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I
(Aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1692/2006,
24. oktoober 2006,
teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi
keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II), ja määruse (EÜ) nr 1382/2003 kehtetuks
tunnistamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)

instrument edasise transpordiliikide ühitamise väljatöötamiseks ja peaks eriti toetama meremagistraalide rajamist, mis
tagab muu hulgas majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse
ühtekuuluvuse, ning raudtee- ja siseveetransporti.

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 71 lõiget 1 ja artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

(2)

Kui otsustavaid meetmeid kasutusele ei võeta, kasvab autovedude kogumaht Euroopas 2013. aastaks rohkem kui
60 % võrra. Selle tulemusena suureneks Euroopa Liidu 25
liikmesriigi rahvusvaheliste maanteevedude maht ajavahemikul 2007–2013 hinnanguliselt 20,5 miljardi tonnkilomeetri võrra aastas, mille negatiivseks tagajärjeks oleksid
lisakulutused maantee infrastruktuurile, liiklusõnnetused,
ummikud, kohalik ja ülemaailmne reostus, tarneahela ning
logistika töökindlusetus ning keskkonnakahjustused.

(3)

Maanteekaubaveo mahu kasvuga toimetulekuks tuleb
praegusest rohkem kasutada merelühisõite, raudteed ja
siseveeteed ning vajalik on julgustada transpordi- ja logistikasektori edasisi kaalukaid algatusi, nagu veeremite
tehniliste uuenduste arendamine, et vähendada
maanteeummikuid.

(4)

Seepärast tuleks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1382/2003, mis käsitleb
ühenduse finantsabi andmist kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo programm), (3) loodud programmi täiendada uute meetmetega,
mille eesmärk oleks rahvusvahelise maanteetranspordi
tegelik vähendamine. Seepärast teeb komisjon ettepaneku
luua tugevam programm (edaspidi “Marco Polo II programm” või “programm”), et edendada transpordiliikide
ühitamist, vähendada maanteeummikuid ning parandada
kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmeid ühenduses.
Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks peaks programm toetama kaubaveo-, logistika- ning muude asjaomaste turgude meetmeid, võttes arvesse väikeste ja keskmise
suurusega

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 2001. aasta septembri valges raamatus ühise
transpordipoliitika kohta rõhutatakse eri transpordiliikide
ühitamise väljatöötamist kui praktilist ning tõhusat vahendit, mille abil saavutada tasakaalustatud transpordisüsteem,
ja tehakse ettepanek mitte ainult meremagistraalide kui hea
kvaliteediga, integreeritud, eri transpordiliike ühitava võimaluse välja arendamiseks, vaid ka raudtee- ja siseveetranspordi kui kõnealuse strateegia võtmeelementide
intensiivsemaks kasutamiseks. Göteborgis 15. ja 16. juunil
2001. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel
deklareeriti, et säästva arengustrateegia keskmes on transpordiliikide osakaalu muutmine. Lisaks sellele rõhutati Barcelonas 15. ja 16. märtsil 2002. aastal toimunud Euroopa
Ülemkogu kohtumisel vajadust vähendada ummikuid liikluse kitsaskohtades erinevates piirkondades, eelkõige mainiti Alpe, Püreneesid ja Läänemerd, mis näitab, et
meremagistraalide liinid on üle-euroopalise transpordivõrgu lahutamatuks ning oluliseks osaks. Turumajanduslik
transpordiliike ühitav rahastamisprogramm on peamine

(1) ELT C 234, 22.9.2005, lk 19.
(2) Euroopa Parlamendi 17. mai 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 12. oktoobri 2006. aasta otsus.

(3) ELT L 196, 2.8.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 788/2004 (ELT L 138, 30.4.2004, lk 17).
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ettevõtete (VKEde) vajadusi. Programm peaks aitama vähemalt oodatavat rahvusvahelise kaubaveo kogumahu kasvu
ümber suunata, esmajoones merelühisõitudele, raudtee- ja
siseveetranspordile või ühendvedudele, kus maanteeveod
on võimalikult lühikesed. Seega tuleks määrusega (EÜ)
nr 1382/2003 loodud Marco Polo programm asendada
uuega.

(5)

(6)

(7)

Marco Polo II programmi iseloomustavad erinevad meetmete tüübid, mis peaksid aitama kaasa mõõdetavale ja
pidevale ümbersuunamisele ning paremale koostööle
ühendveoturul. Lisaks peaksid Marco Polo II programmi
raames läbi viidavad meetmed aitama kaasa rahvusvaheliste maanteevedude tegelikule vähendamisele.

Marco Polo II programmi raames rahastatavad meetmed
peaksid geograafiliselt ulatuselt olema rahvusvahelised. Et
arvesse võtta meetmete Euroopa mõõdet, peaksid projekti
esitama eri riikides asuvad ettevõtjad, kes tegutsevad
meetme esitamisel konsortsiumina. Avalik-õiguslikel
üksustel peaks olema võimalik vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele sellises konsortsiumis osaleda, kui nad tegelevad majandustegevusega.

Võib esineda juhtumeid, kus olemasoleva teenuse arendamisest võib täiendava ümbersuunamise, kvaliteedi ning
keskkonnakaitse ja elujõulisuse osas saada vähemalt sama
suurt kasu kui olulisi kulutusi nõudva uue teenuse
väljatoomisest.

(9)

Läbipaistvuse, objektiivsuse ja selge piiritletuse huvides
peaks näiteks ümbersuunamismeetmete käivitamiseks
antav abi lähtuma elanikkonna kulude kokkuhoiust, mis
tuleneb merelühisõitude, raudtee- ja siseveetranspordi
kasutamisest üksnes maanteetranspordi asemel. Seepärast
peaks käesolev määrus nägema ette soovitusliku finantsabi ümbersuunatava maanteevedude tonnkilomeetri eest.

(10)

(11)

Rahaliste vahendite eraldamisel tuleks erilist tähelepanu
pöörata ka programmi geograafilises ulatuses olevatele
tundlikele ja suurlinnade piirkondadele.

(12)

Programmi kõikide meetmete tulemusi tuleks nõuetekohaselt levitada, et tagada nende avalikustamine, läbipaistvus ja parimate tavade vahetamine.

(13)

Valikuprotseduuri kestel ning meetmete kestvuse ajal on
vaja tagada, et valitud meetmed ühist transpordipoliitikat
reaalselt toetaksid ega põhjustaks konkurentsimoonutusi,
mis on vastuolus ühiste huvidega. Seepärast peaks komisjon hindama mõlema programmi rakendamist. Komisjon
peaks hiljemalt 30. juunil 2007 esitama hindamisaruande
Marco Polo programmi tulemuste kohta aastatel
2003–2006.

(14)

Meetmed ei tohiks kaasa tuua konkurentsimoonutusi ulatuses, mis on vastuolus ühiste huvidega, seda eelkõige
selliste transpordiliikide vahel, mis ei kuulu maanteetranspordi alla, või üksikute transpordiliikide piires. Eriline rõhk
tuleks asetada selliste moonutuste vältimiseks, et meetmed
soodustaksid pigem kaubaveo suunamist maanteelt ümber
alternatiivsetele transpordiliikidele kui kaubaveo taandamist olemasolevatest raudtee-, merelühisõidu või siseveetranspordi teenustest.

(15)

Kuna Marco Polo II programmi eesmärki ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seda on programmi ulatuse
ja mõju tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, võib
ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses
artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt
ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(16)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni
rakendusvolituste kasutamise menetlused (1).

(17)

Käesolev määrus kehtestab kogu programmi kehtivuse
ajaks rahastamispaketi, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele iga-aastase eelarvemenetluse käigus peamiseks
juhiseks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni institutsioonidevahelise kokkuleppe eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2) punkti 37 tähenduses.

Taotlejatel peaks olema võimalus esitada uusi või vajaduse
korral olemasolevaid projekte, mis valitsevatele turuvajadustele kõige paremini vastavad. Sobivaid projekte, eelkõige neid, mis võtavad arvesse VKEde vajadusi, ei tohiks
takistada kõlblike meetmete liiga jäiga määratlemisega.

(8)

Ühenduse finantsabi, mis põhineb tonnkilomeetritel, mis
suunatakse ümber maanteelt merelühisõitudele, raudteele
või siseveeteedele või mis põhineb maanteekaubaveo
tonnkilomeetri või maanteekaubaveo veokilomeetri vältimisel, peaks olema kohandatav, et saaks toetada kvaliteetseid projekte või projekte mis annavad tunnistust
tegelikust keskkonnakasust.
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(1) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on viimati muudetud otsusega
2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
(2) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
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Marco Polo programmi järjepidevuse ja läbipaistvuse kaitsmiseks tuleks kehtestada lepinguid ja valikuprotseduuri
käsitlevad üleminekusätted,
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c)

“meremagistraalide meede” on uuenduslik meede, mis otseselt suunab kaubaveo maanteelt ümber merelühisõitudele või
merelühisõitude ja teiste transpordiliikide kombinatsiooni,
kus maanteeveod on võimalikult lühikesed; nimetatud meetmed võivad hõlmata lisainfrastruktuuri muutmist või loomist, mida vajatakse selleks, et rakendada äärmiselt
laiaulatuslikku ning suure sagedusega transpordiliike ühitavat meretransporditeenust, kaasa arvatud eelistatavalt kõige
keskkonnasõbralikumate transpordiliikide, nt siseveetranspordi ja raudteetranspordi kasutamine tagamaal toimuvaks
ja kombineeritud uksest-ukseni teenuste kaubaveoks; võimaluse korral tuleks integreerida ka äärepoolseimate piirkondade vahendid;

d)

“ümbersuunamismeede” on meede, mis otseselt, mõõdetavalt, oluliselt või kaudselt suunab kaubaveo maanteelt ümber
merelühisõitudele, raudteele, siseveeteedele või transpordiliikide kombinatsiooni, kus maanteeveod on võimalikult lühikesed, kuid mis ei ole katalüsaatormeede; sealhulgas, kui see
on asjakohane, võib nimetatud meetmetest põhjustatud
ümbersuunamine hõlmata täiendavat ümbersuunamist, mis
kaasneb olemasoleva teenuse arendamisega; komisjon uurib
võimalust toetada täiendavaid infrastruktuuriprojekte;

e)

“liikluse vältimise meede” on uuenduslik meede, mis ühendab transpordilogistika tootmislogistikaga, et vältida kaubaveo suurt osakaalu maanteedel, mõjutamata negatiivselt
toodangu kvaliteeti või tootmistööjõudu; seda tüüpi meetmed võivad hõlmata lisainfrastruktuuri ja veovahendite
muutmist või loomist;

f)

“ühine õppemeede” on meede, mille eesmärk on parandada
töömeetodite ja kaubaveoahela protseduuride struktuurseks
optimeerimiseks tehtavat koostööd, võttes arvesse
logistikanõudeid;

g)

“uuenduslik meede” on meede, mis sisaldab elemente, mida
teatud turul pole seni olnud;

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Sisu

Käesoleva määrusega nähakse ette rahastamisvahend (edaspidi
“Marco Polo II programm” või “programm”), mille eesmärk on
vähendada ummikuid, parandada transpordisüsteemi keskkonnakaitsemeetmeid ja laiendada ühendvedusid ning aidata seega
kaasa tõhusale ja säästvale transpordisüsteemile, mis tagab ELile
lisandväärtuse, avaldamata majanduslikule, sotsiaalsele või territoriaalsele ühtekuuluvusele negatiivset mõju. Programm kestab
1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013, et programmi
lõpuks saavutataks ümbersuunamine (mis on oodatava igaaastase rahvusvahelise kaupade maanteeveo tonnkilomeetrites
mõõdetava kogumahu kasvu oluline osa) merelühisõitudele,
raudtee- ja siseveetranspordile või ühendvedudele, kus maanteeveod on võimalikult lühikesed.

Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

b)

“meede” on projekt, mida viivad ellu ettevõtjad ja mis
aitab vähendada ummikuid maanteekaubaveosüsteemis
ja/või parandada liikmesriikide või osalevate riikide territooriumidel transpordisüsteemi keskkonnakaitsemeetmeid;
katalüsaatormeetmed, ümbersuunamismeetmed ja ühised
õppemeetmed võivad hõlmata mitut koordineeritud projekti;

“katalüsaatormeede” on uuenduslik meede, mille eesmärk on
ületada märkimisväärsed struktuursed kaubaveoturu tõkked
ühenduses, mis kahjustavad turgude tõhusat toimimist,
merelühisõitude, raudtee- või siseveetranspordi konkurentsivõimet ja/või kõnealuseid transpordiliike kasutavate transpordiahelate tõhusust, sealhulgas lisainfrastruktuuri
muutmist või loomist; käesoleva mõiste kasutamisel on
“struktuurne tõke” mis tahes mittereguleeriv, faktiline ja
püsiv kaubaveoahela nõuetekohase toimimise takistus;

h) “lisainfrastruktuur” on vajalik ning piisav infrastruktuur, et
saavutada tegevuseesmärke, kaasa arvatud kaubaveo ja reisijateveo sisseseadmine;

i)

“kaasmeede” on meede, mille eesmärk on valmistada ette või
toetada olemasolevaid või tulevasi meetmeid, kaasa arvatud
teabelevi, projektide järelevalve ja hindamine ning statistiliste andmete kogumine ja analüüs. Toodete, tootmisviiside
või teenuste turuleviimiseks ette nähtud meetmed, turundustegevus ja müügi edendamine ei ole “kaasmeetmed”;

j)

“ettevalmistav meede” on meede, millega valmistatakse ette
katalüsaatormeedet, meremagistraalide meedet või liikluse
vältimise meedet, näiteks tehnilised, toimivus- või tasuvusuuringud ja seadmete katsetamine;
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k)

“ettevõtja” on füüsiline või juriidiline isik, kes harrastab
majandustegevust, olenemata tema õiguslikust seisundist ja
rahastamisviisist;

l)

“konsortsium” on ühendus, kus vähemalt kaks ettevõtet
tegutsevad koos ja jagavad meetmega seotud riski;

24.11.2006

riigis või ühendusteede olemasolu korral lähedalasuva kolmanda
riigiga võib projekti erandkorras esitada üks liikmesriigis asuv
ettevõtja.

2. Väljaspool artikli 3 lõigetes 3 ja 4 nimetatud osalevaid riike
asuvaid ettevõtjaid võib projekti kaasata, kuid ühendus ei tohi
neid programmi raames mingil juhul rahastada.

m) “tonnkilomeeter” on ühe tonni kauba või selle mahulise ekvivalendi vedu ühe kilomeetri kaugusele;
Artikkel 5

n) “veokilomeeter” on lastitud või tühja veoauto liikumine ühe
kilomeetri kaugusele;
o)

“lähedalasuv kolmas riik” on riik, mis ei kuulu Euroopa Liitu
ja millel on Euroopa Liiduga ühine piir või millel on rannajoon Euroopa Liiduga piirnevas suletud või poolsuletud
meres.

Abikõlblikud meetmed ja rahastamistingimused

1. Programmi raames rahastamiseks on abikõlblikud järgmised meetmed:

a)

katalüsaatormeetmed; erilist tähelepanu pööratakse neile
meetmetele, mille eesmärk on koostoime parandamine
raudtee-, siseveeteede ja merelühisõidu sektoris (sh meremagistraalid), kasutades paremini olemasolevaid infrastruktuure;

b)

meremagistraalide meetmed; Euroopa Liidus peavad kõnealused meetmed kasutama üleeuroopalist transpordivõrku,
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. juuli 1996. aasta otsuses nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise
transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste
kohta (1);

c)

ümbersuunamismeetmed;

d)

liikluse vältimise meetmed;

e)

ühised õppemeetmed.

Artikkel 3
Reguleerimisala
1.
a)

Programmi alla kuuluvad meetmed,
mis hõlmavad vähemalt kahe liikmesriigi territooriumi
või

b)

mis hõlmavad vähemalt ühe liikmesriigi territooriumi ja ühe
lähedalasuva kolmanda riigi territooriumi.

2.
Kui meede hõlmab kolmanda riigi territooriumi, ei kaeta
programmist selle riigi territooriumil tehtud kulutusi, välja arvatud lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel.
3.
Programm on osalemiseks avatud Euroopa Liiduga ühinemise kandidaatriikidele. Osalemist reguleerivad nende riikidega
sõlmitud assotsieerumislepingute sätted ning iga asjaomase riigi
suhtes assotsiatsiooninõukogu otsusega kehtestatud reeglid.
4.
Programm on osalemiseks avatud ka EFTA ja EMP riikidele
ja lähedalasuvatele kolmandatele riikidele, kui nad teevad lisaeraldisi nende riikidega kokku lepitud korras.

2. Rahastamise eritingimused ja teised nõuded erinevate meetmete kohta on sätestatud I lisas. Lisainfrastruktuuride rahastamistingimused artikli 2 punktis h määratletud tähenduses on
sätestatud II lisas.

Abikõlblikud taotlejad

3. Ühenduse finantsabi põhineb lepingutel, mille üle räägivad
läbi komisjon ja abisaaja. Nimetatud lepingute tingimustega hoitakse rahaline ja halduskoormus võimaluse piires nii väike (näiteks ettevõtjasõbralike pangatagatiste võimaldamise kaudu), nagu
kehtivad eeskirjad ja määrused — eelkõige nõukogu 25. juuni
2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb
Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (2) — seda võimaldavad, et saavutada võimalikult suur haldustõhusus ja paindlikkus.

1.
Meetmed esitab konsortsium, millesse kuulub vähemalt
kaks ettevõtjat, kes asuvad vähemalt kahes eri liikmesriigis
või vähemalt ühes liikmesriigis ja ühes lähedalasuvas kolmandas

(1) EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega
nr 884/2004/EÜ (ELT L 167, 30.4.2004, lk 1).
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

II PEATÜKK
ABIKÕLBLIKUD TAOTLEJAD JA MEETMED

Artikkel 4
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4.
Ilma et see piiraks artiklis 1 nimetatud poliitika üldist eesmärki, määratleb iga-aastased prioriteedid katalüsaatormeetmeid
ja ühiseid õppemeetmeid käsitlevate taotluste esitamise kutse
jaoks ja vaatab vajaduse korral üle komisjon, keda abistab artiklis 10 viidatud komitee artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras.
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c)

meetmete mõju maanteeummikute vähendamisele;

d)

meetmete suhtelist keskkonnamõju, kaasa arvatud nende
mõju negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisele, mida
on põhjustanud merelühisõidud, raudtee ja siseveeteede
transport. Erilist tähelepanu pööratakse projektidele, mis
lähevad kaugemale õiguslikult siduvatest keskkonnanõuetest;

e)

meetmete igakülgset säästvusest.

Artikkel 6
Üksikasjalikud eeskirjad

Programmi alla kuuluvate meetmete esitamis- ja valikumenetlusega seotud üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 nimetatud korras.

Otsus osutada finantsabi võetakse vastu artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras.
Komisjon teatab oma otsusest abisaajatele.

Artikkel 7

IV PEATÜKK

Riigiabi

LÕPPSÄTTED

Programmiga hõlmatud meetmetele ühenduse finantsabi andmine ei välista neile meetmetele riigiabi andmist riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, kui kõnealune abi on kooskõlas
asutamislepingus sätestatud riigiabi andmise korraga ning jääb
konkreetset liiki meetme puhul I lisas sätestatud kumulatiivpiiridesse. Riigiabina antud kogu abi ja ühenduse finantsabi lisainfrastruktuuri suhtes ei tohi ületada 50 % abikõlblikest kuludest.

Artikkel 10

III PEATÜKK
MEETMETE ESITAMINE JA VALIMINE

Komitee
1.

Komisjoni abistab komitee.

2.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaeg on kolm
kuud.
3.

Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8
Meetmete esitamine

Artikkel 11
Eelarve

Meetmed esitatakse komisjonile artikli 6 alusel välja antud üksikasjalike eeskirjade kohaselt. Esitatakse kõik andmed, mida komisjon vajab artikli 9 kohase valiku tegemiseks.

Artikkel 9

Marco Polo II programmi rakendamise rahastamispakett ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 31. detsembrini 2013 on 400 miljonit eurot (1).
Eelarvepädev institutsioon kinnitab iga-aastased assigneeringud
finantsraamistiku piires.

Meetmete valimine finantsabi andmiseks
Artikkel 12
Esitatud meetmeid hindab komisjon. Programmi raames finantsabi andmiseks meetmeid valides võtab komisjon arvesse järgmist:

a)

artiklis 1 nimetatud eesmärke;

b)

I ja II lisas sätestatud tingimusi vastavalt vajadusele;

Reserv kaasmeetmeteks ja programmi hindamiseks
Kuni 5 % käesoleva määrusega ette nähtud eelarvest pannakse
kõrvale kaasmeetmeteks ning artikli 5 rakendamise sõltumatuks
hindamiseks.
(1) Nimetatud summa põhineb 2004. aasta arvudel ja selles tehakse tehnilisi kohandusi inflatsiooni arvessevõtmiseks.
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Artikkel 13

Artikkel 14

Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse

Hindamine

1.
Komisjon tagab, et käesoleva määruse kohaselt rahastatud
meetmete rakendamisel kaitstakse Euroopa ühenduste finantshuve ennetavate meetmetega pettuse, korruptsiooni ja muu
ebaseadusliku tegevuse vastu, tõhusa kontrollimisega, põhjendamatult makstud summade sissenõudmisega ning juhul, kui avastatakse eeskirjade eiramine, tõhusate, proportsionaalsete ning
hoiatavate karistustega kooskõlas nõukogu 18. detsembri 1995.
aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste
finantshuvide kaitse kohta (1) ja nõukogu 11. novembri 1996.
aasta määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta
Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest, (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
25. mai 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (3).

1.
Komisjon teavitab komiteed vähemalt kaks korda aastas
programmi finantsalasest rakendamisest ning esitab ajakohastatud andmed kõikide programmi raames rahastatavate meetmete
kohta.
Komisjon viib läbi nii programmi vahe- kui ka lõpphindamise,
et hinnata selle panust ühenduse transpordipoliitika eesmärkide
saavutamisel ja eraldiste tõhusat kasutamist.
2. Komisjon esitab 30. juuniks 2007 Euroopa Parlamendile,
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele hindamisaruande Marco Polo programmi tulemuste kohta aastatel 2003–2006. Kui aruandest ilmneb vajadus
Marco Polo II programmi kohandada, esitab komisjon vastavad
ettepanekud.
Artikkel 15
Kehtetuks tunnistamine

2.
Käesoleva määruse kohaselt rahastatud meetmete osas
tähendab mõiste “eeskirjade eiramine” määruse (EÜ, Euratom)
nr 2988/95 artikli 1 kohaselt ühenduse õiguse mis tahes sätte
või lepingust tulenevate kohustuste rikkumist ettevõtja tegevuse
või tegevusetuse kaudu, mis kahjustab või kahjustaks Euroopa
Liidu üldeelarvet või nende juhitavaid eelarveid põhjendamatu
kuluartikli tõttu.

3.
Lepingutes ja kokkulepetes, samuti käesolevast määrusest
tulenevates kokkulepetes osalevate kolmandate riikidega nähakse
ette eelkõige komisjoni (või komisjoni volitatud esindaja) poolne
järelevalve ja finantskontroll ning kontrollikoja poolne audiitorkontroll, mis vajaduse korral viiakse läbi kohapeal.

Määrus (EÜ) nr 1382/2003 tunnistatakse kehtetuks alates
14. detsembrist 2006.
Määruse (EÜ) nr 1382/2003 raames läbi viidavate meetmetega
seotud lepingute täitmine jätkub vastavalt käesolevale määrusele
kuni nende tegevusliku ja rahalise lõpetamiseni. Kogu hindamise
ja valimise kord aastaks 2006 kuulub samuti määruse (EÜ)
nr 1382/2003 reguleerimisalasse, seda isegi juhul, kui kõnealune
menetlus lõpeb aastal 2007.
Artikkel 16
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub 14. detsembril 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Strasbourg, 24. oktoober 2006

(1) EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1.
(2) EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2.
(3) EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI
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I LISA
Rahastamistingimused ja -nõuded vastavalt artikli 5 lõikele 2

Meetme tüüp

B. Meremagistraalid

C. Ümbersuunamine

D. Liikluse vältimine

E. Ühine õpe

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõike 1 punkt c

Artikli 5 lõike 1 punkt d

Artikli 5 lõike 1 punkt e

a) Katalüsaatormeetme eesmärgid saavutatakse kuni
60kuulise ajavahemiku
jooksul ning realistlikus
äriplaanis prognoositakse,
et meede on ka pärast selle
lõppu elujõuline.

a) Meremagistraalide meetme eesmärgid
saavutatakse kuni 60kuulise ajavahemiku jooksul ning realistlikus äriplaanis prognoositakse, et meede on ka
pärast selle lõppu elujõuline.

a) Ümbersuunamismeetme eesmärgid saavutatakse kuni
36kuulise ajavahemiku jooksul ning realistlikus äriplaanis
prognoositakse, et meede on
ka pärast selle lõppu elujõuline.

a) Liikluse vältimise meetme eesmärgid
saavutatakse kuni 60kuulise ajavahemiku jooksul ning realistlikus äriplaanis prognoositakse, et meede on ka
pärast selle lõppu elujõuline.

a) Meede toob kaasa kaubanduslike teenuste paranemise turul
ning eelkõige soodustab ja/või
lihtsustab see koostöö parandamise ning oskusteabe vahetamise kaudu maanteetranspordi
vältimist või selle ümbersuunamist maanteedelt merelühisõitudele, raudteele, siseveeteedele
ning vältab kuni 24 kuud.

b) Katalüsaatormeede
on
logistika,
tehnoloogia,
meetodite, seadmete, toodete või teenuste poolest
Euroopa tasandil uuenduslik.

b) Meremagistraalide meede on Euroopa
tasandil uuenduslik logistika, tehnoloogia, meetodite, varustuse, toodete,
infrastruktuuri või pakutavate teenuste puhul; arvesse võetakse ka teenuse head kvaliteeti, lihtsustatud
protseduure
ja
inspekteerimisi,
ohutus- ja turvastandarditele vastavust, head sissepääsu sadamatesse,
tõhusaid tagamaaühendusi ning
paindlikke ja tõhusaid sadamateenuseid.

b) Ümbersuunamismeede ei too
asjaomastel turgudel eelkõige
erinevate alternatiivsete transpordiliikide ja maanteetranspordi vahel või üksikute
transpordiliikide piires kaasa
konkurentsimoonutusi, mille
ulatus kahjustaks ühiseid
huve.

b) Liikluse vältimise meede on Euroopa
tasandil uuenduslik tootmislogistika ja
transpordilogistika ühendamise puhul.

b) Meede on Euroopa tasandil
uuenduslik.

Euroopa Liidu Teataja

Artikli 5 lõike 1 punkt a

ET

1. Rahastamistingimused

A. Katalüsaator
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A. Katalüsaator

B. Meremagistraalid

C. Ümbersuunamine

D. Liikluse vältimine

E. Ühine õpe

Artikli 5 lõike 1 punkt c

Artikli 5 lõike 1 punkt d

Artikli 5 lõike 1 punkt e

c) Eeldatakse, et katalüsaatormeede toob kaasa kaubaveo tegeliku, mõõdetava
ja säästva ümbersuunamise maanteelt merelühisõitudele,
raudteele,
siseveeteedele.

c) Meremagistraalide meetme eesmärk
on laiaulatusliku ja suure sagedusega
kaubaveoliike ühitava merelühisõiduteenuse soodustamine, k.a kombineeritud kauba- ja reisijateveo teenused
asjakohasel juhul või kombinatsioon
merelühisõiduteenustest ja muudest
transpordiviisidest, kus maanteeveod
on võimalikult lühikesed; meede
peaks eelistatavalt sisaldama kombineeritud raudtee ja/või siseveeteede
kaudu toimuvaid tagamaa kaubaveoteenuseid.

c) Ümbersuunamismeetme
kohta esitatakse realistlik
plaan, milles sätestatakse selle
eesmärkide
saavutamise
konkreetsed etapid.

c) Liikluse vältimise meetme eesmärk on
soodustada rahvusvahelise kaubaveo
suuremat tõhusust Euroopa turgudel,
takistamata seejuures majanduslikku
kasvu, keskendudes tootmis- ja/või
turustamisprotsesside muutmisele, et
saavutada kõrgemad laadimistegurid,
vähem tühisõite, mahu ja/või kaalu
vähenemine või muud tulemused, mis
vähendavad oluliselt maanteetransporti, kuid mis ei avalda negatiivset mõju
toodangu kvaliteedile või tootmistööjõule.

c) Meede ei too asjaomastel turgudel eelkõige erinevate alternatiivsete transpordiliikide ja
maanteetranspordi vahel või
üksikute transpordiliikide piires kaasa konkurentsimoonutusi, mille ulatus kahjustaks
ühiseid huve.

d) Katalüsaatormeetme
kohta esitatakse realistlik
plaan, milles sätestatakse
selle eesmärkide saavutamise konkreetsed etapid
ning näidatakse ära vajadus komisjoni poolse juhtimisabi järgi.

d) Eeldatakse, et meremagistraalide
meede toob kaasa kaubaveo tegeliku,
mõõdetava ja säästva ümbersuunamise maanteelt merelühisõitudele,
siseveeteedele või raudteele, mis on
suurema arengutempoga kui prognoositav maanteekaubavedu.

d) Kui meede nõuab konsortsiumisse mittekuuluvate kolmandate isikute teenete
kasutamist, esitab taotleja
tõendid, et asjaomased teenused on valitud läbipaistval,
objektiivsel ja mittediskrimineerival viisil.

d) Eeldatakse, et liikluse vältimise meede
toob kaasa kaubaveo vähemalt 10 %
tonnkilomeetrites või veokilomeetrites
mõõdetava kaubamahu suuruse tegeliku, mõõdetava ja säästva vältimise.

d) Ühise õppemeetme kohta esitatakse realistlik plaan, milles
sätestatakse selle eesmärkide
saavutamise konkreetsed etapid ning näidatakse ära vajadus
komisjoni
poolse
juhtimisabi järgi.

e) Katalüsaatormeede ei too
asjaomastel turgudel eelkõige erinevate alternatiivsete transpordiliikide ja
maanteetranspordi vahel
või üksikute transpordiliikide piires kaasa konkurentsimoonutusi,
mille
ulatus kahjustaks ühiseid
huve.

e) Meremagistraalide meetmete kohta
esitatakse realistlik plaan, milles sätestatakse selle eesmärkide saavutamise
konkreetsed etapid ning näidatakse
ära vajadus komisjoni poolse juhtimisabi järgi.

e) Liikluse vältimise meetme kohta esitatakse realistlik plaan, milles sätestatakse
selle eesmärkide saavutamise konkreetsed etapid ning näidatakse ära vajadus
komisjoni poolse juhtimisabi järgi.

