medlemsstaterne Kommissionen en liste over
deres ansvarlige myndigheder i de internationale organer, som
de deltager i, og som er relevante for gennemførelsen af dette
direktiv.

Medlemsstaterne i hver havregions eller subregions afvandingsområde udpeger desuden en eller flere ansvarlige myndigheder
med henblik på det samarbejde og den koordinering, der er
nævnt i artikel 6.

2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver
ændring i de oplysninger, der er meddelt i henhold til stk. 1,
senest seks måneder efter at en sådan ændring er trådt i kraft.

iii) tager hensyn til relevante vurderinger, der er udarbejdet i
medfør af gældende fællesskabslovgivning

c) en økonomisk og social analyse af vandområdernes udnyttelse samt af omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet.

2.
De i stk. 1 nævnte analyser skal inddrage aspekter vedrørende kystvande, overgangsvande og territorialfarvande, der er
omfattet af de relevante bestemmelser i gældende fællesskabsret,
navnlig direktiv 2000/60/EF. De skal også inddrage eller tage
udgangspunkt i andre relevante vurderinger såsom vurderinger,
der er gennemført i fællesskab inden for rammerne af regionale
havkonventioner med henblik på en samlet vurdering af havmiljøets tilstand.

3.
Ved udarbejdelsen af de i stk. 1 omhandlede vurderinger
bestræber medlemsstaterne sig ved hjælp af den i artikel 5 og 6
omhandlede koordinering på at sikre, at

a) der anvendes samme vurderingsmetoder i den enkelte havregion eller subregion
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b) der tages hensyn til grænseoverskridende påvirkninger og
forhold.
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fastsat for samme vandområder på nationalt niveau, fællesskabsniveau eller internationalt niveau, stadig finder anvendelse, og
sikrer, at disse mål er indbyrdes forenelige, samt at der i muligt
omfang også tages hensyn til relevante grænseoverskridende
påvirkninger og forhold.

Artikel 9
Beskrivelse af en god miljøtilstand
1.
Under henvisning til den indledende vurdering, jf.
artikel 8, stk. 1, skal medlemsstaterne for hver af de berørte
havregioner eller -subregioner beskrive en række fælles karakteristika for en god miljøtilstand for havområderne på grundlag af
de kvalitative deskriptorer i bilag I.

2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om miljømålene senest tre måneder efter fastsættelsen.

Artikel 11
Overvågningsprogrammer
Medlemsstaterne inddrager de elementer, der er anført i den
vejledende liste i tabel 1 i bilag III og omfattende de fysiskkemiske egenskaber, habitattyper, biologiske egenskaber og
hydromorfologi.

Medlemsstaterne inddrager endvidere belastninger og påvirkninger fra menneskelige aktiviteter i hver enkelt havregion
eller subregion under hensyntagen til de vejledende lister, der
er opstillet i tabel 2 i bilag III.

2.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om vurderingen i henhold til artikel 8, stk. 1, og om beskrivelsen som
omhandlet i nærværende artikels stk. 1, senest tre måneder efter
færdiggørelsen af sidstnævnte.

3.
Der fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol,
som omhandlet i artikel 25, stk. 3, og på grundlag af bilag I
og III, senest den 15. juli 2010 kriterier og metodiske
standarder, som medlemsstaterne skal anvende, og som
udformes med henblik på ændring af ikke-væsentlige elementer
i dette direktiv ved at supplere det, for at sikre konsistens og
gøre det muligt at foretage en sammenligning mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er
opnået en god miljøtilstand. Kommissionen hører alle berørte
parter, inden den fremlægger forslag om sådanne kriterier og
standarder, herunder regionale havkonventioner.

1.
På grundlag af den indledende vurdering, jf. artikel 8, stk.
1, udarbejder og gennemfører medlemsstaterne samordnede
overvågningsprogrammer for den løbende vurdering af miljøtilstanden i deres havområder på grundlag af de vejledende lister
over elementer i bilag III og V samt under henvisning til miljømålene, jf. artikel 10.

Overvågningsprogrammerne inden for hver havregion eller
subregion skal være indbyrdes kompatible og skal bygge på
og være forenelige med de relevante vurderings- og overvågningsbestemmelser, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen,
herunder habitat- og fugledirektivet, eller i henhold til internationale aftaler.

2.
Medlemsstater, der deler en havregion eller subregion,
udarbejder overvågningsprogrammer i overensstemmelse med
stk. 1 og bestræber sig af hensyn til sammenhængen og koordineringen for at sikre, at

a) der anvendes samme overvågningsmetoder i den enkelte
havregion eller subregion med henblik på at lette sammenligningen af overvågningsresultaterne

b) der tages hensyn til relevante grænseoverskridende påvirkninger og forhold.

Artikel 10
Fastsættelse af miljømål
1.
På grundlag af den indledende vurdering, jf. artikel 8, stk.
1, fastsætter medlemsstaterne for hver havregion eller subregion
en bred række af miljømål og dertil knyttede indikatorer for
deres havområder med henblik på at sigte imod opnåelsen af en
god miljøtilstand i deres havmiljø under hensyn til de vejledende lister over belastninger og påvirkninger i tabel 2 i bilag
III og over karakteristika i bilag IV.

Ved fastsættelsen af disse mål og indikatorer tager medlemsstaterne hensyn til, at de relevante eksisterende miljømål, der er

3.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om overvågningsprogrammerne, senest tre måneder efter at de er udarbejdet.

4.
Der vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, som
omhandlet i artikel 25, stk. 3, specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater, og som udformes med
henblik på ændring af ikke-væsentlige elementer i dette direktiv
ved at supplere det.
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Artikel 12
Underretninger og Kommissionens vurdering
På grundlag af alle underretningerne om hver havregion eller
subregion i henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 2, og
artikel 11, stk. 3, vurderer Kommissionen for hver medlemsstat,
om de meddelte elementer udgør en hensigtsmæssig ramme
med henblik på at opfylde kravene i dette direktiv, og kan
anmode den pågældende medlemsstat om yderligere oplysninger, der er tilgængelige og nødvendige.

Ved udarbejdelsen af disse vurderinger verificerer Kommissionen, om der er sammenhæng mellem rammerne inden for
de forskellige havregioner eller subregioner og i Fællesskabet
som helhed.

