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I
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

MÄÄRUSED

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 708/2007,
11. juuni 2007,
võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide kasutamise kohta vesiviljeluses
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(4)

Invasiivseid võõrliike peetakse kohalike liikide kadumise ja
bioloogilise mitmekesisuse kahjustamise üheks peamiseks
põhjuseks. Vastavalt bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (mille üheks osapooleks on ühendus) artikli 8
punktile h on iga osapool kohustatud, kuivõrd see on
võimalik ja asjakohane, vältima selliste võõrliikide asustamist, mis ohustavad ökosüsteeme, elupaiku või liike, ning
selliseid liike reguleerima ja likvideerima. Bioloogilise
mitmekesisuse konventsiooni osapoolte konverents on
vastu võtnud otsuse VI/23, mis käsitleb ökosüsteeme,
elupaiku või liike ohustavaid võõrliike ning mille lisas on
kehtestatud nimetatud võõrliikide ennetamise, asustamise ja
nende mõju vähendamise juhtpõhimõtted.

(5)

Liikide ümberasustamine nende loodusliku elupaiga ulatuses piirkondadesse, kus nad puuduvad spetsiifilistel biogeograafilistel põhjustel, võib samuti ohustada nende
piirkondade ökosüsteemi ning selline ümberasustamine
peaks kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(6)

Seepärast peaks ühendus välja töötama raamistiku, et
tagada vee-elupaikade piisav kaitse ohtude eest, mis
kaasnevad võõrliikide kasutamisega vesiviljeluses. Nimetatud raamistik peaks hõlmama potentsiaalsete riskide
analüüsi, ennetus- ja ettevaatuspõhimõttel rajanevate meetmete võtmist ning vajaduse korral situatsiooniplaanide
kehtestamist. Kõnealused toimingud peaksid põhinema
kogemustel, mis on saadud kehtivate mittekohustuslike
raamistike põhjal, eriti seoses Rahvusvahelise Mereuurimise
Nõukogu (ICES) mereorganismide asustamise ja ümberasustamise tegevusjuhisega ja Euroopa siseveekalanduse
nõuandekomitee (EIFAC) mere- ja mageveeorganismide
asustamise ja ümberasustamise kaalumise tegevusjuhise ja
protseduuride käsiraamatuga.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 37 ja artikli 299 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artikli 6 kohaselt tuleb ühenduse poliitika
ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse integreerida
keskkonnakaitse nõuded, pidades eelkõige silmas säästva
arengu edendamist.

(2)

Vesiviljelus on kiiresti arenev sektor, kus tegeldakse
innovatsiooniga ja uuritakse uusi turustusvõimalusi. Selleks
et kohandada tootmist turutingimustele, on oluline, et
mitmekesistataks vesiviljeluses kasvatatavaid liike.

(3)

Võõrliikide asustamine ja piirkonnast puuduvate liikide
(nagu näiteks vikerforelli, hiidaustri ja lõhe) ümberasustamine on olnud vesiviljelusele varasematel aegadel majanduslikult kasulik ning poliitiline eesmärk on tulevikus
optimeerida liikide asustamisest ja ümberasustamisest
saadavat tulu, ent vältida samal ajal ökosüsteemide
muutmist, ennetada negatiivset bioloogilist koostoimet
(sealhulgas geneetilisi muutusi) pärismaise populatsiooniga
ning piirata sihtgruppi mittekuuluvate liikide levikut ja
kahjulikku mõju looduslikele elupaikadele.

(1) ELT C 324, 30.12.2006, lk 15.

L 168/2

(7)

(8)
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Käesolevas määruses sätestatud meetmed ei tohiks piirata
nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 85/337/EMÜ
(teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) (1), nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/
43/EMÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku
ja taimestiku kaitse kohta) (2), Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ
(millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) (3) ning nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta
direktiivi 88/2006/EÜ (vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel
esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta) (4) kohaldamist.

Potentsiaalsed riskid, mille tagajärjed võivad mõnel juhul
olla kaugeleulatuvad, ilmnevad algselt rohkem kohalikul
tasandil. Ühenduse eri veekeskkondade omadused on väga
erinevad ning liikmesriikidel on asjakohased teadmised ja
pädevus, et hinnata ja ohjata riski veekeskkondadele, mis
kuuluvad nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni
alla. Seepärast on kohane, et käesolevas määruses sätestatud
meetmete rakendamine on põhiliselt liikmesriikide kohustus.

28.6.2007

niisuguste pikka aega kasutusel olnud liikide kasutamist
oma territooriumil piirata, peaks olema lubatud seda teha,

(12) Käesolevas määruses sätestatu ei takista liikmesriike

reguleerimast võõrliikide või piirkonnast puuduvate liikide
pidamist eraakvaariumides ja aiatiikides siseriiklike õigusaktide kaudu.

(13) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed

tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni
rakendusvolituste kasutamise menetlused (7).

(14) Tõhususe huvides tuleks käesoleva määruse I−IV lisa

muudatused, mis on vajalikud nende kohandamiseks
teaduse ja tehnika arenguga, võtta vastu vastavalt määruse
(EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 osutatud korralduskomitee menetlusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(9)

Tuleks arvesse võtta, et selliste võõrliikide või piirkonnast
puuduvate liikide liikumise korral, mida hoitakse kinnistes
vesiviljelusrajatistes, millest väljapääs puudub või millest
väljapääsu oht on väga väike, ei peaks nõudma eelneva
keskkonnaohu hindamise läbiviimist.

(10) Juhtudeks, kui riskid ei ole tähtsusetud ja võivad mõjutada

teisi liikmesriike, peaks olema kehtestatud ühenduse
süsteem, kuidas huvitatud isikutega konsulteerida ja lube
kinnitada enne nende väljaandmist liikmesriikide poolt.
Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee, mis asutati
nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrusega (EÜ)
nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (5), peaks konsultatsioonide käigus andma teaduslikke nõuandeid ning
komisjoni otsusega 1999/478/EÜ (6) asutatud kalanduse
ja vesiviljeluse nõuandekomitee peaks edastama huvitatud
isikute vesiviljelus- ja keskkonnakaitsealaseid nõuandeid.

I PEATÜKK
SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1
Sisu
Käesoleva määrusega luuakse võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikide vesiviljelust reguleeriv raamistik, et hinnata ja
minimeerida nimetatud liikide ja nendega seotud sihtgruppi
mittekuuluvate liikide võimalikku mõju vee-elupaikadele ja sel
viisil soodustada kõnealuse sektori säästvat arengut.

Artikkel 2
(11) Mõned võõrliigid on ühenduse teatavates piirkondades

olnud vesiviljeluses kasutusel pikka aega. Seetõttu tuleks
nendega seoses võetavate meetmete puhul kasutada
diferentseeritud lähenemist, hõlbustades nende arengut
täiendavat halduskoormust lisamata tingimusel, et nad
toimiksid varude allikana, milles puuduvad sihtgruppi
mittekuuluvad liigid. Liikmesriikidel, kes soovivad
(1) EÜT L 175, 5.7.1985, lk 40. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/35/EÜ (ELT L 156,
25.6.2003, lk 17).
(2) EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2006/105/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 368).
(3) EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT L 331,
15.12.2001, lk 1).
(4) ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.
(5) EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.
(6) EÜT L 187, 20.7.1999, lk 70. Otsust on muudetud otsusega
2004/864/EÜ (ELT L 370, 17.12.2004, lk 91).

Reguleerimisala
1. Käesolevat määrust kohaldatakse sellise võõrliikide asustamise ja piirkonnast puuduvate liikide ümberasustamise suhtes,
eesmärgiga kasutada nimetatud liike ühenduse piires vesiviljeluses, mis toimub pärast artikli 25 lõike 1 kohast käesoleva
määruse kohaldamise kuupäeva.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata piirkonnast puuduvate
liikide liikmesriikidesisese ümberasustamise suhtes, välja arvatud
juhtudel, mil teaduslikud nõuanded annavad alust ennustada
ümberasustamisest tulenevat keskkonnaohtu. Juhul kui artikli 5
kohaselt on nimetatud nõuandekomitee, vastutab kõnealune
nõuandekomitee riskihindamise eest.
(7) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega
2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
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3. Käesolev määrus hõlmab kõiki vesiviljelusega seotud
tegevusi, mis kuuluvad liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, olenemata nende suurusest või omadustest. Määrus hõlmab kõiki
kasvatatavaid võõrliike ja piirkonnast puuduvaid veeorganismide
liike. See hõlmab vesiviljelust, mille puhul kasutatakse mis tahes
veekeskkonda.
4. Käesolevat määrust ei kohaldata vastavalt komisjoni
20. septembri 2006. aasta otsuse 2006/656/EÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu- ja sertifitseerimisnõuded dekoratiivseks
otstarbeks ette nähtud kalade impordiks) (1) artikli 6 kohase
dekoratiivsete veeloomade või -taimede lemmikloomapoodides,
aianduskeskustes, aiatiikides või akvaariumides hoidmise suhtes
ega sellistes rajatistes hoidmise suhtes, kus on heitvee puhastusseadmed, mis täidavad artiklis 1 sätestatud eesmärke.

looduslikust veekeskkonnast tõketega eraldatud, et takistada
selliste peetavate isendite või sellise bioloogilise materjali
väljapääsu, mis võiks elavana säilida ja hiljem paljuneda;
4.

„veeorganism” – vees elav looma- või taimeriiki või
ainuraksete hõimkonda kuuluv organism, kaasa arvatud
kõik isendite osad, sugurakud, seemned, munad või levised,
mis võivad elavana säilida ja hiljem paljuneda;

5.

„polüploidne organism” – kunstlikul teel saadud tetraploidne organism (4N). See on veeorganism, mille rakkudes
on kromosoomide arvu kahekordistatud rakkude manipulatsiooni tulemusena;

6.

„võõrliik” –

5. Käesolevat määrust, välja arvatud artikleid 3 ja 4, ei
kohaldata IV lisas loetletud liikide suhtes. Artiklis 9 sätestatud
keskkonnaohu hindamist ei kohaldata IV lisas loetletud liikide
suhtes, välja arvatud juhtudel, kui liikmesriigid soovivad võtta
meetmeid oma territooriumil asjaomaste liikide kasutamise
piiramiseks.
6. Kinnistes vesiviljelusrajatistes hoitavate võõrliikide või
piirkonnast puuduvate liikide liikumise korral ei peaks nõudma
eelneva keskkonnaohu hindamise läbiviimist, välja arvatud
juhtudel, kui liikmesriigid soovivad võtta asjakohaseid meetmeid.
7. Kinnistes vesiviljelusrajatistes kasutamise eesmärgil asustamine ja ümberasustamine võidakse tulevikus vabastada III
peatüki kohasest loa taotlemise kohustusest, tuginedes teaduslikele põhjendustele ja nõuannetele. Kaasaegsete kinniste süsteemide bioohutuse alaste teaduslike teadmiste arengule aitavad
eelduste kohaselt muu hulgas kaasa ühenduse rahastatavad
uuringud võõrliikide kohta. Asjakohane otsus võetakse vastu
vastavalt artiklis 24 kirjeldatud menetlusele hiljemalt 31. märtsil
2009.
Artikkel 3
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1.

2.

3.

„vesiviljelus” – nõukogu 27. juuli 2006. aasta määruse (EÜ)
nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta) (2) artikli 3
punktis d määratletud tegevus;
„avatud vesiviljelusrajatis” – rajatis, kus tegeldakse vesiviljelusega veekeskkonnas, mis ei ole looduslikust veekeskkonnast tõketega eraldatud, et takistada selliste peetavate
isendite või sellise bioloogilise materjali väljapääsu, mis
võiks elavana säilida ja hiljem paljuneda;
„kinnine vesiviljelusrajatis” – rajatis, kus tegeldakse vesiviljelusega veekeskkonnas, kus on tagatud veeringlus ja mis on

(1) ELT L 271, 30.9.2006, lk 71.
(2) ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.
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a)

veeorganismi liik või alamliik, mis esineb väljaspool
selle looduslikku või potentsiaalset levilat;

b)

polüploidne organism ning fertiilne, kunstlikult
ristatud liik, olenemata selle looduslikust või potentsiaalsest levilast;

7.

„piirkonnast puuduv liik” – veeorganismi liik või alamliik,
mida ei esine selle loodusliku levila teatud piirkonnas
biogeograafilistel põhjustel;

8.

„sihtgruppi mittekuuluv liik” − veekeskkonnale tõenäoliselt
kahjulik veeorganismi liik või alamliik, mis on juhuslikult
liikunud koos asustatava või ümberasustatava veeorganismiga, kuid mis ei kuulu direktiiviga 2006/88/EÜ hõlmatud
taudi põhjustavate organismide hulka;

9.

„liikumine” – asustamine ja/või ümberasustamine;

10. „asustamine” – protsess, mille käigus viiakse võõrliik
tahtlikult oma looduslikust levilast väljapoole jäävasse
keskkonda vesiviljeluses kasutamiseks;
11. „ümberasustamine” – protsess, mille käigus asustatakse
piirkonnast puuduv liik tahtlikult ümber tema loodusliku
levila piires vesiviljeluses kasutamise eesmärgil piirkonda,
kus teda enne biogeograafilistel põhjustel ei esinenud;
12. „katseline keskkonda viimine” – piiratud hulga võõrliikide
asustamine või piirkonnast puuduvate liikide ümberasustamine, et hinnata nende koostoimet kohalike liikide ja
elupaikadega selleks, et kontrollida riskianalüüsis kasutatud
eeldusi;
13. „taotleja” – füüsiline või juriidiline isik, kes kavandab
veeorganismi asustamist või ümberasustamist;
14. „karantiin” – menetlus, mille abil on võimalik hoida
veeorganisme ja nendega seotud organisme ümbritsevast
keskkonnast täiesti eraldi;
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15. „karantiinirajatis” – rajatis, kus saab veeorganisme ja
nendega seotud organisme hoida ümbritsevast keskkonnast
täiesti eraldi;

artikli 2 lõikega 5, taotlevad selleks vastuvõtva liikmesriigi
pädeva asutuse luba. Taotlusi võib esitada kuni seitsme aasta
jooksul toimuvateks korduvateks liikumisteks.

16. „rutiinne liikumine” – veeorganismi liikumine lähtekohast,
mis kujutab sihtgruppi mittekuuluvate liikide ühest piirkonnast teise ülemineku väikest ohtu ning mis, arvestades
veeorganismide omadusi ja/või kasutatava vesiviljeluse
meetodit, näiteks lõikes 3 määratletud kinnised vesiviljelussüsteemid, ei avalda kahjulikku ökoloogilist mõju;

2. Taotleja esitab koos taotlusega toimiku, järgides I lisas
esitatud abistavaid suuniseid. Nõuandekomitee annab oma
arvamuse selle kohta, kas taotlus sisaldab kogu nõutavat teavet
hindamaks, kas kavandatav liikumine on rutiinne või mitterutiinne, ning kas taotlus on seega vastuvõetav, ning teavitab
oma arvamusest pädevat asutust.