Euroopa Liidu Teataja

Artikli 5 lõike 1 punkt b

ET

Artikli 5 lõike 1 punkt a
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Meetme tüüp

24.11.2006

B. Meremagistraalid

C. Ümbersuunamine

Artikli 5 lõike 1 punkt a

Artikli 5 lõike 1 punkt b

f) Kui meede nõuab konsortsiumisse mittekuuluvate
kolmandate isikute teenete
kasutamist, esitab taotleja
tõendid, et asjaomased teenused on valitud läbipaistval,
objektiivsel
ja
mittediskrimineerival viisil.

f) Meremagistraalide meede ei too asjaomastel turgudel eelkõige erinevate
alternatiivsete transpordiliikide ja
maanteetranspordi vahel või üksikute
transpordiliikide piires kaasa konkurentsimoonutusi, mille ulatus kahjustaks ühiseid huve.

f) Liikluse vältimise meede ei too asjaomastel turgudel eelkõige erinevate
alternatiivsete transpordiliikide ja maanteetranspordi vahel või üksikute transpordiliikide
piires
kaasa
konkurentsimoonutusi, mille ulatus
kahjustaks ühiseid huve.

g) Kui meremagistraalide meede nõuab
konsortsiumisse mittekuuluvate kolmandate isikute teenete kasutamist,
esitab taotleja tõendid, et asjaomased
teenused on valitud läbipaistval,
objektiivsel ja mittediskrimineerival
viisil.

g) Kui liikluse vältimise meede nõuab konsortsiumisse mittekuuluvate kolmandate isikute teenete kasutamist, esitab
taotleja tõendid, et asjaomased teenused on valitud läbipaistval, objektiivsel
ja mittediskrimineerival viisil.

a) Ühenduse finantsabi meremagistraalide meetmetele on maksimaalselt
35 % kogukulutustest, mis on vajalikud meetme eesmärkide saavutamiseks ning tehakse meetme, sealhulgas
ettevalmistusmeetmete ja lisainfrastruktuuri tulemusena. Kõnealused
kulutused on ühenduse finantsabi saamiseks kõlblikud selles osas, mis on
otseselt seotud transporditeenuse ellurakendamisega.

a) Ühenduse
finantsabi
ümbersuunamismeetmetele
on maksimaalselt 35 % kogukulutustest, mis on vajalikud
meetme eesmärkide saavutamiseks ning tehakse meetme
tulemusena.
Kõnealused
kulutused on ühenduse
finantsabi saamiseks kõlblikud selles osas, mis on otseselt
seotud
meetme
ellurakendamisega.

Artikli 5 lõike 1 punkt d

a) Ühenduse finantsabi liikluse vältimise
meetmetele on maksimaalselt 35 %
kogukulutustest, mis on vajalikud
meetme eesmärkide saavutamiseks ning
tehakse meetme, sealhulgas ettevalmistusmeetmete,
lisainfrastruktuuri
ja varustuse tulemusena. Kõnealused
kulutused on ühenduse finantsabi saamiseks kõlblikud selles osas, mis on
otseselt seotud meetme ellurakendamisega.

E. Ühine õpe
Artikli 5 lõike 1 punkt e

a) Ühenduse finantsabi ühistele
õppemeetmetele on maksimaalselt 50 % kogukulutustest,
mis on vajalikud meetme eesmärkide saavutamiseks ning
tehakse meetme tulemusena.
Kõnealused kulutused on
ühenduse finantsabi kõlblikud
selles osas, mis on otseselt seotud meetme ellurakendamisega.

Euroopa Liidu Teataja

a) Ühenduse finantsabi katalüsaatormeetmetele
on
maksimaalselt 35 % kogukulutustest, mis on vajalikud meetme eesmärkide
saavutamiseks
ning
tehakse meetme, sealhulgas
ettevalmistusmeetmete ja lisainfrastruktuuri
tulemusena. Kõnealused
kulutused on ühenduse
finantsabi saamiseks kõlblikud selles osas, mis on
otseselt seotud meetme
ellurakendamisega.

Artikli 5 lõike 1 punkt c

D. Liikluse vältimine

ET

2. Rahastamise
määr ja ulatus

A. Katalüsaator

24.11.2006

Meetme tüüp
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A. Katalüsaator
Artikli 5 lõike 1 punkt a

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Valikumenetluses sätestatud taotluse
esitamise kuupäeval või pärast
seda
tehtud
kulutused
on
ühenduse finantsabi kõlblikud, kui
ühendusepoolne rahastamine lõplikult heaks kiidetakse. Vallasvara
maksumuse
osalise
katmise
tingimuseks on kohustus kasutada
kõnealust vara abi andmise ajal
peaasjalikult meetme huvides, nagu see
on toetuslepingus määratletud.

C. Ümbersuunamine
Artikli 5 lõike 1 punkt c

Valikumenetluses sätestatud
taotluse esitamise kuupäeval
või pärast seda tehtud
kulutused on ühenduse
finantsabi kõlblikud, kui
ühendusepoolne rahastamine
lõplikult heaks kiidetakse.
Vallasvara maksumuse osalise
katmise tingimuseks on
kohustus kasutada kõnealust
vara abi andmise ajal
peaasjalikult meetme huvides,
nagu see on toetuslepingus
määratletud.

D. Liikluse vältimine
Artikli 5 lõike 1 punkt d

Valikumenetluses sätestatud taotluse
esitamise kuupäeval või pärast seda
tehtud kulutused on ühenduse
finantsabi kõlblikud, kui ühendusepoolne rahastamine lõplikult heaks
kiidetakse. Vallasvara maksumuse
osalise katmise tingimuseks on
kohustus kasutada kõnealust vara abi
andmise ajal peaasjalikult meetme
huvides, nagu see on toetuslepingus
määratletud.

E. Ühine õpe
Artikli 5 lõike 1 punkt e

Valikumenetluses sätestatud
taotluse esitamise kuupäeval
või pärast seda tehtud
kulutused
on
ühenduse
finantsabi kõlblikud, kui
ühendusepoolne rahastamine
lõplikult heaks kiidetakse.

b) Lisainfrastruktuuri rahastamistingimused on sätestatud II lisas.

b) Ühenduse finantsabi, välja arvatud
ettevalmistusmeetmetele ja lisainfrastruktuurile, mille komisjon määratleb
tonnkilomeetrite alusel, mis suunatakse ümber maanteelt lühisõitudele,
raudteele, siseveeteedele, on algselt
üks euro iga 500 ümbersuunatud
maanteevedude tonnkilomeetri eest.
Seda soovituslikku summat võib
kohandada, eelkõige vastavalt projekti
kvaliteedile või tegelikult saadavale
keskkonnakasule.

b) Ühenduse finantsabi, välja
arvatud lisainfrastruktuurile,
mille komisjon määratleb
tonnkilomeetrite alusel, mis
suunatakse ümber maanteelt
lühisõitudele, raudteele, siseveeteedele, on algselt üks
euro iga 500 ümbersuunatud
maanteevedudetonnkilomeetri eest. Seda soovituslikku
summat võib kohandada, eelkõige vastavalt projekti kvaliteedile
või
tegelikult
saadavale keskkonnakasule.

c) Ühenduse finantsabi, välja arvatud ettevalmistusmeetmetele, lisainfrastruktuurile ja varustusele on algselt üks euro iga
500 maanteekaubaveo tonnkilomeetri
või 25 maanteekaubaveo veokilomeetri
vältimise eest. Seda soovituslikku summat võib kohandada, eelkõige vastavalt
projekti kvaliteedile või tegelikult saadavale keskkonnakasule.

b) Lisainfrastruktuuri rahastamistingimused: ei ole kohaldatavad.

Euroopa Liidu Teataja

b) Ühenduse liikluse vältimise meetmete
finantsabi ei tohi kasutada äri- või tootmistegevuse toetamiseks, millel puudub
otsene seos transpordi või turustamisega.

ET

Valikumenetluses sätestatud taotluse esitamise
kuupäeval või pärast
seda tehtud kulutused
on ühenduse finantsabi
kõlblikud, kui ühendusepoolne
rahastamine
lõplikult heaks kiidetakse.
Vallasvara
maksumuse
osalise katmise tingimuseks on kohustus
kasutada kõnealust vara abi
andmise ajal peaasjalikult
meetme huvides, nagu
see on toetuslepingus
määratletud.

B. Meremagistraalid
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Meetme tüüp

24.11.2006

A. Katalüsaator
Artikli 5 lõike 1 punkt a

D. Liikluse vältimine

E. Ühine õpe

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõike 1 punkt c

Artikli 5 lõike 1 punkt d

Artikli 5 lõike 1 punkt e

c) Komisjon võib artikli 10 lõikes 2
sätestatud korras vajaduse korral aegajalt üle vaadata arengusuunad, mis
seonduvad kõnealuse arvutuse aluseks
olevate asjaoludega, ning kui vaja,
ühenduse finantsabi suurust vastavalt
muuta.

c) Komisjon võib artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras vajaduse korral aeg-ajalt üle
vaadata arengusuunad, mis
seonduvad kõnealuse arvutuse aluseks olevate asjaoludega, ning kui vaja,
ühenduse finantsabi suurust
vastavalt muuta.

d) Komisjon võib artikli 10 lõikes 2 sätestatud korras vajaduse korral aeg-ajalt
üle vaadata arengusuunad, mis seonduvad kõnealuse arvutuse aluseks olevate
asjaoludega, ning kui vaja, ühenduse
finantsabi suurust vastavalt muuta.

d) Lisainfrastruktuuri rahastamistingimused on sätestatud II lisas.

d) Lisainfrastruktuuri rahastamistingimused, kui neid
kohaldatakse, on sätestatud II lisas.

e) Lisainfrastruktuuri rahastamistingimused on sätestatud II lisas.

Ühenduse finantsabi katalüsaatormeetmetele antakse toetuslepingute
alusel,
mis
sisaldavad
nõuetekohaseid
sätteid juhtimise ja järelevalve
kohta. Tavaliselt ei ületa kõnealuste lepingute kestus 62
kuud.

Ühenduse finantsabi meremagistraalide
meetmetele antakse toetuslepingute alusel, mis sisaldavad nõuetekohaseid sätteid
juhtimise ja järelevalve kohta. Tavaliselt ei
ületa kõnealuste lepingute kestus 62
kuud.

Ühenduse finantsabi ümbersuunamismeetmetele antakse toetuslepingute alusel. Tavaliselt ei ületa
kõnealuste lepingute kestus 38
kuud.

Ühenduse finantsabi liikluse vältimise
meetmetele antakse toetuslepingute alusel,
mis sisaldavad nõuetekohaseid sätteid juhtimise ja järelevalve kohta. Tavaliselt ei
ületa kõnealuste lepingute kestus 62 kuud.

Ühenduse finantsabi ühistele õppemeetmetele antakse toetuslepingute alusel, mis sisaldavad
nõuetekohaseid sätteid juhtimise ja
järelevalve kohta. Tavaliselt ei ületa
kõnealuste lepingute kestus 26
kuud.

Pärast ettenähtud 62kuulise
maksimumperioodi lõppu ei
tohi ühenduse finantsabi
pikendada.

Pärast ettenähtud 62kuulise maksimumperioodi lõppu ei tohi ühenduse rahalist
toetust pikendada.

Pärast ettenähtud 38kuulise maksimumperioodi lõppu ei tohi
ühenduse rahalist toetust pikendada.

Pärast ettenähtud 62kuulise maksimumperioodi lõppu ei tohi ühenduse rahalist toetust pikendada.

Pärast ettenähtud 26kuulise maksimumperioodi lõppu ei tohi ühenduse finantsabi pikendada.

Minimaalne soovituslik toetuskünnis on 2 000 000 EUR
katalüsaatormeetme kohta.

Minimaalne soovituslik meremagistraalide meetme toetuskünnis on 1,25 miljardit ümbersuunatud tonnkilomeetrit või
selle mahulist ekvivalenti või 2 500 000
EUR võrdeliselt soovitusliku summaga iga
subsideeritava euro kohta.

Minimaalne soovituslik ümbersuunamismeetme toetuskünnis
on 250 miljonit ümbersuunatud
tonnkilomeetrit või selle mahulist ekvivalenti või 500 000 EUR
võrdeliselt soovitusliku summaga
iga subsideeritava euro kohta.

Minimaalne soovituslik liikluse vältimise
meetme toetuskünnis on 500 miljonit
tonnkilomeetrit või 25 miljonit veokilomeetrit
välditud
kaubavedu
või
1 000 000 EUR võrdeliselt soovitusliku
summaga iga subsideeritava euro kohta.

Minimaalne soovituslik toetuskünnis on 250 000 EUR ühise õppemeetme kohta.

Euroopa Liidu Teataja

4. Lepingu väärtuskünnis

C. Ümbersuunamine

ET

3. Toetuslepingu
vorm ja kestus

B. Meremagistraalid
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5. Levitamine

A. Katalüsaator

B. Meremagistraalid

C. Ümbersuunamine

D. Liikluse vältimine

E. Ühine õpe

Artikli 5 lõike 1 punkt b

Artikli 5 lõike 1 punkt c

Artikli 5 lõike 1 punkt d

Artikli 5 lõike 1 punkt e

Katalüsaatormeetmete tulemusi ja meetodeid levitatakse
vastavalt levitamiskavas toodud määratlusele, et aidata
saavutada käesoleva määruse
eesmärke, ning parimate
tavade vahetamist julgustatakse.

Meremagistraalide meetmete tulemusi ja
meetodeid levitatakse ning parimate
tavade vahetamist ergutatakse vastavalt
levitamiskavas toodud määratlusele, et
aidata saavutada käesoleva määruse eesmärke.

Erilist tegevust ümbersuunamismeetmete levitamiseks pole ette
nähtud.

Liikluse vältimise meetme tulemusi ja meetodeid levitatakse ning parimate tavade
vahetamist ergutatakse vastavalt levitamiskavas toodud määratlusele, et aidata saavutada käesoleva määruse eesmärke.

Ühiste õppemeetmete tulemusi ja
meetodeid levitatakse ning parimate tavade vahetamist ergutatakse,
nagu
on
määratletud
levitamiskavas, et aidata saavutada
käesoleva määruse eesmärke.

ET

Artikli 5 lõike 1 punkt a
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II LISA
LISAINFRASTRUKTUURI RAHASTAMISTINGIMUSED VASTAVALT MÄÄRUSE ARTIKLI 2 PUNKTILE H
JA ARTIKLI 5 LÕIKELE 2
1.

Lisainfrastruktuur on programmi raames rahastamiseks kõlblik, kui on täidetud järgmised tingimused:
a)

meede nõuab transporditeenuse õigeaegseks rakendamiseks infrastruktuurirajatisi, et suunata kaubavedu maanteelt ümber või vältida kaubavedu maanteel;

b)

infrastruktuurirajatised saavad valmis 24 kuu jooksul alates meetme alguskuupäevast;

c)

transporditeenus või liikluse vältimine algab kolme kuu jooksul alates infrastruktuurirajatiste valmissaamisest;
liikluse vältimise meetmete puhul saavutatakse kokkulepitud täielik vältimine toetuslepingu kestuse vältel;

d)

ühenduse asjaomastest õigusaktidest kinnipidamine, eelkõige keskkonnaalastest õigusaktidest kinnipidamine.

2.

Iga artiklis 5 nimetatud meetmetüübi jaoks loodud kokkuleppe maksimaalset kestust võib pikendada aja võrra, mis
on vajalik infrastruktuurirajatiste lõpetamiseks, kuid kokku mitte rohkem kui 74 kuud.

3.

Kui programmi raames on nõutud infrastruktuuri rahastamist, siis ei ole samasuguse infrastruktuurielemendi rahastamine ühenduse teistest programmidest lubatud, seda eelkõige otsuse nr 1692/96/EÜ raames.
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NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/88/EÜ,
24. oktoober 2006,
vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel
esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta
vesiviljeluses mitmeid uusi kalaliike, eriti merekalade liike.
Samuti on üha enam levinud muid kalaliike hõlmavad
uued kasvatustavad, eriti pärast ühenduse hiljutist laienemist. Lisaks kasvab pidevalt ka kooriklooma-, ranna- ja
jõekarbi-, merekarbi- ja merikõrvakasvatuse osatähtsus.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 37,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

(5)

Kõigil tauditõrjemeetmetel on vesiviljelusele majanduslik
mõju. Puudulik tõrje võib kaasa tuua patogeenide leviku,
mis omakorda võib põhjustada suuri kadusid ning kahjustada ühenduse vesiviljeluses kasvatatavate kalade, molluskite ja koorikloomade tervislikku seisundit. Teisalt võib
ülereguleerimine kaasa tuua ülemäärased piirangud
vabakaubandusele.

(6)

Nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitatud komisjoni
19. septembri 2002. aasta teatises sätestatakse Euroopa
vesiviljeluse säästva arengu strateegia. Nimetatud teatises
on kavandatud mitmed meetmed, mis looksid pikaajalise
tööhõive vesiviljelussektoris, sealhulgas edendaksid kõrgeid loomade tervise ja heaolu standardeid ning keskkonnaalaseid meetmeid, mis tagaksid usaldusväärse tööstuse.
Neid meetmeid tuleks arvesse võtta.

(7)

Alates direktiivi 91/67/EMÜ vastuvõtmisest on ühendus
ratifitseerinud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO)
sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu.
Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingus on
osutatud Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE)
standarditele. Direktiivis 91/67/EMÜ ettenähtud tervishoiunõuded elusate vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimiseks on kõnealustest standarditest
rangemad. Seetõttu peaks käesolev direktiiv võtma arvesse
veeloomade tervishoiu eeskirja ja OIE käsiraamatut veeloomade diagnostiliste testide kohta.

(8)

Vesiviljelussektori ratsionaalse arengu tagamiseks ning
tootlikkuse tõstmiseks tuleks veeloomade tervishoiueeskirjad kehtestada ühenduse tasandil. Need eeskirjad on muu
hulgas vajalikud ka selleks, et aidata kaasa siseturu väljakujundamisele ning vältida nakkushaiguste levikut. Õigusaktid peaksid olema piisavalt paindlikud, et võtta arvesse
nii vesiviljelussektori pidevat arengut ja mitmekesisust kui
ka ühenduse veeloomade tervislikku seisundit.

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1)
ning arvestades järgmist:

(1)

Vesiviljelusloomad ja vesiviljelustooted kuuluvad elusloomade, kalade, molluskite ja koorikloomadena asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse. Vesiviljelusloomade
ja vesiviljelustoodete aretustöö, kasvatamine ja turuleviimine moodustab selles sektoris töötavate inimeste jaoks
olulise sissetulekuallika.

(2)

Siseturu kontekstis kehtestati loomatervishoiualased erieeskirjad selliste toodete turuleviimiseks ja kolmandatest
riikidest sissetoomiseks, mille suhtes kehtib nõukogu
28. jaanuari 1991. aasta direktiiv 91/67/EMÜ, mis käsitleb loomatervishoiunõudeid vesiviljelusloomade ja
-toodete turuleviimise suhtes (2).

(3)

Vesiviljelusloomade taudide puhangud võivad asjaomasele
tootmisharule tõsist kahju tekitada. Tähtsamate kala- ja
molluskitaudide puhangute korral kohaldatavad miinimummeetmed sätestati nõukogu 24. juuni 1993. aasta
direktiiviga 93/53/EMÜ, millega kehtestatakse minimaalsed ühenduse meetmed teatavate kalahaiguste tõrjeks, (3)
ja nõukogu 22. detsembri 1995. aasta direktiiviga
95/70/EÜ, millega sätestatakse minimaalsed ühenduse
meetmed teatavate kahepoolmelisi limuseid mõjutavate
haiguste tõrjeks (4).

(4)

Kehtivad ühenduse õigusaktid on koostatud peamiselt
lõhe-, forelli- ja austrikasvatust arvestades. Pärast nende
õigusaktide vastuvõtmist on ühenduse vesiviljelustootmine märkimisväärselt arenenud. Praegu kasutatakse

(1) ELT C 88, 11.4.2006, lk 13.
(2) EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).
(3) EÜT L 175, 19.7.1993, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud
2003. aasta ühinemisaktiga (ELT L 236, 23.9.2003, lk 381).
(4) EÜT L 332, 30.12.1995, lk 33.
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Käesolev direktiiv peaks hõlmama vesiviljelusloomi ning
keskkondi, mis võivad mõjutada nende loomade tervislikku seisundit. Üldiselt peaks käesoleva direktiivi sätteid
kohaldama looduslike veeloomades suhtes ainult siis, kui
keskkonna seisukord võib avaldada mõju vesiviljelusloomade tervislikule seisundile või kui see on vajalik selleks,
et täita teiste ühenduse õigusaktide, nagu näiteks nõukogu
21. mai 1992. aasta direktiivi nr 92/43/EMÜ (looduslike
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse
kohta) (1) eesmärke, või selleks, et kaitsta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) koostatud loetelus osutatud
liike. Käesolev direktiiv ei tohiks piirata võõrliikide sissetoomise kohta rangemate eeskirjade tarvitusele võtmist.

Käesoleva direktiivi rakendamiseks määratud pädevad asutused peaksid täitma oma ülesandeid ja kohustusi kooskõlas üldiste põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega
(EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, (2) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste
õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu
käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (3).

(11)

Ühenduse vesiviljeluse arenguks on vaja suurendada pädevate asutuste ja vesiviljelustootmisettevõtjate teadlikkust
ning valmisolekut veeloomadel esinevate taudide ennetamise, tõrje ja likvideerimise suhtes.

(12)

Liikmesriikide pädevatel asutustel peaks olema juurdepääs
riskianalüüsi- ja epidemioloogiaalastele oskustele ja teadmistele ning nad peaksid neid oskusi ja teadmisi kasutama. Sellel on järjest suurem tähtsus, sest rahvusvahelised
kohustused keskenduvad praegu sanitaarmeetmete vastuvõtmisega seotud riskianalüüsile.

(13)

Vesiviljelustootmisettevõtetele lubade väljastamise süsteem
on asjakohane sisse viia ühenduse tasandil. Selline lubade
väljastamise süsteem võimaldaks pädevatel asutustel saada
täielikku ülevaadet vesiviljelustootmisest, mis aitaks kaasa
veeloomadel esinevate taudide ennetamisele, tõrjele ja
likvideerimisele. Lisaks võimaldab lubade väljastamise süsteem sätestada erinõuded, mida vesiviljelustootmisettevõtted peaksid käitlemisloa saamiseks täitma. Selline lubade

(1) EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284,
31.10.2003, lk 1).
(2) ELT L 139, 30.4.2004, lk 206. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2076/2005 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 83).
(3) ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 776/2006 (ELT L 136, 24.5.2006, lk 3).
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väljastamise süsteem peaks võimaluse korral olema kombineeritud loasüsteemiga või sisalduma loasüsteemis, mille
liikmesriigid võivad olla loonud juba muul eesmärgil, näiteks keskkonnaõiguse raames. Selline lubade väljastamise
süsteem ei tohiks olla vesiviljelustootmisele lisakoormaks.

(14)

Liikmesriigid peaksid keelduma loa väljastamisest, juhul
kui kõnealuse tegevusega kaasneks vastuvõetamatu risk
levitada taude teistele vesiviljelusloomadele või looduslikele veeloomapopulatsioonidele. Enne kui otsustada keelduda loa andmisest, tuleks kaaluda ka meetmeid riskide
vähendamiseks või kõnealusele tegevusele teise asukoha
leidmist.

(15)

Vesiviljelusloomade kasvatamine inimtoiduks on Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses
(EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (4) määratletud esmatootmisena. Käesoleva direktiivi kohaselt üksikutele vesiviljelustootmisettevõtetele pandud kohustused,
näiteks arvestuse pidamise kohustus ja sisesüsteemid, mis
võimaldavad vesiviljelustootmisettevõtetel pädevale asutusele tõendada, et käesolevas direktiivis sätestatud nõuded
on täidetud, peaksid võimaluse korral olema kombineeritud määruses (EÜ) nr 852/2004 sätestatud kohustustega.

(16)

Rohkem tähelepanu tuleks pöörata taudipuhangute ennetamisele kui juba puhkenud taudide tõrjele. Seega on asjakohane
sätestada
miinimummeetmed
taudide
ennetamiseks ja riskide vähendamiseks ning neid meetmeid tuleks kohaldada kogu vesiviljeluse tootmisahela vältel, alates marja viljastamisest ja haudumisest kuni
vesiviljelusloomade inimtoiduks töötlemiseni, sealhulgas
transportimise ajal.

(17)

Loomade üldise tervise parandamiseks ning parandatud
jälgitavuse kaudu loomataudide ennetamisele ja tõrjele
kaasaaitamiseks tuleks pidada arvestust vesiviljelusloomade liikumiste üle. Vajaduse korral peaks selliseid liikumisi arvestama loomatervisesertifikaadi väljastamisel.

(18)

Selleks et saada ülevaadet taudi olukorrast, reageerida taudikahtluse korral kiiresti ning kaitsta kõrge loomatervishoiustandardiga kasvandusi ja molluskikasvatusalasid,
tuleks kõigis sellistes kasvandustes ja molluskikasvatusaladel kohaldada riskipõhist loomatervishoiuseiret.

(19)

On vaja tagada, et peamised veeloomadel esinevad taudid
ei leviks ühenduse tasandil. Seega tuleks turuleviimiseks
kehtestada ühtlustatud loomatervishoiusätted koos nendele taudidele vastuvõtlike liikide suhtes kohaldatavate erisätetega. Seetõttu tuleks sätestada loetelu asjaomastest
taudidest ja nendele taudidele vastuvõtlikest liikidest.

(4) ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

L 328/16

ET

Euroopa Liidu Teataja

(20)

Kõnealuste veeloomataudide esinemissagedus ei ole igal
pool ühenduses ühesugune. Seetõttu tuleks piiritleda taudivabaks tunnistatud liikmesriikide mõiste ning asjaomaste territooriumi puhul taudivabaks tunnistatud
kalakasvatustsoonide või -piirkondade mõiste. Tuleks kehtestada üldised kriteeriumid ja menetlused taudivaba staatuse omistamiseks, säilitamiseks, peatamiseks, taastamiseks
ja lõpetamiseks.

(21)

Ilma et see piiraks nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ (milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses
siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja
zootehnilisi kontrolle) (1) kohaldamist, tuleks veeloomade
üldise tervisliku seisundi säilitamiseks ja parandamiseks
ühenduses ühe või enama loetletud taudi suhtes taudivabaks tunnistatud liikmesriike, kalakasvatustsoone või
-piirkondi kaitsta seesuguste taudide leviku eest.

(22)

(23)

(24)

Liikmesriigid võivad vajadusel võtta direktiivi 90/425/EMÜ
artikli 10 ja nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ (2) (millega
nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate
loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ja
muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ
ja 90/675/EMÜ) artikli 18 kohaselt vastu ajutisi
kaitsemeetmeid.
Vältimaks ülemääraste kaubanduspiirangute teket, tuleks
lubada vesiviljelusloomade vahetust liikmesriikide, kalakasvatustsoonide või -piirkondade vahel, kus on tuvastatud ühe või enama taudi olemasolu, tingimusel et on
võetud kasutusele asjakohased meetmed riskide vähendamiseks, sealhulgas transpordi ajal.
Nende vesiviljelusloomade tapmine ja töötlemine, kelle
suhtes kohaldatakse tauditõrjemeetmeid, võib levitada
taudi muu hulgas töötlemisettevõtetest pärit patogeene
sisaldava heitvee väljutamise tagajärjel. Seetõttu peab liikmesriikidel olema võimalus kasutada töötlemisettevõtteid,
mis on saanud nõuetekohase loa selliseks tapmiseks ja
töötlemiseks, ilma et see ohustaks tehistingimustes peetavate või looduslike veeloomade tervislikku seisundit, sealhulgas heitvete kaudu.

(25)

Ühenduse ja siseriiklike referentlaborite määramine peaks
kaasa aitama diagnostiliste tulemuste kõrgele kvaliteedile
ja ühtlusele. Seda eesmärki on võimalik saavutada selliste
tegevuste kaudu nagu valideeritud diagnostiliste testide
kohaldamine ning laborite personali võrdlev eksamineerimine ja koolitamine.

(26)

Ametlike proovide analüüsimisega seotud laborid peaksid
töötama vastavalt rahvusvaheliselt heakskiidetud protseduuridele või toimimisstandarditel põhinevatele kriteeriumidele ning kasutama diagnostikameetodeid, mis on

(1) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga nr 2002/33/EÜ (EÜT L 315,
19.11.2002, lk 14).
(2) EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud
2003. aasta ühinemisaktiga.
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võimaluse korral valideeritud. Mitme asjaomase analüüsimisega seotud tegevuse kohta on Euroopa Standardikomitee (CEN) ja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO)
töötanud välja käesoleva direktiivi puhul asjakohased
Euroopa standardid ja rahvusvahelised standardid (ISO
standardid). Sellised standardid on seotud eriti laborite toimimise ja hindamisega ning kontrolliasutuse toimimise ja
akrediteerimisega.

(27)

Veeloomadel esinevate taudide puhangu võimalikult varaseks avastamiseks on vaja kohustada taudidele vastuvõtlike liikide hulka kuuluvate veeloomadega kokkupuutuvaid
isikuid teavitama pädevat asutust igast taudikahtlusest.
Liikmesriikides tuleks läbi viia perioodilisi kontrolle tagamaks, et vesiviljelustootmisettevõtjad on tutvunud käesolevas direktiivis kehtestatud üldiste tauditõrje- ja
bioohutusnõuetega ning kohaldavad neid.

(28)

Mitteeksootiliste, kuid raskete taudide levikut vesiviljelusloomadel on vaja ennetada kohe, kui taud puhkeb, jälgides
tähelepanelikult elusate vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete liikumisi ning saastuda võivate seadmete kasutamist. Pädevate asutuste kasutatavate meetmete valik peaks
sõltuma asjaomase liimesriigi epidemioloogilisest
olukorrast.

(29)

Parandamaks loomade tervislikku seisundit ühenduses,
peavad liikmesriigid esitama ühenduse tasandil kinnitamiseks epidemioloogial põhinevad programmid teatavate
taudide tõrjeks ja likvideerimiseks.