Inden for seks måneder fra modtagelsen af alle disse underretninger meddeler Kommissionen de pågældende medlemsstater,
hvorvidt de meddelte elementer er i overensstemmelse med
dette direktiv, og giver vejledning om eventuelle ændringer,
den måtte finde nødvendige.
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udvikling og navnlig til de sociale og økonomiske konsekvenser
af de påtænkte foranstaltninger. Med henblik på at bistå den
eller de ansvarlige myndigheder, der er omhandlet i artikel 7,
med at forfølge deres mål på integreret vis, kan medlemsstaterne udpege eller oprette administrative rammer med henblik
på at drage fordel af et sådant samspil.

Medlemsstaterne sikrer, at foranstaltningerne er omkostningseffektive og teknisk gennemførlige, og foretager konsekvensanalyser, herunder cost-benefit-analyser, inden nye foranstaltninger
indføres.

4.
Indsatsprogrammerne i medfør af nærværende artikel skal
omfatte geografiske beskyttelsesforanstaltninger, der bidrager til
sammenhængende og repræsentative net af beskyttede havområder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte
økosystemer, såsom særlige bevaringsområder i henhold til
habitatdirektivet og anvendelse af særligt beskyttede områder i
henhold til fugledirektivet samt beskyttede havområder som
fastlagt af Fællesskabet eller de berørte medlemsstater inden
for rammerne af internationale eller regionale aftaler, som de
er part i.

KAPITEL III
HAVSTRATEGIER: INDSATSPROGRAMMER

Artikel 13
Indsatsprogrammer
1.
Medlemsstaterne fastlægger for hver berørt havregion eller
subregion de foranstaltninger, der skal træffes for at opnå eller
opretholde en god miljøtilstand, jf. artikel 9, stk. 1, i deres
havområder.

Disse foranstaltninger udformes på grundlag af den indledende
vurdering, jf. artikel 8, stk. 1, under henvisning til miljømålene,
jf. artikel 10, stk. 1, og under hensyntagen til de typer af
foranstaltninger, der er opført i bilag VI.

2.
Medlemsstaterne samler de foranstaltninger, der er fastlagt
i henhold til stk. 1, i et indsatsprogram, under hensyntagen til
relevante foranstaltninger, der kræves ifølge fællesskabslovgivningen, særlig direktiv 2000/60/EF, Rådets direktiv
91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (1),
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af
15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet (2) samt
fremtidig lovgivning om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, eller internationale aftaler.

3.
Ved udarbejdelsen af indsatsprogrammerne, jf. stk. 2, tager
medlemsstaterne behørigt hensyn til princippet om bæredygtig
(1) EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af
31.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 64 af 4.3.2006, s. 37.

5.
Såfremt medlemsstaterne finder, at forvaltningen af en
menneskelig aktivitet på fællesskabsplan eller internationalt
plan kan forventes at have væsentlig indvirkning på havmiljøet,
navnlig i de områder, der er omhandlet i stk. 4, henvender de
sig enkeltvis eller kollektivt til den kompetente myndighed eller
den berørte internationale organisation med henblik på at få
behandlet og eventuel vedtaget foranstaltninger, der kan være
nødvendige for at opfylde dette direktivs mål og derved gøre det
muligt at opretholde eller i relevant omfang genoprette økosystemernes integritet, struktur og funktion.

6.
Medlemsstaterne offentliggør senest i 2013 og for hver
havregion eller subregion relevante oplysninger om de
områder, der er omhandlet i stk. 4 og 5.

7.
Medlemsstaterne angiver i indsatsprogrammerne, hvordan
foranstaltningerne skal gennemføres, og hvordan de vil bidrage
til at opfylde miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1.

8.
Medlemsstaterne tager hensyn til de virkninger, deres
indsatsprogrammer kan have på vandområder, der befinder sig
uden for deres havområder, med henblik på at minimere risikoen for beskadigelse af og om muligt opnå en positiv påvirkning af disse vandområder.

9.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen og andre
berørte medlemsstater om deres indsatsprogrammer, senest tre
måneder efter at de er opstillet.
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10.
Medmindre andet gælder ifølge artikel 16, sikrer
medlemsstaterne, at programmerne kan iværksættes, senest et
år efter at de er opstillet.

3.
De i stk. 1, tredje afsnit, nævnte ad hoc-foranstaltninger
integreres i det omfang, det er praktisk muligt, i indsatsprogrammet.

Artikel 14

4.
Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører alle de
elementer af havstrategierne, der er nævnt i artikel 5, stk. 2,
idet de dog ikke ud over den indledende vurdering, der er
omhandlet i artikel 8, er forpligtet til at træffe specifikke foranstaltninger, hvis der ikke er nogen væsentlig risiko for havmiljøet, eller hvis omkostningerne ikke ville stå i et rimeligt forhold
til risikoen for havmiljøet, og forudsat at der ikke sker nogen
yderligere forringelse.

Undtagelser
1.
En medlemsstat kan udpege tilfælde inden for sine havområder, hvor miljømålene eller den gode miljøtilstand af en af
grundene under litra a)-d) ikke kan opnås i alle henseender ved
foranstaltninger truffet af denne medlemsstat eller af grunde, der
er nævnt i litra e) ikke kan opfyldes inden for den fastsatte
tidsfrist:

a) handlinger eller undladelser, som den pågældende medlemsstat ikke er ansvarlig for

b) naturlige årsager

Hvis en medlemsstat af en af disse grunde undlader at træffe
foranstaltninger, forelægger den Kommissionen den nødvendige
begrundelse til underbygning af sin beslutning, idet det sikres, at
opnåelsen af en god miljøtilstand ikke permanent forhindres.

Artikel 15
Anbefalinger for fællesskabsindsats

c) force majeure

d) ændringer eller forandringer af havområdets fysiske karakteristika på grund af foranstaltninger truffet af hensyn til overordnede samfundsinteresser, der tillægges større vægt end de
negative miljøpåvirkninger, herunder eventuelle grænseoverskridende påvirkninger

e) naturlige forhold, som umuliggør en forbedring af de pågældende havområders tilstand inden for tidsfristen.

Den pågældende medlemsstat identificerer tydeligt disse tilfælde
i sine indsatsprogrammer og forelægger Kommissionen en
begrundelse til underbygning af sit synspunkt. I den forbindelse
skal medlemsstaterne se på følgerne for medlemsstaterne i den
pågældende havregion eller subregion.

1.
Hvis en medlemsstat støder på et problem, der påvirker
dens havområders miljøtilstand, og som ikke kan løses ved
nationale foranstaltninger, eller som er knyttet til en anden
fællesskabspolitik eller en international aftale, underretter den
Kommissionen herom og forelægger dokumentation til underbygning af sit synspunkt.

Kommissionen reagerer inden for en frist på seks måneder.