17. „mitterutiinne liikumine” – veeorganismide liikumine, mis
ei vasta rutiinse liikumise kriteeriumidele;
18. „vastuvõttev liikmesriik” – liikmesriik, kelle territooriumile
võõrliik asustatakse või kelle territooriumile piirkonnast
puuduv liik ümber asustatakse;

3. Loa kehtivusaja lõpul võib esitada uue loataotluse, viidates
eelnevale loale. Juhul kui ei ole esinenud dokumentaalselt
tõestatud kahjulikku mõju keskkonnale, käsitatakse kavandatavat
liikumist rutiinse liikumisena.

Artikkel 7
19. „saatjaliikmesriik” – liikmesriik, kelle territooriumilt võõrliik sisse tuuakse või kelle territooriumilt piirkonnast
puuduv liik ümber asustatakse.
II PEATÜKK
LIIKMESRIIKIDE ÜLDISED KOHUSTUSED

Kavandatava liikumise laad
Nõuandekomitee esitab oma arvamuse selle kohta, kas kavandatav liikumine on rutiinne või mitterutiinne ning kas enne
keskkonda viimist tuleb kohaldada karantiini või korraldada
katseline keskkonda viimine, ning teavitab oma arvamusest
pädevat asutust.

Artikkel 4
Artikkel 8
Kahjulike mõjude vältimise meetmed
Liikmesriigid tagavad, et võetakse kõik asjakohased meetmed, et
hoida ära bioloogilise mitmekesisuse, eriti liikide, elupaikade ja
ökosüsteemide toimimise kahjulik mõjutamine, mis võib
toimuda veeorganismide ja sihtgruppi mittekuuluvate liikide
vesiviljelusse asustamise või ümberasustamise tagajärjel ning
nimetatud liikide levimise tõttu looduslikku keskkonda.

Rutiinne liikumine
Kui on tegu rutiinse liikumisega, võib pädev asutus loa välja
anda, viidates vajaduse korral IV ja V peatükis sätestatud
karantiini või katselise keskkonda viimise nõuetele.

Artikkel 9
Artikkel 5
Otsuste tegemine ja nõuandvad organid
Liikmesriigid määravad pädeva asutuse või pädevad asutused, kes
vastutavad käesoleva määruse nõuete täitmise eest (edaspidi
„pädev(ad) asutus(ed)”). Iga pädev asutus võib nimetada oma
abistamiseks ametisse teadusekspertidest koosneva nõuandekomitee (edaspidi „nõuandekomitee”). Kui liikmesriik ei nimeta
nõuandekomiteed, võtavad pädev asutus või pädevad asutused
enda peale nõuandekomiteele käesoleva määrusega pandud
ülesanded.
III PEATÜKK
LOAD

Artikkel 6
Loataotlus
1. Vesiviljelusettevõtjad, kes kavatsevad asustada võõrliigi või
ümber asustada piirkonnast puuduva liigi, mis ei ole hõlmatud

Mitterutiinne liikumine
1. Mitterutiinse liikumise puhul viiakse läbi II lisas kirjeldatud
keskkonnaohu hindamine. Pädev asutus otsustab, kas keskkonnaohu hindamise teostamise eest vastutab taotleja või sõltumatu
asutus ning kes kannab kulud.

2. Keskkonnaohu hindamise põhjal esitab nõuandekomitee
pädevale asutusele oma arvamuse riski kohta, kasutades II lisa
3. osas esitatud kokkuvõtva aruande vormi. Kui nõuandekomitee
leiab, et risk on madal, võib pädev asutus anda loa ilma
täiendavate formaalsusteta.

3. Kui nõuandekomitee leiab, et veeorganismide kavandatava
liikumisega kaasnev risk on II lisa 1. osa kohaselt kõrge või
keskmine, vaatab ta taotluse läbi taotlejaga konsulteerides, et teha
kindlaks, kas on võimalik kasutada leevendavaid menetlusi või
tehnoloogiaid, et alandada riski taset. Nõuandekomitee edastab
kontrollimise tulemused pädevale asutusele II lisa 3. osas esitatud
vormis, märkides riskiastme ja selgitades riski alandamise
põhjuseid.
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4. Pädev asutus võib mitterutiinse liikumise korral lube välja
anda ainult juhul, kui riskianalüüsi tulemused, sealhulgas
leevendavad meetmed, näitavad vähest ohtu keskkonnale. Loa
väljaandmisest keeldumist peab nõuetekohaselt põhjendama
teadusliku teabe alusel ning juhul, kui teaduslikud argumendid
osutuvad ebapiisavaks, lähtuvalt ettevaatuspõhimõttest.

negatiivselt mõjuvad ettenägematud sündmused. Loa tühistamist
peab põhjendama teadusliku teabe alusel ning juhul, kui
teaduslikud argumendid osutuvad ebapiisavaks, lähtuvalt ettevaatuspõhimõttest ning siseriiklikke halduseeskirju nõuetekohaselt arvestades.

IV PEATÜKK

Artikkel 10

ASUSTAMISE TINGIMUSED PÄRAST LOA VÄLJAANDMIST

Otsuse tegemise aeg

Artikkel 13

1. Taotlejat teavitatakse loa väljaandmise või sellest keeldumise
otsusest kirjalikult mõistliku ajavahemiku jooksul, kuid mitte
hiljem kui kuue kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast,
võtmata arvesse aega, mis taotlejal kulub lisateabe esitamiseks,
kui nõuandekomitee seda nõuab.

2. Liikmesriigid, kes kuuluvad ICESi, võivad taotleda, et ICES
vaataks läbi mereorganisme käsitleva taotluse ja riskianalüüsi
enne, kui nõuandekomitee esitab oma arvamuse. Sel juhul
antakse kuus kuud lisaaega.

L 168/5

Vastavus muudele ühenduse sätetele
Käesoleva määruse alusel võib loa välja anda vaid asustamiseks,
mille puhul on ilmne, et on võimalik täita muude õigusaktide
nõudeid, eelkõige:

a)

direktiiviga 2006/88/EÜ (vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta)
kehtestatud loomatervishoiunõudeid,

b)

tingimusi, mis on kehtestatud nõukogu 8. mai 2000. aasta
direktiiviga 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele
kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal
levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (1).

Artikkel 11
Naaberliikmesriike mõjutav liikumine
1. Kui organismi kavandatava liikumise potentsiaalne või
teadaolev keskkonnamõju võib mõjutada naaberliikmesriike,
teavitab pädev asutus neid liikmesriike või muid asjaomaseid
riike ja komisjoni oma kavatsusest luba välja anda, saates neile
otsuse eelnõu koos seletuskirja ja keskkonnaohu hindamise
kokkuvõttega vastavalt II lisa 3. osale.

2. Asjaomased liikmesriigid võivad kahe kuu jooksul alates
teavitamise kuupäevast esitada komisjonile kirjalikke märkusi.

3. Kuue kuu jooksul alates teavitamise kuupäevast ning pärast
konsulteerimist kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteega, mis on asutatud määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikliga 33,
ning kalanduse ja vesiviljeluse nõuandekomiteega, mis on
asutatud otsusega 1999/487/EÜ, komisjon kas kinnitab loa
väljaandmise kavandatava otsuse, lükkab selle tagasi või muudab
seda.

4. Kolmekümne päeva jooksul alates komisjoni otsuse kuupäevast võivad asjaomased liikmesriigid saata kõnealuse otsuse
nõukogule läbivaatamiseks. Sellele järgneva 30 päeva jooksul
võib nõukogu teha kvalifitseeritud häälteenamusega teistsuguse
otsuse.

Artikkel 14
Vesiviljelusrajatisse viimine rutiinse asustamise korral
Rutiinse asustamise korral lubatakse veeorganisme avatud või
kinnisesse vesiviljelusrajatisse viia ilma karantiini või katselise
vesiviljelusrajatisse viimiseta, välja arvatud erijuhtudel, kui pädev
asutus otsustab teisiti, tuginedes nõuandekomitee konkreetsele
soovitusele. Liikumisi kinnistest vesiviljelusrajatistest avatud
vesiviljelusrajatistesse ei käsitata rutiinsete liikumistena.

Artikkel 15
Avatud vesiviljelusrajatisse viimine mitterutiinse asustamise
korral
1. Mitterutiinse asustamise korral kohaldatakse veeorganismide
avatud vesiviljelusrajatisse viimise suhtes vajadusel lõigetes 2, 3 ja
4 sätestatud tingimusi.

Artikkel 12
Loa tühistamine
Pädev asutus võib igal ajal loa kas ajutiselt või püsivalt tühistada,
kui ilmnevad keskkonnale või pärismaisele populatsioonile

2. Veeorganismid paigutatakse ühenduse territooriumil asuvasse määratud karantiinirajatisse III lisas sätestatud tingimuste
kohaselt eesmärgiga luua sugukari.
(1) EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.
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3. Karantiinirajatis võib asuda muus liikmesriigis kui vastuvõtvas liikmesriigis tingimusel, et kõik asjaomased liikmesriigid
nõustuvad sellega ja et see võimalus on lisatud artikli 9 kohasesse
keskkonnaohu hindamisse.
4. Vajaduse korral võib vastuvõtva liikmesriigi vesiviljelusrajatistes kasutada ainult asustatud veeorganismide järglaskonda,
tingimusel et karantiini ajal ei leita ühtegi potentsiaalselt
kahjulikku sihtgruppi mittekuuluvat liiki. Täiskasvanud aretuskarja võib lahti lasta üksnes sellistel juhtudel, kui nimetatud
organismid vangistuses ei paljune või on täielikult paljunemisvõimetud, tingimusel et potentsiaalselt kahjuliku sihtgruppi
mittekuuluva liigi puudumine on leidnud kinnitust.

V PEATÜKK
ÜMBERASUSTAMISE TINGIMUSED PÄRAST LOA
VÄLJAANDMIST

Artikkel 19
Vastavus muudele ühenduse sätetele
Käesoleva määruse alusel võib loa võib välja anda vaid
ümberasustamiseks, mille puhul on ilmne, et täidetakse muude
õigusaktide nõudeid, eelkõige:
a)

direktiiviga 2006/88/EÜ kehtestatud loomatervishoiunõudeid;

b)

direktiiviga 2000/29/EÜ kehtestatud tingimusi.

Artikkel 16
Katseline avatud vesiviljelusrajatisse viimine
Pädev asutus võib nõuda, et enne veeorganismide viimist avatud
vesiviljelussüsteemi toimuks katseline keskkonda viimine, tingimusel et rakendatakse nõuandekomitee soovituste ja nõuannete
kohaseid leviku tõkestamise erimeetmeid ja ennetusmeetmeid.
Artikkel 17
Situatsiooniplaanid
Mitterutiinse asustamise ja katselise keskkonda viimise korral
koostab taotleja pädevale asutusele heakskiitmiseks situatsiooniplaani, mis sisaldab muu hulgas asustatud liikide eemaldamist
keskkonnast või nende arvukuse vähendamist juhul, kui
ilmnevad ettenägematud asjaolud, mis avaldavad negatiivset
mõju keskkonnale või teatavale elupaigale omasele populatsioonile. Sellistel juhtudel rakendatakse kohe situatsiooniplaani ja
luba võidakse vastavalt artiklile 12 ajutiselt või püsivalt tühistada.
Artikkel 18
Seire
1. Võõrliike jälgitakse pidevalt kahe aasta jooksul pärast nende
viimist avatud vesiviljelusrajatisse või kogu põlvkonnatsükli
jooksul olenevalt sellest, kumb periood on pikem, selleks et
hinnata, kas mõjusid ennustati õigesti või kas on avaldunud
täiendavaid või erinevaid mõjusid. Eelkõige jälgitakse liikide
leviku või selle tõkestatuse ulatust. Pädev asutus otsustab, kas
taotlejal on piisavad ekspertteadmised või peab seiret teostama
mõni muu asutus.
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Artikkel 20
Mitterutiinne ümberasustamine avatud
vesiviljelusrajatistesse
Avatud vesiviljelusrajatisse mitterutiinse ümberasustamise korral
võib pädev asutus nõuda, et enne veeorganismide sinna viimist
toimuks katseline keskkonda viimine vastavalt nõuandekomitee
nõuannetele ja soovitustele leviku tõkestamise meetmete ja
ennetusmeetmete võtmiseks.
Artikkel 21
Karantiin
Vastuvõttev liikmesriik võib erijuhtudel ja komisjoni heakskiidul
nõuda karantiini kohaldamist kooskõlas artikli 15 lõigetega 2, 3
ja 4 enne mitterutiinselt ümberasustatud alalt liikide viimist
avatud vesiviljelusrajatisse. Komisjonile esitatavas heakskiidutaotluses selgitatakse karantiini vajalikkuse põhjuseid. Komisjon
vastab sellistele taotlustele 30 päeva jooksul.
Artikkel 22
Seire pärast ümberasustamist
Pärast mitterutiinset ümberasustamist jälgitakse liike vastavalt
artiklile 18.
VI PEATÜKK

2. Olenevalt nõuandekomitee arvamusest võib pädev asutus
nõuda pikemat seireperioodi, et hinnata ökosüsteemile avalduvat
võimalikku pikaajalist mõju, mida on raske täheldada lõikes 1
sätestatud perioodi jooksul.

REGISTER

Artikkel 23
Register

3. Nõuandekomitee hindab seireprogrammi tulemusi ja märgib
eelkõige üles iga sündmuse, millega ei ole keskkonnaohu
hindamisel arvestatud. Kõnealuse hindamise tulemused saadetakse pädevale asutusele, kes kannab tulemuste kokkuvõtte
artikli 23 kohaselt loodud riiklikku registrisse.

Liikmesriigid peavad asustamiste ja ümberasustamiste registrit,
mis sisaldab kronoloogilist loetelu kõikidest taotlustest ja
nendega seonduvatest dokumentidest, mis on kogutud enne
loa väljastamist ja seireperioodi jooksul.
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Register tehakse liikmesriikidele vabalt kättesaadavaks ning
avalikustatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
28. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta (1).
Võimaldamaks liikmesriikidel jagada nende registrites sisalduvat
teavet, võib vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30
lõikes 2 osutatud menetlusele töötada välja spetsiaalse infosüsteemi.
VII PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 24

L 168/7

4. Pärast komisjoni poolt lõikes 3 nimetatud rakenduseeskirjade vastuvõtmist võivad liikmesriigid teha komisjonile taotluse
liikide lisamiseks IV lisasse, kasutades lõikes 1 nimetatud
menetlust. Liikmesriigid võivad liikide IV lisasse lisamist
käsitlevate asjakohaste kriteeriumide järgimise tõendamiseks
esitada teaduslikke andmeid. Komisjon teeb otsuse taotluste
asjakohasuse kohta viie kuu jooksul pärast nende kättesaamist,
võtmata arvesse aega, mis liikmesriikidel kulub lisateabe
esitamiseks, kui komisjon seda taotleb.
5. Liikide IV lisasse lisamiseks tehtud liikmesriikide taotluste
kohta, mis on esitatud enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva, tehakse otsus siiski enne 1. jaanuari 2009.

Üksikasjalikud eeskirjad ja kohandamine vastavalt tehnika
arengule

6. Asjaomased liikmesriigid võivad oma äärepoolseimate
piirkondade puhul, millele on osutatud Euroopa Ühenduse
asutamislepingu artikli 299 lõikes 2, teha ettepaneku liikide
lisamiseks IV lisa eraldi osasse.