(30)

Kohaliku tähtsusega taudide suhtes, mille puhul ei rakendata ühenduse meetmeid, peaks vesiviljelustööstus liikmesriikide pädevate asutuste kaasabil võtma rohkem vastutust
selliste taudide sissetoomise vältimisel või nende tõrjumisel eneseregulatsiooni abil ja tegevusjuhiste väljatöötamise
abil. Siiski võib osutuda vajalikuks, et liikmeriigid rakendaksid teatavaid siseriiklikke meetmeid. Sellised siseriiklikud meetmed peaksid olema põhjendatud, vajalikud ja
proportsionaalsed saavutatavate eesmärkidega. Lisaks sellele ei tohiks need mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust, välja arvatud juhul, kui see on vajalik taudi
sissetoomise vältimiseks või tõrjeks, ning need meetmed
tuleb heaks kiita ja korrapäraselt läbi vaadata ühenduse
tasandil. Kuni käesoleva direktiivi alusel selliste meetmete
kehtestamiseni peaksid jääma kehtima komisjoni
29. aprilli 2004. aasta otsusega 2004/453/EÜ (millega
rakendatakse nõukogu direktiivi 91/67/EMÜ seoses teatavate vesiviljelusloomadel esinevate haiguste vastu võetavate meetmetega) (3) sätestatud lisatagatised.

(3) ELT L 156, 30.4.2004, lk 5. Otsust on viimati muudetud komisjoni
otsusega 2006/272/EÜ (ELT L 99, 7.4.2006, lk 31).
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(32)

(33)

(34)

(35)
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Teadmised seni tundmatutest veeloomataudidest täienevad pidevalt. Seega võib liikmesriigil olla vaja kohaldada
selliste uute taudide suhtes tõrjemeetmeid. Nimetatud
meetmed peaksid olema kiired ja kohandatud vastavalt
igale üksikjuhtumile, kuid neid ei peaks kohaldama kauem
kui eesmärgi saavutamiseks vajalik. Kuna uus taud võib
mõjutada ka teisi liikmesriike, tuleb uue taudi olemasolust
ja mis tahes võetud tõrjemeetmetest teatada kõikidele liikmesriikidele ja komisjonile.

Põhieesmärgi – liikmesriigi taudivaba staatuse säilitamine
ja taastamine taudipuhangu järel – saavutamiseks on vajalik ja asjakohane näha ette meetmed, mille abil saab parandada taudideks valmisolekut. Taudipuhangud tuleks
tõrjuda nii kiiresti kui võimalik, vajadusel erakorralise
vaktsineerimise abil, et piirata kahjulikku mõju vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete tootmisele ja nendega
kauplemisele.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta
direktiiviga 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate
ühenduse eeskirjade kohta (1) ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ)
nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inimja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta
ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, (2) nõutakse, et väheseid erandeid arvestamata peab kõigil ühenduses turuleviidavatel veterinaarravimitel olema müügiluba.
Üldiselt peaks kõigil ühenduses kasutatavatel vaktsiinidel
olema müügiluba. Liikmesriigid võivad teatavatel tingimustel vastavalt määrusele (EÜ) nr 726/2004 siiski lubada
müügiloata toote kasutamist ohtliku epideemia korral. Sellist erandit võib kohaldada vesiviljelusloomade eksootiliste
ja uute taudide vaktsiinide suhtes.

Käesoleva direktiiviga tuleks kehtestada sätted tagamaks
vajalikul tasemel valmisolek, et tõhusalt lahendada hädaolukordi, mis on seotud vesiviljelust mõjutava ohtliku
eksootilise või uue taudi ühe või mitme puhanguga, nähes
ette eelkõige situatsiooniplaanide koostamise puhangute
vastu võitlemiseks. Selliseid situatsiooniplaane tuleks korrapäraselt läbi vaadata ja ajakohastada.

Kui ohtliku veeloomataudi tõrje suhtes kehtivad ühenduse
ühtlustatud likvideerimismeetmed, tuleks liikmesriikidel
lubada kasutada ühenduse rahalist toetust vastavalt nõukogu 27. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1198/2006

(1) EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga nr 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).
(2) ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
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Euroopa Kalandusfondi kohta (3). Kõiki ühenduse toetuse
taotlusi tuleks hinnata selles osas, kas käesolevas direktiivis kehtestatud tõrjesätted on täidetud.

(36)

Kolmandatest riikidest imporditud elusad vesiviljelusloomad ja vesiviljelustooted ei tohiks kujutada ohtu ühenduse veeloomade tervisele. Selle tagamiseks tuleks
käesolevas direktiivis sätestada meetmed episootiliste taudide sissetoomise ennetamiseks.

(37)

Kaitsmaks veeloomade tervislikku seisundit ühenduses, on
vaja täiendavalt tagada, et ühendust transiidina läbivate
elusate vesiviljelusloomade saadetiste puhul järgitakse
asjaomaste liikide suhtes kohaldatavaid asjakohaseid
loomatervishoiunõudeid.

(38)

Dekoratiivsete veeloomade turuleviimine hõlmab suurt
hulka liike, sageli troopilisi liike, keda kasvatatakse üksnes
dekoratiivsetel eesmärkidel. Neid dekoratiivseid veeloomi
peetakse tavaliselt eraakvaariumides või -tiikides, aianduskauplustes või näituseakvaariumides, kus neil puudub
otsene kontakt ühenduse vetega. Järelikult ei kujuta niisugustes tingimustes peetavad dekoratiivsed veeloomad sama
riski ühenduse teistele vesiviljelussektoritele ega looduslike veeloomade populatsioonidele. Seepärast on otstarbekas kehtestada erisätted, mida kohaldataks niisugustes
tingimustes peetavate dekoratiivsete veeloomade turuleviimise, transpordi ja impordi suhtes.

(39)

Kui dekoratiivseid veeloomi peetakse väljaspool suletud
süsteeme või akvaariume ning neil on otsekontakt ühenduse looduslike vetega, võivad nad siiski kujutada märkimisväärset riski ühenduse vesiviljelusloomade või
looduslike veeloomade populatsioonidele. Eriti kehtib see
karpkalade (Cyprinidae) populatsioonide puhul, sest mõned
populaarsed dekoratiivkalad nagu näiteks sasaan on vastuvõtlikud mõnedele taudidele, mis mõjutavad teisi ühenduses kasvatatavaid või vabas looduses leiduvaid karpkala
liike. Sellisel juhul tuleks kohaldada käesoleva direktiivi
üldsätteid.

(40)

Elektrooniliste teabevahetusvahendite kasutuselevõtmine
on hädavajalik lihtsustamiseks, millest saaksid kasu nii
vesiviljelustootmine kui ka pädevad asutused. Selle kohustuse täitmiseks peab sisse viima ühised kriteeriumid.

(41)

Liikmesriigid peaksid koostama eeskirjad käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta
ning tagama nende rakendamise. Karistused peavad olema
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(3) ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.
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(44)

(45)
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Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (1) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama enda jaoks ja ühenduse huvides tabelid,
kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus
käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning need
tabelid avaldama.
Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on veeloomade
tervise kaitse alaste õigusaktide ühise aluse moodustavate
mõistete, põhimõtete ja menetluste ühtlustamine ei suuda
liikmesriigid piisaval määral saavutada ning seetõttu on
eesmärk meetme ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv
nende eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni
1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse
komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (2).
On asjakohane ajakohastada vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete suhtes kehtivaid ühenduse loomatervishoiualaseid õigusakte. Seetõttu tuleks tunnistada kehtetuks
direktiivid 91/67/EMÜ, 93/53/EMÜ ja 95/70/EÜ ja asendada need käesoleva direktiiviga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

c)
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minimaalsed tõrjemeetmed, mida kohaldatakse teatavate
vesiviljelusloomadel esinevate taudide kahtluse või puhangu
korral.

2.
Liikmesriikidel on õigus kehtestada karmimaid meetmeid II peatükiga, artikliga 13 ja V peatükiga hõlmatud valdkonnas tingimusel, et sellised meetmed ei mõjuta kaubandust teiste
liikmesriikidega.

Artikkel 2
Reguleerimisala
1.

Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

a)

dekoratiivsete veeloomade suhtes, keda kasvatatakse mittekaubanduslikes akvaariumides;

b)

looduslike veeloomade suhtes, kes kogumise või püüdmise
järel viiakse otse toiduahelasse;

c)

veeloomade suhtes, kes on püütud kalajahu, kalasööda,
kalaõli ja teiste sarnaste toodete tootmiseks.

2. II peatükki, III peatüki 1.–4. jagu ning VII peatükki ei kohaldata juhul, kui dekoratiivseid veeloomi peetakse lemmikloomakauplustes, aianduskauplustes, aiatiikides, kaubanduslikes
akvaariumides või hulgimüüjate juures:
a)

kus puudub vahetu kontakt ühenduse looduslike vetega

I PEATÜKK

või

SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

b)
Artikkel 1
Sisu
1.
a)

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse:

mis on varustatud heitveekäitlussüsteemidega, mis vähendavad taudide looduslikesse vetesse levimise ohtu vastuvõetavale tasemele.

3.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse, ilma et see piiraks liikide säilitamist või võõrliikide sissetoomist käsitlevate sätete
kohaldamist.

loomatervishoiunõuded, mida kohaldatakse vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise, impordi ja transiidi puhul;

Artikkel 3
Mõisted

b)

minimaalsed ennetusmeetmed, mille eesmärk on tõsta pädevate asutuste, vesiviljelustootmisettevõtjate ja teiste selle tootmisharuga seotud isikute teadlikkust vesiviljelusloomadel
esinevatest taudidest ja parandada nende valmisolekut sellisteks taudideks;

(1) ELT C 321, 31.12.2003, lk 1. Parandatud versioon ELT C 4, 8.1.2004,
lk 7.
(2) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on viimati muudetud otsusega
2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

1.
a)

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:
vesiviljelus – veeorganismide kasvatamine ja viljelemine tehnoloogiate abil, mis on välja töötatud kõnealuste organismide tootmiseks suuremas ulatuses, kui võimaldab looduslik
keskkond, kusjuures organismid kuuluvad füüsilise või juriidilise isiku vara hulka kogu kasvatus- või viljelusetapi jooksul kuni saagi kogumiseni, viimane kaasa arvatud;
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c)

d)

e)
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vesiviljelusloom – kasvanduses või molluskikasvatusalal kasvatatav mis tahes veeloom tema kõigil eluetappidel, sealhulgas
viljastatud mari ja sperma/sugurakud, kaasa arvatud mis
tahes veeloom, keda kavatsetakse viia kasvandusse või
molluskikasvatusalale;
vesiviljelustootmisettevõte – mis tahes avaliku või erasektori
tulundus- või mittetulundusettevõte, kus viiakse läbi vesiviljelusloomade kasvatamise, pidamise või viljelemisega seotud mis tahes tegevust;
vesiviljelustootmisettevõtja – füüsilised või juriidilised isikud,
kelle ülesandeks on tagada käesolevas direktiivis ettenähtud
nõuete täitmine nende juhitavas vesiviljelustootmisettevõttes;

ii)

n) püügitiik – tiigid või muud seadmed, milles populatsiooni
hoitakse üksnes meelelahutuspüügi eesmärgil ning mis taasasustatakse vesiviljelusloomadega;
o)

ülekandeala – mis tahes magevee- või merepiirkond, suudmeala või laguun, mille piirid on selgelt märgistatud ja tähistatud poide, postide või muude fikseeritud vahenditega ning
mida kasutatakse üksnes elusate molluskite looduslikuks
puhastumiseks;

ülemklassi Agnatha ja klassidesse Chondrichthyes ja
Osteichthyes kuuluv kala;

p) looduslik veeloom – veeloom, kes ei ole vesiviljelusloom.

hõimkonda Mollusca kuuluv mollusk;

2.

iii) alamhõimkonda Crustacea kuuluv koorikloom;

g)

turuleviimine – vesiviljelusloomade müük, sealhulgas müügiks pakkumine või mis tahes muu ümberpaigutamise viis,
kas tasuta või tasu eest, ning ükskõik millisel kujul toimuv
vesiviljelusloomade liikumine;

m) tootmispiirkond – mis tahes magevee- või merepiirkond,
suudme- või mandriala või laguun, milles leiduvad molluskite looduslikud kasvukohad, või molluskite kasvatamiseks
kasutatavad kohad, kust molluskeid võetakse;

veeloom –
i)

f)

l)
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käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõte – mis tahes toidukäitlemisettevõte, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu
29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega
sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (1)
artikli 4 kohaselt saanud tunnustuse vesiviljelusloomade toiduks töötlemiseks ning mis on saanud loa kooskõlas käesoleva direktiivi artiklitega 4 ja 5;
käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtte käitaja – füüsilised ja
juriidilised isikud, kes vastutavad selle eest, et oleks tagatud
käesolevas direktiivis ettenähtud nõuete täitmine nende juhitavas loa saanud töötlemisettevõttes;

h) kasvandus – vesiviljelustootmisettevõtte mis tahes rajatis, piiratud ala või seade, kus vesiviljelusloomi turuleviimiseks kasvatatakse, välja arvatud need alad, kus inimtoiduks püütud
või kogutud looduslikke veeloomi enne tapmist ajutiselt hoitakse ilma toitmata;

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

I lisas esitatud tehnilised mõisted;

b)

vajadusel mõisteid, mis on sätestatud:
i)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari
2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja
nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) artiklites 2 ja 3 (2);

ii)

määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 2;

iii) määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklis 2;
iv) määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 2.

II PEATÜKK
VESIVILJELUSTOOTMISETTEVÕTTED JA KÄITLEMISEKS LOA
SAANUD TÖÖTLEMISETTEVÕTTED

i)

kasvatamine – vesiviljelusloomade kasvatamine kasvanduses
või molluskikasvatusalal;

j)

molluskikasvatusala – tootmispiirkond või ülekandeala, milles kõik vesiviljelustootmisettevõtted tegutsevad ühise bioohutussüsteemi alusel;

Lubade andmine vesiviljelustootmisettevõtetele ja
töötlemisettevõtetele

k)

dekoratiivne veeloom – veeloom, keda peetakse, kasvatatakse
või kes viiakse turule üksnes dekoratiivsetel eesmärkidel;

1.
Liikmesriigid tagavad, et igal vesiviljelustootmisettevõttel
on pädeva asutuse poolt kooskõlas artikliga 5 nõuetekohaselt
antud luba.

Artikkel 4

(1) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(2) EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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Vajadusel võib luba hõlmata ka mitut molluskitega tegelevat vesiviljelustootmisettevõtet samal molluskikasvatusalal.
Väljastuskeskustel, puhastuskeskustel või samalaadsetel molluskikasvatusaladel asetsevatel ettevõtetel peab siiski olema eraldi luba.
2.
Liikmesriigid tagavad, et igale V peatüki artikli 33 kohaselt
vesiviljelusloomi tauditõrje eesmärgil tapvale töötlemisettevõttele
on vastavalt artiklile 5 antud pädeva asutuse poolt luba.
3. Liikmesriigid tagavad, et igal vesiviljelustootmisettevõttel ja
käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõttel oleks individuaalne
loanumber.

24.11.2006

2. Luba ei anta juhul, kui kõnealuse tegevusega kaasneks vastuvõetamatu taudide leviku risk kasvandustes, molluskikasvatusaladel või kasvanduste või molluskikasvatusalade läheduses
asuvates looduslikes veeloomapopulatsioonides.

Enne kui otsustatakse loa andmisest keelduda, kaalutakse siiski
meetmeid riskide vähendamiseks, sealhulgas võimaliku asenduspaiga leidmist kõnealuse tegevuse tarbeks.

3.
Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelustootmisettevõtja või
käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtte käitaja esitab kogu
asjaomase teabe, võimaldamaks pädeval asutusel hinnata, kas loa
andmise tingimused on täidetud, sealhulgas kooskõlas II lisaga
nõutud teabe.

4.
Erandina lõikes 1 sätestatud loanõudest võivad liikmesriigid sätestada nõude, et pädevad asutused registreerivad üksnes
järgmise:

Artikkel 6
Register

a)

seadmed (v.a vesiviljelustootmisettevõtted), kus peetakse veeloomi mõnel muul eesmärgil kui turuleviimine;
Liikmesriigid asutavad vesiviljelustootmisettevõtete ja käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtete registri, mis sisaldab vähemalt II lisas ettenähtud teavet, ajakohastavad registrit pidevalt
ning teevad selle üldsusele kättesaadavaks.

b)

püügitiik ning

c)

vesiviljelustootmisettevõtted, mis viivad vesiviljelusloomi
turule vaid inimtoiduks määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1
lõike 3 punkti c kohaselt.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva direktiivi sätteid mutatis
mutandis, võttes arvesse asjaomase seadme või püügitiigi või ettevõtte iseloomu, omadusi ja olukorda ning riski levitada oma tegevuse tulemusena veeloomade taude teistele veeloomade
populatsioonidele.
5.
Käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral tegutseb pädev
asutus kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikliga 54.

Artikkel 5
Loa andmise tingimused
1. Liikmesriigid tagavad, et lube, nagu on ette nähtud artikli 4
lõigetes 1 ja 2, annab üksnes pädev asutus, juhul kui vesiviljelustootmisettevõtja või käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtte
käitaja:
a)

Artikkel 7
Ametlikud kontrollimised

1. Pädev asutus teostab vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004
artiklile 3 vesiviljelustootmisettevõtete ja loa saanud töötlemisettevõtete ametlikke kontrollimisi.

2.
Lõikes 1 sätestatud ametlikud kontrollimised koosnevad
vähemalt regulaarsetest inspekteerimistest, külastustest ja auditeerimistest ning vajadusel igas vesiviljelustootmisettevõttes proovide võtmisest, võttes arvesse vesiviljelustootmisettevõtete ja loa
saanud töötlemisettevõtete poolset ohtu seoses taudi nakatumise
ja taudide levikuga. Soovitused selliste kontrollimiste sageduse
kohta tehakse sõltuvalt asjaomase tsooni või piirkonna loomatervishoiualasest staatusest, nagu need on sätestatud III lisa B-osas.

3. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib võtta
vastu artikli 62 lõikes 2 sätestatud korras.

täidab artiklite 8, 9 ja 10 asjaomaseid nõudeid;
Artikkel 8

b)

on võtnud kasutusele süsteemi, mis võimaldab ettevõttel
pädevale asutusele tõendada, et need asjaomased nõuded on
täidetud,
ja

c)

jääb artikli 54 lõikes 1 kehtestatud kohustusi täitva pädeva
asutuse järelevalve alla.

Andmete registreerimise kohustus – jälgitavus

1. Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelustootmisettevõtted peavad arvestust järgmiste andmete üle:

a)

kõik vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete liikumised kasvandustesse või molluskikasvatusaladele ja nendest välja;
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suremus kõigis epidemioloogilistes üksustes vastavalt
tootmistüübile

b)

L 328/21

IV lisa II osas loetletud taudide esinemine nendes kasvandustes ja molluskikasvatusaladel, kus leidub nendele taudidele
vastuvõtlikke liike.

ja
c)

artiklis 10 ettenähtud riskipõhise loomatervishoiuseire kava
tulemused.

2. Liikmesriigid tagavad, et käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtted peavad arvestust vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete kõikide liikumiste kohta sellistesse ettevõtetesse ja nendest
välja.
3. Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelusloomade transportimise
korral registreerivad vedajad järgmised andmed:
a)

b)

4. Lõikes 1 osutatud riskipõhises loomatervishoiuseire kavas
võetakse arvesse komisjoni poolt artikli 62 lõikes 2 nimetatud
korras koostatavaid suuniseid.

suremus transpordi kestel vastavalt kasutatud transpordi tüübile ja transporditud liikidele;
transpordivahendite poolt külastatud kasvandused, molluskikasvatusalad ja töötlemisettevõtted
ning

c)

3. Soovitused selliste loomatervishoiuseire kava kohaste kontrollimiste sageduse kohta tehakse sõltuvalt asjaomase tsooni või
piirkonna loomatervishoiualasest staatusest ja need on sätestatud III lisa B-osas. Seda seiret kohaldatakse, ilma et see piiraks
V peatüki või artikli 49 lõike 3, artikli 50 lõike 4 ja artikli 52
kohast proovide võtmist ja seiret.

5. Komisjon esitab artikli 7 kohaselt läbiviidud ametlike kontrollide ja artikli 58 kohaselt läbiviidud ühenduse kontrollide tulemused ja kogu muu asjakohase teabe põhjal nõukogule aruande
liikmesriikides riskipõhise loomatervishoiuseire üldise toimimise
kohta. Vajadusel võib sellele aruandele lisada artikli 62 lõikes 2
nimetatud korras asjakohase ettepaneku, milles sätestatakse käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

mis tahes veevahetus transpordi kestel, eriti värske vee võtukohad ja heitvee kogumise kohad.

4. Ilma et see piiraks konkreetsete jälgitavust käsitlevate sätete
rakendamist, tagavad liikmesriigid, et kõik loomade liikumised,
mille üle vesiviljelustootmisettevõtjad peavad arvestust vastavalt
lõike 1 punktile a, on registreeritud selliselt, et päritolukoha ja
sihtkoha kindlakstegemine oleks tagatud. Liikmesriigid võivad
nõuda, et selliseid liikumisi kajastav teave tuleb kanda riiklikkusse
registrisse ning seda tuleb säilitada elektroonilises vormis.

Artikkel 9
Hea hügieenitava
Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelustootmisettevõtted ja käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtted rakendavad head hügieenitava vastavalt asjaomasele tegevusele, et ennetada taudide
sissetoomist ja levikut.

III PEATÜKK
LOOMATERVISHOIUNÕUDED VESIVILJELUSLOOMADE
JA VESIVILJELUSTOODETE TURULEVIIMISEL

1. JAGU

Üldsätted

Artikkel 11
Reguleerimisala

Artikkel 10
Loomatervishoiuseire kava
1.
Liikmesriigid tagavad, et riskipõhist loomatervishoiuseire
kava kohaldatakse kõigis kasvandustes ja molluskikasvatusaladel, võttes arvesse tootmise tüüpi.
2.
Lõikes 1 osutatud riskipõhise loomatervishoiuseire kava
eesmärgiks on tuvastada:
a)

suurenenud suremus kõigis kasvandustes ja molluskikasvatusaladel, võttes arvesse tootmise tüüpi,
ning

1. Kui ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse käesolevat peatükki üksnes IV lisa II osas loetletud taudide ja neile taudidele
vastuvõtlike liikide suhtes.

2.
Liikmesriigid võivad pädeva asutuse range järelevalve all
lubada käesoleva peatüki sätetele mittevastavate vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimist teaduslikel eesmärkidel.

Pädev asutus tagab, et selline turuleviimine ei sea ohtu veeloomade tervislikku seisundit sihtkohas või transiidikohtades, pidades silmas IV lisa II osas loetletud taude.
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Mis tahes sellised liikumised liikmesriikide vahel ei või toimuda,
ilma et sellest oleks eelnevalt teavitatud asjaomaste liikmesriikide
pädevaid asutusi.

Artikkel 12
Vesiviljelusloomade turuleviimise üldnõuded

1.
Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimine ei sea ohtu veeloomade tervislikku seisundit sihtkohas, pidades silmas IV lisa II osas loetletud taude.

2.
Käesolevas peatükis sätestatakse vesiviljelusloomade liikumise üksikasjalikud eeskirjad, eelkõige seoses liikumisega erineva
tervishoiualase staatusega liikmesriikide, tsoonide või piirkondade vahel, nagu on osutatud III lisa A-osas.
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Artikkel 14
Loomatervisesertifikaadid

1. Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelusloomade turuleviimisel
esitatakse loomatervisesertifikaat, kui loomad tuuakse vastavalt
artiklile 49 või 50 taudivabaks tunnistatud liikmesriiki, tsooni või
-piirkonda, või kus kohaldatakse artikli 44 lõigete 1 või 2 kohaseid seire- ja likvideerimisprogramme:

a)

kasvatamiseks ja varude taastootmiseks

või

b)

täiendavaks töötlemiseks enne inimtoiduks kasutamist, välja
arvatud:

Artikkel 13
Transpordiga seotud tauditõrjenõuded

1.

a)

i)

kalade puhul, kes on tapetud ja siseelunditest puhastatud enne lähetamist;

ii)

molluskite ja koorikloomade puhul, mis on lähetatud
töötlemata või töödeldud toodetena.

Liikmesriigid tagavad, et:

vesiviljelusloomade transportimise ajal kohaldatakse vajalikke tauditõrjemeetmeid, et kõnealuste loomade tervislik seisund transportimise ajal ei muutuks ning et vähendada
taudide leviku riski,

2. Samuti tagavad liikmesriigid, et vesiviljelusloomade turuleviimiseks on vaja loomatervisesertifikaati, kui loomadel lubatakse
piirkonnast lahkuda V peatüki 3., 4., 5. ja 6. jaos ettenähtud tõrjesätete kohaselt.

ja
Käesolevat lõiget kohaldatakse ka IV lisa II osas loetlemata taudide ja nendele taudidele vastuvõtlike liikide suhtes.
b)

vesiviljelusloomi transporditakse tingimustel, mis ei muuda
nende tervislikku seisundit ega ohusta sihtkoha ning vajaduse korral transiidipaikade tervishoiualast staatust.

Käesolevat lõiget kohaldatakse ka IV lisa II osas loetlemata taudide ja nendele taudidele vastuvõtlike liikide suhtes.

3.
Järgmistest liikumistest tuleb teavitada direktiivi
90/425/EMÜ artikli 20 lõikes 1 ettenähtud arvutisüsteemi kaudu:

a)

2.
Liikmesriigid tagavad, et mis tahes veevahetus transportimise kestel leiab aset kohtades ja tingimustel, mis ei ohusta:

vesiviljelusloomade liikumised liikmesriikide vahel, kui loomatervisesertifikaati nõutakse käesoleva artikli lõigete 1 ja 2
alusel,

ning
a)

transporditavate vesiviljelusloomade tervislikku seisundit;

b)

veevahetuskohas leiduvate mis tahes veeloomade tervislikku
seisundit

b)

kõik muud kasvatamiseks ja varude taastootmiseks ettenähtud elusate vesiviljelusloomade liikumised liikmesriikide
vahel, kui käesoleva direktiivi alusel loomatervisesertifikaati
ei nõuta.

ja

c)

sihtkoha veeloomade tervislikku seisundit.

4. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada lõikes 3 ettenähtud arvutisüsteemi tervenisti nende oma territooriumil toimuvate
liikumiste jälgimiseks.
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2. JAGU

Artikkel 16

Kasvatamise ja varude taastootmise jaoks ettenähtud
vesiviljelusloomad

Konkreetsetele taudidele vastuvõtlike liikide hulka
kuuluvate vesiviljelusloomade taudivabadesse
piirkondadesse sissetoomine

Artikkel 15
Üldnõuded vesiviljelusloomade turuleviimisel kasvatamise
ja varude taastootmise eesmärgil

1.
Ilma et see piiraks V peatüki sätete kohaldamist, tagavad
liikmesriigid, et kasvatamise eesmärgil turule viidud vesiviljelusloomad on:

a)

kliiniliselt terved

ning

b)

L 328/23

1.
Kasvatamise või varude taastootmise eesmärgil artikli 49
või 50 kohaselt mingi konkreetse taudi suhtes taudivabaks tunnistatud teise liikmesriiki, kalakasvatustsooni või -piirkonda sissetoomiseks peavad taudidele vastuvõtlikud veeloomad olema
pärit liikmesriigist, kalakasvatustsoonist või -piirkonnast, mis on
samuti selle taudi suhtes taudivabaks tunnistatud.

2. Kui on võimalik teaduslikult tõestada, et taudidele vastuvõtlikud liigid kõnealust taudi teatavatel eluetappidel edasi ei kanna,
ei kohaldata lõiget 1 nendel eluetappidel.
Võetakse vastu loetelu liikidest ja eluetappidest, mille suhtes esimest lõiku võib kohalda, ning vajaduse korral muudetakse seda
loetelu artikli 62 lõikes 2 osutatud korras, võtmaks arvesse teaduse ja tehnika arengut.

ei ole pärit kasvandusest või molluskikasvandusalalt, kus esinevale suurenenud suremusele pole põhjust veel leitud.
Artikkel 17

Käesolev artikkel kehtib ka IV lisa II jaos loetlemata haiguste ja
haigustele vastuvõtlike liikide kohta.

2.
Erandina lõike 1 punktist b võivad liikmesriigid riskihinnangule tuginedes sellist turuleviimist lubada, tingimusel et loomad on pärit kasvanduse või molluskikasvatusala sellisest osast,
mis on iseseisev selle epidemioloogilise üksuse suhtes, kus on esinenud suurenenud suremust.

3. Liikmesriigid tagavad, et kasvatamise ja varude taastootmise
eesmärgil ei viida turule vesiviljelusloomi, kes on ettenähtud hävitamiseks või tapmiseks kooskõlas V peatükis osutatud
tauditõrjemeetmetega.

Taudidele vastuvõtlike liikide või vektorliikide hulka
kuuluvate vesiviljelusloomade sissetoomine
taudivabadesse piirkondadesse

1. Kui teaduslikud andmed või praktilised kogemused näitavad, et muud kui IV lisa II osas nimetatud liigid võivad vektorliikidena edasi kanda mingit kindlat taudi, tagavad liikmesriigid, et
kui selliseid vektorliike tuuakse kasvatamise või varude taastootmise eesmärgil sisse selle taudi suhtes artiklite 49 ja 50 kohaselt
taudivabaks tunnistatud liikmesriiki, kalakasvatustsooni või
-piirkonda, on sellised vektorliigid:

4.
Vesiviljelusloomi võib varude taastootmise eesmärgil lasta
vabasse loodusesse või tiikidesse vaid juhul, kui nad:

a)

pärit teisest liikmesriigist, kalakasvatustsoonist või
-piirkonnast, mis on samuti selle taudi suhtes taudivabaks
tunnistatud,

a)

või

vastatavad lõike 1 nõuetele

ja

b)

on pärit kasvandusest või molluskikasvatusalalt, mille III lisa
A-osas osutatud tervishoiualane staatus on vähemalt võrdne
nende vete tervishoiualase staatusega, kuhu nad lastakse.

Liikmesriigid võivad siiski otsustada, et vesiviljelusloomad peavad olema pärit kalakasvatustsoonist või -piirkonnast, mis
artikli 49 või 50 kohaselt on tunnistatud taudivabaks. Liikmesriigid võivad otsustada kohaldada käesolevat lõiget ka artikli 43
kohaselt koostatud ja kohaldatavate programmide suhtes.

b)

piisava aja jooksul hoitud karantiinirajatises, mille vesi ei
sisalda kõnealust patogeeni, kui teaduslike andmete või praktiliste kogemuste põhjal võib arvata, et see on piisav alandamaks konkreetse taudi edasikandumise ohtu tasemele, mil
taudi edasikandumine on välistatud.

2. Loetelu vektorliikidest ja selliste liikide eluetappidest, mille
suhtes kohaldatakse käesolevat artiklit, ning vajadusel tingimused, mille alusel võivad need liigid haigust edasi kanda, koostatakse ja vajadusel neid muudetakse artikli 62 lõikes 2 osutatud
korras, võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut.
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3.
Lõikes 2 osutatud loetellu liigi võimaliku lisamiseni võib
komisjon artikli 62 lõikes 3 osutatud korras otsustada lubada
liikmesriikidel kohaldada lõikes 1 ettenähtud sätteid.