2.
Hvis der er behov for en indsats fra fællesskabsinstitutionernes side, forelægger medlemsstaterne Kommissionen og
Rådet passende anbefalinger med henblik på foranstaltninger i
relation til de i stk. 1 nævnte problemer. Medmindre andet er
fastsat i den relevante fællesskabslovgivning, reagerer Kommissionen på sådanne anbefalinger inden for en frist på seks
måneder, og den lader om nødvendigt anbefalingerne afspejle
i de forslag, den forelægger Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 16
Den pågældende medlemsstat skal dog træffe passende ad hocforanstaltninger med henblik på fortsat at stile imod miljømålene, forebygge yderligere forringelser i de berørte havområders
tilstand som følge af de i litra b), c) eller d) omhandlede forhold
og begrænse de skadelige påvirkninger inden for hele den
pågældende havregion eller subregion eller i andre medlemsstaters havområder.

2.
I den situation, der er omhandlet i stk. 1, litra d), sikrer
medlemsstaterne, at ændringerne eller forandringerne ikke
vedvarende udelukker eller hindrer, at der opnås en god miljøtilstand i hele den pågældende havregion eller subregion eller i
andre medlemsstaters havområder.

Underretninger og Kommissionens vurdering
På grundlag af alle underretningerne om indsatsprogrammerne,
jf. artikel 13, stk. 9, vurderer Kommissionen for hver medlemsstat, om programmerne udgør en hensigtsmæssig ramme med
henblik på at opfylde kravene i dette direktiv og kan anmode
den pågældende medlemsstat om at forelægge yderligere oplysninger, der er tilgængelige og nødvendige.

Ved udarbejdelsen af disse vurderinger verificerer Kommissionen, om der er sammenhæng mellem indsatsprogrammerne
inden for de forskellige havregioner eller subregioner og i
Fællesskabet som helhed.
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Inden for seks måneder fra modtagelsen af alle disse underretninger meddeler Kommissionen de pågældende medlemsstater,
hvorvidt de meddelte indsatsprogrammer er i overensstemmelse
med dette direktiv, og giver vejledning om eventuelle ændringer,
den måtte finde nødvendige.

KAPITEL IV
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Artikel 19
Offentlig høring og information
1.
I overensstemmelse med den relevante eksisterende fællesskabslovgivning sikrer medlemsstaterne, at alle berørte parter
hurtigt får reelle muligheder for at deltage i gennemførelsen af
dette direktiv, så vidt muligt under inddragelse af eksisterende
forvaltningsorganer eller -strukturer, herunder regionale havkonventioner, videnskabelige rådgivende organer og regionale rådgivende råd.

AJOURFØRING, RAPPORTER OG INFORMATION
TIL OFFENTLIGHEDEN

Artikel 17
Ajourføring
1.
Medlemsstaterne sikrer, at havstrategierne for hver berørt
havregion eller subregion ajourføres.

2.
Med henblik på gennemførelsen af stk. 1 gennemgår
medlemsstaterne på en koordineret måde som omhandlet i
artikel 5, følgende aspekter af deres havstrategier hvert sjette
år efter udarbejdelsen:

2.
Medlemsstaterne offentliggør sammenfatninger af nedennævnte elementer i deres havstrategier eller ajourføringer heraf
og gør det muligt for offentligheden at fremsætte bemærkninger
hertil, som følger:

a) den indledende vurdering og beskrivelsen af en god miljøtilstand, jf. henholdsvis artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1

b) miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1
a) den indledende vurdering og beskrivelsen af en god miljøtilstand, jf. henholdsvis artikel 8, stk. 1, og artikel 9, stk. 1

b) miljømålene, jf. artikel 10, stk. 1

c) overvågningsprogrammerne, jf. artikel 11, stk. 1

d) indsatsprogrammerne, jf. artikel 13, stk. 2.

c) overvågningsprogrammerne, jf. artikel 11, stk. 1

d) indsatsprogrammerne, jf. artikel 13, stk. 2.

3.
Nærmere oplysninger om eventuelle ajourføringer efter
den gennemgang, der er omhandlet i stk. 2, forelægges
Kommissionen, de regionale havkonventioner og de berørte
medlemsstater senest tre måneder efter offentliggørelsen som
omhandlet i artikel 19, stk. 2.

4.

Artikel 12 og 16 finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 18
Interimsrapporter
Medlemsstaterne forelægger inden tre år efter offentliggørelsen
af hvert indsatsprogram eller hver ajourføring heraf, jf.
artikel 19, stk. 2, Kommissionen en kort interimsrapport med
en beskrivelse af fremskridtene i gennemførelsen af
programmet.

3.
For så vidt angår adgang til miljøoplysninger finder
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af
28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (1)
anvendelse.

I overensstemmelse med direktiv 2007/2/EF og for at Kommissionen kan løse sine opgaver i forbindelse med dette direktiv,
herunder navnlig den en gennemgang af havmiljøets tilstand i
Fællesskabet, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, litra b), giver
medlemsstaterne den adgangs- og brugsret til data og oplysninger, der er opnået ved de indledende vurderinger, der er
foretaget i henhold til artikel 8, og gennem de overvågningsprogrammer, der er etableret i henhold til artikel 11.

Senest seks måneder efter, at de data og oplysninger, der er
opnået ved de indledende vurderinger, der er foretaget i
henhold til artikel 8, og gennem de overvågningsprogrammer,
der er etableret i henhold til artikel 11, er blevet tilgængelige,
skal disse data og oplysninger endvidere stilles til rådighed for
Det Europæiske Miljøagentur, for at dette kan løse sine opgaver.
(1) EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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Artikel 20

Artikel 21

Rapporter fra Kommissionen

Statusrapport om beskyttede områder

1.
Kommissionen offentliggør sin første evalueringsrapport
om gennemførelsen af dette direktiv senest to år efter at have
modtaget alle indsatsprogrammer, dog senest i 2019.

På grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne fremsender
senest i 2013, udarbejder Kommissionen senest i 2014 en
rapport om de fremskridt, der er gjort med etableringen af
beskyttede havområder, under hensyntagen til eksisterende
forpligtelser i henhold til gældende fællesskabsret samt til
Fællesskabets og medlemsstaternes internationale forpligtelser.

Kommissionen offentliggør yderligere rapporter hvert sjette år
derefter. Rapporterne forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

Rapporten forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.
2.
Kommissionen offentliggør senest den 15. juli 2012 en
rapport med en vurdering af det bidrag, dette direktiv yder til
gennemførelsen af medlemsstaternes eller Fællesskabets eksisterende forpligtelser, tilsagn og initiativer på fællesskabsplan eller
på internationalt plan vedrørende miljøbeskyttelse af havområder.