1. I, II, III ja IV lisa ja nende vastavate sätete muudatused, mis
on vajalikud nende kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga,
võetakse vastu määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2
sätestatud korras.

Artikkel 25

2. Liikide lisamiseks IV lisasse peab veeorganismi olema
kasutatud vesiviljeluses teatud ühenduse osades kaua aega
(arvestades organismi elutsüklit) ilma kahjulikke mõjusid
täheldamata ning asustamist ja ümberasustamist peab olema
võimalik teostada nii, et sellega ei kaasneks potentsiaalselt
kahjulike sihtgruppi mittekuuluvate liikide liikumist.
3. Kooskõlas lõikega 2 võtab komisjon vastavalt määruse (EÜ)
nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 osutatud menetlusele vastu
liikide IV lisasse lisamiseks vajalike tingimuste rakenduseeskirjad.

Jõustumine
1. Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates kuue kuu möödumisest artikli 24
lõikes 3 osutatud komisjoni rakendusmääruse jõustumisest, kuid
hiljemalt alates 1. jaanuarist 2009.
2. I ja II peatüki ning artikli 24 sätteid kohaldatakse siiski alates
määruse jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Luxembourg, 11. juuni 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
H. SEEHOFER

(1) ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.
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I LISA
TAOTLUS
(Abistavad suunised taotlejale artikliga 6 ette nähtud toimiku koostamiseks)

Võimaluse korral tuleks andmete juures viidata teaduslikule kirjandusele ning märgetele isikliku teabevahetuse kohta
teadusüksuste ja kalandusekspertidega. Taotlejatel palutakse eristada liikumisi avatud ja kinnistes vesiviljelusrajatistes.
Kui tegemist on pigem kavandatava ümberasustamise kui asustamise taotlusega, tuleb käesoleva lisa mõisted „asustamine” ja
„asustatud” asendada terminitega „ümberasustamine” ja „ümberasustatud”.

A.

Kommenteeritud kokkuvõte
Esitage dokumendi lühikokkuvõte, sealhulgas ettepaneku kirjeldus, potentsiaalne mõju kohalikele liikidele ja nende
elupaikadele ning leevendavad meetmed, millega vähendatakse potentsiaalset mõju kohalikele liikidele.

B.

C.

Asustamine
1.

Märkige asustamise või ümberasustamise ettepaneku aluseks oleva organismi nimetus (üldnimetus ja teaduslik
nimi), samuti perekond, liik, alamliik või vajaduse korral madalam taksonoomiline üksus.

2.

Kirjeldage organismi omadusi, sealhulgas iseloomulikke tunnuseid. Lisage teaduslik joonis või foto.

3.

Kirjeldage organismi ajalugu vesiviljeluses, leviku laienemist või teisi asustamisjuhte (kui see on asjakohane).

4.

Kirjeldage kavandatava asustamise eesmärke ja põhjendusi ning selgitage, miks nimetatud eesmärke ei saa
saavutada pärismaiseid liike kasutades.

5.

Milliseid muid strateegiaid on kaalutud ettepaneku eesmärkide saavutamiseks?

6.

Millisesse geograafilisse piirkonda kavatsetakse liik asustada? Kirjeldage vastuvõtva keskkonna elupaiku,
ökosüsteemi ning kaitse staatust. Lisage kaart.

7.

Esitage asustatavate organismide kavandatav arv (esialgne, lõplik). Kas nimetatud projekti on võimalik jaotada
osadeks? Kui see on võimalik, siis mitu organismi on kaasatud iga osa raames?

8.

Kirjeldage populatsiooni ja võimalusel geenipopulatsiooni allikat või allikaid (rajatis).

Asustatavate liikide eluloolised andmed iga elujärgu kohta
1.

Kirjeldage kohalikku levimust ja asustamisest tulenevaid levimuse muutusi.

2.

Kas kari, millest asustamine/ümberasustamine toimub, on seotud mõne konkreetse sihtgruppi mittekuuluva
liigiga?

3.

Missugune on niisuguse asustatava/ümberasustatava sihtgruppi mittekuuluva liigi levik karja päritolupiirkonnas?

4.

Märkige, kuhu on kõnealuseid liike varem asustatud ja kirjeldage ökoloogilisi mõjusid vastuvõtvale piirkonnale
(kõnealuse elupaiga röövloomad, saakloomad, konkurendid ja/või struktuurilised/funktsionaalsed elemendid).

5.

Millised faktorid piiravad nimetatud liike nende levilal?

6.

Kirjeldage füsioloogilist taluvusvõimet (vee kvaliteet, temperatuur, hapnikusisaldus ja soolsus) igal eluetapil
(varased arengujärgud, täisiga ja reproduktiivne faas).
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D.

E.

F.

7.

Kirjeldage elupaiga eelistusi ja taluvusvõimet igas elujärgus.

8.

Kirjeldage paljunemisbioloogiat.

9.

Kirjeldage rändekäitumist.

10.

Kirjeldage toidueelistusi igas elujärgus.

11.

Kirjeldage kasvukiirust ja eluiga (samuti kavandatava asustamise piirkonnas, kui on teada).

12.

Märkige asjaomaste liikide vanus või vanusevahemik.

13.

Kirjeldage käitumisjooni (sotsiaalseid, territoriaalseid, agressiivseid).

Koostoime looduslike liikidega
1.

Milline on asustatud organismi ellujäämis- ja kohanemispotentsiaal juhul, kui organism pääseb väliskeskkonda?
(Sellele küsimusele tuleb vastata siis, kui kavandatakse organismi viimist avatud ja kinnistesse vesiviljelusrajatistesse.)

2.

Milliseid elupaiku asustatud liik tõenäoliselt kavandatavas asustamispiirkonnas asustab ning kas need kattuvad
haruldaste, ohustatud või eriti ohustatud liikide elupaikadega? (Märkige, kas kavandatav piirkond hõlmab ka
piirnevaid veealasid.)

3.

Millise kohalike liikide elupaigaga kavandatud asustamispiirkond osaliselt kattub? Kas seal leidub kasutamata
ökoloogilisi ressursse, millest kõnealune liik kasu saaks?

4.

Mida hakkab asustatud organism vastuvõtvas keskkonnas sööma?

5.

Kas asustatud organismide söögivajadus toob kaasa kahjulikke mõjusid vastuvõtvale ökosüsteemile?

6.

Kas asustatud organismid säilivad elavana ja paljunevad edukalt kavandatavas asustamispiirkonnas või tuleb igal
aastal isendeid juurde tuua? (See küsimus hõlmab liike, mis ei ole ette nähtud asustamiseks suletud
vesiviljelusrajatistesse.)

7.

Kas asustatud organismid hakkavad ristuma kohalike liikidega? Kas on võimalik, et kavandatava asustamise tõttu
surevad kohalikud liigid või populatsioonid välja? Kas asustatud organismid võivad mõjutada kohalike liikide
kudemiskäitumist ja kudemispaiku?

8.

Kas kavandatav asustamine võib mõjutada elupaika või vee kvaliteeti?

Vastuvõttev keskkond ja piirnevad veealad
1.

Esitage vastuvõtva keskkonna ja sellega piirnevate veekogude füüsikalised näitajad: hooajaline veetemperatuur,
soolsus ja hägusus, lahustunud hapniku sisaldus, happesus, toitainete ja metallide sisaldus. Kas need parameetrid
langevad kokku asustatavate liikide taluvusvõimega/eelistustega, sealhulgas paljunemiseks vajalike tingimustega?

2.

Loetlege organismid, kes kuuluvad vastuvõtvate veekogude liigilisse koosseisu (tähtsamad veeselgroogsed,
-selgrootud ja -taimed).

3.

Esitage andmed elupaiga kohta piirkonnas, kuhu asustus on kavandatud, sealhulgas piirnevate veealade kohta
ning piiritlege kriitiline elupaik. Milline nimetatud parameetritest langeb kokku asustatavate liikide
taluvusvõimega/eelistustega? Kas asustatud organismid võivad eespool kirjeldatud elupaiku häirida?

4.

Kirjeldage looduslikke või tehistõkkeid, mis peaks välistama asustatud organismide liikumise piirnevatesse
veekogudesse.

Seire
Kirjeldage kavandatavate asustatavate liikide kohanemise edukuse järelhindamise plaane ja seda, kuidas hinnatakse
võimalikke negatiivseid mõjusid kohalikele liikidele ja nende elupaikadele.
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G.

Majandamiskava
1.

H.

I.

Kirjeldage kavandatava asustamise majandamise kava. Kavas peaks sisaldama järgmist teavet, kuid ei pea sellega
piirduma:
a)

meetmed, mis on võetud tagamaks, et saadetisega ei kaasne teisi liike (sihtgruppi mittekuuluvaid liike);

b)

kellel on lubatud asustatavaid organisme kasutada ja millistel tingimustel;

c)

kas kavandatava asustamisega kaasneb kaubanduseelne faas;

d)

situatsiooniplaani kirjeldus liikide eemaldamiseks;

e)

ettepaneku kvaliteedi tagamise kava kirjeldus, ning

f)

muud õigusaktidest tulenevad nõuded, mida tuleb täita.

2.

Kirjeldage võetavaid keemilisi, biofüüsikalisi ja haldamisega seotud meetmeid, millega välistatakse kõnealuste
organismide ja sihtgruppi mittekuuluvate liikide juhuslik pääs teistesse vastuvõtvatesse ökosüsteemidesse.
Esitage vajaduse korral andmed, mis käsitlevad veeallikat, heitvee ärajuhtimise paika, heitvee puhastamist,
vihmavee kollektori lähedust, kontrolli röövloomade üle, maa-ala kaitstust ja keskkonda pääsemise vältimiseks
rakendatavaid meetmeid.

3.

Kirjeldage situatsiooniplaane juhuks, kui organism pääseb kalakasvatusrajatisest või kalahaudejaamast välja
ettekavatsematult, juhuslikult või ilma loata või kui koloonia pärast vabanemist juhuslikult või ootamatult
laieneb.

4.

Kui käesoleva ettepaneku eesmärk on kalakasvatuse rajamine, kirjeldage selle eesmärke. Kes saab taolisest
kalakasvatusest kasu? Esitage majandamisplaani üksikasjad ja kui vaja, lisage majandamisplaani tehtavad
muudatused nende liikide puhul, keda see mõjutab.

Ettevõtte andmed
1.

Esitage omaniku ja/või ettevõtte nimi, vesiviljeluslitsentsi number ja tegevusluba (kui see on asjakohane) või
valitsusasutuse nimetus koos kontaktisiku nime, telefoni- ja faksinumbri ning elektronposti aadressiga.

2.

Märkige, kui elujõuline kavandatav projekt majanduslikult on.

Viited
1.

Lisage üksikasjalik loetelu kõikidest tsiteeritud allikatest ning muust taotluse koostamisel kasutatud kirjandusest.

2.

Lisage konsulteeritud teadusüksuste ja kalandusekspertide nimekiri koos aadressidega.
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II LISA
Artikliga 9 ette nähtud keskkonnaohu hindamise menetlused ja miinimumnõuded

Et kindlaks määrata veeorganismide asustamise ja ümberasustamisega kaasnevaid riske, on vaja hinnata kõnealuste
organismide kohanemise tõenäosust ja tagajärgi.

Kõnealune hindamine käsitleb olulisi keskkonnakomponente. See hõlmab nii geneetilise ja ökoloogilise mõju hindamise
standardset käsitlust kui ka kavandatavatel sihtveealadel levinud liike mõjutada võivate sihtgruppi mittekuuluvate liikide
asustamise võimaliku mõju hindamise standardiseeritud käsitlust.

Läbivaatamisel ei asetata rõhku mitte arvväärtustele, vaid üksikasjalikele bioloogilistele ja muudele asjakohastele väidetele,
millega väärtusi põhjendatakse. Teadusliku ebaselguse korral tuleks rakendada ettevaatusprintsiipi.

Kui taotlus käsitleb kavandatavat ümberasustamist, tuleb terminid „asustamine” ja „asustatud” asendada terminitega
„ümberasustamine” ja „ümberasustatud”.

1. OSA
ÖKOLOOGILINE JA GENEETILINE RISKIANALÜÜS
1. etapp
Väljapoole kavandatavat asustamispiirkonda levimise ja seal kohanemise tõenäosus
Tõenäosus
(S, K, V) (1)

Juhtum

Kindlus
(VK, PK, PE, VE) (2)

Hinnangut toetavad
märkused (3)

Asustatud või ümberasustatud liik, mis on
keskkonda pääsenud või seal hajunud, koloniseerub ja säilitab edukalt oma populatsiooni
kavandatud asustamispiirkonnas väljaspool
vesiviljelusrajatist
Asustatud või ümberasustatud liik, mis on
keskkonda pääsenud või seal hajunud, levib
väljapoole kavandatud asustamispiirkonda
Lõplik hinnang (4)
(1)
(2)
(3)
(4)

S = suur, K = keskmine, V = väike
VK = väga kindel, PK = piisavalt kindel, PE = piisavalt ebakindel, VE = väga ebakindel
Suuniste saamiseks palutakse hindajal tutvuda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tegevusjuhise A ja B lisaga.
Kohanemise ja levimise tõenäosuse lõplikuks hinnanguks on madalaima väärtusega elemendi väärtus (näiteks kui ülalnimetatud
elementidele antud hinnang on suur ja väike, jääb lõpphinnanguks väike). Lisaks peavad kavandatud asustamispiirkonna välise
populatsiooni tekkimisel esinema mõlemad juhtumid, nii tõenäosus, et organism koloniseerub ja säilitab edukalt populatsiooni
kavandatud asustamispiirkonnas (olgu selleks piiritletud keskkonnaks näiteks rajatis või looduslik elupaik), kui ka väljapoole kavandatud
asustamispiirkonda levimise tõenäosus (hinnatud nii, nagu eespool seletatud).
Kindlusastme lõplikuks hinnanguks on madalaima kindlusastmega elemendi väärtus (näiteks hinnangud väga kindel ja piisavalt kindel
annavad tulemuseks lõpliku hinnangu piisavalt kindel). Lõpliku hinnangu andmisel tuleks arvesse tuleks võtta kohanemise ja levimise
„ohutust” koos riski/kasu suhtega.

2. etapp
Kohanemise ja levimise tagajärjed
Juhtum

Geneetiline segunemine kohaliku populatsiooniga põhjustab geneetilise mitmekesisuse
kadumise

Tõenäosus
(S, K, V)

Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)
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Juhtum

Tõenäosus
(S, K, V)
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Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)

Konkurents loodusliku populatsiooniga (toidu,
ruumi pärast) või sellest toitumine põhjustab
selle täieliku hävimise
Muud ökoloogilist laadi soovimatud juhtumid
Mõni ülalnimetatud juhtum jääb püsima isegi
pärast asustatud liikide eemaldamist
Lõplik hinnang (2)
(1)
(2)

Suuniste saamiseks palutakse hindajal tutvuda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tegevusjuhise A ja B lisaga.
Kohanemise ja levimise tagajärgede lõplikuks hinnanguks on kõrgeima hinnanguga elemendi väärtus (individuaalne tõenäosus) ning
kindlusastme lõplikuks hinnanguks on madalaima kindlusastmega elemendi väärtus.