3. JAGU

Inimtoiduks ettenähtud vesiviljelusloomad
ja vesiviljelustooted

Artikkel 18
Vesiviljelusloomad ja vesiviljelustooted, mis viiakse turule
täiendava töötlemise eesmärgil enne inimtoiduks
kasutamist
1.
Liikmesriigid tagavad, et ühele või mitmele IV lisa II osas
loetletud mitteeksootilisele taudile vastuvõtlike liikide hulka kuuluvaid vesiviljelusloomi või vesiviljelustooteid võib kooskõlas
artiklitega 49 või 50 taudivabaks tunnistatud liikmesriigis, kalakasvatustsoonis või -piirkonnas täiendava töötlemise eesmärgil
turule viia ainult juhul, kui need vastavad ühele järgmistest
tingimustest:
a)

nad on pärit teisest kõnealuse taudi suhtes taudivabaks tunnistatud liikmesriigist, kalakasvatustsoonist või -piirkonnast;

b)

neid töödeldakse käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtetes tingimustel, mis ennetavad taudi levikut;

c)

kalad tapetakse ja puhastatakse siseelunditest enne
lähetamist,
või

d)

molluskid ja koorikloomad lähetatakse töötlemata või töödeldud toodetena.

2.
Liikmesriigid tagavad, et ühele või mitmele IV lisa II osas
loetletud mitteeksootilisele taudile vastuvõtlike liikide hulka kuuluvaid elusaid vesiviljelusloomi või vesiviljelustooteid võib kooskõlas artiklitega 49 või 50 taudivabaks tunnistatud liikmesriigis,
kalakasvatustsoonis või -piirkonnas ajutiselt töötlemispaigas
ladustada ainult juhul, kui:
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Artikkel 19

Vesiviljelusloomad ja vesiviljelustooted, mis viiakse
turule inimtoiduks kasutamise eesmärgil ilma täiendava
töötlemiseta
1. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui ühele või mitmele IV lisa
II osas loetletud taudile vastuvõtlike liikide hulka kuuluvad vesiviljelusloomad või vesiviljelustooted viiakse turule inimtoiduks
kasutamise eesmärgil ilma täiendava töötlemiseta, tingimusel et
need on pakendatud jaemüügipakenditesse, mis vastavad määruse (EÜ) nr 853/2004 sätetele tarbijapakendi ja märgistamise
kohta.
2. Kui ühele või mitmele IV lisa II osas loetletud taudile vastuvõtlike liikide hulka kuuluvad elusad molluskid või koorikloomad on ajutiselt ümber paigutatud ühenduse vetesse või viidud
lähetuskohtadesse, puhastuskeskustesse või sarnastesse ettevõtetesse, peavad nad vastama artikli 18 lõikele 2.

4. JAGU

Looduslikud veeloomad

Artikkel 20
Looduslike veeloomade viimine taudivabaks kuulutatud
liikmesriikidesse, kalakasvatustsoonidesse või
-piirkondadesse
1. Ühele või mitmele IV lisa II osas loetletud taudile vastuvõtlike liikide hulka kuuluvad looduslikud veeloomad, kes on püütud liikmesriikidest, kalakasvatustsoonidest või -piirkondadest,
mida ei ole kooskõlas artikliga 49 või 50 taudivabaks tunnistatud, paigutatakse nõuetekohastesse käitistesse pädeva asutuse
järelevalve all karantiini piisavalt pikaks ajaks, et alandada taudi
leviku riski vastuvõetava tasemeni, enne kui need veeloomad võib
kooskõlas artikliga 49 või 50 taudivabaks tunnistatud liikmesriigis, kalakasvatustsoonis või -piirkonnas asuvasse kasvandusse või
molluskikasvatusalale sisse viia.
2.
Liikmesriigid võivad lubada traditsioonilist ekstensiivset
vesiviljelust laguunides ilma lõikes 1 osutatud karantiinita, tingimusel et on tehtud riskihindamine ja kõnealune risk ei ole kõrgem kui lõike 1 kohaldamisest oodatav risk.

5. JAGU

a)

nad on pärit teisest kõnealuse taudi suhtes taudivabaks tunnistatud liikmesriigist, kalakasvatustsoonist või -piirkonnast,
või

b)

neid hoitakse ajutiselt lähetuskohtades, puhastuskeskustes
või samalaadsetes ettevõtetes, mis on varustatud kõnealuseid patogeene inaktiveeriva heitveekäitlussüsteemiga või kus
heitvett käideldakse mõnel muul viisil, mis alandab taudide
looduslikesse vetesse leviku riski vastuvõetava tasemeni.

Dekoratiivsed veeloomad

Artikkel 21
Dekoratiivsete veeloomade turuleviimine
1. Liikmesriigid tagavad, et dekoratiivsete veeloomade turuleviimine ei ohusta veeloomade tervislikku seisundit, võttes
arvesse IV lisa II osas loetletud taude.
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2. Käesolevat artiklit kohaldatakse ka IV lisa II osas loetlemata
taudide suhtes.

IV PEATÜKK

e)

mis tahes kogemus kolmandatest riikidest pärit elusate vesiviljelusloomade turustamisel ning mis tahes impordikontrollide tulemused;

f)

ühenduse hindamise tulemused, eriti asjaomase kolmanda
riigi pädevale asutusele antud hinnang, või kui komisjon seda
nõuab, kolmanda riigi pädevate asutuste esitatud aruanne
mis tahes läbiviidud inspekteerimiste kohta;

g)

tehistingimustes peetavate või looduslike veeloomade tervislik seisund kolmandas riigis, võttes eelkõige arvesse eksootilisi loomataude ja kolmanda riigi veeloomade üldise
tervisliku seisundi mis tahes aspekte, mis võivad kujutada
ohtu veeloomade tervisele ühenduses;

VESIVILJELUSLOOMADE JA VESIVILJELUSTOODETE TOOMINE
ÜHENDUSSE KOLMANDATEST RIIKIDEST

Artikkel 22
Üldnõuded vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete
toomisel kolmandatest riikidest
Liikmesriigid tagavad, et vesiviljelusloomi ja vesiviljelustooteid
tuuakse ühendusse ainult nendest kolmandatest riikidest või kolmandate riikide osadest, mis on kantud artikli 62 lõikes 2 osutatud korras koostatud ja pidevalt ajakohastavasse loetellu.

h) korrapärasus, kiirus ja täpsus, millega kolmandatest riikidest
edastatakse teavet nakkuslike või nakkusohtlike taudide esinemise kohta nende territooriumil, pidades eriti silmas teavet Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) poolt
loetletud teatamiskohustuslike loomataudide kohta,
ja

Artikkel 23
Loetelud kolmandatest riikidest ja kolmandate riikide
osadest, millest vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete
toomine on lubatud
1. Kolmas riik või kolmanda riigi osa kantakse artiklis 22 osutatud loetellu ainult juhul, kui ühendusepoolne konkreetse kolmanda riigi või kolmanda riigi konkreetse osa hindamine on
näidanud, et pädev asutus näeb ette vajalikud garantiid ühenduse
õigusaktide asjakohaste loomatervishoiunõuete järgmiseks.
2.
Komisjon võib otsustada, kas kolmanda riigi või kolmanda
riigi osa lõikes 1 osutatud hindamise lõpuleviimiseks on vajalik
artikli 58 lõikes 2 osutatud inspekteerimine.
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i)

kolmandates riikides kehtivad veeloomade taudide ennetamise ja tõrje eeskirjad ning nende rakendamine, sealhulgas
teistest riikidest importimise eeskirjad.

4.
Komisjon teeb üldsusele kättesaadavaks kõigi artikli 22
kohaselt koostatud või ajakohastatud loetelude versioonid.
5. Artikli 22 kohaselt koostatud loetelusid võib kombineerida
muude loomade ja inimeste terviseohutuse eesmärgil koostatud
loeteludega.

Artikkel 24
Dokumendid

3.
Artiklis 22 ette nähtud loetelude koostamisel ja ajakohastamisel võetakse eriti arvesse järgmist:
a)

kolmanda riigi õigusaktid;

b)

kolmanda riigi pädeva asutuse ja selle järelevalvetalituste töökorraldus, nende talituste volitused, talituste üle teostatav
järelevalve ning nende käsutuses olevad vahendid, sealhulgas inimressursid, mis on vajalikud nende õigusaktide tõhusaks kohaldamiseks;

c)

d)

1. Ühendusse toodavate vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete partiidega on kaasas dokument, mis sisaldab
loomatervisesertifikaati.
2.

Partiiga kaasas olev loomatervisesertifikaat tõendab järgmist:

a)

käesolevas direktiivis kehtestatud nõuded selliste kaupade
kohta on täidetud

ühendusse toomiseks ettenähtud elusate vesiviljelusloomade
kasvatamise, tööstusliku tootmise, käsitsemise, ladustamise
ja lähetamise suhtes kehtivad kohaldatavad veeloomade
tervishoiunõuded;

b)

kinnitused, mida kolmanda riigi pädev asutus saab anda asjakohaste loomatervishoiunõuete vastavuse ja võrdväärsuse
kohta;

3. Dokument võib sisaldada üksikasju, mida nõutakse muude
ühenduse sätetega rahvatervise ja loomade tervishoiu kohta.

ning
vastavalt artikli 25 punktile a kehtestatud mis tahes impordi
eritingimused on täidetud.
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Artikkel 25

d)

Üksikasjalikud eeskirjad
Vajaduse korral võib sätestada käesoleva peatüki üksikasjalikud
rakenduseeskirjad artikli 62 lõikes 2 osutatud korras. Need eeskirjad võivad hõlmata eelkõige järgmist:
a)

impordi eritingimused iga kolmanda riigi, kolmanda riigi osa
või kolmandate riikide rühma jaoks;

b)

kriteeriumid, mille alusel klassifitseeritakse kolmandad riigid ja kolmandate riikide osad veeloomade taudide suhtes;

c)

elektrooniliste dokumentide kasutamine;

d)

loomatervisesertifikaatide ja muude dokumentide näidised

24.11.2006

riiklikel veterinaararstidel, veterinaar- või muude riiklike või
eralaborite kõrgematel ametnikel
ja

e)

kõigil muudel isikutel, kes puutuvad töö tõttu kokku taudidele vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvate veeloomadega või
nendest veeloomade saadud toodetega.

Artikkel 27
Teiste liikmesriikide, komisjoni ja EFTA liikmesriikide
teavitamine
Liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike, komisjoni ja EFTA liikmeid 24 tunni jooksul, kui on leidnud kinnitust:

ja
e)

transiidimenetlused ja -sertifikaadid.

a)

IV lisa II osas loetletud eksootiline taud;

b)

IV lisa II osas loetletud mitteeksootiline taud, mille suhtes
asjaomane liikmesriik, kalakasvatustsoon või -piirkond on
tunnistatud taudivabaks.

V PEATÜKK
TEAVITAMINE JA MIINIMUMMEETMED SEOSES
VEELOOMADE TAUDIDE TÕRJEGA

2. JAGU

Loetellu kantud taudi kahtlus – Episootilised uuringud

1. JAGU

Taudist teavitamine
Artikkel 28
Esmased tõrjemeetmed

Artikkel 26
Riiklik teavitamine
1.
a)

Liikmesriigid tagavad, et:
kui on põhjust kahtlustada IV lisa II osas loetletud taudi esinemist või kui sellise taudi esinemine veeloomadel on kinnitust leidnud, teavitatakse kahtlusest ja/või kinnitusest kohe
pädevat asutust,

Liikmesriigid tagavad, et IV lisa II osas loetletud eksootilise taudi
kahtluse korral või IV lisa II osas loetletud mitteeksootilise taudi
kahtluse korral liikmesriigis, kalakasvatustsoonis või -piirkonnas,
mille tervishoiualane staatus on III lisa A-osa kohaselt liigitatud
kas I või III kategooriasse, toimitakse kõnealuse taudiga seoses
järgmiselt:
a)

võetakse asjakohased proovid ning analüüsitakse neid vastavalt artiklile 57 määratud laboris;

b)

kuni punktis a osutatud analüüsi tulemuste saamiseni:

ja
b)

kui vesiviljelusloomadel ilmneb suurenenud suremus, teavitatakse suremusest kohe pädevat asutust või eraveterinaararsti edasiste uuringute eesmärgil.

i)

paigutatakse taudikahtlusega kasvandus või molluskikasvatusala ametliku järelevalve alla ning kohaldatakse
asjaomaseid tõrjemeetmeid, et vältida taudi levikut teistele veeloomadele;

ii)

keelatakse vesiviljelusloomade sisse- või väljavedu taudikahtlusega kasvanduses või molluskikasvatusalal, välja
arvatud juhul, kui pädev asutus on selleks loa andnud;

2.
Liikmesriigid tagavad, et kohustus teavitada lõikes 1 osutatud asjaoludest lasub:
a)

omanikul ja kõigil veeloomade eest hoolitsevatel isikutel;

b)

kõigil isikutel, kes saadavad veeloomi transportimisel;

c)

veterinaararstidel ja muudel veeloomade tervishoiuga seotud spetsialistidel;

iii) alustatakse artiklis 29 ettenähtud episootilise uuringuga.
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Artikkel 29

Artikkel 30

Episootiline uuring

Piirangute lõpetamine

1.
Liikmesriigid tagavad, et artikli 28 punkti b alapunkti iii
kohaselt algatatud episootiline uuring viiakse läbi, kui artikli 28
punktis a osutatud analüüs näitab järgmiste taudide olemasolu:

Pädev asutus lõpetab artikli 28 punktis b osutatud piirangud, kui
artikli 28 punktis a osutatud analüüsi tulemused taudi esinemist
ei näita.

3. JAGU

a)

IV lisa II osas loetletud eksootiline taud mis tahes
liikmesriigis

Minimaalsed tõrjemeetmed juhul, kui eksootiliste taudide
esinemine vesiviljelusloomadel on kinnitust leidnud

või

Artikkel 31
Sissejuhatav säte

b)

2.

IV lisa II osas loetletud mitteeksootiline taud liikmesriigis,
kalakasvatustsoonis või -piirkonnas, mille tervishoiualane
staatus seoses kõnealuse taudiga on liigitatud vastavalt III lisa
A-osale kas I või III kategooriasse.

Käesolevat jagu kohaldatakse juhul, kui IV lisa II osas loetletud
eksootiliste taudide esinemine vesiviljelusloomadel on kinnitust
leidnud.

Artikkel 32

Lõikes 1 osutatud episootiliste uuringute eesmärk on:

Üldmeetmed
a)

b)

c)

määrata nakkuse võimalik päritolu ja nakkuse edasikandumise viis;

välja selgitada, kas artikli 26 lõikes 1 sätestatud taudikahtlusest teavitamisele eelnenud perioodil on kasvandusest või
molluskikasvatusalalt vesiviljelusloomi välja viidud;

välja selgitada, kas teised kasvandused on nakatunud.

3.
Kui lõikes 1 osutatud episootiline uuring näitab, et taud
võib olla sisse toodud ühte või enamasse kasvandusse, molluskikasvatusalale või lahtisse veekogusse, tagab asjaomane liikmesriik, et selliste kasvanduste, molluskikasvatusalade või lahtiste
veekogude suhtes kohaldatakse artiklis 28 osutatud meetmeid.

Ulatuslike valgalade ja rannikupiirkondade puhul võib pädev asutus otsustada kohaldada artiklit 28 vähem ulatuslikul alal taudikahtlusega kasvanduse või molluskikasvatusala ümbruskonnas,
kui ta on seisukohal, et selline vähem ulatuslik ala on piisavalt
suur tagamaks, et taud ei levi.

4.
Vajaduse korral teavitatakse taudikahtlusest naaberliikmesriikide või kolmandate riikide pädevaid asutusi.

Sellisel juhul teostavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused vajalikud toimingud käesolevas artiklis ettenähtud meetmete
kohaldamiseks oma territooriumil.

Liikmesriigid tagavad, et:
a)

kasvandus või molluskikasvatusala tunnistatakse ametlikult
nakatunuks;

b)

nakatunuks tunnistatud kasvanduse või molluskikasvatusala
ümber luuakse kõnealuse taudi puhul kohaldatav isoleeritud
ala, sealhulgas ohustatud tsoon ja järelevalvetsoon;

c)

isoleeritud alale ei asustata ühtegi vesiviljeluslooma, samuti
ei veeta ühtki vesiviljeluslooma isoleeritud alale, ala piires
või alalt välja, kuni pädev asutus pole selleks luba andnud,
ja

d)

võetakse kõik lisameetmed, mis on vajalikud taudi edasise
leviku ennetamiseks.

Artikkel 33
Püük ja edasine töötlemine
1. Vesiviljelusloomi, kes on saavutanud müügimõõtmed ning
kellel ei esine ühtegi taudi kliinilist tunnust, võib pädeva asutuse
järelevalve all püüda inimtoiduks kasutamise või täiendava töötlemise eesmärgil.
2. Vesiviljelusloomade püük, lähetuskohtadesse või puhastuskeskustesse viimine, täiendav töötlemine või mis tahes muu vesiviljelusloomade toiduahelasse viimisega seotud tegevus viiakse
läbi tingimustel, mis tõkestavad taudi põhjustava patogeeni
levikut.
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3.
Lähetuskohad, puhastuskeskused või samalaadsed ettevõtted on varustatud taudi põhjustavaid patogeene inaktiveeriva
heitveekäitlussüsteemiga või käideldakse seal heitvett mõnel muul
viisil, mis alandab taudide looduslikesse vetesse leviku riski vastuvõetava tasemeni.

4.
Täiendav töötlemine toimub käitlemiseks loa saanud
töötlemisettevõtetes.

Artikkel 37
Meetmete lõpetamine
Käeolevas jaos ette nähtud meetmeid kohaldatakse, kuni:
a)

käesolevas jaos ette nähtud likvideerimismeetmed on
rakendatud;

b)

kõnealuse taudi ja nakatunud vesiviljelustootmisettevõtete
tüüpide puhul vajalik proovivõtmine ning seire on isoleeritud aladel läbi viidud ja tulemused on negatiivsed.

Artikkel 34
Kõrvaldamine ja likvideerimine

1.
Liikmesriigid tagavad, et nii surnud kalad ja koorikloomad
kui ka taudi kliiniliste tunnustega elusad kalad ja koorikloomad
kõrvaldatakse ja likvideeritakse pädeva asutuse järelevalve all
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks
kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (1) kohaselt niipea kui võimalik vastavalt käesoleva direktiivi artiklis 47 ette nähtud situatsiooniplaanile.
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4. JAGU

Minimaalsed tõrjemeetmed juhul, kui mitteeksootiliste
taudide esinemine vesiviljelusloomadel on kinnitust leidnud

Artikkel 38
Üldsätted

2.
Vesiviljelusloomad, kes ei ole saavutanud müügimõõtmeid
ning kellel ei esine taudi kliinilisi tauditunnuseid, kõrvaldatakse
ja likvideeritakse tootmistüüpi ja riski, mida sellised loomad taudide edasisel levikul kujutavad, arvesse võtva sobiva ajavahemiku
jooksul pädeva asutuse järelevalve all vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1774/2002 ja käesoleva
direktiivi artiklis 47 osutatud situatsiooniplaanile.

1. Kui IV lisa II osas loetletud mitteeksootilise taudi esinemine
kõnealusest taudist vabaks tunnistatud liikmesriigis, kalakasvatustsoonis või -piirkonnas kinnitust leiab, teeb asjaomane liikmesriik järgmist:
a)

Artikkel 35

kohaldab 3. jaos ettenähtud meetmeid, et taastada taudivaba
staatus,
või

Tegevuse katkestamine
b)
Võimaluse korral katkestatakse nakatatud kasvandustes või molluskikasvatusaladel piisavaks ajaks tegevus, olles eelnevalt kasvanduse või molluskikasvatusala tühjendanud ning vajaduse korral
ka puhastanud ja desinfitseerinud.

Kõnealusele taudile mittevastuvõtlikke vesiviljelusloomi kasvatavate kasvanduste või molluskikasvatusalade suhtes otsustatakse
tegevuse katkestamine riski hindamise alusel.

koostab vastavalt artikli 44 lõikele 2 likvideerimisprogrammi.

2. Kui liikmesriik otsustab erandina artikli 34 lõikest 2 kohaldada 3. jaos ettenähtud meetmeid, võib ta lubada kasvada kliiniliselt tervetel loomadel enne inimtoiduks tapmist edasi, kuni nad
on saavutanud turustamiseks sobivad mõõtmed, või lubada viia
loomad teise nakatunud kalakasvatustsooni või -piirkonda. Sellistel juhtudel võetakse kõik meetmed, et vähendada ja ennetada
võimalikult palju taudi edasist levikut.
3. Kui asjaomane liikmesriik ei soovi taastada taudivaba staatust, kohaldatakse artiklit 39.

Artikkel 36
Veeloomade kaitse

Artikkel 39
Isoleerimismeetmed

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et ennetada taudide
levikut teistele veeloomadele.
(1) EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 208/2006 (ELT L 36, 8.2.2006, lk 25).

Kui IV lisa II osas loetletud mitteeksootilise taudi esinemine leiab
kinnitust liikmesriigis, kalakasvatustsoonis või -piirkonnas, mis
ei ole tunnistatud vabaks kõnealusest taudist, kohaldab asjaomane liikmesriik meetmeid taudi piiramiseks.
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Need meetmed hõlmavad vähemalt järgmist:

a)

kasvandus või molluskikasvatusala tunnistatakse nakatunuks;

b)

ümber nakatunuks tunnistatud kasvanduse või molluskikasvatusala luuakse kõnealuse taudi puhul kohaldatav isoleeritud ala, sealhulgas ohustatud tsoon ja järelevalvetsoon;

c)

ii)

d)

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike lõigete 1 ja 2 kohaselt võetud meetmetest artikli 62 lõikes 1 osutatud komitees.

6. JAGU

Tõrjemeetmed uute taudide korral

Artikkel 41

vesiviljelusloomade liikumist isoleeritud alal piiratakse sellisel määral, et kõnealuseid loomi võib ainult:

i)

L 328/29

Uued taudid

viia kasvandustesse või molluskikasvatusaladele vastavalt artikli 12 lõikele 2

1.
Liikmesriigid võtavad asjakohased meetmed uute taudide
tõrjeks ja taudi leviku ennetamiseks, kui kõnealune uus taud võib
ohustada veeloomade tervislikku seisundit.

või

2. Uue taudi korral teavitab asjaomane liikmesriik sellest viivitamata liikmesriike, komisjoni ja EFTA liikmesriike, kui leiud
on mõne muu liikmesriigi jaoks epidemioloogilise tähtsusega.

püüda ja tappa inimtoiduks kasutamiseks vastavalt
artikli 33 lõikele 1;

surnud kalad ja koorikloomad kõrvaldatakse ja likvideeritakse pädeva asutuse järelevalve all vastavalt määrusele (EÜ)
nr 1774/2002 sobiva ajavahemiku jooksul, võttes arvesse
tootmistüüpi ja riski, mida sellised loomad taudide edasisel
levikul kujutavad.

3.
Nelja nädala jooksul pärast lõike 2 kohast liikmesriikide,
komisjoni ja EFTA liikmesriikide teavitamist saadetakse küsimus
artikli 62 lõikes 1 osutatud komiteesse. Asjaomase liikmesriigi
võetud käesoleva artikli lõike 1 kohaseid meetmeid võib laiendada, muuta või kehtetuks tunnistada artikli 62 lõikes 2 osutatud
korras.
4. Vajadusel muudetakse artikli 62 lõikes 2 osutatud korras
IV lisa II osas ettenähtud loetelu juba loetellu kantud taudile uue
tõenäoliselt vastuvõtliku peremeesliigi lisamiseks.

5. JAGU

Minimaalsed tõrjemeetmed juhul, kui IV lisa II osas loetletud
taudide esinemine looduslikel veeloomadel on kinnitust
leidnud

7. JAGU

Alternatiivsed meetmed ja riiklikud sätted

Artikkel 40
IV lisa II osas loetletud taudide tõrje looduslikel
veeloomadel

1.
Kui looduslikud veeloomad on nakatunud IV lisa II osas
loetletud eksootilistesse taudidesse või on tekkinud kahtlus, et
nad on nendesse nakatunud, teostab asjaomane liikmesriik järelevalvet olukorra üle ning võtab meetmed, et vähendada ja nii
palju kui võimalik ennetada taudi edasist levikut.

Artikkel 42
Ajutiste epidemioloogiliste meetmete vastuvõtmise kord
IV lisa II osas loetletud taudide puhul
Artikli 62 lõikes 2 osutatud korras võib vastu võtta otsuse lubada
rakendada piiratud ajavahemiku jooksul ajutisi meetmeid, kui epidemioloogiline olukord on selline, et:
a)

2.
Kui looduslikud veeloomad on nakatunud IV lisa II osas
loetletud mitteeksootilistesse taudidesse või on tekkinud kahtlus,
et nad on nendesse nakatunud kõnealuse taudi suhtes taudivabaks tunnistatud liikmesriigis, kalakasvatustsoonis või
-piirkonnas, teostab asjaomane liikmesriik samuti järelevalvet
ning võtab meetmed, et vähendada ja nii palju kui võimalik
tõkestada taudi edasist levikut.

käesolevas peatükis ette nähtud meetmed ei ole selles olukorras sobilikud
või

b)

taud levib hoolimata käesoleva peatüki kohaselt võetud
meetmetest tõenäoliselt edasi.
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Artikkel 43
Sätted IV lisa II osas loetlemata taudide mõju piiramiseks
1.
Kui IV lisa II osas loetlemata taud kujutab liikmesriigi vesiviljelusloomade või looduslike veeloomade tervislikule seisundile
olulist ohtu, võib asjaomane liikmesriik võtta meetmeid selle
taudi sissetoomise vältimiseks või selle tõrjeks.
Liikmesriigid tagavad, et need meetmed ei ületa piire, mis on asjakohased ja vajalikud taudi sissetoomise vältimiseks või tõrjeks.
2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõikidest lõikes 1 osutatud meetmetest, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust. Need meetmed tuleb heaks kiita artikli 62 lõikes 2
osutatud korras.
3.
Selline heakskiit antakse siis, kui ühendusesiseste kaubanduspiirangute kehtestamine on vajalik taudi sissetoomise vältimiseks või tõrjeks, ning heakskiidu andmisel võetakse arvesse II,
III, IV ja V peatüki sätteid.
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riigiga ühine, kohaldatakse sellise programmi heakskiitmiseks,
muutmiseks või lõpetamiseks siiski artikli 50 lõikes 2 osutatud
korda.
2. Kui liikmesriik, kus teadaolevalt esineb mõni IV lisa II osas
loetletud taud (III lisa A-osas osutatud V kategooria), koostab seireprogrammi ühe või mitme sellise taudi suhtes, esitab ta kõnealuse programmi heakskiitmiseks artikli 62 lõikes 2 osutatud
korras.
Selliseid programme võib nimetatud korras ka muuta või
lõpetada.
3. Ülevaade käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt heaks kiidetud programmidest tehakse kättesaadavaks ühenduse tasandil
artiklis 51 osutatud korras.
4.
Alates käesolevas artiklis osutatud programmi heakskiitmise kuupäevast kohaldatakse programmiga hõlmatud alade suhtes artiklis 14, III peatüki 2., 3., 4. ja 5. jaos, V peatüki 2. jaos ja
artikli 38 lõikes 1 taudivabaks tunnistatud alade kohta sätestatud nõudeid ja meetmeid.

Artikkel 45
VI PEATÜKK

Programmide sisu

TAUDITÕRJEPROGRAMMID JA VAKTSINEERIMINE

Programme ei kiideta heaks, kui need ei sisalda vähemalt järgmist:
a)

taudi epidemioloogilise olukorra kirjeldus enne programmi
alguskuupäeva;

Seire- ja likvideerimisprogrammid

b)

programmi hinnanguline maksumus ja eeldatava kasu
analüüs;

Artikkel 44

c)

programmi tõenäoline kestus ja programmi lõppkuupäevaks
oodatav tulemus

1. JAGU

Seire- ja likvideerimisprogrammide koostamine ja
heakskiitmine

ning
1.
Kui liikmesriik, kus teadaolevalt ei esine mõnda IV lisa II
osas loetletud mitteeksootilist taudi, kuid kes pole selle taudi suhtes taudivabaks tunnistatud (III lisa A-osas osutatud III kategooria), koostab seireprogrammi, et saada taudivaba staatus ühe või
mitme sellise taudi suhtes, esitab ta kõnealuse programmi heakskiitmiseks artikli 62 lõikes 2 osutatud korras.

d)

selle geograafilise ja halduspiirkonna kirjeldus ja piiritlemine, kus programmi kohaldatakse.

Artikkel 46
Programmide kohaldamise aeg

Selliseid programme võib nimetatud korras ka muuta või
lõpetada.
Konkreetsed seire-, proovivõtmise ja diagnostikanõuded on
samad mis artikli 49 lõikes 3 sätestatud nõuded.
Kui käesolevas lõikes osutatud programm hõlmab üksikuid kalakasvatuspiirkondi või -tsoone, mis moodustavad vähem kui 75 %
liikmesriigi territooriumist, ning kalakasvatustsoon või -piirkond
moodustab valgala, mis ei ole teise liikmesriigi või kolmanda

1.
a)

Programme kohaldatakse, kuni:
V lisas kehtestatud nõuded on täidetud ja liikmesriik, kalakasvatustsoon või -piirkond on taudivabaks tunnistatud,
või

b)

asjaomase liikmesriigi pädev asutus või komisjon lõpetab
programmi, sest see ei täida enam oma eesmärki.
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2.
Juhul kui programm peatatakse vastavalt lõike 1 punktile
b, kohaldab asjaomane liikmesriik artiklis 39 ette nähtud isoleerimismeetmeid alates programmi lõpetab kuupäevast.

2. JAGU

Situatsiooniplaan uute ja eksootiliste taudide puhul
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2. Liikmesriigid tagavad, et vaktsineerimine IV lisa II osas loetletud mitteeksootiliste taudide vastu on keelatud kõigis nende
territooriumi osades, mis on vastavalt artiklitele 49 või 50 kõnealuse taudi suhtes taudivabaks tunnistatud või mis on hõlmatud
vastavalt artikli 44 lõikele 1 heakskiidetud seireprogrammiga.
Liikmesriigid võivad selliseid vaktsineerimisi lubada nendes oma
territooriumi osades, mis ei ole kõnealuse taudi suhtes taudivabaks tunnistatud või kus vaktsineerimine on osa artikli 44 lõike 2
kohaselt heakskiidetud likvideerimisprogrammist.