Rapporten forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

3.

De i stk. 1 omhandlede rapporter skal indeholde følgende:

a) en redegørelse for fremskridtene i gennemførelsen af direktivet

Artikel 22
Fællesskabsfinansiering
1.
Som følge af den prioritering, som er uløseligt forbundet
med fastlæggelsen af havstrategier, støttes gennemførelsen af
dette direktiv med Fællesskabets eksisterende finansielle instrumenter på grundlag af gældende regler og betingelser.

2.
De programmer, der udarbejdes af medlemsstaterne,
medfinansieres af EU i overensstemmelse med de eksisterende
finansielle instrumenter.

Artikel 23
Revision af direktivet

b) en gennemgang af havmiljøets tilstand i Fællesskabet foretaget i samråd med Det Europæiske Miljøagentur og de relevante regionale søfarts- og fiskeriorganisationer og -konventioner

c) en analyse af havstrategierne sammen med forslag til,
hvordan disse kan forbedres

Kommissionen tager dette direktiv op til revision senest den
15. juli 2023 og foreslår om nødvendigt ændringer hertil.

KAPITEL V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24
d) en sammenfatning af de oplysninger, der er modtaget fra
medlemsstaterne, jf. artikel 12 og 16, og af Kommissionens
vurderinger, jf. artikel 16, i relation til de oplysninger, der er
modtaget fra medlemsstaterne, jf. artikel 15

e) en sammenfatning af reaktionerne på hver af de rapporter til
Kommissionen, der er udarbejdet af medlemsstaterne i
henhold til artikel 18

Tekniske tilpasninger
1.
Bilag III, IV og V kan ændres i lyset af den videnskabelige
og tekniske udvikling efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 25, stk. 3, under hensyn til fristerne for revision og
ajourføring af havstrategierne, jf. artikel 17, stk. 2.

2.
Der kan efter forskriftsproceduren i artikel 25, stk. 2,
vedtages:

f) en sammenfatning af svarene på bemærkninger fra EuropaParlamentet og Rådet til tidligere havstrategier

a) metodiske standarder for anvendelsen af bilag I, III, IV og V

g) en sammenfatning af bidraget fra andre relevante fællesskabspolitikker til opfyldelse af dette direktivs målsætninger.

b) tekniske formater til fremsendelse og behandling af data,
herunder statistiske og kartografiske data.

25.6.2008

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Artikel 25
Forskriftsudvalg
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
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3.
Medlemsstater uden havområder sætter kun de retsforskrifter i kraft, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af
kravene i artikel 6 om regionalt samarbejde og artikel 7 om
ansvarlige myndigheder.

Hvis sådanne retsforskrifter allerede er i kraft i den nationale
lovgivning, meddeler de pågældende medlemsstater Kommissionen teksten til disse retsforskrifter.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes
til tre måneder.
Artikel 27
3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk.
1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

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

Artikel 26
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 15. juli 2010. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser 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.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 28
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 17. juni 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Formand

Formand
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BILAG I
Kvalitative deskriptorer til beskrivelse af en god miljøtilstand
(omhandlet i artikel 3, nr. 5), artikel 9, stk. 1 og 3, og artikel 24)
1) Biodiversiteten er opretholdt. Kvaliteten og forekomsten af habitater samt udbredelsen og tætheden af arter svarer til
de fremherskende fysiografiske, geografiske og klimatiske forhold.
2) Ikke-hjemmehørende arter indført ved menneskelige aktiviteter ligger på niveauer, der ikke ændrer økosystemerne i
negativ retning.
3) Populationerne af alle fiske- og skaldyrarter, der udnyttes erhvervsmæssigt ligger inden for sikre biologiske grænser
og udviser en alders- og størrelsesfordeling, der er betegnende for en sund bestand.
4) Alle elementer i havets fødenet, i den udstrækning de er kendt, er til stede og forekommer med normal tæthed og
diversitet og på niveauer, som er i stand til at sikre en langvarig artstæthed og opretholdelse af arternes fulde
reproduktionsevne.
5) Menneskeskabt eutrofiering er minimeret, navnlig de negative virkninger heraf, såsom tab af biodiversitet, forringelse
af økosystemet, skadelige algeforekomster og iltmangel på vandbunden.
6) Havbundens integritet er på et niveau, der sikrer, at økosystemernes struktur og funktioner bevares, og at især
bentiske økosystemer ikke påvirkes negativt.
7) Permanent ændring af de hydrografiske egenskaber påvirker ikke de marine økosystemer i negativ retning.
8) Koncentrationer af forurenende stoffer ligger på niveauer, der ikke medfører forureningsvirkninger.
9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum overstiger ikke de niveauer, der er fastlagt i fællesskabslovgivningen
eller andre relevante standarder.
10) Egenskaberne ved og mængderne af affald i havet skader ikke kyst- og havmiljøet.
11) Indførelsen af energi, herunder undervandsstøj, befinder sig på et niveau, der ikke påvirker havmiljøet i negativ
retning.
For at beskrive en god miljøtilstand i en havregion eller subregion som omhandlet i artikel 9, stk. 1, skal medlemsstaterne
tage hensyn til hver af de kvalitative deskriptorer, der er opført på listen i dette bilag, med henblik på at identificere de
deskriptorer, der skal anvendes til at beskrive en god miljøtilstand for den pågældende havregion eller subregion. Hvis en
medlemsstat mener, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende én eller flere af disse deskriptorer, forelægger den
Kommissionen en begrundelse som led i underretningen i medfør af artikel 9, stk. 2.
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BILAG II
Ansvarlige myndigheder
(omhandlet i artikel 7, stk. 1)
1) Den eller de ansvarlige myndigheders navn og adresse — den eller de udpegede ansvarlige myndigheders officielle
navn og adresse.
2) Den eller de ansvarlige myndigheders juridiske status — en kort beskrivelse af den eller de ansvarlige myndigheders
juridiske status.
3) Ansvarsområde — en kort beskrivelse af den eller de ansvarlige myndigheders juridiske og administrative ansvar og
deres rolle i de pågældende havområder.
4) Medlemskab — når den eller de ansvarlige myndigheder fungerer som koordineringsorgan for andre ansvarlige
myndigheder, kræves der en liste over disse sammen med en sammenfatning af de institutionelle forbindelser, der
er etableret for at sikre koordineringen.
5) Regional eller subregional koordinering — der kræves en sammenfatning af de mekanismer, der er oprettet for at
sikre koordineringen mellem de medlemsstater, hvis havområder ligger inden for samme havregion eller subregion.
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BILAG III
Vejledende liste over karakteristika, miljøbelastninger og påvirkninger
(omhandlet i artikel 8, stk. 1, artikel 9, stk. 1 og 3, artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 1, og artikel 24)
Tabel 1
Karakteristika