3. etapp
Võõrliikide ja piirkonnast puuduvate liikidega kaasnev riskipotentsiaal
1. ja 2. etapi hinnangute alusel esitatakse üksainus väärtus:
Komponent

Riskipotentsiaal
(S, K, V)

Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)

Kohanemine ja levimine (1. etapp)
Ökoloogilised tagajärjed (2. etapp)
Üldise riskipotentsiaali lõplik hinnang (2)
(1)
(2)

Suuniste saamiseks palutakse hindajal tutvuda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tegevusjuhise A ja B lisaga.
Riskipotentsiaali lõplikuks väärtuseks on kõrgeim esitatud väärtus, kui nimetatud kahe juhtumi tõenäosus ei erine üle ühe väärtuse võrra
(st kui kohanemise ja levimise oht on kõrge ja ökoloogiliste tagajärgede tekkimise oht on keskmine, määratakse lõplikuks hinnanguks
nimetatud kahe tõenäosuse kõrgeim väärtus ehk praegusel juhul kõrge). Kui nimetatud kahe juhtumi tõenäosus erineb üle ühe väärtuse
võrra (st väärtustena on antud nii kõrge kui madal), on lõplikuks väärtuseks keskmine.

Käesoleva hindamise tulemused väljendatakse järgmistest riskitasanditest lähtuvalt.

Kõrge riskiteguriga liikumine:

a)

bioloogilise mitmekesisuse kahjustamise ja muude ökoloogiliste tagajärgede suur oht;

b)

toimub tootmistingimustes, mis suurendavad kõnealuse kahjustamise ohtu;

c)

liikumine hõlmab vesiviljelusrajatist, mis tegeleb elusate veeloomade müügiga edasise kasvatamise või taastootmise
eesmärgil;

d)

selle tulemusena kujutab liikumine tõsist probleemi (vaja on mõjusaid leevendavaid meetmeid). Ettepanek soovitatakse
tagasi lükata, välja arvatud juhul, kui leevendavate meetmete abil on võimalik riski vähendada väikse riskini.

Keskmise riskiteguriga liikumine:

a)

bioloogilise mitmekesisuse kahjustamise ja muude ökoloogiliste tagajärgede keskmine oht;

b)

toimub tootmistingimustes, mis ei pruugi suurendada kõnealuse kahjustamise ohtu, võttes arvesse asjaomaseid liike ja
pidamistingimusi;

c)

tegemist on vesiviljelusrajatisega, mis müüb peamiselt inimtoiduks tarbitavaid tooteid;

28.6.2007

Euroopa Liidu Teataja

ET
d)

L 168/13

selle tulemusena kujutab liikumine mõõdukat probleemi. Ettepanek soovitatakse tagasi lükata, välja arvatud juhul, kui
leevendavate meetmete abil on võimalik riski vähendada väikse riskini.

Madala riskiteguriga liikumine:
a)

bioloogilise mitmekesisuse kahjustamise ja muude ökoloogiliste tagajärgede väike oht;

b)

toimub tootmistingimustes, mis ei suurenda kõnealuse kahjustamise ohtu;

c)

tegemist on vesiviljelusrajatisega, mis müüb ainult inimtoiduks tarbitavaid tooteid;

d)

selle tulemusena kujutab liikumine väheolulist probleemi. Ettepanek soovitatakse heaks kiita. Leevendavaid meetmeid
ei ole vaja rakendada.

Ettepaneku võib esitatud kujul (leevendavaid meetmeid ei ole vaja rakendada) heaks kiita ainult juhul, kui üldine
hinnanguline riskipotentsiaal on madal ja kui üldine kindlus, millega üldist riski hinnatakse, on väga kindel või piisavalt
kindel.
Kui esialgse analüüsi tulemusena on üldiseks riskiastmeks saadud kõrge või keskmine, tuleb taotlusesse lisada levikut
tõkestavate või leevendavate meetmete rakendamise ettepanekud, mille kohta tuleb teha riskianalüüs, kuni koguriski
lõplikuks hinnanguks saadakse madal ning kindlusastmeks väga kindel või piisavalt kindel. Nimetatud lisaetappide kirjeldus
koos levikut tõkestavate või leevendavate meetmete üksikasjaliku kirjeldusega on riskianalüüsi lahutamatu osa.

2. OSA
SIHTGRUPPI MITTEKUULUVATE LIIKIDE HINDAMINE
1. etapp
Sihtgruppi mittekuuluvate liikide kohanemise ja väljapoole kavandatavat asustamispiirkonda levimise tõenäosus
Juhtum

Tõenäosus
(S, K, V)

Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)

Sihtgruppi mittekuuluv liik on asustatud
veeorganismide asustamise või ümberasustamise tagajärjel
Sihtgruppi mittekuuluv asustatud liik puutub
kokku vastuvõtlike elupaikade või peremeesorganismidega
Lõplik hinnang (2)
(1)
(2)

Suuniste saamiseks palutakse hindajal tutvuda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tegevusjuhise A ja B lisaga.
Tõenäosuse lõplikuks väärtuseks on madalaima riskihinnanguga elemendi väärtus ning kindlusastme lõplikuks väärtuseks on samuti
madalaima kindlusastmega elemendi väärtus.

2. etapp
Sihtgruppi mittekuuluvate liikide kohanemise ja levimise tagajärjed
Juhtum

Sihtgruppi mittekuuluvad liigid konkureerivad
kohaliku populatsiooniga või toituvad sellest,
mis põhjustab kohaliku populatsiooni täieliku
hävimise
Sihtgruppi mittekuuluvate liikide geneetiline
segunemine kohaliku populatsiooniga põhjustab geneetilise mitmekesisuse kadumise
Muud ökoloogilist või patoloogilist laadi soovimatud juhtumid

Tõenäosus
(S, K, V)

Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)
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Tõenäosus
(S, K, V)

Juhtum
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Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)

Mõni ülalnimetatud juhtum jääb püsima isegi
pärast sihtgruppi mittekuuluvate liikide eemaldamist
Lõplik hinnang (2)
(1)
(2)

Suuniste saamiseks palutakse hindajal tutvuda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tegevusjuhise A ja B lisaga.
Tagajärgede lõplikuks hinnanguks on kõrgeima riskihinnanguga elemendi väärtus ning kindlusastme lõplikuks hinnanguks on
madalaima kindlusastmega elemendi väärtus.

3. etapp
Sihtgruppi mittekuuluvate liikidega kaasnev riskipotentsiaal
1. ja 2. etapi hinnangute alusel esitatakse üksainus väärtus:

Komponent

Riskipotentsiaal
(S, K, V)

Kindlus
(VK, PK, PE, VE)

Hinnangut toetavad
märkused (1)

Kohanemine ja levimine (1. etapp)
Ökoloogilised tagajärjed (2. etapp)
Lõplik hinnang (2)
(1)
(2)

Suuniste saamiseks palutakse hindajal tutvuda Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) tegevusjuhise A ja B lisaga.
Riskipotentsiaali lõplikuks väärtuseks on madalaima riskihinnanguga elemendi väärtus ning kindlusastme lõplikuks väärtuseks on samuti
madalaima kindlusastmega elemendi väärtus.

Võõrliikidega kaasneva ohu hindamise suhtes kohaldatavaid nõudeid (1. osa) kohaldatakse mutatis mutandis ka sihtgruppi
mittekuuluvate liikidega kaasneva ohu hinnangu suhtes (2. osa), sealhulgas levikut tõkestavate ja leevendavate meetmete
rakendamise kohustust.

3. OSA
ÜLDINE KESKKONNAOHU HINNANG – KOKKUVÕTTEV ARUANNE
—

Taotluse eellugu, taust ning põhjendus:
—

Riskianalüüsi kokkuvõttev teave

—

Ökoloogilise ja geneetilise riskianalüüsi kokkuvõte

—

Sihtgruppi mittekuuluvate liikide riskianalüüsi kokkuvõte

—

Märkused

—

Leevendavad meetmed

—

Organismide potentsiaalse koguriski kokkuvõttev aruanne

—

Nõuanded pädevale asutusele

28.6.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja
III LISA
Karantiin

Karantiin on abinõu, mille rakendamisega hoitakse elusloomad või taimed ja kõik nendega kaasnevad organismid
ümbritsevast keskkonnast täiesti eraldi, et vältida mõju looduslikele ja tehistingimustes peetavatele liikidele ning hoida ära
soovimatuid muutusi looduslikes ökosüsteemides.
Võõrliike või piirkonnast puuduvaid liike tuleb hoida karantiinis nii kaua, et oleks võimalik avastada kõik sihtgruppi
mittekuuluvad liigid ja kinnitada haigusetekitajate või haiguste puudumist. Karantiinirajatis tuleb ehitada asukohaliikmesriigi
pädeva asutuse nõuete järgi ning nimetatud asutus vastutab ka rajatise tunnustamise eest. Karantiini kestus tuleb märkida
loale. Kui rajatis ei asu vastuvõtvas liikmesriigis, lepivad rajatise eest vastutav nõuandekomitee ning vastuvõtva liikmesriigi
nõuandekomitee kokku karantiini kestuses.
Ettevõtjad on kohustatud karantiinirajatisi käitama järgmistel tingimustel. Lisaks peavad ettevõtjal olema kvaliteedi tagamise
programm ja käitlemisjuhend.
Kavandatud ümberasustamise taotluse puhul tuleb terminid „asustamine” ja „asustatud” asendada terminitega
„ümberasustamine” ja „ümberasustatud”.

Heitvee ja jäätmete kõrvaldamine
Rajatise heitvett ja jäätmeid tuleb töödelda nii, et häviksid kõik võimalikud sihtgruppi kuuluvad liigid ja nendega kaasnevad
organismid. Et tagada pidev töö ja täielik kaitse, peavad karantiinirajatise heitvee töötlemise süsteemid olema varustatud
tõrkekindlate tagavaraseadmetega.
Töödeldud heitvesi ja jäätmed võivad sisaldada aineid, mis on keskkonnale kahjulikud (näiteks mädanemisvastased ained),
ning need tuleb kõrvaldada viisil, mis vähendab mõju keskkonnale.
Tuleb ette valmistada heitvee ja tahkete jäätmete töötlemise üksikasjalik kord ning nimetada töötajad, kes vastutavad
töötlemise ja ajakava eest. Kõnealust süsteemi tuleb pidevalt jälgida, et tagada selle tulemuslik toimimine ning võimalike
rikete varajane avastamine.

Füüsiline eraldamine
Ümberasustatud organismid tuleb hoida teistest organismidest eraldi, et tõkestada nende levikut. See ei hõlma sentinelliliike,
mis on spetsiaalselt kõnealuste organismidega kokku pandud, et katsetada asustatud liikide mõju. Tuleb vältida kõnealuste
organismide kokkupuutumist lindude, muude loomade, haigusetekitajate ning saasteainetega.

Personal
Juurdepääsuõigus võib olla üksnes väljaõpetatud ja volitatud töötajatel. Jalatsid, käed ja kõik rajatises kasutatud materjalid
tuleks enne rajatisest väljumist desinfitseerida (vaata allpool).

Seadmed
Saadetise kättesaamisel tuleb kõikides arenguetappides organisme, paake, vett, mahuteid ning seadmeid, mis on olnud
otseses kokkupuutes asustatavate liikidega, kaasa arvatud mootorsõiduk, käidelda nii, et kõnealune liik või sellega kaasnev
sihtgruppi mittekuuluv liik ei pääseks rajatisest välja. Kogu veo- ja pakkematerjal tuleb desinfitseerida või põletada, kui
põletamine on lubatud.

Suremus ja kõrvaldamine
Tuleb pidada igapäevast suremuse arvestust ning see peab olema pädevale asutusele kontrollimiseks kättesaadav. Kõik
surnud isendid tuleb hoida rajatises. Surnud isendeid, kudesid ega karpe ei ole lubatud kõrvaldada ilma tunnustatud
töötlusviisi kasutamata, millega tagatakse täielik desinfitseeritus. On lubatud kasutada kuumtöötlemist, nagu näiteks
autoklaavimist või keemilist steriliseerimist.
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Surmajuhtumitest tuleb teavitada pädevat asutust ning liikmesriigid peavad surmajuhtumite põhjuseid õigel ajal uurima.
Surnud isendite ladustamine, transport ja kõrvaldamine peab toimuma vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
3. oktoobri 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud
loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (1).

Vaatlus ja katsetamine
Sihtgruppi mittekuuluvate liikide esinemist tuleb korrapäraselt kontrollida. Kui mõnes organismis avastatakse asjaomane liik
või seni avastamata haigus või parasiit, tuleb rakendada vajalikke meetmeid, et olukord kontrolli alla saada. Need meetmed
võivad hõlmata kõnealuste organismide hävitamist ja rajatise desinfitseerimist.

Kestus
Karantiini kestus sõltub organismist, asjaomaste sihtgruppi mittekuuluvate liikide hooajalisest käitumisest ning
pidamistingimustest.

Arvestuse pidamine
Karantiinirajatised on kohustatud pidama täpset arvestust järgmiste andmete kohta:
—

töötajate sisenemis- ja väljumisajad;

—

surmajuhtude arv ning ladustamise ja kõrvaldamise meetodid;

—

sissetuleva vee ja heitvee töötlemine;

—

ekspertidele esitatud proovid, mille abil kontrollitakse sihtgruppi mittekuuluvate liikide esinemist;

—

kõik karantiinis hoidmist mõjutavad ebatavalised tingimused (elektrikatkestused, ehitusvead, halvad ilmastikuolud
jne).

Desinfektsioon
Desinfektsioon hõlmab piisava kontsentratsiooniga desinfitseerimisvahendi kasutamist piisava aja jooksul, et hävitada
kahjulikud organismid. Karantiinirajatise desinfitseerimise puhul kasutatavad desinfitseerimisvahendid ja nende kontsentratsioon peavad olema piisavad mere- ja magevee täielikuks desinfitseerimiseks. Sarnaseid kontsentratsioone tuleb kasutada
rajatise korraliseks desinfitseerimiseks. Kõik desinfitseerimisvahendid on soovitatav enne ümbritsevasse keskkonda laskmist
neutraliseerida ning merevett kasutatavates rajatistes tuleb tegelda keemilise desinfitseerimise käigus tekkivate
jääkoksüdantide probleemiga. Eriolukorra puhul, nagu näiteks asustatud parasiidi või haigusetekitaja leidmisel, peab
rajatises olema piisav kogus desinfitseerimisvahendit kogu rajatise desinfitseerimiseks.

(1)

EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2007/2006 (ELT L 379, 28.12.2006, lk 98).
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Artikli 2 lõikes 5 ettenähtud liikide loetelu

Vikerforell, Oncorhynchus mykiss
Ameerika paalia, Salvelinus fontinalis
Harilik karpkala, Cyprinus carpio
Valgeamuur, Ctenopharyntgodon idella
Pakslaup, Hypophthalmichthys molitrix
Jämepea, Aristichtys nobilis
Suur hiidauster, Crassostrea gigas
Jaapani- või filipiini veenuskarplane, Ruditapes philippinarum
Suursuu-forellahven, Micropterus salmoides
Arktika paalia, Salvelinus alpinus
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II
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

NÕUKOGU
NÕUKOGU OTSUS,
25. juuni 2007,
millega asutatakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa
Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond aastateks 2007–2013
(2007/435/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

mittediskrimineerimisele nii majandus-, ühiskondlikus kui
kultuurielus ning arendama rassismi- ja ksenofoobiavastaseid meetmeid.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 63 lõike 3 punkti a,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
(3)

Kolmandate riikide kodanike liikmesriikidesse integreerimine on võtmetegur majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisel, mis on asutamislepingus sätestatud
ühenduse põhieesmärk. Võttes arvesse asutamislepingut,
peaks Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise
Fond (edaspidi „fond”) integreerimise protsessi toetavate
konkreetsete meetmete kaasrahastamise osas olema suunatud eelkõige hiljuti saabunud kolmandate riikide kodanikele.