Artikkel 47
Situatsiooniplaan uute ja eksootiliste taudide puhul
1.
Iga liikmesriik koostab situatsiooniplaani, milles täpsustatakse riiklikud meetmed, mida nõutakse kõrgetasemelise tauditeadlikkuse ja valmisoleku säilitamiseks ning keskkonnakaitse
tagamiseks.
2.

3.
Liikmesriigid tagavad, et kasutatavatele vaktsiinidele on
antud luba vastavalt direktiivile 2001/82/EÜ ja määrusele (EÜ)
nr 726/2004.
4. Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata teadusuuringute suhtes, mille
eesmärk on vaktsiinide arendamine ja katsetamine kontrollitud
tingimustel.

Situatsiooniplaan:

a)

annab pädevale asutusele volitused ja vahendid juurdepääsuks kõikidele käitistele, seadmetele, personalile ja teistele
taudipuhangu kiireks ja tõhusaks likvideerimiseks vajalikele
materjalidele;

b)

tagab tegevuse kooskõlastamise ja vastavuse naaberliikmesriikidega ning soodustab koostööd kolmandate
naaberriikidega

Selliste uuringute ajal tagavad liikmesriigid, et võetakse vajalikud
meetmed kaitsmaks muid veeloomi uuringute raames tehtud
vaktsineerimiste kõigi kahjulike mõjude eest.

VII PEATÜKK
TAUDIVABA STAATUS

ning
c)

Artikkel 49

esitab täpsed andmed vaktsiinikoguste ja vaktsineerimistingimuste kohta, mida peetakse vajalikuks erakorralise vaktsineerimise puhul, kui see on asjakohane.

3.
Situatsiooniplaane koostades järgivad liikmesriigid VII lisas
kehtestatud kriteeriume ja nõudeid.
4.
Liikmesriigid esitavad situatsiooniplaanid heakskiitmiseks
artikli 62 lõikes 2 osutatud korras.
Iga viie aasta järel ajakohastavad liikmesriigid oma situatsiooniplaani ning esitavad ajakohastatud situatsiooniplaani heakskiitmiseks vastavalt nimetatud korrale.

Taudivaba liikmesriik
1. Liikmesriik tunnistatakse ühe või mitme IV lisa II osas loetletud mitteeksootilise taudi suhtes taudivabaks artikli 62 lõikes 2
osutatud korras, juhul kui käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud
nõuded on täidetud ning:
a)

riigi territooriumil ei ole kõnealusele taudile vastuvõtlikku
liiki
või

5.
Situatsiooniplaani rakendatakse uute taudide ja IV lisa II
osas loetletud eksootiliste taudide puhangute korral.

b)

patogeen ei ole teadaolevalt liikmesriigis või liikmesriigi vetes
suuteline ellu jääma

3. JAGU

või

Vaktsineerimine
c)

liikmesriik vastab V lisa I osas sätestatud tingimustele.

Artikkel 48
Vaktsineerimine
1. Liikmesriigid tagavad, et vaktsineerimine IV lisa II osas loetletud eksootiliste taudide vastu on keelatud, kui see pole saanud
heakskiitu vastavalt artiklitele 41, 42 või 47.

2.
Kui naaberliikmesriigid või naaberliikmesriikidega ühine
valgala ei ole tunnistatud taudivabaks, loob liikmesriik oma territooriumil vajaliku puhvertsooni. Puhvertsoonid peavad olema
piiritletud sellisel viisil, et nad kaitseksid taudivaba liikmesriiki
taudi passiivse levimise eest.
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3.
Erinõuded seire, puhvertsoonide, proovide võtmise ja diagnostikameetodite kohta, mida liikmesriigid kasutavad taudivaba
staatuse andmiseks vastavalt käesolevale artiklile, võetakse vastu
artikli 62 lõikes 2 osutatud korras.
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e)

kui vaidlusküsimust ei õnnestu lahendada lõike 2 punktis d
osutatud viisil, võib komisjon otsustada läbi viia kohapealse
inspekteerimise vastavalt artiklile 58, et kontrollida esitatud
kinnituse vastavust lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele, välja
arvatud juhul, kui kinnituse esitanud liikmesriik võtab kinnituse tagasi;

f)

kui see on vajalik saadud tulemusi silmas pidades, võetakse
artikli 62 lõikes 2 osutatud korras vastu otsus peatada asjaomase kalakasvatustsooni või -piirkonna omaalgatuslik taudivabaks tsooniks või piirkonnaks tunnistamine.

Artikkel 50
Taudivaba kalakasvatustsoon või -piirkond

1.
Liikmesriik võib tunnistada oma territooriumil asuva kalakasvatustsooni või -piirkonna IV lisa II osas loetletud ühe või
mitme mitteeksootilise taudi suhtes taudivabaks, kui:

a)

kalakasvatustsoonis või -piirkonnas või, kui see on asjakohane, selle veevarustuses ei ole ühtegi kõnealusele taudile
vastuvõtlikku liiki;

või

b)

patogeen ei ole teadaolevalt kalakasvatustsoonis või
-piirkonnas või, kui see on asjakohane, siis selle vetes suuteline ellu jääma,

3. Kui lõikes 1 osutatud kalakasvatustsoon(id) või -piirkond
(-piirkonnad) moodustavad enam kui 75 % liikmesriigi territooriumist või kui kalakasvatustsoon või -piirkond kuulub teise liikmesriigiga või kolmanda riigiga jagatavasse ühisesse valgalasse,
kasutatakse lõikes 2 osutatud menetluse asemel artikli 62 lõikes 2 osutatud menetlust.

4. Erinõuded seire, proovide võtmise ja diagnostikameetodite
kohta, mida liikmesriigid kasutavad taudivaba staatuse saamiseks
vastavalt käesolevale artiklile, kehtestatakse artikli 62 lõikes 2
osutatud korras.

või

c)

kalakasvatustsoon või -piirkond vastab V lisa II osas sätestatud tingimustele.

Artikkel 51
Taudivabade liikmesriikide, kalakasvatustsoonide või
-piirkondade nimekirjad

2.
Liikmesriik esitab lõikes 1 osutatud kinnituse alalisele toiduahela ja loomatervishoiu komiteele järgmise korra kohaselt:

a)

kinnitusele lisatakse tõendavad materjalid artikli 62 lõikes 2
osutatud korras määratletaval kujul ning teave on komisjonile ja liikmesriikidele kättesaadav elektrooniliste vahendite
kaudu vastavalt artikli 59 nõuetele;

b)

komisjon lisab artikli 62 lõikes 1 osutatud komitee järgmise
koosoleku päevakorda teavitava punkti kinnituse kohta. Kinnitus jõustub 60 päeva pärast koosoleku kuupäeva;

c)

nimetatud ajavahemiku jooksul võivad komisjon ja liikmesriigid taotleda kinnituse esitanud liikmesriigilt selgitusi
või lisateavet tõendusmaterjali kohta;

1.
Iga liikmesriik koostab loetelu kalakasvatustsoonidest ja
-piirkondadest, mis on vastavalt artikli 50 lõikele 2 tunnistatud
taudivabaks, ning ajakohastab seda korrapäraselt. Sellised loetelud tehakse üldsusele kättesaadavaks.

2.
Komisjon koostab loetelu liikmesriikidest, kalakasvatustsoonidest ja -piirkondadest, mis on vastavalt artiklile 49 või
artikli 50 lõikele 3 taudivabaks tunnistatud, ajakohastab seda ja
teeb loetelu üldsusele kättesaadavaks.

Artikkel 52
Taudivaba staatuse säilitamine

d)

kui vähemalt üks liikmesriik või komisjon esitab punktis b
osutatud ajavahemiku jooksul kirjalikud märkused, milles
objektiivselt näidatakse, et tõendusmaterjalid on märkimisväärselt murettekitavad, uurivad komisjon ja asjaomased liikmesriigid koos esitatud tõendusmaterjali, et lahendada
probleemid. Sellisel juhul võib punktis b osutatud ajavahemikku pikendada 30 päeva võrra. Märkused edastatakse kinnituse esitanud liikmesriigile ja komisjonile;

Liikmesriik, kes on artikli 49 kohaselt tunnistatud vabaks ühest
või mitmest IV lisa II osas loetletud mitteeksootilisest taudist, võib
lõpetada suunatud seire ja säilitada oma taudivaba staatuse, tingimusel, et eksisteerivad soodsad tingimused kõnealuse taudi kliiniliste nähtude ilmnemise seisukohast ning et rakendatakse
käesoleva direktiivi asjakohaseid sätteid.
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Taudivabaks tunnistatud kalakasvatustsoonides või -piirkondades,
mis asuvad taudivabaks tunnistamata liikmesriigis, ja kõigil juhtudel, kui eksisteerivad ebasoodsad tingimused kõnealuse taudi
kliiniliste nähtude ilmnemise seisukohast, tuleb suunatud seiret
artikli 49 lõikes 3 või artikli 50 lõikes 4 ette nähtud meetodite
kohaselt siiski vajadusel jätkata, kuid riski suurusele vastaval
tasemel.
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Vajalikul määral vahetatakse teavet ka eri liikmesriikide pädevate
asutuste vahel.

3.
Kõik liikmesriigid tagavad, et pädevatele asutustele on
kättesaadavad vajalikud laboriteenused ning asjakohane
riskianalüüsi- ja epidemioloogiaalane oskusteave, ning et toimub
käesoleva direktiivi rakendamisega seotud teabe vaba vahetus
pädevate asutuste ja laborite vahel.

Artikkel 53
Taudivaba staatuse peatamine ja taastamine
Artikkel 55
1.
Kui liikmesriigil on põhjust uskuda, et ükskõik millist tema
taudivaba liikmesriigi, kalakasvatustsooni või -piirkonna staatuse
säilitamiseks vajalikku tingimust on rikutud, peatab liikmesriik
kohe taudile vastuvõtlike liikidega ja vektorliikidega kauplemise
teiste liikmesriikidega, kalakasvatustsoonidega või -piirkondadega,
mille tervishoiualane staatus kõnealuse taudi osas on kõrgem
III lisa A-osas sätestatu kohaselt ning kohaldab V peatüki
2. ja 4. jao sätteid.

2.
Kui artikli 29 lõikes 1 osutatud episootiline uuring kinnitab, et kahtlustatav rikkumine ei ole aset leidnud, taastatakse liikmesriigi, kalakasvatustsooni või -piirkonna taudivaba staatus.

3.
Kui episootiline uuring kinnitab, et nakkusjuhtumi esinemine on väga tõenäoline, võetakse liikmesriigi, kalakasvatustsooni või -piirkonna taudivaba staatus tagasi samas korras, mida
kasutati taudivaba staatuse andmisel. Enne taudivaba staatuse
taastamist peavad olema täidetud V lisas sätestatud nõuded.

Ühenduse referentlaborid

1. Käesoleva direktiiviga seotud veeloomade taude analüüsivad ühenduse referentlaborid määratakse artikli 62 lõikes 2 osutatud korras ajavahemikuks, mis määratakse kindlaks sama korra
kohaselt.

2.
Veeloomade taude analüüsivad ühenduse referentlaborid
täidavad IV lisa I osas sätestatud ülesandeid ja kohustusi.

3. Komisjon vaatab ühenduse referentlaborite määramise üle
hiljemalt lõikes 1 osutatud ajavahemiku lõpuks või lõikes 2 osutatud ülesannetele ja kohustustele vastavust silmas pidades.

Artikkel 56
Riiklikud referentlaborid
VIII PEATÜKK
PÄDEVAD ASUTUSED JA LABORID

Artikkel 54
Üldised kohustused

1. Kõik liikmesriigid määravad käesoleva direktiivi kohaldamiseks pädevad asutused ning teavitavad sellest komisjoni.

Pädevad asutused töötavad ja täidavad oma kohustusi vastavalt
määrusele (EÜ) nr 882/2004.

2.
Kõik liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi kohaldamiseks liikmesriigi poolt määratud pädevate asutuste ja mis tahes
muude vesiviljeluse, veeloomade ning vesiviljelusest pärit toidu
ja söödaga seotud tegevusi reguleerivate asutuste vahel seatakse
sisse tulemuslik ja pidev koostöö, mis põhineb käesoleva direktiivi rakendamiseks olulise teabe vabal vahetusel.

1. Liikmesriigid korraldavad riikliku referentlabori määramise
iga artiklis 55 osutatud ühenduse referentlabori kohta.

Liikmesriigid võivad määrata referentlabori, mis asub teises liikmesriigis või EFTA liikmesriigis, ning üks labor võib olla enama
kui ühe liikmesriigi riiklikuks referentlaboriks.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile, asjaomasele ühenduse
referentlaborile ja teistele liikmesriikidele kõigi määratud riiklike
referentlaborite nimed ja aadressid, sealhulgas nimekirja kõik hilisemad ajakohastamised.

3.
Riiklik referentlabor hoiab kontakti artiklis 55 osutatud
asjaomase ühenduse referentlaboriga.

4.
Et tagada tulemuslik diagnostikateenus kogu liikmesriigi
territooriumil vastavalt käesoleva direktiivi nõuetele, teeb riiklik
referentlabor koostööd kõigi artikli 57 kohaselt määratud laboritega, mis asuvad sama liikmesriigi territooriumil.
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5.
Liikmesriigid tagavad, et mis tahes nende territooriumil
asuv riiklik referentlabor on nõuetekohaselt varustatud ning selle
personali hulka kuulub piisavalt spetsialiste, et läbi viia käesoleva
direktiivi kohaselt nõutavaid laboratoorseid uuringuid ning täita
VI lisa II osas sätestatud ülesandeid ja kohustusi.

Artikkel 57
Diagnostikateenused ja -meetodid
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3. Kui komisjoni inspekteerimisel tuvastatakse tõsine risk loomade tervisele, võtab asjaomane liikmesriik kohe kõik loomade
tervise kaitseks vajalikud meetmed.
Kui selliseid meetmeid ei ole võetud või neid peetakse ebapiisavaks, võetakse loomade tervise kaitseks vajalikud meetmed vastu
artikli 62 lõikes 3 osutatud korras ning nendest meetmetest teavitatakse asjaomast liikmesriiki.
Artikkel 59
Elektrooniline haldamine

Liikmesriigid tagavad, et:
a)

käesolevas direktiivis ette nähtud laboratoorsed uuringud
viiakse läbi pädeva asutuse poolt määratud laborites;

b)

taudikahtluse korral ja IV lisa II osas loetletud taudide kinnitamiseks tehtavad laboratoorsed uuringud viiakse läbi diagnostiliste meetodite abil, mis kehtestatakse artikli 62 lõikes 2
osutatud korras,

1. Liikmesriigid tagavad hiljemalt 1. augustiks 2008, et kõik
artiklis 6, artikli 50 lõikes 2, artikli 51 lõikes 1 ja artikli 56 lõikes 2 osutatud teabe elektrooniliselt kättesaadavaks tegemisega
seotud menetlused ja formaalsused on kasutusele võetud.
2. Komisjon võtab artikli 62 lõikes 2 osutatud korras vastu
lõike 1 rakendamiseks vajalikud üksikasjalikud eeskirjad, võimaldamaks infosüsteemide koostalitlusvõimet ja menetluste läbiviimist elektrooniliste vahendite abil liikmesriikide vahel.
Artikkel 60

ja

Sanktsioonid
c)

vastavalt käesolevale artiklile diagnostikateenusteks määratud laborid täidavad VI lisa III osas sätestatud ülesandeid ja
kohustusi.

IX PEATÜKK
INSPEKTEERIMISED, ELEKTROONILINE HALDAMINE JA
KARISTUSED

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonid kohta, mida
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike
õigusnormide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud
meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest komisjonile hiljemalt
artikli 65 lõikes 1 ettenähtud kuupäevaks, samuti teatavad nad
viivitamata kõigist neid sätteid mõjutavatest hilisematest
muudatustest.

X PEATÜKK

Artikkel 58
Ühendusepoolsed inspekteerimised ja auditeerimised
1.
Komisjoni eksperdid võivad koostöös liikmesriikide pädevate asutustega läbi viia kohapealseid inspekteerimisi, sealhulgas
auditeerimisi, kui see on vajalik käesoleva direktiivi ühetaoliseks
kohaldamiseks.
Liikmesriigid, kelle territooriumil selliseid inspekteerimisi ja auditeerimisi tehakse, abistavad spetsialiste igati nende kohustuste
täitmisel.
Komisjon teavitab pädevat asutust kõigi selliste inspekteerimiste
ja auditeerimiste tulemustest.
2.
Komisjoni eksperdid võivad koostöös asjaomase kolmanda
riigi pädevate asutustega läbi viia kohapealseid inspekteerimisi,
sealhulgas auditeerimisi, ka kolmandates riikides, et tõendada kolmandate riikide vastavust ühenduse loomatervishoiueeskirjadele
või võrdväärsust nendega.

MUUDATUSED, ÜKSIKASJALIKUD EESKIRJAD JA
KOMITEEMENETLUS

Artikkel 61
Muudatused ja üksikasjalikud eeskirjad
1. Artikli 50 lõiget 2 võib muuta artikli 62 lõikes 2 osutatud
korras.
2. Käesoleva direktiivi lisasid võib muuta artikli 62 lõikes 2
osutatud korras.
3.
Mis tahes käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud
meetmed võetakse vastu artikli 62 lõikes 2 osutatud korras.
Artikkel 62
Komiteemenetlus
1.
Komisjoni abistab alaline toiduahela ja loomatervishoiu
komitee (edaspidi “komitee”).
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2.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.
Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.
3.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.
Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse 15 päeva.
4.

Komitee võtab vastu oma töökorra.

XI PEATÜKK
ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED
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Artikkel 65
Ülevõtmine

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud haldus- ja õigusnormid hiljemalt
14. detsembril 2008. Nad teavitavad sellest viivitamata komisjoni.
Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. augustist 2008.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite
käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 63
Kehtetuks tunnistamine
1.
Direktiivid 91/67/EMÜ, 93/53/EMÜ ja 95/70/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. augustist 2008.
2.
Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele tõlgendatakse
viidetena käesolevale direktiivile ja neid loetakse vastavalt
VIII lisas esitatud vastavustabelile.
3.
Käesoleva direktiivi kohaldamise eesmärgil jätkatakse siiski
komisjoni otsuse 2004/453/EÜ kohaldamist kuni käesoleva
direktiivi artikli 43 kohaselt vajalike sätete vastuvõtmiseni; kõnealused sätted võetakse vastu hiljemalt kolme aasta jooksul pärast
käesoleva direktiivi jõustumist.
Artikkel 64

Artikkel 66
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 67
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 24. oktoober 2006

Üleminekusätted

Nõukogu nimel

Üleminekusätted võib vastu võtta artikli 62 lõikes 2 osutatud korras neljaks aastaks alates 14. detsembri 2006.

J. KORKEAOJA

eesistuja
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I LISA
MÕISTED

Lisaks artiklis 3 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi tehnilisi mõisteid:

a)

kalakasvatuspiirkond – üks või mitu ühise bioohutussüsteemiga hõlmatud kasvandust, milles peetaval veeloomapopulatsioonil on konkreetse taudi osas selgelt eristatav tervislik seisund;

b)

ühine bioohutussüsteem – süsteem, mille puhul kohaldatakse veeloomade suhtes ühesuguseid loomatervishoiuseire, taudide ennetamise ja tauditõrje meetmeid;

c)

isoleeritud ala – nakatunud kasvandust või molluskikasvatusala ümbritsev ala, kus rakendatakse tauditõrjemeetmeid, et
ennetada taudi levikut;

d)

taud – ühe või mitme etioloogilise tekitaja põhjustatud kliiniline või mittekliiniline nakkus veeloomadel;

e)

taudivabad kalakasvatustsoonid või -piirkonnad – artikli 49 või 50 kohaselt taudivabaks tunnistatud kalakasvatustsoonid
või -piirkonnad;

f)

uus taud – äsja avastatud raske taud, mille põhjus võib olla alles tuvastamata ning mis võib levida populatsioonide
sees ja nende vahel – näiteks veeloomadega ja/või veeloomasaadustega kauplemise teel. Võib tähendada ka loetelusse
kantud haiguse avastamist uuel peremeesliigil, keda ei ole selle taudi suhtes vastuvõtliku liigina IV lisa II osasse veel
kantud;

g)

epidemioloogiline üksus – veeloomade rühm, kellel on peaaegu ühesugune oht kindlaksmääratud kohas tauditekitajatega kokku puutuda. See oht võib olla tingitud ühisest veekeskkonnast või sellest, et töökorralduse tõttu on tõenäoline ühel veeloomade rühmal esineva tauditekitaja kiire levik teisele veeloomade rühmale;

h)

kasutamata hoidmine – tauditõrje eesmärgil kasvanduse tühjendamine asjaomasele taudile vastuvõtlikest või tauditekitajaid kanda võivatest vesiviljelusloomadest ning võimaluse korral ka veest;

i)

täiendav töötlemine – vesiviljelusloomade töötlemine enne inimtoiduks tarvitamist mis tahes vahendi või tehnikaga,
mis mõjutab anatoomilist terviklikkust; näiteks veretustamine, rookimine/siseelundite eemaldamine, pea eemaldamine, tükeldamine ja fileerimine, mis tekitab jäätmeid või kõrvalsaadusi ja võib põhjustada taudide levimise ohtu;

j)

suurenenud suremus – seletamatu suremus, mis on märgatavalt kõrgem tasemest, mida peetakse kõnealuse kasvanduse
või molluskikasvatusala tingimustes tavaliseks; mida pidada suurenenud suremuseks, tuleb otsustada tootja ja pädeva
asutuse vahelises koostöös;

k)

nakkus – paljuneva või muul viisil areneva või latentse tauditekitaja olemasolu peremeesorganismis või
peremeesorganismil;

l)

nakatunud kalakasvatustsoon või -piirkond – kalakasvatustsoonid või -piirkonnad, kus nakkust teatakse esinevat;

m) karantiin – veeloomade rühma hoidmine isoleerituna, ilma mingi otsese või kaudse kontaktita muude veeloomadega,
et neid kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul jälgida ning vajadusel neilt proove võtta ja neid ravida; sealhulgas heitvee nõuetekohane töötlemine;

n)

taudile vastuvõtlikud liigid – mis tahes liigid, mille hulgas tauditekitajast nakatumine on tõestatud looduslike juhtudega
või looduslikku rada järgiva katselise nakatamise teel;
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o)

vektorliigid – liigid, kes ei ole taudile vastuvõtlikud, kuid kes suudavad levitada nakkust, kandes nakkusetekitajaid ühelt
peremeesorganismilt teisele;

p)

kalakasvatustsoon – geograafiliselt täpselt piiritletud ala homogeense hüdroloogilise süsteemiga, mis koosneb valgala
osast alates allika(te)st kuni loodusliku või kunstliku tõkkeni, mis takistab veeloomade rännet valgalast ülesvoolu, või
tervest valgalast alates selle allika(te)st kuni suudmeni või mitmest valgalast koos nende suudmetega, kui valgalad on
suudme kaudu epidemioloogiliselt seotud.

L 328/37

L 328/38

ET

Euroopa Liidu Teataja

II LISA
Vesiviljelustootmisettevõtete ja käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtete ametlikus registris nõutavad
andmed

I OSA
Loa saanud vesiviljelustootmisettevõtted
1.

2.

Pädev asutus kannab artiklis 6 ettenähtud registrisse iga vesiviljelustootmisettevõtte kohta vähemalt järgmise teabe:
a)

vesiviljelustootmisettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed (telefon, faks, e-post);

b)

väljaantud loa registreerimisnumber ja andmed (s.o konkreetsete lubade kuupäevad, identifitseerimiskoodid või
-numbrid, täpsustatud tootmistingimused ning mis tahes muud loaga (lubadega) seotud küsimused);

c)

kasvanduse geograafiline asukoht, mis on määratletud sobiva kõiki kasvandusi hõlmava koordinaatsüsteemi abil
(võimalusel GIS-koordinaatide);

d)

tootmise eesmärk, tüüp (s.t vesiviljelussüsteemi või sisseseade tüüp, näiteks maismaal asuv sisseseade, merre paigutatud puurid, maasse kaevatud tiigid) ja maksimaalne tootmismaht, kui see on reguleeritud;

e)

mandril asuvate kasvanduste, lähetus- ja puhastuskeskuste puhul: andmed kasvanduse veevarustuse ja heitvete
ärajuhtimise kohta;

f)

kasvanduses kasvatatavad vesiviljelusloomade liigid (kui kasvatatakse mitut liiki või dekoratiivseid veeloomi, peab
olema registreeritud vähemalt see, kas mõni neist liikidest on teadaolevalt vastuvõtlik IV lisa II osas loetletud
taudidele või selliste taudide teadaolevad vektorliigid);

g)

ajakohastatud teave tervishoiualase staatuse kohta (s.t kas kasvandus on taudivaba (asub taudivabas liikmesriigis,
kalakasvatustsoonis või -piirkonnas), kui kasvanduses kohaldatakse programmi sellise staatuse saamiseks või on
tunnistatud nakatunuks IV lisas osutatud taudiga).

Kui molluskikasvatusalale on antud luba vastavalt artikli 4 lõike 1 teisele lõigule, kantakse käesoleva osa 1. punkti
alapunktis a nõutavad andmed registrisse kõikide sellel molluskikasvatusalal tegutsevate vesiviljelustootmisettevõtete
kohta. Käesoleva osa 1. punkti alapunktides b–g nõutavad andmed kantakse registrisse molluskikasvatusala tasandil.

II OSA
Käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtted
Pädev asutus kannab artiklis 6 ettenähtud registrisse kõigi käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtete kohta vähemalt järgmise teabe:
a)

käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtte nimi, aadress ja kontaktandmed (telefon, faks, e-post);

b)

ettevõttele antud loa registreerimisnumber ja andmed (s.o konkreetsete lubade kuupäevad, identifitseerimiskoodid või
-numbrid, täpsustatud tootmistingimused ning mis tahes muud loaga (lubadega) seotud küsimused);

c)

töötlemisettevõtte geograafiline asukoht, mis on määratletud sobiva koordinaatsüsteemi abil (võimalusel GISkoordinaatide abil);

d)

andmed käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõtte heitveekäitlussüsteemi kohta;

e)

käitlemiseks loa saanud töötlemisettevõttes töödeldavate vesiviljelusloomade liigid.
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Artikli 12 kohaldamisel arvesse võetavad kalakasvatustsoonid või -piirkonnad
Kasvatamiseks ja varude taastootmiseks ettenähtud vesiviljelusloomad

Loomatervisesertifikaat
Kategooria

Loomatervishoiualane staatus

Loomi võib sisse tuua üksnes järgmistest kategooriatest
Sissetoomine

I

Taudivaba
(Artikkel 49 või artikkel 50)

Ainult kategooria I

JAH

Lähetamine

EI, kui soovitakse lähetada kategooriatesse III
või IV

Loomi võib lähetada üksnes järgmistesse kategooriatesse

Kõik kategooriad

II

Seireprogramm
Artikli 44 lõige 1

Ainult kategooria I

JAH

EI

Kategooriad III ja V

III

Määramata
(teadaolevalt nakatumata, kuid ei kohaldata programmi taudivaba staatuse saamiseks)

Kategooriad I, II või III

EI

EI

Kategooriad III ja V

IV

Likvideerimisprogramm
Artikli 44 lõige 2

Ainult kategooria I

JAH

JAH

Ainult kategooria V

V

Nakatunud
Artikkel 39

Kõik kategooriad

EI

JAH

Ainult kategooria V

Euroopa Liidu Teataja

JAH, kui soovitakse lähetada kategooriatesse I, II
või IV
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B-OSA
Soovitatav seire ja soovitatavad kontrollid kasvandustes ja molluskikasvatusaladel

Ohutase

Seire

Pädevate asutuste tehtavate
kontrollide soovituslik
sagedus (artikkel 7)

Veeloomade
tervishoiuteenistuste
tehtavate kontrollide
soovituslik sagedus
(Artikkel 10)

I kategooria
Tunnistatud taudivabaks vastavalt artikli 49 lõike 1 punktile a
või b või artikli 50 lõike 1
punktile a või b

Madal

Passiivne

Kord 4 aasta jooksul

Kord 4 aasta jooksul

Ühele või mitmele IV lisas
loetletud taudile
vastuvõtlikud
liigid

I kategooria
Tunnistatud taudivabaks vastavalt artikli 49 lõike 1 punktile c
või artikli 50 lõike 1 punktile c

Kõrge

Aktiivne, suunatud või passiivne

1 kord aastas

1 kord aastas

Keskmine

Kord 2 aasta jooksul

Kord 2 aasta jooksul

Madal

Kord 4 aasta jooksul

Kord 2 aasta jooksul

1 kord aastas

1 kord aastas

Kord 2 aasta jooksul

Kord 2 aasta jooksul

II kategooria
Kõrge
Taudivabaks tunnistamata, kuid
kohaldatakse artikli 44 lõike 1
Keskmine
kohaselt heakskiidetud seireprogrammi
Madal

Suunatud

III kategooria
Teadaolevalt nakatumata, kuid
ei kohaldata seireprogrammi
taudivaba staatuse saamiseks

Aktiivne

IV kategooria
Teadaolevalt nakatunud, kuid
kohaldatakse artikli 44 lõike 2
kohaselt heakskiidetud likvideerimisprogrammi

Kord 2 aasta jooksul

1 kord aastas

3 korda aastas

Keskmine

1 kord aastas

2 korda aastas

Madal

Kord 2 aasta jooksul

1 kord aastas

1 kord aastas

1 kord aastas

Keskmine

Kord 2 aasta jooksul

Kord 2 aasta jooksul

Madal

Kord 4 aasta jooksul

Kord 2 aasta jooksul

Kord 4 aasta jooksul

1 kord aastas

Keskmine

Kord 4 aasta jooksul

Kord 2 aasta jooksul

Madal

Kord 4 aasta jooksul

Kord 4 aasta jooksul

Kõrge

Kõrge

Kõrge

Suunatud

Passiivne

Kohaldatakse soovitatud kontrollide sagedust, ilma et see piiraks
iga loomatervishoiualase staatuse
jaoks nimetatud erinõudeid
Nimetatud kontrolle ja proovide
võtmist peaks siiski võimaluse
korral kombineerima artiklite 7
ja 10 kohaselt nõutavate kontrollidega

Erinõuded vastavalt artikli 44
lõikele 1

Pädeva asutuse kontrollide eesmärk on kontrollida vastavust
direktiivile ja teostada järelevalvet vastavalt artiklile 7
Kvalifitseeritud loomatervishoiuteenistuste kontrollide eesmärk
on kontrollida loomade tervislikku seisundit, anda vesiviljelustootmisettevõtjale nõu
veeloomade tervise küsimustes
ja vajadusel võtta vajalikud veterinaariaalased meetmed

Erinõuded vastavalt artikli 44
lõikele 2

Erinõuded vastavalt V peatükile
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V kategooria
Teadaolevalt nakatunud. Kohaldatakse V peatükis ettenähtud
minimaalseid tõrjemeetmeid.