Fysiske og kemiske
forhold

— Topografi og dybdemåling af havbunden
— Temperaturforhold og isdække på års- og årstidsbasis, strømhastighed, upwelling, bølgeeksponering, blandingskarakteristika, turbiditet, opholdstid
— Rumlig og tidsmæssig fordeling af salinitet
— Rumlig og tidsmæssig fordeling af næringsstoffer (DIN, TN, DIP, TP, TOC) og ilt
— pH- og pCO2-profiler eller tilsvarende anvendt til måling af forsuringen af havet

Habitattyper

— Fremherskende habitattype(r) i havbund og vandsøjle med en beskrivelse af de karakteristiske fysiske og kemiske forhold såsom dybde, vandtemperaturforhold, strømme og
andre vandbevægelser, salinitet, havbundens struktur og lagssammensætning
— Udpegning og kortlægning af særlige habitattyper, navnlig typer, der er anerkendt eller
udpeget som værende af særlig videnskabelig interesse eller af interesse for den biologiske
mangfoldighed i henhold til fællesskabslovgivningen (habitat- og fugledirektivet) eller
internationale konventioner
— Habitater i områder, der er væsentlige på grund af deres karakteristika, beliggenhed eller
strategiske betydning. Dette kan omfatte områder, der er udsat for intense eller specifikke
miljøbelastninger, eller områder, der bør have en specifik beskyttelsesordning.

Biologiske forhold

— En beskrivelse af de biologiske samfund, der er knyttet til de fremherskende habitater i
havbund og vandsøjle. Dette omfatter oplysninger om planteplankton- og dyreplanktonsamfund, herunder arter samt sæsonbetinget og geografisk variabilitet
— Oplysninger om dækfrøede planter, makroalger og bundens hvirvelløse fauna, herunder
artssammensætning, biomasse og variabilitet på års- og årstidsbasis
— Oplysninger om fiskebestandenes struktur, herunder deres tæthed, udbredelse og alders/
størrelsesfordeling
— En beskrivelse af populationsdynamikken, det naturlige og faktiske udbredelsesområde
samt status for marine pattedyrarter og krybdyrarter, der forekommer i havregionen eller
subregionen
— En beskrivelse af populationsdynamikken, naturligt og faktisk udbredelsesområde samt
status for havfuglearter, der forekommer i havregionen eller subregionen
— En beskrivelse af populationsdynamikken, naturligt og faktisk udbredelsesmåde samt
status for andre arter, der forekommer i havregionen eller subregionen og er omfattet
af fællesskabslovgivning eller internationale aftaler
— En opgørelse over tidsmæssig forekomst, tæthed og rumlig udbredelse af ikke-hjemmehørende, eksotiske arter, eller, hvor det er relevant, genetisk distinkte former af hjemmehørende arter, der findes i havregionen eller subregionen.

Andre forhold

— En beskrivelse af situationen med hensyn til kemikalier, herunder kemikalier, der giver
anledning til bekymring, sedimentkontaminering, hot spots, sundhedsproblemer og
kontaminering af biota (især biota bestemt til konsum)
— En beskrivelse af andre forhold eller karakteristika, der er typiske eller specifikke for
havregionen eller subregionen
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Tabel 2
Miljøbelastninger og påvirkninger

Fysisk tab

— Tildækning (f.eks. med menneskeskabte strukturer eller ved klapning)
— Befæstning (f.eks. med permanente anlæg)

Fysisk skade

— Ændringer i tilsiltning (f.eks. udløb fra rørledninger, øget afstrømning og opmudring/
klapning)
— Afskrabning (f.eks. påvirkning af havbunden ved erhvervsfiskeri, sejlads, opankring)
— Selektiv udvinding (f.eks. ved udforskning og udnyttelse af levende og ikke-levende
ressourcer på havbund og i undergrund)

Andre fysiske
forstyrrelser

— Undervandsstøj (f.eks. fra skibsfart, akustisk undervandsudstyr)

Indgreb i hydrologiske
processer

— Væsentlige ændringer i temperaturforhold (f.eks. ved udløb fra kraftværker)

Kontaminering med
farlige stoffer

— Tilførsel af syntetiske forbindelser (f.eks. prioriterede stoffer, omhandlet i direktiv
2000/60/EF, der har betydning for havmiljøet, såsom pesticider, antibegroningsmidler,
lægemidler, f.eks. ved tab fra diffuse kilder, forurening fra skibe, atmosfærisk deposition)
og biologisk aktive stoffer

— Affald i havet

— Væsentlige ændringer i salinitetsforhold (f.eks. ved faste anlæg, der hæmmer vandbevægelser, og vandindvinding)

— Tilførsel af ikke-syntetiske stoffer og forbindelser (f.eks. tungmetaller og kulbrinter, f.eks.
ved forurening fra skibe, efterforskning efter og udnyttelse af olie, gas og mineraler,
atmosfærisk deposition, tilførsel fra floder)
— Tilførsel af radionuklider
Systematisk og/eller
forsætlig udledning af
stoffer

— Tilførsel af andre stoffer i fast, flydende eller luftformig tilstand som følge af en systematisk og/eller forsætlig udledning heraf i havmiljøet, som er tilladt i henhold til anden
fællesskabslovgivning og/eller internationale konventioner

Tilsætning af
næringsstoffer og
organiske stoffer

— Tilførsler af gødningsstoffer og andre kvælstof- og fosforrige stoffer (f.eks. fra punktkilder, og diffuse kilder, herunder landbrug, akvakultur, atmosfærisk deposition)

Biologisk forstyrrelse

— Tilførsel af mikrobielle patogener

— Tilsætning af organisk materiale (f.eks. udledning fra kloakker, fiske- og skaldyrsopdræt
og tilførsel fra floder)