(4)

4. ja 5. novembril 2004. aastal vastu võetud Haagi
programmis rõhutab Euroopa Ülemkogu, et stabiilsuse ja
ühtekuuluvuse saavutamiseks liikmesriikide ühiskondades
on esmatähtis välja töötada tõhus poliitika. Haagi programmis kutsutakse üles siseriiklike integratsioonipoliitikate
paremale kooskõlastamisele ühises raamistikus ning kutsutakse üles liikmesriike, nõukogu ning komisjoni edendama
integratsioonialaste kogemuste ja teabe vahetamist.

(5)

Vastavalt Haagi programmis tehtud ettepanekule võtsid
Euroopa Liidu Nõukogu ning liikmesriikide valitsuste
esindajad 19. novembril 2004 vastu sisserännanute
Euroopa Liitu integreerimise poliitika ühised aluspõhimõtted (edaspidi „ühised aluspõhimõtted”). Ühised aluspõhimõtted toetavad liikmesriike integratsioonipoliitika
väljatöötamisel, pakkudes läbimõeldud juhiseid aluspõhi-

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),
võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust (2),
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (3)
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala järkjärguliseks
rajamiseks näeb asutamisleping ette nii meetmete vastuvõtmise isikute vaba liikumise tagamiseks koostoimes
välispiirikontrolli, varjupaika ja sisserännet käsitlevate
kõrvalmeetmetega kui ka meetmete vastuvõtmise varjupaiga, sisserände ja kolmandate riikide kodanike õiguste
kaitse valdkonnas.
Euroopa Ülemkogu kinnitas 15. ja 16. oktoobril 1999. aastal Tamperes toimunud kohtumisel, et Euroopa Liit peab
tagama õiglase kohtlemise liikmesriikide territooriumil
seaduslikult elavatele kolmandate riikide kodanikele. Jõulisema integratsioonipoliitika eesmärgiks peaks olema tagada
neile Euroopa Liidu kodanikega võrreldavad õigused ja
kohustused.
Samuti
peaks
see
aitama
kaasa

(1) 14. veebruari 2006. aasta arvamus (ELT C 88, 11.4.2006, lk 15).
(2) 16. novembri 2005. aasta arvamus (ELT C 115, 16.5.2006, lk 47).
(3) 14. detsembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata).
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mõtete näol, millele toetudes nad oma jõupingutusi hinnata
saavad.

(6)

(7)

(8)

(9)

Ühised aluspõhimõtted täiendavad ühenduse õigusakte, mis
käsitlevad liikmesriikides seaduslikult elavate kolmandate
riikide kodanike vastuvõtmist ja riigis viibimist seoses
perekonna taasühinemisega ja pikaajalise residendi staatusega, ning teisi olemasolevaid asjaomaseid õiguslikke
raamistikke, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise ja sotsiaalse kaasatusega seotud õiguslikke raamistikke, ja ühised aluspõhimõtted on nende
õigusaktide ja õiguslike raamistikega täielikus kooskõlas.

Meenutades komisjoni 1. septembri 2005. aasta teatist
„Ühine integratsioonikava: raamistik kolmandate riikide
kodanike integreerimiseks Euroopa Liidus”, rõhutatakse
nõukogu 1. ja 2. detsembri 2005. aasta järeldustes
integratsioonikava kohta vajadust tugevdada liikmesriikide
integratsioonipoliitikat ning tunnistada, et oluline on
kindlaks määrata Euroopa tasandil raamistik liikmesriikides
elamisloa alusel elavate kolmandate riikide kodanike
integreerimiseks kõigisse ühiskonna valdkondadesse ja
eelkõige konkreetsed meetmed ühiste aluspõhimõtete
rakendamiseks.

Kui mõni liikmesriik ei suuda välja töötada ja rakendada
integratsioonipoliitikat, võib see erineval moel avaldada
ebasoodsat mõju ka teistele liikmesriikidele ning Euroopa
Liidule.

L 168/19

Seoses sellega töötatakse ESFi ja fondi raames välja
konkreetsed ühise programmitöö menetlused kolmandate
riikide kodanike integreerimist käsitleva ühenduse poliitika
järjepidevuse tagamiseks.

(12) Pidades silmas, et fondi ning ESFi hallatakse koostöös

liikmesriikidega, tuleb ka siseriiklikul tasandil astuda
samme ühtse rakendamise tagamiseks. Selleks tuleks
liikmesriikide ametiasutustelt, kes vastutavad fondi rakendamise eest, nõuda koostöö- ja koordinatsioonimehhanismide sisseseadmist liikmesriikide poolt ESFi ja Euroopa
Pagulasfondi rakendamise haldamiseks määratud ametiasutustega ning tagada, et fondi raames rakendatavad meetmed
oleksid konkreetsed ning täiendaksid ESFist ja Euroopa
Pagulasfondist rahastatavaid meetmeid.

(13) See vahend peaks kolmandate riikide kodanike liikmesrii-

kidesse integreerimise protsessi toetavate konkreetsete
meetmete kaasrahastamise osas olema suunatud eelkõige
hiljuti saabunud kolmandate riikide kodanikega seotud
meetmetele. Sellega seoses tuleks viidata nõukogu
25. novembri 2003. aasta direktiivile 2003/109/EÜ, (1)
mis viitab viieaastasele riigis seadusliku elamise ajavahemikule kui nõudele, mida kolmandate riikide kodanikud
peavad pikaajalise elaniku staatuse saamiseks täitma.

(14) Fond peaks samuti toetama liikmesriikide võimekuse

suurendamist kõigi kolmandate riikide kodanikega seotud
integratsioonistrateegiate, poliitika ja meetmete väljatöötamisel, rakendamisel, järelevalvel ja üldisel hindamisel ning
teabevahetust, parimate tavade vahetamist ja koostööd
liikmesriikides ja liikmesriikide vahel, aidates seeläbi kaasa
kõnealuse võime arendamisele.

Programmitöö edendamiseks integratsioonivaldkonnas
nägid eelarvepädevad institutsioonid Euroopa Liidu üldeelarves aastateks 2003–2006 ette vahendid katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rahastamiseks integratsioonivaldkonnas (edaspidi „INTI”).

(15) Käesolev otsus luuakse osana ühtsest raamistikust, mis

hõlmab samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai
2007. aasta otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse
üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine”
raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013, (2)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsust
nr 574/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Välispiirifond
aastateks 2007–2013, (3) ja nõukogu 23. mai 2007. aasta
otsust nr 575/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi
„Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa
Tagasipöördumisfond aastateks 2008–2013, (4) ning mille
eesmärk on käsitleda kohustuste õiglast jagamist liikmesriikide vahel liidu välispiiri integreeritud haldamise sisseseadmisest ning asutamislepingu IV jaotise kohaselt välja
töötatud ühise varjupaiga- ja sisserändepoliitika rakendamisest tuleneva finantskoormuse osas.

(10) INTI valguses ning viidates komisjoni teatistele sisserände,

integratsiooni ja tööhõive kohta ning esimesele rände- ja
integratsiooni aastaaruandele, peetakse vajalikuks anda
alates 2007. aastast ühenduse käsutusse vahend, et toetada
liikmesriikide jõupingutusi selliste integratsioonipoliitikate
väljatöötamisel ja rakendamisel, mis võimaldaks erineva
kultuurilise, usulise, keelelise ning etnilise taustaga kolmandate riikide kodanikel täita elamisloa saamise tingimusi ja
hõlbustada nende integreerimist Euroopa ühiskondadesse,
kooskõlas ühiste aluspõhimõtetega ja täiendades Euroopa
Sotsiaalfondi (edaspidi „ESF”).

(11) Kolmandate riikide kodanike integreerimist käsitleva ühen-

duse poliitika järjepidevuse tagamiseks peaksid fondi abil
rahastatavad meetmed olema konkreetsed ning täiendama
ESFist ja Euroopa Pagulasfondist rahastatavaid meetmeid.

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

ELT
ELT
ELT
ELT

L
L
L
L

16, 23.1.2004,
144, 6.6.2007,
144, 6.6.2007,
144, 6.6.2007,

lk
lk
lk
lk

44.
1.
22.
45.
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(16) Fondi poolt pakutav toetus oleks tõhusam ja paremini

(23) Ilma et see piiraks komisjoni finantskontrolli alaseid

suunatud, kui abikõlblike meetmete kaasrahastamine põhineks strateegilisel mitmeaastasel programmil, mille iga
liikmesriik koostöös komisjoniga koostab.

volitusi, tuleks ergutada liikmesriikide ja komisjoni vahelist
koostööd selles valdkonnas.

(24) Fondist toetatavate meetmete tõhusus ja mõju sõltuvad ka
(17) Komisjoni poolt vastu võetud strateegiliste suuniste alusel

peaks iga liikmesriik ette valmistama mitmeaastase programmdokumendi, milles arvestatakse liikmesriigi konkreetset olukorda ja vajadusi ja milles määratletakse tema
arengustrateegia, mis peaks olema aastaprogrammides
loetletud meetmete rakendamise raamistikuks.

nende hindamisest ja tulemuste levitamisest. Sellega seoses
tuleks selgelt kindlaks määrata liikmesriikide ja komisjoni
vastutus ning hindamise usaldusväärsust ja sellega seotud
teabe kvaliteeti tagav kord.

(25) Meetmeid tuleks hinnata, pidades silmas vahekokkuvõtet ja
(18) Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom)

nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) (1) (edaspidi „finantsmäärus”) artikli 53 lõike 1 punktis b viidatud ühist
haldamist silmas pidades tuleks täpsustada tingimusi, mis
lubavad komisjonil täita oma ülesandeid Euroopa Liidu
üldeelarve täitmisel, ning selgitada liikmesriikidega koostöö
tegemise kohustusi. Kõnealuste tingimuste kohaldamise
puhul oleks komisjonil võimalik veenduda, et liikmesriigid
kasutavad fondi seaduslikul ja nõuetekohasel viisil ning
kooskõlas finantsmääruse artiklis 27 ja artikli 48 lõikes 2
sätestatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega.

mõju hindamist ning hindamisprotsess tuleks integreerida
projekti järelevalvekorraldusse.

(26) Pidades silmas ühendusepoolse rahastamise nähtavuse

tähtsust, peaks komisjon andma juhiseid sellele kaasa
aitamiseks, et iga asutuse, valitsusvälise organisatsiooni,
rahvusvahelise organisatsiooni või mis tahes muu organi
puhul teadvustataks piisavalt toetust, mis see on fondist
saanud, võttes arvesse teiste ühiselt hallatavate vahendite,
näiteks struktuurifondide puhul kasutatavat praktikat.

(27) Käesolevas otsusega kehtestatakse programmi kogu kestus(19) Liikmesriikidele olemasolevate iga-aastaste vahendite eral-

damiseks tuleks kehtestada objektiivsed kriteeriumid. Need
kriteeriumid peaksid arvesse võtma liikmesriikides seaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike koguarvu ning
uute vastu võetud kolmandate riikide kodanike koguarvu
teatava kontrollperioodi jooksul.

(20) Liikmesriigid peaksid võtma vastu vajalikud meetmed, et

tagada haldus- ja kontrollisüsteemi nõuetekohane toimimine ja rakendamise kvaliteet. Selleks oleks vajalik
kehtestada üldpõhimõtted ja vajalikud funktsioonid, mida
kõik programmid peaksid täitma.

(21) Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele

peaksid fondi meetmete rakendamise ja kontrolli eest
vastutama eelkõige liikmesriigid.

ajaks rahastamispakett Euroopa Parlamendi, nõukogu ja
komisjoni 17. mai 2006. aasta eelarvedistsipliini ja
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (2) punkti 38 tähenduses, ilma et see
piiraks eelarvepädevate institutsioonide asutamislepingus
määratletud volitusi.

(28) Kuna käesoleva otsuse eesmärki, nimelt liikmesriikide

vastuvõtvatesse ühiskondadesse kolmandate riikide kodanike integreerumise edendamist kooskõlas ühiste aluspõhimõtetega, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning
seetõttu on käesoleva meetme ulatuse ja toime tõttu seda
parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta
meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev
otsus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(29) Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks
(22) Mitmeaastaste programmide ja aastaprogrammide tõhusa ja

nõuetekohase rakendamise tagamiseks tuleks täpsustada
liikmesriikide kohustusi seoses haldus- ja kontrollisüsteemide, kulude tõendamise ning eeskirjade eiramise ja
ühenduse õiguse rikkumise ennetamise, avastamise ja
kõrvaldamisega. Haldus- ja kontrollisüsteemidega seoses
on eelkõige vaja kehtestada kord, mille kohaselt liikmesriigid tagavad asjakohaste süsteemide olemasolu ja rahuldava
toimimise.
(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ,
Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).

vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni
rakendusvolituste kasutamise menetlused (3).

(30) Fondi õigeaegse rakendamise tagamiseks tuleks käesolevat

otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2007.
(2) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(3) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega
2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
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(31) Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse

asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklitele 1 ja 2 ei osale Taani käesoleva otsuse
vastuvõtmisel ning see ei ole temale siduv ega tema suhtes
kohaldatav.

(32) Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse

asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa
seisukohta käsitleva protokolli artiklile 3 on Iirimaa
6. septembri 2005. aasta kirjaga teatanud oma soovist
osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.
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3. Otsust ei kohaldata kolmandate riikide kodanike suhtes, kes
on esitanud varjupaigataotluse, mille suhtes ei ole veel lõplikku
otsust vastu võetud, või kellel on pagulasseisund või täiendava
kaitse seisund või kes tunnistatakse pagulaseks või kes saavad
täiendavat kaitset vastavalt nõukogu 29. aprilli 2004. aasta
direktiivile 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma,
et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava
isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (1).
4. Kolmanda riigi kodanik on isik, kes ei ole liidu kodanik
asutamislepingu artikli 17 lõike 1 tähenduses.
Artikkel 2

(33) Vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse

asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa
seisukohta käsitleva protokolli artiklile 3 on Ühendkuningriik 27. oktoobri 2005. aasta kirjaga teatanud oma
soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

I PEATÜKK

SISU, EESMÄRGID JA MEETMED

Artikkel 1
Sisu ja reguleerimisala
1. Käesoleva otsusega asutatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist
2007 kuni 31. detsembrini 2013 Euroopa Kolmandate Riikide
Kodanike Integreerimise Fond (edaspidi „fond”) osana ühtsest
raamistikust, mis hõlmab samuti otsust nr 573/2007/EÜ, otsust
nr 574/2007/EÜ ning otsust nr 575/2007/EÜ, et aidata kaasa
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tugevdamisele ning
solidaarsuse põhimõtte kohaldamisele liikmesriikide vahel.