Kord 4 aasta jooksul

Erinõuded taudivaba staatuse
säilitamiseks vastavalt artiklile 52

Märkused
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IV lisas loetletud
taudidele
vastuvõtlikke
liike ei ole

Loomatervishoiualase staatuse
säilitamiseks vajalikud kontrollide,
proovivõtmise ja seire erinõuded

ET

Esinevad liigid

A osas osutatud
loomatervishoiualane staatus
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Ohutasemed

Kõrge ohutasemega kasvandus või molluskikasvatusala on niisugune kasvandus või molluskikasvatusala:
a)

kus on suur oht saada taude teistest kasvandustest või looduslikest populatsioonidest või neid sinna levitada;

b)

kus on sellised tootmistingimused, mis võivad suurendada taudipuhangute ohtu (suur biomass, halb veekvaliteet),
võttes arvesse seal olevaid liike;

c)

mis müüb elusaid veeloomi edasiseks kasvatamiseks või varude taastootmiseks.

Keskmise ohutasemega kasvandus või molluskikasvatusala on niisugune kasvandus või molluskikasvatusala:
a)

kus on keskmine oht saada taude teistest kasvandustest või looduslikest varudest või neid sinna levitada;

b)

kus on sellised tootmistingimused, mis ei pruugi suurendada taudipuhangute ohtu (keskmine biomass ja veekvaliteet), võttes arvesse seal olevaid liike;

c)

mis müüb elusaid veeloomi peamiselt inimtoiduks.

Madala ohutasemega kasvandus või molluskikasvatusala on niisugune kasvandus või molluskikasvatusala:
a)

kus on väike oht saada taude teistest kasvandustest või looduslikest varudest või neid sinna levitada;

b)

kus on sellised tootmistingimused, mis ei suurenda taudipuhangute ohtu (väike biomass ja hea veekvaliteet), võttes
arvesse seal olevaid liike;

c)

mis müüb elusaid veeloomi ainult inimtoiduks.

Terviseseire liigid
Passiivne seire hõlmab kohustuslikku viivitamatut teatamist konkreetsete taudide esinemisest või kahtlusest, samuti igasugusest suremuse suurenemisest. Sellistel juhtudel on nõutavad uuringud vastavalt V peatüki 2. jaole.
Aktiivne seire hõlmab järgmist:
a)

rutiinne kontroll, mille viib läbi pädev asutus või muu kvalifitseeritud tervishoiuteenistus pädevate asutuste nimel;

b)

kasvanduses või molluskikasvatusalal vesiviljelusloomade populatsiooni kontrollimine kliiniliste taudide suhtes;

c)

diagnostiliste proovide võtmine loetletud taudi kahtluse korral või kontrollimise käigus täheldatud suurenenud suremuse korral;

d)

kohustuslik viivitamatu teatamine konkreetsete taudide puhangutest või kahtlusest, samuti igasugusest suremuse
suurenemisest.

Suunatud seire hõlmab järgmist:
a)

rutiinne kontroll, mille viib läbi pädev asutus või muu kvalifitseeritud tervishoiuteenistus pädevate asutuste nimel;

b)

vesiviljelusloomadelt ettenähtud proovide võtmine ja konkreetsete meetoditega testimine konkreetse(te) patogeeni(de)
suhtes;

c)

kohustuslik viivitamatu teatamine konkreetsete taudide puhangutest või kahtlusest, samuti igasugusest suremuse
suurenemisest.
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IV LISA
Taudide loetelu

I OSA
Taudide loetlemise kriteeriumid

A.

B.

Eksootilised taudid peavad vastama järgmistele punktis 1 ja 2 või 3 sätestatud kriteeriumidele.

1.

Taud on ühenduses eksootiline, st taudi ei ole ühenduse vesiviljeluses tuvastatud ning patogeeni ühenduse vetes
teadaolevalt ei esine.

2.

Ühendusse sissetoomisel võib taudil olla märgatav majanduslik mõju ühenduse vesiviljelusele tootmiskadude näol
või vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodetega kauplemise võimaluste piiramise näol.

3.

Ühendusse sissetoomisel võib taudil olla kahjulik keskkonnamõju looduslikele veeloomapopulatsioonidele, mis
koosnevad ühenduse või rahvusvaheliste sätete põhjal kaitsealustest liikidest.

Mitteeksootilised taudid peavad vastama järgmistele punktis 1, 4, 5, 6, 7 ning punktis 2 või 3 sätestatud kriteeriumidele.

1.

Taudist on vabad mitu liikmesriiki või mitme liikmesriigi piirkonnad.

2.

Taudivabasse liikmesriiki sissetoomisel võib taudil olla märgatav majanduslik mõju kas tootmiskadude näol ning
taudi ja selle tõrjega seotud kulude näol, mis aastas ületavad 5 % taudile vastuvõtliku liigi toodangu väärtusest
kõnealuses piirkonnas, või vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodetega rahvusvahelise kauplemise võimaluste piiramise näol.

3.

Paikades, kus taud on esinenud, on ilmnenud, et taudivabasse liikmesriiki sissetoomisel on taudil kahjulik keskkonnamõju looduslikele veeloomapopulatsioonidele, mis koosnevad ühenduse või rahvusvaheliste sätete põhjal
kaitsealustest liikidest.

4.

Ilma rangete tõrjemeetmeteta ja kaubanduspiiranguteta on taudi raske kasvanduse või molluskikasvatusala tasandil tõrjuda ja selle piires hoida.

5.

Taudi saab tõrjuda liikmesriigi tasandil – kogemused on näidanud, et on võimalik luua ja säilitada taudivabasid
kalakasvatustsoone või -piirkondi ning et nende säilitamine tasub ennast ära.

6.

Vesiviljelusloomade turuleviimise käigus on tõenäoline oht, et taud levib varem nakatumata aladele.

7.

Nakatunud veeloomade uurimiseks on olemas usaldusväärsed ja lihtsad testid. Testid peavad olema spetsiifilised
ja tundlikud ning testimismeetodid ühenduse tasandil ühtlustatud.
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II OSA
Loetellu kantud taudid
EKSOOTILISED TAUDID
TAUD

KALAD

MOLLUSKID

KOORIKLOOMAD

TAUDILE VASTUVÕTLIKUD LIIGID

Episootiline vereloomenekroos

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss) ja ahven (Perca fluviatilis)

Episootiline haavandiline sündroom
(mükootiline granulomatoos)

Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius ja
Trichogaster

Bonamia exitiosa nakkus

Austrid (Ostrea chilensis ja Ostrea angasi)

Perkinsus marinus’e nakkus

Crassostrea gigas ja C. virginica

Microcytos mackini nakkus

Crassostrea gigas, C. virginica, Ostrea conchaphila ja O. edulis

Taura sündroom

Viburhännaklased (Penaeus setiferus, P. stylirostris ja P. vannamei)

Yellowhead’i taud

Viburhännaklased (Penaeus aztecus, P. duorarum, P. japonicus,
P. monodon, P. setiferus, P. stylirostris ja P. vannamei)

MITTEEKSOOTILISED TAUDID
TAUD

KALAD

MOLLUSKID

KOORIKLOOMAD

TAUDILE VASTUVÕTLIKUD LIIGID

Karpkala kevad-vireemia (SVC)

Jämepea (Aristichthys nobilis), kuldkala (Carassius auratus), harilik
koger (C. carassius), valgeamuur (Ctenopharyngodon idellus), harilik
karpkala ja sasaan (Cyprinus carpio), pakslaup (Hypophthalmichthys
molitrix), harilik säga (Silurus glanis) ja linask (Tinca tinca)

Viiruslik
hemorraagiline
septitseemia (VHS)

Heeringas (Clupea spp.), siig (Coregonus sp.), harilik haug (Esox lucius),
kilttursk (Gadus aeglefinus), Vaikse ookeani tursk (G. morhua), tursk
(G. morhua), idalõhe (Oncorhynchus spp.), vikerforell (O. mykiss), luts
(Onos mustelus), jõeforell (Salmo trutta), harilik kammeljas
(Scophthalmus maximus) ja harjus (Thymallus thymallus)

Nakkuslik vereloomenekroos (IHN)

Keta (Oncorhynchus keta), kisutš (O. kisutch), sima e masu (O. masou),
vikerforell e teraspea-forell (O. mykiss), nerka (O. nerka), gorbuuša
(O. rhodurus) tšavõõtša (O. tshawytscha) ja Atlandi lõhe (Salmo salar)

Karpkalade herpesviirus (KHV)

Harilik karpkala ja sasaan (Cyprinus carpio)

Lõhede infektsioosne aneemia (ISA)

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss), Atlandi lõhe (Salmo salar) ning jõeja meriforell (Salmo trutta)

Marteilia refringens’i nakkus

Austrid (Ostrea angasi, O. chilensis, O. edulis, O. puelchana),
rannakarplased (Mytilus edulis ja M. galloprovincialis)

Bonamia ostreae nakkus

Austrid (Ostrea angasi, O. chilensis, O. conchaphila, O. denselammellosa,
O. edulis ja O. puelchana)

Ihtüoftirioos

Kõik seltsi Decapoda kuuluvad koorikloomad
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V LISA
Taudivabaks liikmesriigiks, kalakasvatustsooniks või -piirkonnaks tunnistamisel esitatavad nõuded

I OSA
Taudivaba liikmesriik

1.

Ajaloolistel põhjustel

1.1. Liikmesriiki, kus esineb taudile vastuvõtlikke liike, kuid vähemalt 10 aasta jooksul enne taudivaba staatuse taotlemist ei ole täheldatud ühtegi taudijuhtu, hoolimata tingimustest, mis avaldavad taudi kliinilisele ilmnemisele
soosivat mõju, võib pidada taudivabaks, kui:

a)

peamised bioohutust käsitlevad tingimused on olnud jõus järjest vähemalt 10 aasta jooksul enne taudivaba
staatuse taotlemist;

b)

looduslikes populatsioonides ei ole taudi esinemist teadaolevalt tuvastatud ning

c)

kohaldatakse tõhusalt kaubanduse ja impordiga seotud tingimusi taudi liikmesriiki sissetoomise vältimiseks.

Liikmesriik, kes soovib saada taudivaba staatust, peab esitama taotluse vastavalt artiklile 49 enne 1. novembrit
2008. Pärast seda kuupäeva saab taudivaba staatuse anda üksnes I osa punkti 2 kohaselt.

1.2. Punkti 1.1 alapunktis a osutatud peamised bioohutust käsitlevad tingimused peavad hõlmama vähemalt järgmist:

a)

taudist, sh taudi kahtlusest tuleb kohustuslikult teatada pädevale asutusele, ning

b)

kogu liikmesriigis on võetud kasutusele varase avastamise süsteem, mis võimaldab pädeval asutusel korraldada tõhusat taudi uurimist ning sellest teatamist ja mis tagab eelkõige:

i)

kasvandustes, molluskikasvatusaladel või vabas looduses taudile, uuele taudile või seletamatule suremusele viitavate kliiniliste tunnuste kiire äratundmise ning

ii)

kiire teatamise olukorrast pädevale asutusele, et alustada diagnostilise uurimisega võimalikult kiiresti.

1.3. Punkti 1.2 alapunktis b osutatud varase avastamise süsteem peab sisaldama vähemalt järgmist:

a)

vesiviljelusettevõtetes töötavate või vesiviljelusloomade töötlemise protsessis osalevate isikute suur teadlikkus taudi esinemisele viitavatest mis tahes tunnustest ning veterinaararstide ja veeloomade tervise spetsialistide koolitamine seoses taudi ebatavaliste esinemisjuhtude tuvastamise ja nendest teatamisega ning

b)

veterinaararste või veeloomade tervise spetsialiste on koolitatud kahtlaseid tauditunnuseid ära tundma ja
neist teatama ning

c)

pädevatel asutustel on juurdepääs laboritele, millel on vahendid loetletud ja uute taudide diagnoosimiseks
ja eristamiseks.
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2.

Suunatud seire põhjal
Liikmesriiki, kus taudi viimane teadaolev kliiniline esinemine oli 10 aasta jooksul enne taudivaba staatuse taotlemist
või kus nakkuslik olukord enne suunatud seiret ei olnud teada näiteks kliinilist ilmnemist soodustavate tingimuste
puudumise tõttu, võib käsitada sellest taudist vabana, kui:
a)

liikmesriik täidab punktis 1.2 sätestatud peamisi tauditõrjetingimusi;

b)

vähemalt kahe aasta jooksul enne käesoleva direktiivi jõustumist on korraldatud artikli 49 lõike 3 kohaselt vastuvõetud meetoditele vastavat suunatud seiret ning kasvanduses või molluskikasvatusalal, kus kasvatatakse taudile vastuvõtlikke liike, pole tauditekitajat tuvastatud.

Kui liikmesriigi mõnes osas on kasvanduste või molluskikasvatusalade arv väike ja seetõttu ei ole seal suunatud seire
tulemusel võimalik saada piisavalt epidemioloogilisi andmeid, kuid seal esineb mõne taudile vastuvõtliku liigi looduslikke populatsioone, peab suunatud seire hõlmama ka neid looduslikke populatsioone.

II OSA
Taudivaba kalakasvatustsoon või -piirkond
1.

Kalakasvatustsoonid
1.1. Kalakasvatustsoon võib koosneda:
a)

kogu valgalast alates selle allikast kuni suudmeni
või

b)

valgala osast alates allika(te)st kuni loodusliku või kunstliku tõkkeni, mis takistab veeloomade rännet valgalast ülesvoolu
või

c)

mitmest valgalast koos nende suudmetega, kui valgalad on suudme kaudu epidemioloogiliselt seotud.

Kalakasvatustsooni geograafiline piir tuleb selgelt kaardile märkida.
1.2. Kui kalakasvatustsoon hõlmab rohkem kui ühte liikmesriiki, saab selle tunnistada taudivabaks vaid siis, kui punktides 1.3, 1.4 ja 1.5 loetletud tingimusi kohaldatakse kalakasvatustsooni kõikidel aladel. Sellisel juhul peab kumbki
asjaomane liikmesriik taotlema heakskiitu oma territooriumil paikneva kalakasvatustsooni osa suhtes.
1.3. Kalakasvatustsooni, kus esineb taudile vastuvõtlikke liike, kuid kus vähemalt 10 aastat enne taudivaba staatuse
taotlemist ei ole täheldatud ühtegi taudijuhtu, hoolimata tingimustest, mis avaldavad taudi kliinilisele ilmnemisele soosivat mõju, võib pidada taudivabaks, kui see vastab mutatis mutandis I osa punkti 1 nõuetele.
Liikmesriik, kes soovib saada taudivaba staatust, peab esitama taotluse vastavalt artikli 50 lõikele 2 enne 1. novembrit 2008. Pärast seda kuupäeva võib taudivaba staatuse anda üksnes I osa punkti 2 kohaselt.
1.4. Kalakasvatustsooni, kus taudi viimane teadaolev kliiniline esinemine oli 10 aasta jooksul enne taudivaba staatuse taotlemist või kus nakkuslik olukord enne suunatud seiret ei olnud teada näiteks kliinilist ilmnemist soodustavate tingimuste puudumise tõttu, võib pidada taudivabaks, kui see vastab mutatis mutandis I osa punkti 2
nõuetele.
1.5. Vajadusel tuleb luua puhvertsoon, kus viiakse läbi seireprogrammi. Puhvertsoonid tuleb piiritleda nii, et see kaitseks taudivaba kalakasvatustsooni taudi passiivse sissetoomise eest.
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2.

Kalakasvatuspiirkonnad, mis koosnevad ühest või mitmest kasvandusest või molluskikasvatusalast, mille tervishoiualane staatus konkreetse taudi osas sõltub ümbritsevate looduslike vete tervishoiualasest staatusest selle taudi osas.
2.1. Piirkond võib koosneda ühest või mitmest kasvandusest, kasvanduste rühmast või võrgustikust või molluskikasvatusalast, mida saab pidada üheks epidemioloogiliseks üksuseks geograafilise asukoha ja kauguse tõttu teistest
kasvanduste rühmadest või võrgustikest või molluskikasvatusaladest, tingimusel et kõik piirkonda kuuluvad kasvandused on hõlmatud ühise bioohutussüsteemiga. Piirkonna geograafiline piir tuleb selgelt kaardile märkida.
2.2. Piirkonda, kus esineb taudile vastuvõtlikke liike, kuid kus vähemalt 10 aastat enne taudivaba staatuse taotlemist
ei ole täheldatud ühtegi taudijuhtu, hoolimata tingimustest, mis avaldavad taudi kliinilisele ilmnemisele soosivat
mõju, võib pidada taudivabaks, kui see vastab mutatis mutandis käesoleva lisa I osa punkti 1 nõuetele.
Liikmesriigid, kes soovivad seda sätet kasutada, peavad teatama oma soovist vastavalt artikli 50 lõikele 2 enne
1. novembrit 2008. Pärast seda kuupäeva saab taudivaba staatuse anda üksnes I osa punkti 2 kohaselt.
2.3. Kalakasvatuspiirkonda, kus taudi viimane teadaolev kliiniline esinemine oli 10 aasta jooksul enne taudivaba staatuse taotlemist või kus nakkuslik olukord kalakasvatuspiirkonnas või seda piirkonda ümbritsevates vetes enne
suunatud seiret ei olnud teada, näiteks kliinilist ilmnemist soodustavate tingimuste puudumise tõttu, võib pidada
taudivabaks, kui see vastab mutatis mutandis I osa punkti 2 nõuetele.
2.4. Iga piirkonnas asuva kasvanduse või molluskikasvatusala suhtes kohaldatakse pädeva asutuse kehtestatud täiendavaid meetmeid, kui neid peetakse vajalikuks, et ennetada taudide sissetoomist. Selliste meetmete hulka võib
kuuluda piirkonda ümbritseva puhvertsooni loomine, kus viiakse läbi seireprogrammi, ning lisakaitse sisseseadmine võimalike patogeenikandjate või vektorite sissetungimise vastu.

3.

Kalakasvatuspiirkonnad, mis koosnevad ühest või mitmest üksikkasvandusest, mille tervislik staatus konkreetse taudi
osas ei sõltu ümbritsevate looduslike vete tervislikust staatusest selle taudi osas
3.1. Kalakasvatuspiirkond võib koosneda:
a)

üksikkasvandusest, mida saab pidada üheks epidemioloogiliseks üksuseks, kuna seda ei mõjuta ümbritsevate vete loomatervishoiualane staatus,
või

b)

rohkem kui ühest kasvandusest, kui iga kasvandus piirkonnas vastab punkti 3.1 alapunktis a ja punktides 3.2–3.6 sätestatud nõuetele, kuid veeloomade tiheda liikumise tõttu kasvanduste vahel tuleb seda pidada
üheks epidemioloogiliseks üksuseks tingimusel et kõik kasvandused on hõlmatud ühise
bioohutussüsteemiga.

3.2. Piirkonna veevarustus peab toimuma:
a)

veepuhastusseadme kaudu, mis inaktiveerib asjaomase patogeeni, et alandada taudi leviku ohtu vastuvõetava tasemeni;
või

b)

otse kaevust, puuraugust või allikast. Kui selline veevarustus asub väljaspool kasvanduse territooriumi, tuleb
vesi juhtida läbi torude otse kasvandusse.

3.3. Vajalik on looduslik või kunstlik tõke, mis takistab veeloomadel ümbritsevatest vooluveekogudest kalakasvatuspiirkonna kasvandustesse siseneda.
3.4. Vajaduse korral peab kalakasvatuspiirkond olema kaitstud ümbritsevate vooluveekogude vee üleujutuse ja sissetungimise eest.
3.5. Kalakasvatuspiirkond peab mutatis mutandis vastama I osa punktis 2 sätestatud nõuetele.
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3.6. Kalakasvatuspiirkonna suhtes kohaldatakse pädeva asutuse kehtestatud täiendavaid meetmeid, kui neid peetakse
vajalikuks, et ennetada taudide sissetoomist. Selliste meetmete hulka võib kuuluda lisakaitse sisseseadmine võimalike patogeenikandjate või vektorite sissetungimise vastu.
3.7. Punkti 3.2 alapunkti a käsitlevad rakendusmeetmed sätestatakse artikli 62 lõikes 2 osutatud korras.
4.

Erisätted tegevust alustavate või taasalustavate üksikkasvanduste kohta
4.1. Uue kasvanduse, mis vastab punkti 3.1 alapunktis a ja punktides 3.2–3.6 osutatud nõuetele, kuid mis alustab
oma tegevust taudivabaks tunnistatud kalakasvatuspiirkonnast pärit vesiviljelusloomadega, võib pidada taudivabaks ilma heakskiidu saamiseks nõutavat proovivõtmise etappi läbimata.
4.2. Kasvanduse, mis pärast vaheaega taasalustab oma tegevust taudivabaks tunnistatud kalakasvatuspiirkonnast pärit
vesiviljelusloomadega ja mis vastab punkti 3.1 alapunktis a ja punktides 3.2–3.6 osutatud nõuetele, võib pidada
taudivabaks ilma heakskiidu saamiseks nõutavat proovivõtmise etappi läbimata, tingimusel et:
a)

kasvanduse tervishoiualane olukord on selle tegevuse viimase nelja aasta jooksul olnud pädevale asutusele
teada; kui asjaomane kasvandus on tegutsenud vähem kui neli aastat, võetakse siiski arvesse tegelikku
tegutsemisperioodi;

b)

kasvanduse suhtes ei ole võetud veterinaarmeetmeid seoses IV lisa II osas loetletud taudidega ning kasvanduses ei ole varem neid taude esinenud;

c)

enne vesiviljelusloomade, viljastatud marja või sugurakkude kasvandusse sissetoomist on kasvandus puhastatud ja desinfitseeritud ning seejärel vajaduse korral teatava aja jooksul kasutamata hoitud.
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VI LISA
Laborite ülesanded ja kohustused

I OSA
Ühenduse referentlaborid
1.

2.

Artikli 55 kohaselt ühenduse referentlaboriks määramiseks peavad laborid vastama järgmistele nõuetele. Nad peavad:
a)

omama sobiva kvalifikatsiooniga personali, kellel on piisav väljaõpe nende pädevusvaldkonnas kohaldatavate
diagnostika- ja analüüsimeetodite osas, sealhulgas väljaõppinud personal, kes on saadaval ühenduses tekkida võivate hädaolukordade jaoks;

b)

omama neile antud ülesannete täitmiseks vajalikke seadmeid ja tooteid;

c)

omama asjakohast haldusinfrastruktuuri;

d)

tagama, et nende töötajad järgivad teatavate küsimuste, tulemuste või teabe konfidentsiaalsuse põhimõtet;

e)

omama piisavaid teadmisi rahvusvahelistest standarditest ja tavadest;

f)

vajaduse korral omama ajakohastatud nimekirja olemasolevatest võrdlusmaterjalidest ja reaktiividest ning ajakohastatud nimekirja kõnealuste ainete ja reaktiivide tootjatest ja tarnijatest;

g)

võtma arvesse uurimistegevust riiklikul ja ühenduse tasandil.

Komisjon võib määrata siiski vaid selliseid laboreid, kes tegutsevad ning keda hinnatakse ja akrediteeritakse vastavalt
järgmistele Euroopa standarditele, võttes arvesse käesoleva direktiiviga sätestatud erinevate katsemeetodite kriteeriume:
a)

EN ISO/IEC 17025 – katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded;

b)

EN 45002 – katselaborite hindamise üldkriteeriumid;

c)

EN 45003 – kalibreerimis- ja katselaborite akrediteerimissüsteem – toimimise ja tunnustamise üldnõuded.

3.

Punktis 2 osutatud katselaborite akrediteerimine ja hindamine võib olla seotud üksikkatsete või katsesarjadega.

4.

Ühe või mitme nende vastutusalas oleva taudi puhul võivad ühenduse referentlaborid tugineda teiste liikmesriikide
või EFTA riikide laborite oskustele ja pädevusele, tingimusel et asjaomased laborid vastavad käesoleva lisa punktide 1,
2 ja 3 nõuetele. Igast sellise koostöö kavatsusest tuleb teatada koos muu artikli 55 lõike 1 kohase määramise aluseks
oleva teabega. Ühenduse referentlabor jääb siiski liikmesriikide riiklike referentlaborite ja komisjoni kontaktpunktiks.

5.

Ühenduse referentlaborite ülesandeks on:
a)

kooskõlastada komisjoniga konsulteerides liikmesriikides kasutatavaid asjaomase taudi diagnostikameetodeid,
eriti:
i)

tüpiseerida, säilitada ja vajadusel tarnida asjaomase taudi patogeeni tüvesid, et toetada ühenduse
diagnostikateenust;

ii)

tarnida riiklikele referentlaboritele standardseerumeid ja muid võrdlusreaktiive, et standardida igas liikmesriikides kasutatavaid teste ja reaktiive, kui seroloogilised testid on nõutavad;
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iii)

korraldada ühenduse tasandil diagnostikaprotseduuride regulaarseid võrdluskatseid (laboritevahelised võrdlused) koos liikmesriikide määratud riiklike referentlaboritega, et anda teavet ühenduses kasutatavate diagnostikameetodite ja läbiviidud katsete tulemuste kohta;

iv)

säilitada teadmisi asjaomase taudi patogeeni ja muude asjakohaste patogeenide kohta, et võimaldada kiiret
diferentsiaaldiagnoosi;

b)

aidata aktiivselt kaasa asjaomase taudi puhangute diagnoosimisele liikmesriikides, uurides diagnoosi kinnituseks,
iseloomustamiseks ja episootiliseks uurimiseks talle saadetud patogeeni isolaate;

c)

hõlbustada laboridiagnostika ekspertide väljaõpet või ümberõpet, pidades silmas diagnostikamenetluste ühtlustamist kogu ühenduses;

d)

teha koostööd nende vastutusalas olevate taudide diagnostikameetodite osas pädevate laboritega kolmandates
riikides, kus neid taude esineb;

e)

teha koostööd asjaomaste OIE referentlaboritega nende vastutusalas olevate IV lisa II osas loetletud eksootiliste
taudide osas;

f)

koguda ja edastada teavet eksootiliste ja endeemiliste taudide kohta, mis võivad ilmneda ühenduse vesiviljeluses.

II OSA
Riiklikud referentlaborid
1.

Artikli 56 kohaselt määratud riiklikud referentlaborid vastutavad diagnostikastandardite ja -meetodite kooskõlastamise eest oma vastutusalas asjaomases liikmesriigis. Riiklikud referentlaborid peavad:
a)

kohustuma viivitamata teatama pädevale asutusele, kui laborile saab teatavaks IV lisas loetletud mis tahes taudi
kahtlus;

b)

konsulteerides asjaomase ühenduse referentlaboriga kooskõlastama liikmesriikides kasutatavaid nende vastutusalas olevate asjaomaste taudide diagnostikameetodeid;

c)

aitama aktiivselt kaasa asjaomase taudi puhangute diagnoosimisele, uurides diagnoosi kinnituseks, iseloomustamiseks ja episootiliseks uurimiseks talle saadetud patogeeni isolaate;

d)

hõlbustama laboridiagnostikaekspertide väljaõpet või ümberõpet, pidades silmas diagnostikamenetluste ühtlustamist kogu liikmesriigis;

e)

tagama IV lisa II osas loetletud eksootiliste taudide puhangute ja nimetatud lisas loetletud mitteeksootiliste taudide esmaste puhangute positiivsete tulemuste kinnitamise;

f)

korraldama riigi tasandil diagnostikaprotseduuride regulaarseid võrdluskatseid (laboritevahelised võrdlused) koos
artikli 57 kohaselt määratud liikmesriikide laboritega, et anda teavet liikmesriigis kasutatavate diagnostikameetodite ja läbiviidud katsete tulemuste kohta;

g)

tegema koostööd artiklis 55 osutatud ühenduse referentlaboriga ja osalema ühenduse referentlaborite korraldatud võrdluskatsetes;

h)

tagama korrapärase ja avatud dialoogi oma pädevate riiklike asutustega;

i)

tegutsema ning olema hinnatud ja akrediteeritud vastavalt järgmistele Euroopa standarditele, võttes arvesse käesoleva direktiiviga sätestatud erinevate katsemeetodite kriteeriume:
i)

EN ISO/IEC 17025 – katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded;

ii)

EN 45002 – katselaborite hindamise üldkriteeriumid;

iii)

EN 45003 – kalibreerimis- ja katselaborite akrediteerimissüsteem – toimimise ja tunnustamise üldnõuded.
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2.

Punkti 1 alapunktis i osutatud katselaborite akrediteerimine ja hindamine võib olla seotud üksikkatsete või
katsesarjadega.

3.

Kui tegutsemine standardi EN ISO/IEC 17025 alusel on tegelikkuses raske, võivad liikmesriigid määrata käesoleva osa
punkti 1 alapunkti i alapunktis i osutatud nõuetele mittevastavaid riiklikke referentlaboreid, tingimusel et labori tegevuses on tagatud kvaliteet kooskõlas ISO 9001 suunistega.

4.

Liikmesriigid võivad lubada, et nende territooriumil asuv riiklik referentlabor tugineb teiste artikli 57 kohaselt määratud laborite oskustele ja pädevusele ühe või mitme nende vastutusalas oleva taudi puhul, tingimusel et need laborid
vastavad käesoleva osa asjakohastele nõuetele. Riiklik referentlabor jääb siiski liikmesriigi pädeva keskasutuse ja ühenduse referentlabori kontaktpunktiks.

III OSA
Määratud laborid liikmesriikides
1.

Liikmesriigi pädev astus määrab artikli 57 kohaselt diagnostikateenuste jaoks ainult selliseid laboreid, mis vastavad
järgmistele nõuetele. Nad peavad:
a)

kohustuma viivitamata teatama pädevale asutusele, kui laborile saab teatavaks IV lisas loetletud mis tahes taudi
kahtlus;

b)

kohustuma osalema riikliku referentlabori korraldatavates diagnostikaprotseduuride võrdluskatsetes (laboritevahelised võrdlused);

c)

tegutsema ning olema hinnatud ja akrediteeritud vastavalt järgmistele Euroopa standarditele, võttes arvesse käesoleva direktiiviga sätestatud erinevate katsemeetodite kriteeriume:
i)

EN ISO/IEC 17 025 – katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded;

ii)

EN 45002 – katselaborite hindamise üldkriteeriumid;

iii)

EN 45003 – kalibreerimis- ja katselaborite akrediteerimissüsteem – toimimise ja tunnustamise üldnõuded.