— Indførelse af ikke-oprindelige arter og flytninger
— Selektiv udtagning af arter, herunder tilfældige fangster af ikke-målarter (f.eks. ved
erhvervs- og fritidsfiskeri)
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BILAG IV
Vejledende lister over karakteristika, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af miljømål
(omhandlet i artikel 10, stk. 1, og artikel 24)
1) Tilstrækkelig dækning af de elementer, der karakteriserer havområder henhørende under medlemsstaternes overhøjhed eller jurisdiktion inden for en havregion eller subregion.
2) Behov for a) ud fra definitionen af en god miljøtilstand at fastsætte mål, hvis opfyldelse resulterer i en ønsket
tilstand, b) at fastsætte målbare mål og dertil knyttede indikatorer, der kan kontrolleres og vurderes, og c) at fastsætte
operative mål, der refererer til konkrete gennemførelsesforanstaltninger med henblik på at understøtte opfyldelsen af
målene.
3) Specifikation af den miljøtilstand, der skal opnås eller opretholdes, og formulering af denne tilstand i form af
målbare egenskaber ved de elementer, der karakteriserer en medlemsstats havområder inden for en havregion
eller subregion.
4) Målene skal være forenelige og ikke i modstrid med hinanden.
5) Specifikation af de ressourcer, der er nødvendige for at opfylde målene.
6) Formulering af mål og en tidsplan, herunder eventuelle midlertidige mål, for opfyldelsen af disse.
7) Specifikation af indikatorer, der kan benyttes til at overvåge fremskridt og støtte beslutningstagningen med henblik
på målopfyldelsen.
8) Om nødvendigt specificeres referencepunkter (mål- og grænsereferencepunkter).
9) Behørig hensyntagen til økonomiske og sociale forhold i forbindelse med fastlæggelsen af mål.
10) Undersøgelse af den række miljømål med dertil knyttede indikatorer samt grænse- og målreferencepunkter, der er
fastlagt i lyset af de i artikel 1 omhandlede generelle miljømål, med henblik på at vurdere, om opfyldelsen af målene
vil føre til, at havområderne under en medlemsstats overhøjhed eller jurisdiktion inden for en havregion når den
ønskede tilstand.
11) Overensstemmelse mellem miljømålene og de mål, som Fællesskabet og dets medlemsstater har forpligtet sig til at
opfylde i henhold til relevante internationale og regionale aftaler, under anvendelse af de mål, der er mest relevante
for den pågældende havregion eller subregion for at nå de miljømålsætninger, der er fastsat i artikel 1.
12) Efter fastsættelsen af miljømålene og indikatorerne bør de sammenholdes med de generelle miljømål, der er
omhandlet i artikel 1, med henblik på at vurdere, om opfyldelsen af miljømålene vil føre til, at havområderne
når den ønskede tilstand.

25.6.2008

25.6.2008

DA

Den Europæiske Unions Tidende

BILAG V
Overvågningsprogrammer
(omhandlet i artikel 11, stk. 1 og artikel 24)
1) Der må fremlægges oplysninger med henblik på en vurdering af miljøtilstanden af afstanden til og fremskridtene
hen imod en god miljøtilstand i overensstemmelse med bilag III og med de kriterier og metodiske standarder, der
skal defineres i henhold til artikel 9, stk. 3.
2) Der må tilvejebringes oplysninger, som gør det muligt at udvælge egnede indikatorer for de miljømål, der er
omhandlet i artikel 10.
3) Det må sikres, at der tilvejebringes oplysninger, som gør det muligt at vurdere virkningerne af de i artikel 13 nævnte
foranstaltninger.
4) Konstateres der afvigelser fra den ønskede miljøtilstand, må der indføjes aktiviteter, der gør det muligt at finde frem
til årsagen til forringelsen og dermed til, hvilke afhjælpende foranstaltninger der eventuelt bør træffes for at vende
tilbage til en god miljøtilstand.
5) Der må fremlægges oplysninger om kemisk forurening i arter bestemt til konsum fra områder med erhvervsfiskeri.
6) Der må indføjes aktiviteter, der kan bekræfte, at de afhjælpende foranstaltninger resulterer i de ønskede ændringer
og ikke i uønskede bivirkninger.
7) Der må indsamles oplysninger på havregionsniveau eller subregionsniveau i overensstemmelse med artikel 4.
8) Det må sikres, at fremgangsmåden ved vurdering og vurderingsmetoderne er indbyrdes sammenlignelige inden for
og mellem havregioner og/eller subregioner.
9) Der må udarbejdes tekniske specifikationer og standardovervågningsmetoder på fællesskabsplan for at gøre oplysningerne sammenlignelige.
10) Der må så vidt muligt sikres overensstemmelse med eksisterende programmer udarbejdet på regionalt og internationalt niveau, så programmerne bliver sammenhængende og dobbeltarbejde undgås, under anvendelse af de
retningslinjer for overvågning, der er mest relevante for den pågældende havregion eller subregion.
11) Som en del af den indledende vurdering, jf. artikel 8, må der indføjes en vurdering af væsentlige ændringer i
miljøforholdene og om nødvendigt nye og opdukkende problemer.
12) Som en del af den indledende vurdering, jf. artikel 8, må de i bilag II anførte relevante elementer, herunder deres
naturlige variabilitet, medtages, og fremskridtene i retning af opfyldelsen af miljømålene fastsat i henhold til
artikel 10, stk. 1, må i givet fald evalueres under anvendelse af de fastsatte indikatorer og deres grænse- eller
målreferencepunkter.
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BILAG VI
Indsatsprogrammer
(omhandlet i artikel 13, stk. 1 og artikel 24)
1) Kontrol med input: forvaltningsforanstaltninger, der har indflydelse på det tilladte niveau af menneskelig aktivitet.
2) Kontrol med output: forvaltningsforanstaltninger, der har indflydelse på det tilladte niveau af forstyrrelser i en
økosystemkomponent.
3) Rumlig og tidsmæssig fordelingskontrol: forvaltningsforanstaltninger, der har indflydelse på, hvor og hvornår en
aktivitet må finde sted.
4) Foranstaltninger til koordinering af forvaltningen: redskaber, hvormed det sikres, at forvaltningen koordineres.
5) Foranstaltninger til forbedring af sporingen af havforurening, hvor dette er muligt
6) Økonomiske incitamenter: forvaltningsforanstaltninger, der giver brugerne af havøkosystemerne en økonomisk interesse i at agere på en måde, der bidrager til at opfylde målsætningen om en god miljøtilstand.
7) Skadebegrænsnings- og genopretningsværktøjer: forvaltningsværktøjer, der fremmer genoprettelse af beskadigede
komponenter af havøkosystemer.
8) Kommunikation, inddragelse af interessenter og oplysning af offentligheden.
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II
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse
ikke er obligatorisk)

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 18. juni 2008
om fastsættelse af EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af
klassisk svinepest i Tyskland i 2006
(meddelt under nummer K(2008) 2722)
(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2008/483/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

bestemmelser om, hvilke udgifter Fællesskabet kan yde
finansielt tilskud til.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2006/777/EF af
14. november 2006 om EF-tilskud til udryddelse af klassisk svinepest i Tyskland i 2006 (3) blev der bevilget EFtilskud til Tyskland til dækning af udgifterne til de hasteforanstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest, der
blev gennemført i 2006. Der blev i overensstemmelse
med samme beslutning udbetalt en første rate på
5 000 000 EUR.