Käesoleva otsusega määratakse kindlaks eesmärgid, mille
saavutamisele fond kaasa aitab, selle rakendamine, olemasolevad
rahalised vahendid ja kriteeriumid olemasolevate rahaliste
vahendite eraldamiseks.

Fondi üldeesmärk
1. Fondi üldeesmärk on toetada liikmesriikide jõupingutusi
võimaldamaks erineva majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise,
usulise, keelelise ning etnilise taustaga kolmandate riikide
kodanikel täita elamisloa saamise tingimusi ja hõlbustada nende
integreerumist Euroopa ühiskondadesse.
Fond keskendub peamiselt meetmetele, mis on seotud hiljuti
saabunud kolmandate riikide kodanike integreerumisega.
2. Lõikes 1 nimetatud eesmärgi edendamiseks toetab fond
kolmandate riikide kodanike kõigisse ühiskonna valdkondadesse
integreerimise siseriiklike strateegiate väljatöötamist ja rakendamist, võttes eelkõige arvesse seda, et integratsioon on kahesuunaline, kõigi sisserännanute ja liikmesriikide kodanike
vastastikuse kohanemise dünaamiline protsess.
3. Fond toetab liikmesriikide või komisjoni algatusel tehnilise
abi rahastamist.
Artikkel 3
Konkreetsed eesmärgid
Fond toetab järgmiste konkreetsete eesmärkide saavutamist:
a)

kolmandate riikide kodanikega seotud ja nende integratsiooniprotsessi toetavate vastuvõtumenetluste väljatöötamise ja rakendamise lihtsustamine;

b)

hiljuti saabunud kolmandate riikide kodanike liikmesriikidesse integreerimise protsessi väljatöötamine ja rakendamine;

c)

liikmesriikide suutlikkuse suurendamine seoses kolmandate
riikide kodanikele suunatud integratsioonipoliitika ja
-meetmete väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ning
hindamisega;

d)

teabe- ja parimate tavade vahetus ning koostöö liikmesriikides ja liikmesriikide vahel seoses kolmandate riikide
kodanikele suunatud integratsioonipoliitika ja -meetmete
väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ning hindamisega.

Otsusega kehtestatakse fondi haldamise eeskirjad, sealhulgas
finantseeskirjad, ning järelevalve- ja kontrollimehhanismid, mis
põhinevad kohustuste jagamisel komisjoni ja liikmesriikide vahel.

2. Otsust kohaldatakse kolmandate riikide kodanike suhtes, kes
viibivad kolmanda riigi territooriumil ja kes järgivad konkreetseid siseriiklikus õiguses sätestatud lahkumiseelseid meetmeid,
kaasa arvatud tingimusi, mis käsitlevad suutlikkust selle
liikmesriigi ühiskonda integreeruda.

(1) ELT L 304, 30.9.2004, lk 12.
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Artikkel 4

f)

Abikõlblikud meetmed liikmesriikides
1. Artikli 3 punktis a nimetatud eesmärgi osas toetab fond
liikmesriikide meetmeid, mis:
a)

lihtsustavad vastuvõtumenetluste väljatöötamist ja rakendamist liikmesriikide poolt, muu hulgas toetades konsultatsioone asjaomaste huvigruppidega ja eksperdiabi või
teabevahetust erinevate rahvuste või kolmandate riikide
kodanike kategooriate suhtes kohaldatavate lähenemisviiside osas;

b)

tõhustavad vastuvõtumenetluste rakendamist ning muudavad need kolmandate riikide kodanikele kättesaadavamaks,
muu hulgas kasutades kasutajasõbralikku kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiat, teavituskampaaniaid ja valikumenetlusi;

c)

valmistavad kolmandate riikide kodanikke ette paremaks
integreerumiseks vastuvõtvasse ühiskonda, toetades reisieelseid ettevalmistusmeetmeid, nagu kutseõpe, teabepaketid,
laiapõhjalised kodakondsusteemalised ja keelekursused
päritoluriigis, mis võimaldavad neil omandada integreerumiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

2. Artikli 3 punktis b nimetatud eesmärgi osas toetab fond
liikmesriikide meetmeid, mis:
a)

b)

käivitavad programme ja korraldavad tegevusi, mille
eesmärgiks on tutvustada vastuvõtvat ühiskonda hiljuti
saabunud kolmandate riikide kodanikele ning võimaldada
neil omandada põhiteadmised vastuvõtva ühiskonna keele,
ajaloo, institutsioonide, sotsiaalmajanduslike tegurite, kultuurielu ning põhinormide ja -väärtuste kohta, ning
täiendavad selliseid olemasolevaid programme ja tegevusi;
arendavad ja parandavad nimetatud programmide ja
tegevuste kvaliteeti kohalikul ja piirkondlikul tasandil,
pannes erilist rõhku ühiskonnas toimetuleku õpetusele;

c)

suurendavad selliste programmide ja tegevuste sobivust
konkreetsetele gruppidele, nagu nende isikute ülalpeetavad,
kelle suhtes kohaldatakse vastuvõtumenetlusi, lapsed,
naised, vanurid, kirjaoskamatud või puuetega isikud;

d)

suurendavad selliste programmide ja tegevuste paindlikkust,
eelkõige osaajaliste kursuste, kiirkursuste, kaug- või e-õppe
süsteemide või samalaadsete võimaluste kaudu, mis
võimaldavad kolmandate riikide kodanikel programme ja
tegevusi läbida töötamise või õppimise ajal;

e)

töötavad kõnealused programmid või tegevused välja ja
rakendavad need, võttes sihtgrupiks noored kolmandate
riikide kodanikud, kes seisavad seoses identiteediküsimustega silmitsi eriliste sotsiaalsete ja kultuuriliste väljakutsetega;
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töötavad välja sellised programmid või tegevused, mis
toetavad kolmandate riikide kodanike, kellel on kõrge
kvalifikatsioon või kvalifikatsioon, vastuvõtmist ja nende
integreerumise protsessi.

3. Artikli 3 punktides c ja d nimetatud eesmärkide osas toetab
fond liikmesriikide ja liikmesriikide vahelisi meetmeid, mis:

a)

parandavad kolmandate riikide kodanike juurdepääsu
avaliku ja erasektori kaupadele ja teenustele, muu hulgas
vahendusteenuste, suulise ja kirjaliku tõlke teenuste ja
personali erinevate kultuuride alase teadlikkuse tõstmise
teel;

b)

moodustavad jätkusuutlikke organisatsioonistruktuure integratsiooni ja mitmekesisuse haldamiseks, edendavad kestvat
ja jätkusuutlikku osalemist ühiskondlikus ja kultuurielus
ning töötavad välja erinevate asjaomaste sidusgruppide
vahelisi koostööviise, võimaldades erineva astme ametnikel
kiiresti saada teavet teiste liikmesriikide kogemuste ja tavade
kohta ning võimaluse korral vahendeid koondada;

c)

arendavad ja rakendavad kultuuride alast koolitust, suutlikkuse suurendamist ning mitmekesisuse haldamist ning
avalik-õiguslike ja eraõiguslike teenusepakkujate, sealhulgas
haridusasutuste töötajate koolitust;

d)

tugevdavad valmidust kooskõlastada, rakendada ja hinnata
kolmandate riikide kodanikele suunatud siseriiklikke integratsioonistrateegiaid ning teostada nende üle järelevalvet
valitsuse eri tasanditel ja ametkondades;

e)

aitavad kaasa vastuvõtumenetluste või lõikes 2 osutatud
programmide ja tegevuste hindamisele, toetades representatiivseid küsitlusi neist kasu saanud kolmandate riikide
kodanike ja/või asjaomaste sidusgruppide seas, nagu näiteks
ettevõtjad, valitsusvälised organisatsioonid ja piirkondlikud
või kohalikud asutused;

f)

tutvustavad ja rakendavad süsteeme, et koguda ja analüüsida teavet eri kategooriatesse kuuluvate kolmandate riikide
kodanike vajaduste kohta kohalikul või piirkondlikul
tasandil, kaasates foorumeid kolmandate riikide kodanikega
konsulteerimiseks ja teabevahetuseks sidusgruppide vahel
ning viies sisserännanute kogukondades läbi küsitlusi selle
kohta, kuidas neid vajadusi kõige paremini rahuldada;

g)

toetavad integratsioonipoliitika aluseks olevat kahesuunalist
protsessi, töötades välja arutelufoorumid kolmandate
riikide kodanikele, arendades sidusrühmadevahelist teabevahetust ning luues kultuuride- ja religioonidevahelisi ja
usulisi arutelufoorumeid eri kogukondade vahel ja/või
kogukondade ning poliitiliste ja otsuseid tegevate asutuste
vahel;

h)

töötavad välja näitajad ja võrdleva hindamise süsteemi
liikmesriigi saavutatud edusammude mõõtmiseks;
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töötavad välja kvaliteetsed vahendid integratsioonipoliitika
ja -meetmete üle järelevalve teostamiseks ning nende
hindamise süsteemid;

suurendavad vastuvõtvas ühiskonnas rände omaksvõtmist
ja integratsioonimeetmete omaksvõtmist eelkõige meediaväljaannetes asetleidvate teadlikkuse suurendamise kampaaniate kaudu.

Artikkel 5

L 168/23
II PEATÜKK
TOETAMISE PÕHIMÕTTED

Artikkel 6
Vastastikune täiendavus, kooskõlastatus ja vastavus
1. Fond annab toetust, mis täiendab riiklikke, piirkondikke ja
kohalikke meetmeid, integreerides need ühenduse prioriteetidega.

Ühenduse meetmed
1. Komisjoni algatusel võib kuni 7 % fondi olemasolevatest
vahenditest kasutada sisserände- ja integratsioonipoliitikaga
seotud riikidevaheliste meetmete või kogu ühenduse huvidele
vastavate meetmete (edaspidi „ühenduse meetmed”) rahastamiseks.

2. Selleks et olla rahastamiseks abikõlblikud, peavad ühenduse
meetmed eelkõige:

a)

b)

edendama ühendusesisest koostööd ühenduse õiguse ja
heade tavade rakendamisel sisserände valdkonnas ning
rakendama häid tavasid integratsiooni vallas;

toetama selliste riikidevaheliste koostöövõrgustike ja katseprojektide loomist, mis põhinevad innovatsiooni edendamiseks, kogemuste ja heade tavade vahetamise
lihtsustamiseks ja integratsioonipoliitika kvaliteedi parandamiseks kahe või enama liikmesriigi organite riikidevahelistel partnerlussuhetel;

c)

toetama riikidevahelisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid;

d)

toetama uuringuid, teabe levitamist ja vahetamist seoses
parimate tavade ja kõigi teiste sisserände ja integratsioonipoliitika aspektidega, sealhulgas nüüdisaegse tehnoloogia
kasutamisega;

Eelkõige selleks, et tagada kolmandate riikide kodanike integreerimist käsitleva ühenduse poliitika järjepidevus, peavad käesoleva
fondi abil rahastatavad meetmed olema konkreetsed ning
täiendama ESFist ja Euroopa Pagulasfondist rahastatavaid
meetmeid.

2. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et fondist ja liikmesriikide
antav toetus oleks kooskõlas ühenduse tegevuse, poliitika ja
prioriteetidega. Eelkõige tuleb kooskõla silmas pidada artiklis 16
osutatud mitmeaastase programmi puhul.

3. Fondist rahastatavad toimingud vastavad asutamislepingu
sätetele ja nende kohaselt vastu võetud õigusaktidele.

Artikkel 7
Programmitöö
1. Fond eesmärkide saavutamiseks tegutsetakse mitmeaastase
programmiperioodi (2007–2013) raames, mille kohta tehakse
vahekokkuvõte vastavalt artiklile 20. Mitmeaastase programmitöö süsteem hõlmab prioriteete, haldus-, otsustamis-, auditeerimis- ja tõendamismenetlust.

2. Komisjoni heaks kiidetud mitmeaastaseid programme
rakendatakse aastaprogrammide kaudu.

Artikkel 8
e)

f)

toetama katseprojekte ja uuringuid, mille abil püütakse
leida võimalusi uute koostöövormide loomiseks ühenduses
sisserände ja integratsiooni valdkonnas ja milles käsitletakse
ühenduse õigust sisserände valdkonnas;

toetama ühiste statistiliste vahendite, meetodite ja näitajate
väljatöötamist ja kohaldamist liikmesriikide poolt, et mõõta
sisserände ja integratsiooni valdkonnas asetleidvaid poliitilisi arenguid.

3. Aasta tööprogramm, milles sätestatakse ühenduse meetmete
prioriteedid, võetakse vastu vastavalt artikli 52 lõikes 2 osutatud
menetlusele.

Meetmete subsidiaarsus ja proportsionaalsus
1. Artiklites 17 ja 19 osutatud mitmeaastaste programmide ja
aastaprogrammide elluviimise eest vastutavad liikmesriigid
sobival piirkondlikul tasandil vastavalt nende konkreetsele
institutsioonilisele süsteemile. Vastutust teostatakse käesoleva
otsuse kohaselt.

2. Auditeerimissätete raames komisjoni ja liikmesriikide poolt
kasutatavad vahendid sõltuvad ühenduse toetuse suurusest. Sama
põhimõtet kohaldatakse hindamist käsitlevate sätete ning
mitmeaastaseid programme ja aastaprogramme käsitlevate
aruannete suhtes.
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2. Fondi iga-aastased assigneeringud määravad eelarvepädevad
institutsioonid finantsraamistiku piires.

Rakendamismeetodid
1. Ühenduse eelarvest fondile eraldatud osa täidetakse vastavalt
finantsmääruse artikli 53 lõike 1 punktile b, välja arvatud
artiklis 5 osutatud ühenduse meetmete ja artiklis 14 osutatud
tehnilise abi puhul. Liikmesriigid ja komisjon tagavad usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimise.
2. Komisjon kasutab oma volitusi Euroopa Liidu üldeelarve
täitmisel järgmiselt:
a)

komisjon kontrollib vastavalt artiklis 30 kirjeldatud
menetlusele haldus- ja kontrollisüsteemide olemasolu ja
nõuetekohast toimimist liikmesriikides;

b)

komisjon lükkab edasi või peatab maksete tegemise
täielikult või osaliselt vastavalt artiklites 39 ja 40 kirjeldatud
menetlustele, kui liikmesriigid haldus- ja kontrollisüsteemid
ei toimi, ning kohaldab mis tahes muid vajalikke
finantskorrektsioone vastavalt artiklites 43 ja 44 kirjeldatud
menetlustele.
Artikkel 10

3. Komisjon koostab iga-aastase soovitusliku jaotuse liikmesriikide vahel vastavalt artiklis 12 kehtestatud kriteeriumitele.
Artikkel 12
Iga-aastane vahendite jaotamine liikmesriikide abikõlblike
meetmete jaoks
1. Iga liikmesriik saab fondi iga-aastastest eraldistest fikseeritud
summa 500 000 eurot.
Euroopa Liiduga ajavahemikul 2007–2013 ühinevatele riikidele
on see summa ajavahemiku 2007–2013 järelejäänud osaks
500 000 eurot aastas alates nende ühinemisele järgnevast aastast.
2. Ülejäänud osa olemasolevatest vahenditest jagatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:
a)

40 % võrdeliselt eelnenud kolme aasta jooksul liikmesriikides seaduslikult elanud kolmandate riikide kodanike
keskmise koguarvuga ja

b)

60 % võrdeliselt nende kolmandate riikide kodanike arvuga,
kes on liikmesriikidelt saanud loa elada selle liikmesriigi
territooriumil kolme eelnenud aasta jooksul.