2.

Punkti 1 alapunktis c osutatud katselaborite akrediteerimine ja hindamine võib olla seotud üksikkatsete või
katsesarjadega.

3.

Kui tegutsemine standardi EN ISO/IEC 17025 alusel on tegelikkuses raske, võivad liikmesriigid määrata käesoleva osa
punkti 1 alapunkti c alapunktis i osutatud nõuetele mittevastavaid laboreid, tingimusel et labori tegevuses on tagatud
kvaliteet kooskõlas ISO 9001 suunistega.

4.

Kui käesolevas lisas ette nähtud tingimusi enam ei täideta, tühistab pädev asutus määramise.
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VII LISA
SITUATSIOONIPLAANIDEGA SEOTUD KRITEERIUMID JA NÕUDED
Liikmesriigid tagavad, et situatsiooniplaanid vastavad vähemalt järgmistele nõuetele.
1.

Tuleb kehtestada sätted situatsiooniplaanide rakendamiseks vajaliku õigusvõime tagamiseks ning kiire ja eduka likvideerimiskampaania võimaldamiseks.

2.

Tuleb kehtestada sätted juurdepääsuks kriisifondidele, eelarvevahenditele ja rahalistele vahenditele, et hõlmata
IV lisa II osas loetletud eksootiliste taudide vastase võitluse kõiki aspekte.

3.

Tuleb luua käsuliin, mis tagab, et IV lisas loetletud eksootiliste taudide või uute taudide korral toimub otsuste tegemine kiiresti ja tõhusalt. Keskne otsustusüksus peab vastutama tõrjestrateegiate üldise suunamise eest.

4.

Liikmesriikides peavad olema üksikasjalikud plaanid, et tagada IV lisa II osas loetletud eksootiliste taudide või uute
taudide puhangu korral valmisolek kohalike tauditõrjekeskuste koheseks loomiseks ning rakendada tauditõrje- ja keskkonnakaitsemeetmeid kohalikul tasandil.

5.

Liikmesriigid peavad tagama, et pädevate asutuste ning pädevate keskkonnaasutuste ja -organite vahel veterinaar- ja
keskkonnaohutuse tagamiseks tehtav koostöö oleks nõuetekohaselt kooskõlastatud.

6.

Tuleb ette näha piisavad vahendid kiire ja tõhusa kampaania tagamiseks, sealhulgas töötajad, seadmed ja laborivarustus.

7.

Peab olema kättesaadav ajakohastatud tegutsemisjuhend, milles kirjeldatakse üksikasjalikult, terviklikult ja praktiliselt
kõiki IV lisa II osas loetletud eksootiliste taudide või uute taudide korral rakendatavaid tegevusi, protsesse, juhiseid ja
tõrjemeetmeid.

8.

Vajaduse korral peavad olema kättesaadavad üksikasjalikud kavad erakorraliseks vaktsineerimiseks.

9.

Töötajad peavad korrapäraselt osalema kliiniliste tunnuste, epidemioloogilise uurimise ja episootiliste taudide tõrje
alasel koolitusel, reaalajas toimuvatel õppehäiretel ning suhtlemistreeningutel, et nad oskaksid läbi viia ametnikele,
tootjatele ja veterinaararstidele suunatud taudi teadvustamise kampaaniaid.

10. Tuleb ette valmistada situatsiooniplaanid, võttes arvesse paljude lühikese aja jooksul tekkivate taudipuhangute tõrjeks
vajalikke ressursse.
11. Ilma et see piiraks määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatud veterinaarnõuete kohaldamist, tuleb situatsiooniplaanid
ette valmistada nii, et taudipuhangute korral oleks tagatud veeloomade korjuste ja veeloomade jäätmete massiline
likvideerimine loomade ja inimeste tervist kahjustamata ning kasutades protsesse või meetodeid, mis ennetavad keskkonnakahjustust, eelkõige:
i)

kujutavad minimaalset ohtu pinnasele, õhule, pinna- ja põhjaveele, taimedele ja loomadele;

ii)

tekitavad minimaalseid mürast või haisust põhjustatud häiringuid;

iii)

on võimalikult kahjutud loodusele ja erihuvi pakkuvatele kohtadele.

12. Need plaanid peavad sisaldama taudipuhangu korral loomakorjuste ja loomsete jäätmete töötlemiseks või likvideerimiseks sobivate kohtade ja ettevõtete määratlemist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002.
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VIII LISA
VASTAVUSTABEL

Käesolev direktiiv

Kehtetuks tunnistatud direktiivid
91/67/EMÜ

93/53/EMÜ

95/70/EÜ

Artikli 1 lõike 1 punkt a

Artikli 1
esimene lõige

—

—

Artikli 1 lõike 1 punkt b

—

—

—

Artikli 1 lõike 1 punkt c

—

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 2

—

Artikli 20 lõige 2

Artikli 12 lõige 2

Artikli 2 lõige 1

—

—

—

Artikli 2 lõige 2

—

—

—

Artikli 2 lõige 3

Artikli 1
teine lõige

—

—

Artikkel 3

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 4

—

—

—

Artikkel 5

—

—

—

Artikkel 6

—

—

—

Artikkel 7

—

—

—

Artikli 8 lõige 1

—

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

—

—

—

Artikli 8 lõige 3

—

—

—

Artikli 8 lõige 4

—

—

—

Artikkel 9

—

—

—

Artikkel 10

—

—

Artikkel 4

Artikkel 11

—

—

—

Artikkel 12

—

—

—

Artikli 13 lõige 1

Artikli 4 esimene lõik

—

—

Artikli 13 lõige 2

Artikli 4 teine lõik

—

—

Artikli 14 lõike 1 punkt a

Artikli 7 lõige 1

—

—

Artikli 8 lõige 1
Artikli 14 lõike 1 punkt b

—

—

—

Artikli 14 lõige 2

Artikli 16 lõige 1

—

—

Artikli 14 lõige 3

Artikli 16 lõige 1

—

—

Artikli 14 lõige 4

—

—

—

Artikli 15 lõige 1

Artikli 3 lõike 1 punkt a
ja lõige 2

—

—

Artikli 15 lõige 2

—

—

—

Artikli 15 lõige 3

Artikli 3 lõike 1
punkt b ja lõige 2

—

—

Artikli 15 lõige 4

—

—

—
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Käesolev direktiiv

Kehtetuks tunnistatud direktiivid
91/67/EMÜ

Artikli 16 lõige 1

L 328/53

Artikli 7 lõike 1
punkti a esimene lause

93/53/EMÜ

95/70/EÜ

—

—

Artikli 7 lõike 1
punkt b
Artikli 8 lõike 1 punkt a
Artikli 8 lõike 1
punkt b
Artikli 16 lõige 2

—

—

—

Artikkel 17

—

—

—

Artikli 18 lõige 1

Artikkel 9

—

—

Artikli 18 lõige 2

—

—

—

Artikli 19 lõige 1

—

—

—

Artikli 19 lõige 2

Artikli 9 lõige 2

—

—

Artikkel 20

Artikli 14 lõige 3

—

—

Artikkel 21

—

—

—

Artikkel 22

Artikli 19 lõige 1

—

—

Artikli 23 lõige 1

—

—

—

Artikli 23 lõige 2

Artikkel 22

—

—

Artikli 23 lõige 3

Artikli 19 lõige 2

—

—

Artikli 23 lõige 4

Artikli 19 lõige 3

—

—

Artikli 23 lõige 5

—

—

—

Artikkel 24

Artikkel 21

—

—

Artikli 25 punkt a

Artikkel 20

—

—

Artikli 25 punkt b

—

—

—

Artikli 25 punkt c

—

—

—

Artikli 25 punkt d

Artikli 21 lõige 2

—

—

Artikli 25 punkt e

—

—

—

Artikkel 26

—

Artikkel 4

Artikli 5 lõige 1

Artikkel 27

—

—

Artikli 5 lõige 5

Artikli 28 punkt a

—

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 2 punkt a

Artikli 10 lõike 1
punkt a
Artikli 28 punkt b

—

Artikli 5 lõike 2
punkt b

Artikli 5 lõike 2 punkt b

Artikli 10 lõike 1
punkt c
Artikli 29 lõige 1

—

Artikli 5 lõike 2
punkt h
Artikli 6 punkti a seitsmes taane
Artikli 8 lõige 1
Artikli 9 lõike 1 esimene lause
Artikli 10 lõike 1
punkt b

Artikli 4 lõike 1 kolmanda lõigu kolmas
taane
Artikli 5 lõike 4 esimene
ja neljas lõik
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Kehtetuks tunnistatud direktiivid
91/67/EMÜ

93/53/EMÜ

95/70/EÜ

Artikli 29 lõige 2

—

Artikli 5 lõike 2 punkt i

Artikli 5 lõike 4 teine ja
neljas lõik

Artikli 29 lõige 3

—

Artikli 6 punkt b

—

Artikli 6 punkt d
Artikli 8 lõige 2
Artikli 8 lõige 3
Artikli 9 lõige 2
Artikli 29 lõige 4

—

Artikli 5 lõike 2 alapunkti i teine taane

—

Artikkel 30

—

Artikli 5 lõige 4

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 31

—

—

—

Artikkel 32

—

Artikli 5 lõige 2, artikkel 6

Artikli 4 lõike 1 kolmanda lõigu teine taane,
artikli 5 lõike 2 punkt b,
artikli 5 lõike 4 kolmas ja
neljas lõik

Artikli 33 lõige 1

Artikli 3 lõige 3

Artikli 6 punkti a neljas
taane

—

Artikli 33 lõige 2

—

Artikli 6 punkti a neljas
taane

—

Artikli 33 lõige 3

—

—

—

Artikli 33 lõige 4

—

—

—

Artikli 34 lõige 1

—

Artikli 5 lõike 2 punkt c

—

Artikli 6 punkti a esimene ja kolmas taane
Artikli 34 lõige 2

—

Artikli 6 punkti a neljas
taane

—

Artikkel 35

—

Artikli 6 punkti a teine,
viies ja kuues taane

—

Artikkel 36

—

—

—

Artikli 37 punkt a

—

—

—

Artikli 37 punkt b

—

—

Artikli 5 lõige 3

Artikli 38 lõige 1

—

Artikli 9 lõike 1 teine
lause

—

Artikli 38 lõige 2

—

Artikli 9 lõige 3

—

Artikli 38 lõige 3

—

—

—

Artikli 39 punkt a

—

Artikli 10 lõike 1
punkt c

Artikli 4 lõike 1 kolmanda lõigu esimene
taane

Artikli 39 punkt b

—

—

—

Artikli 39 punkt c

—

Artikli 10 lõike 1
punkt c

—

Artikli 39 punkt d

—

—

—

Artikkel 40

—

Artikkel 7

—
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Kehtetuks tunnistatud direktiivid
91/67/EMÜ

93/53/EMÜ

95/70/EÜ

Artikkel 41

—

—

—

Artikkel 42

—

—

—

Artikkel 43

—

—

—

Artikli 44 lõige 1

Artikkel 10

Artikli 10 lõige 2

—

Artikli 44 lõige 2

Artikkel 10

Artikli 10 lõige 2

—

Artikkel 45

Artikli 10 lõige 1

—

—

Artikkel 46

—

—

—

Artikkel 47

—

Artikli 6 punkti a esimene taane

—

Artikkel 15
Artikli 48 lõige 1

—

Artikli 14 lõige 1

—

Artikli 48 lõige 2

—

Artikli 14 lõige 1

—

Artikli 48 lõige 3

—

—

—

Artikli 48 lõige 4

—

—

—

Artikli 49 lõige 1

Artikli 5 lõige 1

—

—

Artikli 49 lõige 2

—

—

—

Artikli 49 lõige 3

Artikkel 15

—

—

Artikli 50 lõige 1

Artikli 5 lõige 1

—

—

Artikli 6 lõige 1
Artikli 50 lõige 2

—

—

—

Artikli 50 lõige 3

Artikli 5 lõige 1

—

—

Artikli 50 lõige 4

Artikkel 15

—

—

Artikli 51 lõige 1

—

—

—

Artikli 51 lõige 2

Artikli 5 lõige 2

—

—

Artikkel 52

—

—

—

Artikli 53 lõige 1

—

—

—

Artikli 53 lõige 2

—

—

—

Artikli 53 lõige 3

—

Artikli 9 lõike 1 teine
lause

—

Artikli 54 lõige 1

—

—

—

Artikli 54 lõige 2

—

Artikli 6 punkt d

—

Artikli 8 lõige 3
Artikli 54 lõige 3

—

—

—

Artikli 55 lõige 1

—

Artikli 13 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 55 lõige 2

—

Artikli 13 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikli 55 lõige 3

—

—

—

Artikli 56 lõige 1

—

Artikli 12 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 12 lõige 4

Artikli 6 lõige 3

Artikli 56 lõige 2

—

—

—

Artikli 56 lõige 3

—

Artikli 12 lõige 6

Artikli 6 lõige 5

Artikli 56 lõige 4

—

—

—

Artikli 56 lõige 5

—

Artikli 12 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 12 lõige 3
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Käesolev direktiiv
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Kehtetuks tunnistatud direktiivid
91/67/EMÜ

93/53/EMÜ

95/70/EÜ

Artikli 57 punkt a

—

Artikli 11 lõige 2

—

Artikli 57 punkt b

—

Artikli 11 lõige 1

Artikli 6 lõige 1

Artikli 57 punkt c

—

—

—

Artikli 58 lõige 1

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 8

Artikli 58 lõige 2

Artikkel 22

—

—

Artikli 58 lõige 3

Artikkel 17

—

—

Artikkel 59

—

—

—

Artikkel 60

—

—

—

Artikli 61 lõige 1

—

—

—

Artikli 61 lõige 2

Artikkel 25

Artikkel 18

Artikkel 9

Artikli 61 lõige 3

Artikli 9 lõige 3

Artikkel 18a

Artikli 4 lõige 2

Artikli 17 lõige 2

Artikli 5 lõike 4 neljas
lõik
Artikli 8 lõige 4

Artikkel 62

Artikkel 26

Artikkel 19

Artikkel 10

Artikkel 27
Artikkel 63

—

—

—

Artikkel 64

—

—

—

Artikkel 65

Artikkel 29

Artikkel 20

Artikkel 12

Artikkel 66

—

—

Artikkel 13

Artikkel 67

Artikkel 30

Artikkel 21

Artikkel 14
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II
(Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

NÕUKOGU

NÕUKOGU OTSUS,
24. oktoober 2006,
millega muudetakse otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas
(2006/782/EÜ)
esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta) (5) vastuvõtmisega on asjakohane muuta otsust 90/424/EMÜ nii, et
ühenduse rahalist toetust saaks anda ka liikmesriikide võetavate likvideerimismeetmete puhul vesiviljelusloomade
ühenduse tõrjemeetmete rakendusalasse kuuluvate muude
haiguste vastu võitlemiseks.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 37,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

(4)

Liikmesriigid võivad saada rahalist toetust riigisiseste
kalapüügi- ja vesiviljelussektorite edendamiseks vastavalt
nõukogu 27. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ)
nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (6). Kõnealuse määruse artikliga 32 lubatakse liikmesriikidel eraldada vahendeid haiguste likvideerimiseks vesiviljeluse
valdkonnas otsuses 90/424/EMÜ sätestatud tingimustel.

(5)

Rahalised vahendid haiguste likvideerimiseks vesiviljeluse
valdkonnas tuleks eraldada määrusega (EÜ) nr 1198/2006
kehtestatud rakenduskavade raames, mille eelarve määratakse kindlaks programmiperioodi alguses.

(6)

Ühenduse rahalise toetuse andmist vesiviljelusloomade
haiguste tõrjeks tuleks kontrollida direktiivis 2006/88/EÜ
kehtestatud tõrjetingimuste täitmise seisukohast kooskõlas kehtiva korraga, mida kohaldatakse maismaaloomade
teatavate haiguste kontrolli ja tõrje puhul.

(7)

Seepärast on asjakohane kohaldada otsuses 90/424/EMÜ
sätestatud rahalise toetuse andmise korda ka rahalise toetuse andmise suhtes vesiviljelusloomade haiguste tõrjeks
määruse (EÜ) nr 1198/2006 alusel.

(8)

Seepärast on asjakohane, et käesolevat otsust hakataks
kohaldama direktiiviga 2006/88/EÜ samal ajal.

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2)
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsuses 90/424/EMÜ
(kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) (3) on sätestatud ühenduse rahalise toetuse andmise võimalus liikmesriikidele teatavate loomahaiguste likvideerimiseks. Praegu
on nimetatud otsuses sätestatud ka võimalus ühenduse
rahalise toetuse andmiseks lõhelaste selliste haiguste nagu
lõhede infektsioosne aneemia (ISA) ja nakkuslik vereloomenekroos (IHN) likvideerimiseks.

(2)

ISA ja IHNiga seotud haigustõrjemeetmete puhul on võimalik saada ühenduse rahalist toetust ainult nõukogu
17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2792/1999
(millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord) (4) alusel.

(3)

Seoses nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi
2006/88/EÜ (vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete
loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel

(1) 27. aprilli 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) ELT C 88, 11.4.2006, lk 13. Mittekohustusliku konsulteerimise tulemusel esitatud arvamus.
(3) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud otsusega
2006/53/EÜ (ELT L 29, 2.2.2006, lk 37).
(4) EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 485/2005 (ELT L 81, 30.3.2005, lk 1).

(5) Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 14.
(6) ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.
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Seepärast tuleks otsust 90/424/EMÜ vastavalt muuta,

(9)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsust 90/424/EMÜ muudetakse järgmiselt.

24.11.2006

lühendada, et võtta arvesse edusamme, mis on tehtud ühenduse tasandil otsustatud meetmetega teatavate haiguste
tõrjeks.
(*) EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni otsusega 2004/216/EÜ (ELT L 67, 5.3.2004, lk 27).”

4) Artiklisse 24 lisatakse järgmine lõige:

“— kalade episootiline vereloomenekroos (EHN),

“13.
Liikmesriigid võivad vastavalt määruse (EÜ)
nr 1198/2006 artiklile 17 koostatud rakenduskavade raames eraldada vahendeid vesiviljelusloomade käesoleva otsuse
lisas nimetatud haiguste likvideerimiseks.

— kalade episootiline haavandiline sündroom (mükootiline granulomatoos) (EUS),

Vahendid eraldatakse käesolevas artiklis sätestatud korras
järgmiste kohandustega:

— Bonamia exitiosa nakkus,

a)

abi määr vastab määruses (EÜ) nr 1198/2006 sätestatud määrale;

b)

käesoleva artikli lõikeid 8 ja 9 ei kohaldata.

1) Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmised taanded:

— Perkinsus marinus’e nakkus,
— Microcytos mackini nakkus,
— vähkide Taura sündroom,
— vähkide Yellowhead’i haigus.”
2) Lisatakse järgmine artikkel:
“Artikkel 3b

Likvideerimine peab toimuma kooskõlas direktiivi
2006/88/EÜ artikli 38 lõikega 1 või vastavalt kõnealuse
direktiivi artikli 44 lõikele 2 koostatud, kinnitatud ja rakendatud likvideerimisprogrammi alusel.”
5) Lisa 1. rühma lisatakse järgmised taanded:
“— karpkalade kevadvireemia (SVC),
— viiruslik hemorraagiline septitseemia (VHS),

Liikmesriigid võivad vastavalt nõukogu 27. juuli 2006. aasta
määruse (EÜ) nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi
kohta) (*) artiklile 17 koostatud rakenduskavade raames
eraldada vahendeid käesoleva otsuse artikli 3 lõikes 1 nimetatud vesiviljelusloomade eksootiliste haiguste likvideerimiseks
vastavalt käesoleva otsuse artikli 3 lõigetes 3, 4 ja 5 sätestatud korrale tingimusel, et on võetud 24. oktoobri 2006. aasta
direktiivi 2006/88/EÜ (vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta) (**) V peatüki 3. jaos
sätestatud miinimumtõrje- ja miinimumlikvideerimismeetmed.
( ) ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.
(**) ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.”

— karpkalade herpesviirus (KHV),
— Bonamia ostreae nakkus,
— Marteilia refringens’i nakkus,
— vähkide ihtüoftirioos.”
Artikkel 2
Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

*

3) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:
“2. Artiklis 41 sätestatud korras võib artikli 3 lõike 1 loetelu olukorra muutumist arvestades täiendada selliselt, et see
hõlmaks haigusi, millest tuleb teatada kooskõlas nõukogu
21. detsembri 1982. aasta direktiiviga 82/894/EMÜ (ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta) (*) ja vesiviljelusloomadele kanduvaid haigusi. Loetelu võib muuta või

Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
Luxembourg, 24. oktoober 2006
Nõukogu nimel
eesistuja
J. KORKEAOJA
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(Euroopa Liidu lepingu VI jaotise kohaselt vastuvõetud aktid)

NÕUKOGU RAAMOTSUS 2006/783/JSK,
6. oktoober 2006,
konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
konfiskeerimisotsuse saamiseks ning sellise otsuse tegemise korral seda täitma. Lepinguosalised võivad konfiskeerimistaotluse tagasi lükata muu hulgas juhul, kui
taotlusega seonduv kuritegu ei ole taotluse saanud lepinguosalise õiguse alusel kuritegu või kui taotluse saanud
lepinguosalise õiguse alusel ei ole taotlusega seonduva
kuriteo puhul konfiskeerimist ette nähtud.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõike 1
punkti a ja artikli 34 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Taani Kuningriigi algatust, (1)
(4)

Nõukogu võttis 30. novembril 2000 vastu meetmeprogrammi kriminaalasjades tehtud otsuste vastastikuse tunnustamise
põhimõtte
rakendamiseks,
nimetades
esmatähtsaks valdkonnaks (meetmed 6 ja 7) selliste õigusaktide vastuvõtmist, millega kohaldatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet tõendite ja vara arestimise suhtes.
Lisaks sellele on programmi punkti 3.3 kohaselt selle eesmärgiks parandada kooskõlas vastastikuse tunnustamise
põhimõttega ühe liikmesriigi tehtud konfiskeerimisotsuse
täitmist mõnes teises liikmesriigis, muu hulgas kahju hüvitamiseks kuriteos kannatanule, võttes arvesse 1990. aasta
konventsiooni. Selle eesmärgi saavutamiseks piirab käesolev raamotsus selle kohaldamisalal otsuste täitmisest keeldumise põhjuseid ning takistab liikmesriike kasutamast
mis tahes süsteemi konfiskeerimisotsuse muutmiseks siseriiklikuks otsuseks.

(5)

Nõukogu raamotsuses 2001/500/JSK (3) kehtestatakse sätted rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel
saadud tulu kindlakstegemise, avastamise, blokeerimise,
arestimise ja konfiskeerimise kohta. Selle raamotsuse alusel on liikmesriigid kohustatud mitte tegema ega jõus
hoidma reservatsioone 1990. aasta konventsiooni artikli 2
suhtes, kui kuriteo eest määratava karistuse ülemmäär on
üle ühe aasta kestev vabadusekaotus või vabadust piirav
julgeolekumeede.

(6)

22. juulil 2003. aastal võttis nõukogu vastu raamotsuse
2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise
kohta Euroopa Liidus (4).

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust ( )
2

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma 15. ja 16. oktoobril
1999. aastal Tamperes toimunud istungil, et vastastikuse
tunnustamise põhimõte peaks saama liidus nii tsiviil- kui
ka kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö
nurgakiviks.

(2)

Tampere Euroopa Ülemkogu järelduste punkti 51 kohaselt on rahapesul organiseeritud kuritegevuses keskne koht
ja rahapesu tuleb lõpetada, olenemata sellest, kus seda esineb. Euroopa Ülemkogu on otsustanud tagada, et võetakse konkreetseid meetmeid kuritegelikul teel saadud tulu
avastamiseks, blokeerimiseks, arestimiseks ja konfiskeerimiseks. Seoses sellega kutsub Euroopa Ülemkogu oma
järelduste punktis 55 üles ühtlustama rahapesu käsitlevat
kriminaalõigust ja -menetlust (näiteks rahaliste vahendite
avastamise, arestimise ja konfiskeerimise osas).

(3)

Kõik liikmesriigid on ratifitseerinud rahapesu ning kuritegelikul teel saadud tulu avastamist, arestimist ja konfiskeerimist käsitleva Euroopa Nõukogu 8. novembri
1990. aasta konventsiooni (1990. aasta konventsioon).
Konventsioon kohustab sellele alla kirjutanud riike tunnustama ja täitma teise lepinguosalise tehtud konfiskeerimisotsust või esitama taotluse oma pädevatele asutustele

(1) EÜT C 184, 2.8.2002, lk 8.
(2) 20. novembril 2002 esitatud arvamus (ELT C 25 E, 29.1.2004,
lk 205).

(3) EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1.
(4) ELT L 196, 2.8.2003, lk 45.
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(8)

(9)
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Organiseeritud kuritegevuse peamine motiiv on majanduslik kasu. Mis tahes katsed sellise kuritegevuse tõhusa ennetamise ja tõkestamise tagamiseks peavad seetõttu
keskenduma kuritegelikul teel saadud tulu avastamisele,
blokeerimisele, arestimisele ja konfiskeerimisele. Ei piisa
üksnes selliste ajutiste õiguslike meetmete, nagu näiteks
blokeerimine ja arestimine, vastastikuse tunnustamise
tagamisest Euroopa Liidus; majanduskuritegevuse tõhus
kontroll nõuab ka kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimise otsuste vastastikust tunnustamist.

Käesoleva raamotsuse eesmärk on hõlbustada liikmesriikidevahelist koostööd vara konfiskeerimise otsuste vastastikuse tunnustamise ja täitmise osas, et kohustada
liikmesriike tunnustama ja oma territooriumil täitma teise
liikmesriigi kriminaalasjades pädeva kohtu tehtud konfiskeerimisotsuseid. Käesolev raamotsus on seotud nõukogu
24. veebruari 2005. aasta raamotsusega 2005/212/JSK,
mis käsitleb kuritegevusega seotud tulu, kuriteovahendite
ja omandi konfiskeerimist (1). Kõnealuse raamotsuse eesmärk on tagada, et kõigis liikmesriikides on kehtestatud
tõhusad eeskirjad, mis reguleerivad kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimist, muu hulgas tõendamiskohustust
organiseeritud kuritegevusega seotud kuriteos süüdi mõistetud isiku vallatava vara päritolu määramise korral.

Liikmesriikidevaheline koostöö, mis rajaneb vastastikuse
tunnustamise põhimõttel ja kohtulahendite viivitamatul
täitmisel, eeldab veendumust, et tunnustatavad ja täidetavad otsused tehakse alati kooskõlas õiguspärasuse, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. Samuti
eeldab see, et pooltele või heausksetele asjast huvitatud
kolmandatele isikutele antud õigused säilitatakse. Sellega
seoses tuleks piisavalt tähelepanu pöörata sellele, et takistataks juriidiliste või füüsiliste isikute ebaausate nõuete
õnnestumist.
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(12)

Kui on kahtlusi sellise vara asukoha osas, mille suhtes
konfiskeerimisotsus on tehtud, peaksid liikmesriigid kasutama selle vara õige asukoha kindlaksmääramiseks kõiki
olemasolevaid vahendeid, sealhulgas olemasolevaid
infosüsteeme.

(13)

Käesolev raamotsus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida tunnustatakse Euroopa Liidu lepingu artiklis 6
ja mis on kajastatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas,
eelkõige selle VI peatükis. Midagi käesolevas raamotsuses
ei või tõlgendada selliselt, et see keelab sellise vara konfiskeerimisest keeldumist, mille suhtes on tehtud konfiskeerimisotsus, kui on objektiivselt alust arvata, et
konfiskeerimisotsus on tehtud isiku kohtu alla andmiseks
või karistamiseks kõnealuse isiku soo, rassi, usu, etnilise
kuuluvuse, rahvuse, keele, poliitiliste vaadete või seksuaalse sättumuse alusel või et see kahjustaks selle isiku
olukorda mis tahes eeltoodud põhjusel.

(14)

Käesoleva raamotsusega ei takistata liikmesriike kohaldamast oma põhiseaduslikke norme seoses nõuetekohase
menetluse, ühinemisvabaduse, ajakirjandus- ja sõnavabadusega muudes meediakanalites.

(15)

Käesolev raamotsus ei käsitle vara tagastamist seaduslikele
omanikele.

(16)

Käesolev raamotsus ei piira seda, milleks liikmesriigid
kasutavad otsuse kohaldamise tulemusena saadud
summasid.

(17)

Käesolev raamotsus ei piira nende kohustuste täitmist, mis
on liikmesriikidel avaliku korra säilitamiseks ja sisejulgeoleku kaitseks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 33,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA RAAMOTSUSE:

(10)

Raamotsuse nõuetekohane kohaldamine praktikas eeldab
asjaomaste pädevate siseriiklike asutuste vahelist tihedat
koostööd, eelkõige konfiskeerimisotsuse samaaegsel täitmisel enam kui ühes liikmesriigis.

Artikkel 1
Eesmärk

1.
Käesoleva raamotsuse eesmärk on kehtestada eeskirjad,
mille alusel liikmesriik tunnustab ja täidab oma territooriumil
mõne teise liikmesriigi kriminaalasjades pädeva kohtu tehtud
konfiskeerimisotsust.
(11)

Raamotsuses kasutatud mõisted “tulu” ja “kuriteovahendid” on määratletud piisavalt laialt, et hõlmata vajaduse
korral ka kuriteo esemeid.

(1) ELT L 68, 15.3.2005, lk 49.

2.
Käesolev raamotsus ei mõjuta kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on kirja pandud Euroopa Liidu
lepingu artiklis 6, ning õigusasutustele sellega seoses pandud
kohustusi.
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Artikkel 2
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h) Juhul kui konfiskeerimisotsuseni viiv kriminaalmenetlus hõlmab põhilist õigusrikkumist ja rahapesu, mõistetakse
artikli 8 lõike 2 punktis f nimetatud kuriteo all põhilist
õigusrikkumist.