(4)

Den 6. december 2006 indsendte de tyske myndigheder
en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til
artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Fra den 23. til den 27. april 2007 gennemførte Kommissionen revision på stedet i henhold til artikel 10 i forordning (EF) nr. 349/2005. Kommissionens bemærkninger
og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter
samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt
de tyske myndigheder ved skrivelse af 6. februar 2008.

(6)

Det er en forudsætning for udbetaling af EF-tilskuddet, at
de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at
myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

under henvisning til Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni
1990 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 3,
stk. 3, og artikel 3, stk. 5, første led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Ved beslutning 90/424/EØF er der fastsat procedurer
vedrørende EF-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Fællesskabet skal for at bidrage til at få udryddet klassisk svinepest hurtigst muligt yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 3, stk. 5,
første led, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser
om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EFtilskuddet skal udgøre.

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 er der
fastsat regler om fællesskabsfinansiering af aktioner af
hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme
hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning
90/424/EØF (2). Samme forordnings artikel 3 indeholder

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Senest ændret ved forordning
1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).
(2) EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3) EUT L 314 af 15.11.2006, s. 37.
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De tyske myndigheder har opfyldt samtlige tekniske og
administrative forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 2, i
beslutning 90/424/EØF og artikel 7 i forordning (EF) nr.
349/2005.
På baggrund af ovenstående bør det samlede EF-tilskud til
dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af
klassisk svinepest i Tyskland i 2006 nu fastsættes.

25.6.2008

Artikel 2
Betaling
Saldoen for EF-tilskuddet fastsættes til 3 315 827,65 EUR.

Artikel 3
Adressat

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2008.

Artikel 1
EF-tilskud til Tyskland
EF-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af klassisk
svinepest i Tyskland i 2006 fastsættes til i alt 8 315 827,65
EUR.

På Kommissionens vegne
Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 20. juni 2008
Kommissionens beslutning om forlængelse af visse statsstøttebeslutninger
(meddelt under nummer K(2008) 2883)
(EØS-relevant tekst)

(2008/484/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 87 og 88, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Gyldighedsperioden for Kommissionens forordning (EF)
nr. 2204/2002 af 5. december 2002 om anvendelse af
EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til beskæftigelse (1), Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af
12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens
artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore
virksomheder (2) og Kommissionens forordning (EF) nr.
68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte (3) blev
forlænget ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1976/2006 af 20. december 2006 om ændring af
forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og
(EF) nr. 68/2001 for så vidt angår forlængelsen af deres
anvendelsesperiode (4) indtil den 30. juni 2008. Gyldigheden af Kommissionens beslutninger om godkendelse af
statsstøtteordninger på basis af forordning (EF) nr.
2204/2202, (EF) nr. 70/2001 eller (EF) nr. 68/2001
blev forlænget indtil den 30. juni 2008 ved Kommissionens beslutning 2007/72/EF af 20. december 2006 (5).
Da den generelle gruppefritagelsesforordning (6), som
erstatter disse forordninger, forventes vedtaget og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende senest den
30. juni 2008, er det nødvendigt at forlænge gyldigheden
af Kommissionens beslutninger om godkendelse af statsstøtteordninger på basis af forordning (EF) nr.

(1) EFT L 337 af 13.12.2002, s. 3. Ændret ved forordning (EF) nr.
1040/2006 (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 8).
(2) EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1040/2006.
(3) EFT L 10 af 13.1.2001, s. 20. Senest ændret ved forordning (EF) nr.
1040/2006.
(4) EUT L 368 af 23.12.2006, s. 85.
(5) EUT L 32 af 6.2.2007, s. 180.
(6) EUT C 210 af 8.9.2007, s. 14.

2204/2202, (EF) nr. 70/2001 eller (EF) nr. 68/2001 for
et begrænset tidsrum for at sikre en tilstrækkelig overgangsperiode, indtil den generelle gruppefritagelsesforordning træder i kraft —
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Uden at det berører de egnede foranstaltninger ifølge punkt
107, tredje led, i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt
sigte for 2007-2013 af 4. marts 2006 (7), som er godkendt af
alle medlemsstaterne, forlænges gyldigheden af Kommissionens
beslutninger om godkendelse af statsstøtteordninger på basis af
forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 eller (EF) nr.
68/2001 før denne beslutnings ikrafttrædelse indtil den
30. september 2008.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Den anvendes fra den 1. juni 2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2008.
På Kommissionens vegne
Neelie KROES

Medlem af Kommissionen

(7) EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.
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III
(Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union)

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN
RÅDETS FÆLLES AKTION 2008/485/FUSP
af 23. juni 2008
om ændring og forlængelse af fælles aktion 2007/405/FUSP om Den Europæiske Unions
politimission vedrørende reformen af sikkerhedssektoren og dens retlige grænseflade i Den
Demokratiske Republik Congo (EUPOL RD Congo)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(5)

Der bør fastsættes et nyt finansielt referencegrundlag til
dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for
perioden fra den 1. juli 2008 til den 30. juni 2009.

(6)

Missionens mandat gennemføres i en sikkerhedssituation,
der kan blive forværret og vil kunne skade målene for
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. artikel 11 i
traktaten —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Rådet vedtog den 12. juni 2007 fælles aktion
2007/405/FUSP (1) for en indledende periode, der
udløber den 30. juni 2008.

Efter konsultationer med de congolesiske myndigheder
og andre berørte parter forekommer det nødvendigt at
forlænge missionen med ét år.

EUPOL RD Congos opgaver bør også omfatte bistand til
Congos nationale politi på områderne grænsepoliti og
tilsyn med politiet. Missionen bør desuden bidrage til
de aspekter af stabiliseringsprocessen i den østlige del
af Den Demokratiske Republik Congo, der vedrører
politi, kønsspørgsmål, menneskerettigheder og børn i
væbnede konflikter, og til at lette sammenhængen og
harmoniseringen mellem disse bestræbelser og den nationale politireformproces. Dette bør navnlig opnås ved at
yde støtte til to programmer, der er blevet udarbejdet for
at gennemføre de aftaler, der blev undertegnet den
23. januar 2008 i Goma af Congos regering og forskellige væbnede grupper, der opererer i Kivuprovinserne,
nemlig Programme Amani og Plan de Stabilisation de
l'Est, der begge indeholder en politikomponent.