Partnerlus
1. Iga liikmesriik korraldab vastavalt kehtivatele siseriiklikele
eeskirjadele ja tavadele partnerluse asutuste ja organitega, kes on
kaasatud mitmeaastase programmi rakendamisse või kes asjaomase liikmesriigi hinnangul võivad anda olulise panuse
mitmeaastase programmi arendamisse.
Sellised asutused ja organid võivad hõlmata pädevaid piirkondlikke, kohalikke, munitsipaal- ja muid avaliku sektori ametiasutusi ning rahvusvahelisi organisatsioone ja kodanikuühendusi,
nagu näiteks valitsusvälised organisatsioonid, sealhulgas sisserännanute organisatsioonid, ja tööturu osapooled.

3. Lõike 2 punktis b nimetatud arvutuste puhul ei hõlmata
siiski järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuid:
a)

hooajatöölised vastavalt siseriikliku õiguse määratlusele;

b)

kolmandate riikide kodanikud, kes on riiki lubatud
õpinguteks, õpilasvahetuse, tasustamata koolituse või
vabatahtliku teenistuse raames vastavalt nõukogu direktiivile 2004/114/EÜ (1);

c)

kolmandate riikide kodanikud, kes on liikmesriiki lubatud
teadusliku uurimistöö eesmärgil vastavalt nõukogu direktiivile 2005/71/EÜ (2);

d)

kolmandate riikide kodanikud, kelle liikmesriikidelt saadud
luba on pikendatud või kelle staatus on muutunud, kaasa
arvatud kolmandate riikide kodanikud, kes on saanud
pikaajalise elaniku staatuse vastavalt nõukogu direktiivile
2003/109/EÜ.

Nimetatud partnerlus peab hõlmama vähemalt liikmesriikide
poolt ESFi vahendite haldamiseks määratud rakendusasutusi ja
Euroopa Pagulasfondi vastutavat asutust.
2. Sellise partnerluse raames järgitakse täielikult iga partnerite
kategooria institutsioonilisi, õiguslikke ja finantsvolitusi.
III PEATÜKK
FINANTSRAAMISTIK

4. Kontrollarvudeks on komisjoni (Eurostat) värskeimad statistilised andmed, mis vastavalt ühenduse õigusaktidele põhinevad liikmesriikide esitatud andmetel.

Artikkel 11
Koguvahendid
1. Rahastamispakett käesoleva otsuse rakendamiseks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 on
825 miljonit eurot.

Juhul kui liikmesriigid ei ole komisjonile (Eurostatile) asjaomaseid statistilisi andmeid esitanud, esitavad nad võimalikult kiiresti
esialgsed andmed.
(1) ELT L 375, 23.12.2004, lk 12.
(2) ELT L 289, 3.11.2005, lk 15.
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Artikkel 14

Enne kõnealuste andmete tunnistamist kontrollarvudeks, hindab
komisjon (Eurostat) asjaomase statistilise teabe kvaliteeti, võrreldavust ja täielikkust vastavalt tavapärasele töökorrale. Komisjoni
(Eurostati) taotlusel peavad liikmesriigid esitama talle kogu
vajaliku teabe.

Artikkel 13

L 168/25

Tehniline abi komisjoni algatusel
1. Komisjoni algatusel ja/või nimel võidakse fondi iga-aastastest
vahenditest maksimaalselt 500 000 euro ulatuses rahastada
käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikke ettevalmistusmeetmeid,
järelevalve-, haldus- ja tehnilise abi meetmeid ning samuti
hindamis-, auditeerimis- ja kontrollimeetmeid.

Rahastamisstruktuur
1. Finantseraldised fondist on toetuste vormis.

2. Kõnealused meetmed hõlmavad järgmist:
a)

hindamised, ekspertide aruanded, statistika ja uuringud,
sealhulgas fondi üldise toimimise kohta;

b)

liikmesriikide, lõplike abisaajate ja üldsuse teavitamise
meetmed, sealhulgas teadlikkuse suurendamise kampaaniad
ning fondist rahastatavate projektide ühine andmebaas;

3. Eraldised fondist täiendavad liikmesriikide poolt käesoleva
otsusega hõlmatud meetmete jaoks eraldatud avaliku sektori või
samaväärseid kulutusi.

c)

juhtimiseks, järelevalveks, kontrollimiseks ja hindamiseks
kasutatavate arvutisüsteemide paigaldamine, kasutamine ja
omavahel ühendamine;

4. Ühenduse toetus projektidele ei või artikli 4 alusel
liikmesriikide rakendatavate meetmete korral ületada 50 %
konkreetse meetme kogumaksumusest.

d)

ühise hindamis- ja järelevalveraamistiku kavandamine ning
samuti näitajate süsteemide kavandamine, võttes vajadusel
arvesse siseriiklikke näitajaid;

Artiklis 16 määratletud strateegilistes suunistes kindlaks määratud konkreetseid prioriteete käsitlevate projektide puhul võib
seda osakaalu suurendada kuni 75 %.

e)

hindamismeetodite täiendamine ja teabevahetus kõnealuse
valdkonna tavade osas;

f)

liikmesriikide poolt vastavalt V peatükile määratud ametiasutustele suunatud teavitamis- ja koolitusmeetmed, mis
täiendavad liikmesriikide jõupingutusi oma ametiasutustele
juhiste andmisel kooskõlas artikli 30 lõikega 2.

2. Fondi poolt toetatavaid meetmeid kaasrahastatakse avaliku
sektori või eraallikatest, need on mittetulundusliku olemusega
ning need pole abikõlblikud rahastamiseks muudest Euroopa
Liidu üldeelarvega kaetud allikatest.

Ühtekuuluvusfondist vahendeid saavate liikmesriikide puhul
suurendatakse ühenduse toetuse osakaalu 75 %ni.

5. IV peatükis sätestatud programmitöö rakendamise raames
valivad liikmesriigid rahastamiseks välja projektid järgmiste
miinimumkriteeriumide alusel:

a)

Artikkel 15
Liikmesriikide algatusel antav tehniline abi

olukord ja vajadused asjaomases liikmesriigis;

b)

kulutuste kulutõhusus, pidades muu hulgas silmas projektiga seotud isikute arvu;

1. Asjaomase liikmesriigi algatusel võidakse fondist rahastada
ettevalmistus-, haldus-, järelevalve-, hindamis-, teavitamis- ja
kontrollimeetmeid ning meetmeid fondi rakendamiseks vajaliku
haldussuutlikkuse tugevdamiseks.

c)

rahastamist taotleva organisatsiooni ja iga partnerorganisatsiooni kogemus, ekspertteadmised, usaldusväärsus ning
rahaline panus;

2. Iga aastaprogrammi raames tehniliseks abiks eraldatav
summa ei või ületada:

d)

mil määral projekt täiendab teisi Euroopa Liidu üldeelarvest
või siseriiklike programmide osana rahastatavaid meetmeid.

6. Üldjuhul antakse ühenduse finantsabi fondist toetatavatele
meetmetele kuni kolmeks aastaks, tingimusel et esitatakse
korrapäraseid eduaruandeid.

a)

ajavahemikul 2007–2010 7 % liikmesriigile aastas eraldatavast kaasrahastamise kogusummast, millele lisandub
30 000 eurot ja

b)

ajavahemikul 2011–2013 4 % liikmesriigile aastas eraldatavast kaasrahastamise kogusummast, millele lisandub
30 000 eurot.
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arvu näitajate abil, võttes arvesse proportsionaalsuse
põhimõtet. Näitajad peavad võimaldama mõõta edasiminekut võrreldes esialgse olukorraga ja eesmärkide mõjusust
prioriteetide elluviimisel;

IV PEATÜKK
PROGRAMMITÖÖ

Artikkel 16
f)

artiklis 10 sätestatud partnerluse põhimõtte rakendamiseks
valitud lähenemisviisi kirjeldus;

g)

rahastamiskava projekt, milles on iga prioriteedi ja aastaprogrammi kohta välja toodud kavandatav fondi osamaks
ning avalikust või erasektorist pärineva kaasrahastamise
kogusumma;

h)

selliste meetmete kirjeldus, mille eesmärgiks on tagada
vastastikune täiendavus ESFist rahastatavate meetmetega;

i)

mitmeaastase programmi avalikustamise tagamiseks kehtestatud sätted.

Strateegiliste suuniste vastuvõtmine
1. Komisjon võtab vastu strateegilised suunised, milles esitatakse fondi tegevuse raamistik, arvestades tehtud edusamme
ühenduse õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel sisserände
ja teistes kolmandate riikide kodanike integreerimisega seotud
valdkondades ja fondi finantsvahendite soovituslikku jaotust
asjaomasel ajavahemikul.

2. Kõnealuste suuniste kaudu viiakse fondi iga eesmärgi puhul
eelkõige ellu ühenduse prioriteete eesmärgiga edendada ühiseid
aluspõhimõtteid.

3. Komisjon võtab 31. juuliks 2007 vastu strateegilised
suunised mitmeaastase programmiperioodi kohta.

4. Strateegilised suunised võetakse vastu vastavalt artikli 52
lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 17
Siseriiklike mitmeaastaste programmide ettevalmistamine
ja heakskiitmine
1. Artiklis 16 osutatud strateegiliste suuniste alusel esitab iga
liikmesriik mitmeaastase programmi kavandi, mis koosneb
järgmistest elementidest:

a)

liikmesriigis valitseva olukorra kirjeldus, mis käsitleb siseriiklike integratsioonistrateegiate rakendamist ühiste aluspõhimõtete valguses ning vajadusel siseriiklike vastuvõtu- ja
tutvustusprogrammide väljatöötamist ja rakendamist;

b)

kõnealuse liikmesriigi vajaduste analüüs seoses siseriiklike
integratsioonistrateegiatega ja vajaduse korral vastuvõtu- ja
tutvustusprogrammidega ning tegevuseesmärgid nimetatud
vajaduste rahuldamiseks mitmeaastase programmiga hõlmatud ajavahemiku jooksul;

c)

eesmärkide saavutamiseks kohase strateegia esitamine ja
nende saavutamisega seotud prioriteedid ning prioriteetide
elluviimiseks kavandatud meetmete kirjeldus;

d)

andmed selle kohta, kas nimetatud strateegia on kooskõlas
teiste piirkondlike, riiklike ja ühenduse vahenditega;

e)

teave prioriteetide ja nende konkreetsete eesmärkide kohta.
Kõnealuseid eesmärke peab olema võimalik mõõta piiratud

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile oma mitmeaastase programmi kavandi hiljemalt neli kuud pärast seda, kui komisjon on
koostanud strateegilised suunised asjaomaseks ajavahemikuks.

3. Mitmeaastase programmi kavandi heakskiitmise eesmärgil
analüüsib komisjon järgmist:

a)

mitmeaastase programmi kavandi kooskõla fondi eesmärkide ja artiklis 16 määratletud strateegiliste suunistega,

b)

mitmeaastase programmi kavandis esitatud meetmete
asjakohasust seoses kavandatava strateegiaga;

c)

liikmesriigi poolt fondi meetmete rakendamiseks kehtestatud haldus- ja kontrollimenetluste vastavust käesoleva
otsuse sätetele;

d)

mitmeaastase programmi kavandi vastavust ühenduse
õigusele ja eelkõige isikute vaba liikumise tagamist toetavale
ühenduse õigusele koostoimes välispiirikontrolli, varjupaika
ja sisserännet käsitlevate kõrvalmeetmetega.

4. Kui mitmeaastase programmi kavand ei ole komisjoni
hinnangul strateegiliste suunistega kooskõlas ega/või ei vasta
käesoleva otsuse sätetele, millega kehtestatakse haldus- ja
kontrollisüsteemid, või ei ole vastavuses ühenduse õigusega,
palub komisjon liikmesriigil esitada kogu vajalik lisateave ning
vajadusel vaadata mitmeaastase programmi kavand vastavalt läbi.

5. Komisjon kiidab mitmeaastase programmi heaks kolme kuu
jooksul pärast selle ametlikku esitamist vastavalt artikli 52
lõikes 2 osutatud menetlusele.
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asjaomasele liikmesriigile eraldatud summa ja millise ajavahemiku kulutused on abikõlblikud.

Mitmeaastaste programmide muutmine
Artikkel 20
1. Asjaomase liikmesriigi või komisjoni algatusel vaadatakse
mitmeaastane programm läbi ning vajaduse korral muudetakse
seda ülejäänud programmitöö perioodiks, et võtta rohkem või
muul viisil arvesse ühenduse prioriteete. Mitmeaastase programmi võib läbi vaadata hindamiste tulemusel ja/või pärast
rakendamisel tekkinud raskusi.
2. Komisjon võtab otsuse mitmeaastase programmi muutmise
heakskiitmise kohta vastu võimalikult kiiresti pärast asjaomase
liikmesriigi vastava ametliku taotluse esitamist. Mitmeaastast
programmi muudetakse vastavalt artikli 52 lõikes 2 osutatud
menetlusele.
Artikkel 19
Aastaprogrammid
1. Komisjoni heaks kiidetud mitmeaastaseid programme
rakendatakse aastaprogrammide kaudu.

Mitmeaastase programmi vahekokkuvõte
1. Komisjon vaatab strateegilised suunised läbi ning võtab
vajaduse korral 31. märtsiks 2010 vastu muudetud strateegilised
suunised ajavahemikuks 2011–2013.
2. Selliste muudetud strateegiliste suuniste vastuvõtmise korral
vaatab iga liikmesriik oma mitmeaastase programmi läbi ning
vajaduse korral muudab seda.
3. Artiklis 17 sätestatud siseriiklike mitmeaastaste programmide ettevalmistamist ja heakskiitmist käsitlevaid eeskirju
kohaldatakse mutatis mutandis nende muudetud mitmeaastaste
programmide ettevalmistamise ja heakskiitmise suhtes.
4. Muudetud strateegilised suunised võetakse vastu vastavalt
artikli 52 lõikes 2 osutatud menetlusele.
V PEATÜKK

2. Komisjon teavitab liikmesriike iga aasta 1. juuliks hinnangulistest summadest, mis neile järgmiseks aastaks iga-aastase
eelarvemenetluse käigus tehtavatest kogueraldistest eraldatakse ja
mis arvestatakse artikli 12 alusel.

HALDUS- JA KONTROLLISÜSTEEMID

Artikkel 21
Rakendamine

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga aasta 1. novembriks
järgmise aasta programmi kavandi, mis on koostatud vastavalt
mitmeaastasele programmile ning koosneb järgmistest elementidest:

Komisjon vastutab käesoleva otsuse rakendamise eest ja võtab
vastu vajalikud rakenduseeskirjad.
Artikkel 22

a)

aastaprogrammi alusel rahastatavate projektide valiku
üldeeskirjad;

b)

aastaprogrammi alusel toetatavate ülesannete kirjeldus;

c)

fondist antava toetuse kavandatav jaotus programmi
erinevate meetmete vahel ja summa, mida taotletakse
artiklis 15 sätestatud tehnilise abi jaoks, et aastaprogrammi
rakendada.