Mõisted
Käesolevas raamotsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:
a)

b)

c)

otsuse teinud riik — liikmesriik, kus kohus on teinud konfiskeerimisotsuse seoses kriminaalmenetlusega;
täidesaatev riik — liikmesriik, kellele konfiskeerimisotsus täitmiseks edastatakse;
konfiskeerimisotsus — lõplik karistus või meede, mida kohus
rakendab pärast kuriteoga või kuritegudega seotud menetlust ja mille tagajärjeks on vara lõplik äravõtmine;

Artikkel 3
Pädevate asutuste kindlaksmääramine

1.
Iga liikmesriik teatab nõukogu peasekretariaadile, milline
asutus või millised asutused on tema õiguse alusel vastavalt käesolevale raamotsusele pädevad asutused, kui see liikmesriik on:

— otsuse teinud riik
d)

vara — igasugune vara, nii kehaline kui kehatu, nii kinniskui vallasvara, samuti sellise vara omandiõigust või muid
selle varaga seotud õigusi tõendavad juriidilised dokumendid või aktid, mis otsuse teinud riigi kohtu otsuse kohaselt:
i)

on kuritegelikul teel saadud tulu või sellise tulu täis- või
osalise väärtusega võrdne vara
või

ii)

on sellise kuriteo
kuriteovahend

toimepanemiseks

kasutatud

või
iii) kuulub konfiskeerimisele tulenevalt raamotsuse
2005/212/JSK artikli 3 lõigetes 1 ja 2 kindlaks määratud mis tahes laiendatud konfiskeerimisvolituste kohaldamisest otsuse teinud riigis

või

— täidesaatev riik.

2. Olenemata artikli 4 lõigetest 1 ja 2 võib liikmesriik, kui see
osutub vajalikuks tulenevalt tema siseriikliku süsteemi korraldusest, määrata ühe või mitu keskasutust, mis vastutavad konfiskeerimisotsuste vastuvõtmise ja edastamise eest ning abistavad
pädevaid asutusi.

3. Nõukogu peasekretariaat teeb saadud teabe kättesaadavaks
kõikidele liikmesriikidele ja komisjonile.

Artikkel 4
Konfiskeerimisotsuste edastamine

või
iv) kuulub konfiskeerimisele otsuse teinud riigi õiguse mis
tahes muu laiendatud konfiskeerimisvolitusi käsitleva
sätte alusel;
e)

tulu – kuritegudest saadud mis tahes majanduslik kasu;

f)

kuriteovahend – mis tahes vara, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada mis tahes viisil täielikult või osaliselt kuriteo
või kuritegude toimepanemiseks;

g)

rahvusliku kultuuripärandi hulka kuuluvad kultuuriväärtused määratletakse vastavalt nõukogu 15. märtsi 1993. aasta direktiivi 93/7/EMÜ (1) (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult
väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) artikli 1 lõikele 1;

(1) EÜT L 74, 27.3.1993, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/38/EÜ (EÜT L 187,
10.7.2001, lk 43).

1. Kui tegemist on rahasummat käsitleva konfiskeerimisotsusega, võib konfiskeerimisotsuse koos lõikes 2 sätestatud tunnistusega, mille tüüpvorm on esitatud lisas, edastada selle liikmesriigi
pädevale asutusele, mille suhtes otsuse teinud riigi pädeval asutusel on alust arvata, et füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes
konfiskeerimisotsus on tehtud, omab seal vara või sissetulekut.

Kui tegemist on varaühikut käsitleva konfiskeerimisotsusega, võib
konfiskeerimisotsuse ja tunnistuse edastada selle liikmesriigi
pädevale asutusele, mille suhtes otsuse teinud riigi pädeval asutusel on alust arvata, et seal asub konfiskeerimisotsusega hõlmatav vara.

Kui puudub alus, mis võimaldaks otsuse teinud riigil kindlaks
määrata liikmesriigi, kellele konfiskeerimisotsuse võib saata, võib
konfiskeerimisotsuse edastada selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus füüsiline või juriidiline isik, kelle suhtes konfiskeerimisotsus on tehtud, peamiselt elab või kus on tema registrijärgne
asukoht.
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2.
Otsuse teinud riigi pädev asutus edastab konfiskeerimisotsuse või selle tõestatud koopia koos tunnistusega otse selle täitmiseks pädevale täidesaatva riigi asutusele mis tahes vahendite
abil, millest jääb kirjalik tõend, et täidesaatev riik saaks selle ehtsuse kindlaks teha. Konfiskeerimisotsuse originaal või selle tõestatud koopia ja tunnistuse originaal saadetakse täidesaatvale
riigile, kui täidesaatev riik seda nõuab. Kogu ametlik kirjavahetus
toimub otse nimetatud pädevate asutuste vahel.
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3. Rahasummat käsitleva konfiskeerimisotsuse võib edastada
üheaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile juhul, kui otsuse
teinud riigi pädev asutus otsustab, et selleks on konkreetne põhjus, näiteks juhul, kui:
— asjaomast vara ei ole arestitud nõukogu raamotsuse
2003/577/JSK alusel
või

3.
Tunnistuse allkirjastab ja selle sisu täpsust kinnitab otsuse
teinud riigi pädev asutus.

— selle vara väärtus, mida võib konfiskeerida otsuse teinud
riigis ning ühes täidesaatvas riigis, ei ole tõenäoliselt piisav
kogu konfiskeerimisotsuses ette nähtud rahasumma
katmiseks.

4.
Kui konfiskeerimisotsuse täitmiseks pädev asutus on teadmata, teeb otsuse teinud riigi pädev asutus kõik vajalikud järelepärimised, sealhulgas Euroopa kohtute võrgu kontaktpunktide
kaudu, et täidesaatvalt riigilt see teave saada.

5.
Kui konfiskeerimisotsuse saanud täidesaatva riigi asutus ei
ole pädev seda tunnustama ja selle täitmiseks vajalikke meetmeid
võtma, edastab ta otsuse ex officio selle täitmiseks pädevale asutusele ja teavitab sellest otsuse teinud riigi pädevat asutust.

Artikkel 6
Kuriteod
1.
Kui konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod hõlmavad
ühte või mitut alljärgnevat kuritegu, nagu see on määratletud
otsuse teinud riigi õigusega, ja kui need on otsuse teinud riigis
karistatavad vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on
vähemalt kolm aastat, täidetakse konfiskeerimisotsus ilma teo
kahekordse karistatavuse kindlakstegemiseta:
— kuritegelikus ühenduses osalemine,

Artikkel 5
Konfiskeerimisotsuse edastamine ühele või mitmele
täidesaatvale riigile

— terrorism,
— inimkaubandus,
— laste seksuaalne ekspluateerimine ja lapsporno,

1.
Kui lõigetest 2 ja 3 ei tulene teisiti, võib konfiskeerimisotsuse vastavalt artiklile 4 edastada korraga ainult ühele täidesaatvale riigile.

— narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubavedu,
— ebaseaduslik
kauplemine,

2.
Varaühikut käsitleva konfiskeerimisotsuse võib edastada
samaaegselt enam kui ühele täidesaatvale riigile juhtudel, kui:

— otsuse teinud riigi pädeval asutusel on alust arvata, et konfiskeerimisotsusega hõlmatava vara erinevad ühikud asuvad
erinevates täidesaatvates riikides,

relva-,

laskemoona-

ja

lõhkeainetega

— korruptsioon,
— pettus, sealhulgas pettus, mis mõjutab Euroopa ühenduste
finantshuve 26. juuli 1995. aasta Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tähenduses,
— kuritegelikul teel saadud tulu rahapesu,
— rahavõltsimine, sealhulgas eurode võltsimine,

— konfiskeerimisotsusega hõlmatud varaühiku konfiskeerimine
hõlmab meetmeid enam kui ühes täidesaatvas riigis

— arvutikuriteod,
— keskkonnakuriteod, sealhulgas eriti ohustatud looma- ja taimeliikide ning taimesortide salakaubavedu,

või
— kaasa aitamine ebaseaduslikule sissesõidule ja riigis elamisele,
— otsuse teinud riigi pädeval asutusel on alust arvata, et konfiskeerimisotsusega hõlmatav varaühik asub ühes kahest või
enamast kindlaks määratud täidesaatvast riigist.

— mõrv, raske kehavigastuse tekitamine,
— ebaseaduslik kauplemine inimorganite ja -kudedega,
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— inimrööv, ebaseaduslik vabadusevõtmine ja pantvangi
võtmine,
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artiklis 8 sätestatud mittetunnustamise või mittetäitmise põhjustest või ühele artiklis 10 sätestatud täitmise edasilükkamise
põhjustest.

— rassism ja ksenofoobia,
— organiseeritud või relvastatud röövimine,
— kultuuriväärtuste, sealhulgas antiik- ja kunstiesemete
salakaubavedu,

2. Kui konfiskeerimistaotlus käsitleb varaühikut, võivad otsuse
teinud riigi ja täidesaatva riigi pädevad asutused, juhul kui see on
ette nähtud nende riikide õiguses, kokku leppida, et konfiskeerimine täidesaatvas riigis võib toimuda vara väärtusega võrdse
rahasumma maksmise nõudega.

— kelmus,
— väljapressimine ja raha väljapressimine,
— reprodutseerimine ja toodete piraatkoopiate valmistamine,

3. Kui konfiskeerimisotsus käsitleb rahasummat, täidavad täidesaatva riigi pädevad asutused ette nähtud rahasumma mittetasumise korral konfiskeerimisotsuse vastavalt lõikele 1,
konfiskeerides mis tahes selleks kättesaadava vara.

— haldusdokumentide võltsimine ja nendega kaubitsemine,
— maksevahendi võltsimine,
— ebaseaduslik kauplemine hormoonpreparaatide ja muude
kasvukiirendajatega,
— tuumamaterjalide ja radioaktiivsete ainete salakaubavedu,
— varastatud sõidukitega kauplemine,
— vägistamine,

4.
Kui konfiskeerimisotsus käsitleb rahasummat, arvestavad
täidesaatva riigi pädevad asutused konfiskeeritava summa vajaduse korral ümber täidesaatva riigi valuutasse konfiskeerimisotsuse tegemise ajal kehtinud kursi järgi.

5. Iga liikmesriik võib kinnitada deklaratsioonis, mis antakse
hoiule nõukogu peasekretariaati, et tema pädevad asutused ei tunnusta ega täida konfiskeerimisotsuseid juhul, kui vara konfiskeerimine nähti ette artikli 2 lõike d punktis iv viidatud laiendatud
konfiskeerimisvolitusi käsitlevate sätete alusel. Mis tahes sellise
deklaratsiooni võib alati tühistada.

— süütamine,
— Rahvusvahelise
kuriteod,

Kriminaalkohtu

pädevusse

kuuluvad

Artikkel 8
Mittetunnustamise või mittetäitmise põhjused

— õhusõiduki või laeva kaaperdamine,
— sabotaaž.
2.
Nõukogu võib alati otsustada lisada lõikes 1 sisalduvale
nimekirjale muid kuriteokategooriaid, tegutsedes ühehäälselt ja
olles konsulteerinud Euroopa Parlamendiga Euroopa Liidu
lepingu artikli 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel. Nõukogu otsustab komisjoni poolt artikli 22 lõike 3 alusel esitatud aruandest
lähtudes, kas nimekirja tuleks täiendada või muuta.
3.
Lõikega 1 hõlmamata kuritegude puhul võib täidesaatev
riik seada konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja jõustamise tingimuseks, et konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod kujutavad
endast kuritegu, mille puhul võib kohaldada konfiskeerimist täidesaatva riigi õiguse alusel, olenemata kuriteo koosseisu tunnustest või selle kirjeldusviisist otsuse teinud riigi õiguses.
Artikkel 7
Otsuste tunnustamine ja täitmine
1.
Täidesaatva riigi pädevad asutused tunnustavad kooskõlas
artiklitega 4 ja 5 edastatud konfiskeerimisotsust ilma täiendavate
formaalsusteta ja võtavad seejärel kõik vajalikud meetmed selle
täitmiseks, kui pädevad asutused ei otsusta tugineda ühele

1. Täidesaatva riigi pädev asutus võib keelduda otsuse tunnustamisest või täitmisest, kui artiklis 4 sätestatud tunnistust ei ole
esitatud, see on puudulik või ei vasta selgelt otsusele.

2. Täidesaatva riigi pädev õigusasutus, nagu on määratletud
asjaomase riigi õiguses, võib keelduda konfiskeerimisotsuse tunnustamisest või täitmisest ka juhul, kui on tehtud kindlaks, et:

a)

konfiskeerimisotsuse täitmine oleks vastuolus ne bis in idem
põhimõttega;

b)

artikli 6 lõikes 3 osutatud juhul ei kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev tegu endast kuritegu, mille puhul võib
kohaldada konfiskeerimist täidesaatva riigi õiguse alusel; kuid
seoses maksude, lõivude, tollimaksude või rahavahetustehingutega ei või keelduda konfiskeerimisotsuse täitmisest
põhjusel, et täidesaatva riigi õiguses ei ole kehtestatud samasuguseid makse või neis puuduvad samasugused maksude,
tollimaksude ja rahavahetustehingute eeskirjad nagu otsuse
teinud riigi õiguses;
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c)

täidesaatva riigi õiguse alusel eksisteerib vastav privileeg
või immuniteet, mis takistaks asjaomase vara siseriikliku
konfiskeerimisotsuse täitmist;

— konfiskeerimisotsus ei kuulu raamotsuse 2005/212/JSK
artikli 3 lõike 2 kohaselt täidesaatva riigi poolt valitud võimaluse kohaldamisalasse,

d)

täidesaatva riigi õigusest tulenevad kõikide huvitatud isikute, sealhulgas heausksete kolmandate isikute õigused muudavad konfiskeerimisotsuse täitmise võimatuks, sealhulgas
juhul, kui see on õiguskaitsevahendite kohaldamise tagajärg
vastavalt artiklile 9;

täidab asutus konfiskeerimisotsust vähemalt selles ulatuses, nagu
on sätestatud samasuguste siseriiklike juhtumite korral siseriiklikus õiguses.

e)

f)

vastavalt artikli 4 lõikes 2 sätestatud tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik konfiskeerimisotsuse tegemisega lõppenud menetluses isiklikult kohale ja teda ei esindanud seal
õigusnõustaja, kui tunnistuses ei märgita, et isikut teavitati
menetlusest isiklikult või tema siseriikliku õiguse järgse
pädeva esindaja kaudu otsuse teinud riigi õiguse kohaselt
või isik ei ole märkinud, et ta ei vaidlusta
konfiskeerimisotsust;

konfiskeerimisotsuse aluseks on kriminaalmenetlus seoses
kuritegudega:

4. Täidesaatva riigi pädevad asutused kaaluvad tõsiselt konsulteerimist otsuse teinud riigi pädevate asutustega mis tahes sobival viisil, enne kui nad otsustavad konfiskeerimisotsust lõike 2
alusel mitte tunnustada ja mitte täita või lõike 3 alusel selle täitmist piirata. Konsulteerimine on kohustuslik, kui otsus põhineb
tõenäoliselt:

— lõikel 1 või

— lõike 2 punktidel a, e, f või g,

— lõike 2 punktil d ja teavet ei edastata artikli 9 punkti 3 alusel
— mida täidesaatva riigi õiguse alusel käsitletakse kuritegudena, mis on täielikult või osaliselt toime pandud tema
territooriumil või tema territooriumiga samaväärses
kohas,

või

— lõikel 3.
või

— mis pandi toime väljaspool otsuse teinud riigi territooriumi, ja täidesaatva riigi õigus ei luba alustada kohtumenetlust selliste kuritegude suhtes, mis pandi toime
väljaspool selle riigi territooriumi;

g)

h)

3.

kõnealuse asutuse hinnangul tehti konfiskeerimisotsus asjaoludel, kus vara konfiskeerimine nähti ette artikli 2 lõike d
punktis iv viidatud laiendatud konfiskeerimisvolitusi käsitlevate sätete alusel;

konfiskeerimisotsuse täitmist keelavad täidesaatva riigi
õiguse kohased aegumistähtajad tingimusel, et kõnealused
teod kuuluvad riigi jurisdiktsiooni alla selle enda kriminaalõiguse kohaselt.

Kui täidesaatva riigi pädevad asutused leiavad, et:

— konfiskeerimisotsus tehti asjaoludel, kus vara konfiskeerimine nähti ette artikli 2 lõike d punktis iii viidatud laiendatud konfiskeerimisvolitusi käsitlevate sätete alusel,

ja

5.
Kui konfiskeerimisotsust on praktikas võimatu täita isegi
pärast otsuse teinud riigiga konsulteerimist põhjusel, et konfiskeeritav vara on juba konfiskeeritud, kadunud, hävitatud, seda ei
ole võimalik leida tunnistuses osutatud kohast või vara asukohta
ei ole piisavalt täpselt osutatud, teatatakse sellest viivitamata
otsuse teinud riigi pädevale asutusele.

Artikkel 9
Täidesaatva riigi õiguskaitsevahendid tunnustamise ja
täitmise peatamiseks

1. Kõik liikmesriigid kehtestavad vajaliku korra tagamaks, et
kõikide huvitatud isikute, sealhulgas heausksete kolmandate isikute seaduslike õiguste kaitsmiseks on nende isikute käsutuses
õiguskaitsevahendid artikli 7 kohase konfiskeerimisotsuse tunnustamise ja täitmise peatamiseks. Hagi esitatakse täidesaatva riigi
kohtule vastavalt selle riigi õigusele. Hagil võib täidesaatva riigi
õiguse alusel olla otsuse täitmist peatav toime.

2. Konfiskeerimisotsuse tegemise olulisi põhjuseid ei saa täidesaatva riigi kohtus vaidlustada.

3. Kui hagi esitatakse täidesaatva riigi kohtule, informeeritakse
sellest otsuse teinud riigi pädevat asutust.
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Artikkel 10

ning kui asjaomasel isikul ei ole täidesaatvas riigis piisavalt
vahendeid, mis võimaldaks kõik otsused täita,

Täitmise edasilükkamine
1.
Täidesaatva riigi pädev asutus võib kooskõlas artiklitega 4
ja 5 edastatud konfiskeerimisotsuse täitmise edasi lükata:
a)

juhul, kui asutus leiab rahasummat käsitleva konfiskeerimisotsuse puhul, et eksisteerib risk, et otsuse täitmisel saadud
kogusumma võib ületada konfiskeerimisotsuses kindlaks
määratud summat, sest konfiskeerimisotsust täidetakse
samaaegselt mitmes liikmesriigis;

b)

kõikide artiklis 9 nimetatud õiguskaitsevahendite korral;

c)

kui konfiskeerimisotsuse täitmine võib kahjustada käimasolevat eeluurimist või menetlust, ajani, mida kõnealune asutus mõistlikuks peab;

d)

juhul, kui peetakse vajalikuks konfiskeerimisotsuse täielikku
või osalist tõlkimist täidesaatva riigi kulul, ajaks, mis on vajalik tõlke tegemiseks,
või

e)

juhul, kui vara
konfiskeerimisele.

juba

kuulub

täidesaatvas
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2.
Täidesaatva riigi pädev asutus võtab edasilükkamisajaks
kõik meetmed, mida ta võtaks samasuguse siseriikliku juhtumi
puhul, et tagada vara kättesaadavus konfiskeerimisotsuse
täitmiseks.
3.
Lõike 1 punkti a kohase edasilükkamise korral teavitab täidesaatva riigi pädev asutus sellest viivitamata otsuse teinud riigi
pädevat asutust mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik
tõend, ja otsuse teinud riigi pädev asutus täidab artikli 14 lõikes
3 viidatud kohustusi.
4.
Artikli 1 lõigetes b, c, d ja e viidatud juhtudel edastab täidesaatva riigi pädev asutus otsuse teinud riigi pädevale asutusele
viivitamata mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend,
edasilükkamist käsitleva aruande, mis sisaldab edasilükkamise
põhjuseid ja võimaluse korral edasilükkamise eeldatavat kestust.
Niipea kui edasilükkamise põhjuseid enam ei ole, võtab täidesaatva riigi pädev asutus viivitamata vajalikud meetmed konfiskeerimisotsuse täitmiseks ja teatab sellest otsuse teinud riigi
pädevale asutusele mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik
tõend.

Artikkel 11
Mitmekordsed konfiskeerimisotsused
Kui täidesaatva riigi pädevad asutused menetlevad:
— kahte või enamat rahasummat käsitlevat konfiskeerimisotsust, mis on tehtud sama füüsilise või juriidilise isiku suhtes,

või

— kahte või enamat konfiskeerimisotsust, mis käsitlevad sama
varaühikut,

teeb täidesaatva riigi pädev asutus täidesaatva riigi õiguse kohaselt otsuse selle kohta, milline või millised konfiskeerimisotsused
täidetakse, võttes arvesse kõiki asjaolusid, mis võivad hõlmata
vara arestimise vajadust, kuriteo suhtelist raskust ja toimepanemise kohta, asjakohaste otsuste kuupäeva ja asjakohaste otsuste
edastamise kuupäeva.

Artikkel 12
Täitmist reguleeriv õigus

1.
Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 rakendamist,
reguleeritakse konfiskeerimisotsuse täitmist täideviiva riigi õigusega, ning ainult selle riigi asutus on pädev otsustama täitmise
korra üle ja määrama kindlaks kõik sellega seotud meetmed.

2. Juhul kui asjaomane isik suudab tõendada konfiskeerimist,
tervikuna või osaliselt, mis tahes riigis, konsulteerib täidesaatva
riigi pädev asutus otsuse teinud riigi pädeva asutusega mis tahes
sobival viisil. Tulu konfiskeerimisel arvestatakse see osa summast,
mis konfiskeerimisotsuse kohaselt on sisse nõutud mujal kui täidesaatvas riigis, täielikult maha summast, mis tuleb täidesaatvas
riigis konfiskeerida.

3. Juriidilise isiku suhtes tehtud konfiskeerimisotsus täidetakse
ka siis, kui täidesaatev riik ei tunnusta juriidiliste isikute kriminaalvastutuse põhimõtet.

4. Täidesaatev riik ei või vastavalt artiklitele 4 ja 5 otsuse edastamise tulemusena kehtestada konfiskeerimisotsusele alternatiivseid meetmeid, sealhulgas vabadusekaotuslikke karistusi või mis
tahes muid isiku vabadust piiravaid meetmeid, kui otsuse teinud
riik ei ole andud oma nõusolekut.

Artikkel 13
Amnestia, armuandmine, konfiskeerimisotsuse uuesti
läbivaatamine

1. Amnestiat kohaldada või armu anda võib otsuse teinud riik
ja samuti täidesaatev riik.

2. Ainult otsuse teinud riik võib määrata, millised konfiskeerimisotsuse uuesti läbivaatamise taotlused rahuldatakse.
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Artikkel 14

b)

Konfiskeerimisotsuste edastamise tagajärjed
1.
Konfiskeerimisotsuse edastamine vastavalt artiklitele 4 ja 5
ühele või mitmele täidesaatvale riigile ei piira otsuse teinud riigi
õigust ise konfiskeerimisotsust täita.
2.
Juhul kui rahasummat käsitlev konfiskeerimisotsus edastatakse ühele või mitmele täidesaatvale riigile, ei või otsuse täitmisel saadud kogusumma ületada konfiskeerimisotsuses
kindlaksmääratud ülemmäära.

b)

c)

kui ta arvab, et on olemas risk, et otsuse täitmisel ületatakse
ülemmäära, näiteks talle vastavalt artikli 10 lõikele 3 täidesaatva riigi poolt edastatud teabe alusel. Artikli 10 lõike 1
punkti a kohaldamise korral teavitab otsuse teinud riigi
pädev asutus võimalikult kiiresti täidesaatva riigi pädevat
asutust sellest, kui nimetatud riski enam ei ole;
kui kogu või osa konfiskeerimisotsusest on täidetud otsuse
teinud riigis või mõnes teises täidesaatvas riigis. Täpsustatakse see summa, mille osas konfiskeerimisotsust pole veel
täidetud;

a)

vara võib müüa. Sel juhul võõrandatakse müügist saadud
tulu vastavalt lõikele 1;

b)

vara võib üle kanda otsuse teinud riigile. Kui konfiskeerimisotsus hõlmab rahasummat, võib otsuse teinud riigile vara üle
kanda ainult siis, kui kõnealune riik on andnud oma
nõusoleku;

c)

kui ei ole võimalik kohaldada punkti a ega b, võib vara võõrandada mõnel muul viisil kooskõlas täidesaatva riigi
õigusega.

3.
Olenemata lõikest 2 ei nõuta täidesaatvalt riigilt endast
asjaomase riigi kultuuripärandisse kuuluvaid kultuuriväärtusi
kujutavate konfiskeerimisotsusega hõlmatud ühikute müümist
või tagastamist.

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse siis, kui otsuse teinud riik ja
täidesaatev riik pole omavahel teisiti kokku leppinud.

kui pärast konfiskeerimisotsuse edastamist vastavalt artiklitele 4 ja 5 saab otsuse teinud riigi asutus mis tahes rahasumma, mille asjaomane isik on konfiskeerimisotsusega
seoses vabatahtlikult maksnud. Kohaldatakse artikli 12
lõiget 2.

Artikkel 15
Täitmise lõpetamine
Otsuse teinud riigi pädev asutus teavitab täidesaatva riigi pädevat asutust mis tahes vahendite abil, millest jääb kirjalik tõend,
igast otsusest või meetmest, mille tulemusena otsus ei ole enam
täitmisele pööratav, või kui otsus võetakse täidesaatvast riigist
mis tahes muul põhjusel tagasi. Täidesaatev riik lõpetab otsuse
täitmise niipea, kui otsuse teinud riigi pädev asutus on teda sellisest otsusest või meetmest teavitanud.

kõigil muudel juhtudel kannab täidesaatev riik 50 % konfiskeerimisotsuse täitmisest saadud summast üle otsuse teinud
riigile.

2.
Konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud mitterahaline vara
võõrandatakse ühel järgmisel viisil, mille otsustab täidesaatev riik:

3.
Otsuse teinud riigi pädev asutus teavitab viivitamatult asjaomase täideviiva riigi pädevat asutust mis tahes vahendite abil,
millest jääb kirjalik tõend:
a)
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Artikkel 17
Teave täitmise tulemuse kohta

Täidesaatva riigi pädev asutus teavitab viivitamatult otsuse teinud riigi pädevat asutust mis tahes vahendite abil, millest jääb
kirjalik tõend:

a)

konfiskeerimisotsuse edastamisest pädevale asutusele vastavalt artikli 4 lõikele 5;

b)

igast otsusest konfiskeerimisotsust mitte tunnustada koos
selle otsuse põhjustega;

c)

otsuse täielikust või osalisest täitmata jätmisest artiklis 11,
artikli 12 lõigetes 1 ja 2 või artikli 13 lõikes 1 osutatud
põhjustel;

1.
Konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud raha käsutab täidesaatev riik järgmiselt:

d)

konfiskeerimisotsuse täitmisest, niipea kui see on lõpetatud;

a)

e)

alternatiivsete meetmete kohaldamisest vastavalt artikli 12
lõikele 4.

Artikkel 16
Konfiskeeritud vara käsutamine

kui konfiskeerimisotsuse täitmisel saadud summa on
10 000 eurot või väiksem, laekub see täidesaatvale riigile;
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Artikkel 18
Tagasimaksmine
1.
Ilma et see piiraks artikli 9 lõike 2 kohaldamist, kui täidesaatev riik vastutab oma õiguse kohaselt kahju eest, mida ta talle
artiklite 4 ja 5 kohaselt edastatud konfiskeerimisotsust täites ühele
artiklis 9 nimetatud huvitatud isikule tekitanud on, maksab otsuse
teinud riik täidesaatvale riigile tagasi kõik kõnealusele isikule selle
vastutuse alusel kahjutasuna makstud summad, välja arvatud kui,
ja selles ulatuses, milles kahju või osa sellest tuleneb üksnes täidesaatva riigi tegevusest.
2.
Lõige 1 ei piira liikmesriikide õigusaktide kohaldamist, mis
käsitlevad füüsiliste või juriidiliste isikute esitatud kahju hüvitamise nõudeid.
Artikkel 19
Keeled
1. Tunnistus tõlgitakse otsuse teinud riigi ametlikku keelde või
ühte tema ametlikest keeltest.
2.
Mis tahes liikmesriik võib käesoleva raamotsuse vastuvõtmisel või hiljem kinnitada deklaratsioonis, mis antakse hoiule
nõukogu peasekretariaati, et ta aktsepteerib tõlget ühte või mitmesse Euroopa ühenduste institutsioonide ametlikku keelde.
Artikkel 20
Kulud
1.
Ilma et see piiraks artikli 16 kohaldamist, ei tohi liikmesriigid üksteiselt nõuda käesoleva raamotsuse kohaldamisest tulenevate kulude hüvitamist.
2. Kui täidesaatev riik on kandnud kulusid, mida ta peab suurteks või erandlikeks, võib ta teha otsuse teinud riigile ettepaneku
kulude jagamiseks. Otsuse teinud riik võtab iga sellise ettepaneku
arvesse täidesaatva riigi esitatud üksikasjalike täpsustuste alusel.
Artikkel 21
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kokkulepped aitavad kaasa konfiskeerimisotsuste täitmise korra
täiendavale lihtsustamisele või edasisele hõlbustamisele.
Artikkel 22
Rakendamine
1.
Liikmesriigid võtavad käesoleva raamotsuse järgimiseks
vajalikud meetmed 24. novembril 2008.
2.
Liikmesriigid edastavad nõukogu peasekretariaadile ja
komisjonile sätete teksti, millega võetakse siseriiklikku õigusse
üle käesolevast raamotsusest tulenevad kohustused. Nõukogu
hindab 24. novembril 2009 komisjoni selle teabe põhjal tehtud
aruande alusel, mil määral liikmesriigid on võtnud vajalikke meetmeid käesoleva raamotsuse järgimiseks.
3. Nõukogu peasekretariaat teavitab liikmesriike ja komisjoni
artikli 7 lõike 5 ja artikli 19 lõike 2 kohaselt esitatud
deklaratsioonidest.
4. Liikmesriik, kes on kogenud korduvalt raskusi teise liikmesriigiga või tema tegevusetust konfiskeerimisotsuste vastastikusel
tunnustamisel ja täitmisel, ning need ei ole kahepoolsetel konsultatsioonidel lahendatud, võib sellest nõukogule teatada, et liikmesriigi tasandil hinnataks kõnealuse raamotsuse täitmist.
5. Täideviivate riikidena tegutsevad liikmesriigid teatavad nõukogule ja komisjonile kalendriaasta alguses, kui mitmel korral on
artikli 17 punkti b kohaldatud, ja esitavad kokkuvõtte selle
põhjustest.
24. novembril 2013 koostab komisjon saadud teabe põhjal aruande ja esitab selle koos tema poolt asjakohaseks peetavate
algatustega.
Artikkel 23
Jõustumine
Käesolev raamotsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Luxembourg, 6. oktoober 2006

Seos muude lepingute ja kokkulepetega
Käesolev raamotsus ei mõjuta liikmesriikide-vaheliste kahe- või
mitmepoolsete lepingute kohaldamist, kui need lepingud ja

Nõukogu nimel
eesistuja
K. RAJAMÄKI
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TUNNISTUS,
millele on viidatud nõukogu raamotsuse 2006/783/JSK (konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise
põhimõtte kohaldamise kohta) artiklis 4
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