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1
Fælles aktion 2007/405/FUSP ændres således:

1) I artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende sidste led:

»— bidrage til de aspekter af fredsprocessen i den østlige del
af Congo, der vedrører politi såvel som kønsspørgsmål,
menneskerettigheder og børn i væbnede konflikter, og
navnlig til dens sammenhæng med reformen af Congos
nationale politi.«

2) Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3
(4)

I den forbindelse bør EUPOL RD Congo også deployeres
i den østlige del af Congo med særligt fokus på sikkerhedsspørgsmål, kønsbaseret vold, børn i væbnede
konflikter og international koordinering.

(1) EUT L 151 af 13.6.2007, s. 46. Ændret ved fælles aktion
2008/38/FUSP (EUT L 9 af 12.1.2008, s. 18).

Missionens struktur og deployeringszone
1.
af:

Missionens har et hovedkvarter i Kinshasa, der består

a) missionschefen
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b) et hold af politirådgivere på strategisk plan
c) et hold af politirådgivere på operationelt plan
d) et hold af juridiske rådgivere på strategisk og operationelt
plan
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4.
Deployeringszonen er Kinshasa, Goma og Bukavu. På
baggrund af de geografiske virkninger af missionen for hele
Den Demokratiske Republik Congo som følge af mandatet
vil det kunne blive nødvendigt at flytte eksperter og sikre
deres tilstedeværelse andre steder i provinserne efter ordre fra
missionschefen eller fra enhver person, der har fået beføjelse
hertil af missionschefen, under skyldig hensyntagen til
sikkerhedssituationen.«

e) administrativ støtte.
2.
Missionen skal være permanent til stede i Goma og
Bukavu i den østlige del af Congo, så den kan yde bistand
og ekspertise til stabiliseringsprocessen i det østlige Congo.
3.
Den funktionelle fordeling af opgaverne vil være som
følger:
a) eksperter, der er integreret i de forskellige arbejdsgrupper
for politireformen, samt rådgivere, der er tilknyttet nøgleposterne for organisation og beslutningstagning i det
politireformudvalg, som er nedsat af de congolesiske
myndigheder
b) eksperter tilknyttet Congos nationale politi, især på
nøgleposter, samt eksperter tilknyttet som mentorer for
kriminalpolitiet og ordenspolitiet
c) støtte inden for strafferetten for ud over politiarbejdet at
etablere en grænseflade med strafferetsplejen og følge op
på vigtige aspekter af reformen af strafferetsplejen,
herunder med hensyn til militær strafferet
d) ekspertise, der skal bidrage til arbejdet med de horisontale
aspekter af reformen af sikkerhedssektoren
e) eksperter tilknyttet Congos nationale politi, især på
nøgleposter, og tilknyttet som mentorer for grænsepolitiet og afdelingen for tilsyn med politiet
f) eksperter tilknyttet de aspekter af stabiliseringsprocessen i
det østlige Congo, der vedrører politi såvel som kønsspørgsmål, menneskerettigheder og børn i væbnede
konflikter, og dens sammenhæng med reformen af det
nationale politi.

3) Artikel 9, stk. 1, affattes således:
»1.
Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med missionen for perioden fra den
1. juli 2007 til den 30. juni 2008 udgør 5 500 000 EUR.
Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i
forbindelse med missionen for perioden fra den 1. juli 2008
til den 30. juni 2009 udgør 6 920 000 EUR.«
4) Artikel 15 udgår.
5) Artikel 16, stk. 2, affattes således:
»Den anvendes indtil den 30. juni 2009.«
Artikel 2
Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
Artikel 3
Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions
Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. juni 2008.
På Rådets vegne
I. JARC

Formand
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007 om ændring af bilag I til
Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif
(De Europæiske Unions Tidende L 286 af 31. oktober 2007)
Side 6, kapitel 54:
I stedet for: »Endeløse kemofibre«,
læses:

»Endeløse kemofibre; strimler og lignende af endeløse kemofibre«.

Side 54, ud for KN-kode 0304 19 99, tredje kolonne:
I stedet for: »15 (2) (3)«,
læses:

»15 (2)«.

Side 54, nederst på siden:
Fodnote 3 slettes.
Side 56, ud for KN-kode 0304 29 99, tredje kolonne:
I stedet for: »15 (1)«,
læses:

»15 (1) (3)«.

Side 56, nederst på siden, indsættes følgende fodnote:
»(3) En lavere anvendt toldsats på 11,4 % indtil den 16. december 2009 (Rådets forordning (EF) nr. 1839/2006 (EUT
L 355 af 15.12.2006, s. 1)).«;
Side 90, linjen over KN-kode 0813 50 31, anden kolonne:
I stedet for: »Blandinger udelukkende af tørret frugt henhørende under pos. 0801 og 0802:«
læses:

»Blandinger udelukkende af nødder henhørende under pos. 0801 og 0802:«.

Side 118, ud for KN-kode 1511 90 11, tredje kolonne:
I stedet for: »12,8 (1)«
læses:

»12,8«.

Side 118, ud for KN-kode 1511 90 19, tredje kolonne:
I stedet for: »10,9«
læses:

»10,9 (1)«.

Side 121, KN-kode 1516 20 96, anden kolonne:
I stedet for: »Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie eller solsikkeolie; andre olier med et indhold af frie fedtsyrer
på under 50 vægtprocent, bortset fra palmeolie, illipefedt, kokosolie, rybs- og rapsolie eller kopaivaolie«
læses:

»Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie eller solsikkeolie; andre olier med et indhold af frie fedtsyrer
på under 50 vægtprocent, bortset fra palmekerneolie, illipefedt, kokosolie, rybs- og rapsolie eller kopaivaolie«.

Side 813, efter overskriften til bilag 4 indsættes:
»Præfikser og suffikser kan kombineres (f.eks. hydrochloridphosphat). De kan have et multiplicerende præfiks som f.eks.
bi, bis, di, hemi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris… (f.eks. diacetat). Synonymer og systematiske navne kan
også anvendes på samme måde.
INN er Verdenssundhedsorganisationens internationale ikke-navnebeskyttede navne på farmaceutiske stoffer (International
Nonproprietary Names for pharmaceutical substances, World Health Organization).
INNRG er de i fortegnelsen »International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances, Names for radicals
& groups, comprehensive list 2004« opførte navne på radikaler og grupper.
INNCN er de i fortegnelsen »International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances, Names for radicals
& groups, comprehensive list 2004« opførte kemiske eller systematiske betegnelser.«
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