4. Komisjon võtab liikmesriigi aastaprogrammi kavandi läbivaatamisel arvesse fondile eelarvemenetluse käigus eraldatud
assigneeringute lõplikku summat.
Komisjon teatab asjaomasele liikmesriigile ühe kuu jooksul alates
aastaprogrammi kavandi ametlikust esitamisest, kas selle saab
heaks kiita. Kui aastaprogrammi kavand ei ole mitmeaastase
programmiga kooskõlas, palub komisjon kõnealusel liikmesriigil
esitada kogu vajaliku teabe ning vajadusel aastaprogrammi
kavandit vastavalt muuta.
Komisjon võtab aastaprogrammi heakskiitva rahastamisotsuse
vastu kõnealuse aasta 1. märtsiks. Otsuses märgitakse

Haldus- ja kontrollisüsteemide üldalused
Liikmesriikide kehtestatud mitmeaastaste programmide haldusja kontrollisüsteemides nähakse ette:
a)

asjaomaste haldus- ja kontrolliorganite ülesannete määratlus ja organisisene jaotus;

b)

selliste organite vaheliste ja siseste ülesannete lahususe
põhimõttest kinnipidamine;

c)

piisavad vahendid igale organile talle kogu fondist kaasrahastatavate meetmete rakendamise perioodiks antud ülesannete täitmiseks;

d)

aastaprogrammide deklareeritud kulutuste õigsuse ja korrakohasuse tagamise kord;

e)

usaldusväärsed raamatupidamis-, järelevalve- ja finantsaruandlussüsteemid elektroonilisel kujul;

f)

aruandlus- ja järelevalvesüsteem juhul, kui vastutav organ
usaldab ülesannete täitmise mõnele teisele organile;

L 168/28

Euroopa Liidu Teataja

ET

g)

ülesannete täitmiseks vajalike menetlusjuhiste olemasolu;

h)

süsteemi toimimise auditeerimise kord;

i)

süsteemid ja kord piisava kontrolljälje tagamiseks;

j)

eeskirjade eiramise ja alusetult makstud summade tagasinõudmise aruandlus- ja järelevalvemenetlused.
Artikkel 23

28.6.2007

b)

omab vajalikku infrastruktuuri hõlpsaks suhtlemiseks suure
hulga kasutajatega ja teiste liikmesriikide vastutavate
organite ja komisjoniga;

c)

tegutseb sellises halduslikus raamistikus, mis võimaldab tal
oma ülesandeid täita korrektselt ja huvide konflikti vältides;

d)

on võimeline kohaldama ühenduse vahendite fondijuhtimiseeskirju;

e)

omab rahalist ja haldussuutlikkust, mis on võrdeline tema
hallatavate ühenduse vahendite suurusega;

f)

omab enda käsutuses töötajaid, kellel on asjakohane
erialane kvalifikatsioon haldusalaseks tööks rahvusvahelises
keskkonnas.

Ametiasutuste määramine
1. Oma mitmeaastase programmi ja aastaprogrammide rakendamiseks määrab liikmesriik järgmised ametiasutused:
a)

b)

c)

d)

vastutav asutus: liikmesriigi funktsionaalne organ, liikmesriigi määratud siseriiklik avaliku sektori asutus või organ,
või liikmesriigi avalikke teenuseid osutav eraõiguslik asutus,
mis vastutab fondist toetust saava mitmeaastase programmi
ja aastaprogrammide haldamise eest ning kannab hoolt
komisjoniga suhtlemise eest;

2. Liikmesriik tagab vastutavale asutusele piisavad vahendid, et
see saaks jätkata oma ülesannete nõuetekohast täitmist kogu
ajavahemiku 2007–2013 vältel.
3. Komisjon võib abistada liikmesriike personali koolitamisel,
eelkõige seoses V–IX peatüki nõuetekohase kohaldamisega.

sertifitseerimisasutus: liikmesriigi poolt kuludeklaratsioone
enne nende komisjonile saatmist tõendama määratud
siseriiklik avaliku sektori asutus või organ, või sellise
asutuse või organina toimiv ametiisik;
auditeerimisasutus: liikmesriigi määratud siseriiklik avaliku
sektori asutus või organ, kes on oma ülesannetes vastutavast asutusest ja sertifitseerimisasutusest sõltumatu ja kes
vastutab haldus- ja kontrollisüsteemi tõhusa toimimise
kontrollimise eest;
vajaduse korral volitatud asutus.

Artikkel 25
Vastutava asutuse ülesanded
1. Vastutava asutuse ülesanne on hallata ja rakendada
mitmeaastast programmi kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega.
Eelkõige teeb vastutav asutus järgmist:
a)

konsulteerib partneritega vastavalt artiklile 10;

b)

esitab komisjonile artiklites 17 ja 19 osutatud mitmeaastaste programmide ja aastaprogrammide kavandid;

3. Artikli 22 punkti b kohaselt võivad mõned või kõik
käesoleva artikli lõikes 1 osutatud asutused olla ühe ja sama
organi osad.

c)

loob koostöömehhanismi ESFist ja Euroopa Pagulasfondist
rahastatavate meetmete rakendamiseks liikmesriigi poolt
määratud haldusasutustega;

4. Komisjon võtab artiklite 24 ja 28 rakenduseeskirjad vastu
vastavalt artikli 52 lõikes 2 osutatud menetlusele.

d)

korraldab vajadusel pakkumiskutsete ja ettepanekute esitamise kutsete esitamise ja levitab sellekohast teavet;

Artikkel 24

e)

korraldab fondist kaasrahastatavate projektide väljavalimise
kooskõlas artikli 13 lõikes 5 sätestatud kriteeriumidega;

f)

võtab vastu komisjoni tehtud maksed ja teeb makseid
lõplikele abisaajatele;

g)

tagab järjepidevuse ja vastastikuse täiendavuse fondist ning
teistest asjaomastest siseriiklikest ja ühenduse rahastamisvahenditest toimuva kaasrahastamise vahel;

2. Liikmesriik kehtestab eeskirjad, mis reguleerivad tema
suhteid lõikes 1 osutatud ametiasutustega ning nende suhteid
komisjoniga.

Vastutav asutus
1. Vastutav astutus vastab järgmistele miinimumtingimustele.
Vastutav asutus:
a)

on juriidiline isik, välja arvatud juhul, kui ta on liikmesriigi
funktsionaalne organ;
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h)

i)

j)

k)

l)
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tagab, et lõplikud abisaajad ja fondist kaasrahastatavates
meetmete rakendamisel osalevad muud organid kasutaksid
eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoode kõigi meetmega seotud tehingute kohta, ilma et
see piiraks siseriiklike raamatupidamiseeskirjade kohaldamist;

tagab, et artiklis 47 nimetatud fondi hindamine viiakse läbi
artikli 48 lõikes 2 sätestatud tähtaegade jooksul kooskõlas
komisjoni ja liikmesriigi vahel kokkulepitud kvaliteedistandarditega;

Vastutava asutuse ülesannete delegeerimine
1. Kui kõik või osa vastutava asutuse ülesannetest delegeeritakse volitatud asutusele, määrab vastutav asutus kindlaks
delegeeritud ülesannete ulatuse ning kehtestab delegeeritud
ülesannete täitmiseks üksikasjalikud menetlused, mis on kooskõlas artiklis 24 sätestatud tingimustega.
2. Kõnealused menetlused sisaldavad nõuet anda vastutavale
asutusele korrapäraselt teavet delegeeritud ülesannete tulemusliku täitmise ja selleks kasutatud vahendite kohta.
Artikkel 27
Sertifitseerimisasutus
1. Sertifitseerimisasutus:
a)

kehtestab korra, mis tagab kõikide piisava kontrolljälje
tagamiseks nõutavate kulusid ja auditeid käsitlevate dokumentide säilitamise kooskõlas artiklis 41 osutatud nõuetega;

m)

tagab, et auditeerimisasutus saaks artikli 28 lõikes 1
sätestatud auditite läbiviimiseks kogu vajaliku teabe kasutatud haldusmenetluste ja fondist kaasrahastatud projektide
kohta;

n)

tagab, et sertifitseerimisasutus saab kogu tõendamiseks
vajaliku teabe kuludega seotud menetluste ja kontrollide
kohta;

o)

koostab aastaprogrammide rakendamise kohta eduaruandeid ja lõpparuandeid, sertifitseerimisasutuse poolt tõendatud kuludeklaratsioone ja maksetaotlusi ning vajadusel
tagasimaksedeklaratsioone ja esitab need komisjonile;

p)

levitab teavet ja viib läbi nõustamist ning tutvustab toetust
saanud meetmete tulemusi;

q)

teeb koostööd komisjoniga ja vastutavate asutustega teistes
liikmesriikides;

r)

Artikkel 26

jälgib kaasrahastatud toodete üleandmist ja teenuste
osutamist ning meetmete puhul seda, et deklareeritud
kulud on tegelikult tehtud ning vastavad ühenduse ja
siseriiklikele eeskirjadele;

tagab raamatupidamisdokumentatsiooni registreerimis- ja
säilitamissüsteemi olemasolu elektroonilisel kujul asjaomase aastaprogrammi iga meetme jaoks ning vajalike
rakendamist käsitlevate andmete kogumise finantsjuhtimiseks, järelevalveks, kontrolliks ja hindamiseks;

kontrollib artikli 31 lõikes 6 osutatud suuniste järgimist
lõplike abisaajate poolt.

2. Liikmesriikides rakendatavate projektide haldamisega seonduvat vastutava asutuse tegevust võib rahastada artiklis 15
osutatud tehnilise abi vahenditest.
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tõendab, et:
i)

kuludeklaratsioon on õige ning koostatud kontrollitavatest tõendavatest dokumentidest ja usaldusväärsetest raamatupidamissüsteemidest lähtudes;

ii)

deklareeritud kulud vastavad kohaldatavatele ühenduse ja siseriiklikele eeskirjadele ning on tehtud seoses
rahastamiseks valitud meetmetega, kooskõlas asjaomase programmi suhtes kohaldatavate nõuetega ning
ühenduse ja siseriiklike eeskirjadega;

b)

tagab tõendamise eesmärgil piisava teabe saamise vastutavalt asutuselt kuludeklaratsioonides märgitud kulusid
käsitleva korra ja nende kulude kontrollimise kohta;

c)

võtab tõendamise eesmärgil arvesse kõiki auditeerimisasutuse poolt või vastutusel läbi viidud auditite tulemusi;

d)

säilitab komisjonile deklareeritud kulude raamatupidamisdokumendid elektroonilisel kujul;

e)

kontrollib ühenduse rahalise toetuse tagasinõudmise, vajadusel koos viivisega, kui see on avastatud rikkumisi silmas
pidades alusetult makstud;

f)

peab arvestust Euroopa Liidu üldeelarvega seoses tagasinõudmisele kuuluvate ja tagasinõutud summade kohta,
arvates need võimaluse korral järgmisest kuludeklaratsioonist maha.

2. Sertifitseerimisasutuse tegevust seoses liikmesriikides rakendatavate projektidega võib rahastada artiklis 15 osutatud tehnilise
abi vahenditest, eeldusel et arvestatakse kõnealuse asutuse
artiklis 23 kirjeldatud pädevust.
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Artikkel 28

VI PEATÜKK

Auditeerimisasutus

KOHUSTUSED JA KONTROLL

1. Auditeerimisasutus:

Artikkel 29
Liikmesriikide kohustused

a)

tagab auditite läbiviimise, et kontrollida haldus- ja kontrollisüsteemi toimimise tõhusust;

b)

tagab, et meetmete auditid viiakse läbi deklareeritud kulude
tõendamiseks vajaliku valimi alusel; valim esindab vähemalt
10 % iga aastaprogrammi kogu abikõlblikust kulust;

c)

esitab komisjonile kuue kuu jooksul alates mitmeaastase
programmi heakskiidu saamisest auditeerimisstrateegia, mis
hõlmab punktides a ja b nimetatud auditeid läbiviivaid
organeid, kindlustades peamiste fondi kaasrahastamisest
abisaajate auditeerimise ja auditite ühtlase jaotuse kogu
programmitöö perioodi vältel.

2. Kui käesoleva otsusega määratud auditeerimisasutus
on määratud auditeerimisasutus ka vastavalt otsustele
nr 573/2007/EÜ, nr 574/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ või kui
ühist korda kohaldatakse kahe või enama kõnealuse fondi suhtes,
võib lõike 1 punkti c kohaselt esitada ühe ühise auditeerimisstrateegia.

3. Auditeerimisasutus koostab iga aastaprogrammi kohta
aruande, mis koosneb järgmisest:

a)

aasta auditeerimisaruanne, milles esitatakse aastaprogrammi suhtes vastavalt auditistrateegiale läbiviidud auditite
tulemused ning antakse aru programmi haldus- ja kontrollisüsteemis avastatud puudustest;

1. Liikmesriigid vastutavad mitmeaastaste programmide ja
aastaprogrammide usaldusväärse finantsjuhtimise ja nende
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrakohasuse tagamise eest.
2. Liikmesriigid tagavad, et vastutavaid asutusi ja mis tahes
volitatud asutusi, sertifitseerimisasutusi, auditeerimisasutusi ja
muid asjakohaseid organeid juhendatakse piisavalt artiklites
22–28 nimetatud haldus- ja kontrollisüsteemide loomisel, et
tagada ühenduse rahastamisabi tõhus ja korrektne kasutamine.
3. Liikmesriigid väldivad eeskirjade eiramisi ning avastavad ja
kõrvaldavad need. Nad teatavad eeskirjade eiramisest komisjonile
ning teavitavad komisjoni haldus- ja kohtumenetluste kulgemisest.
Kui lõplikule abisaajale alusetult tehtud makseid ei ole võimalik
tagasi saada, vastutab asjaomane liikmesriik kaotatud summade
Euroopa Liidu üldeelarvesse tagasimaksmise eest, kui tehakse
kindlaks, et kahju on tekkinud temapoolse eeskirjade eiramise
või hooletuse tagajärjel.
4. Meetmete finantskontrolli eest vastutavad esmajoones
liikmesriigid, kes tagavad ka haldus- ja kontrollisüsteemide
kohaldamise ja auditite läbiviimise selliselt, et oleks tagatud
ühenduse vahendite korrektne ja tulemuslik kasutamine. Liikmesriigid esitavad komisjonile nimetatud süsteemide kirjelduse.
5. Lõigete 1–4 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse
vastu vastavalt artikli 52 lõikes 2 osutatud menetlusele.
Artikkel 30

b)

c)

auditeerimisasutuse vastutusel läbi viidud kontrollidel ja
audititel põhinev arvamus selle kohta, kas haldus- ja
kontrollisüsteemi toimimine annab piisava tagatise, et
komisjonile esitatud kuludeklaratsioonid on õiged ja nende
aluseks olnud tehingud on seaduslikud ja korrakohased;

deklaratsioon, milles antakse hinnang lõppmakse maksetaotluse või tagasimaksedeklaratsiooni kehtivusele ja asjaomaste kulutuste seaduslikkusele ja korrakohasusele.

4. Auditeerimisasutus tagab, et auditeerimisel võetakse arvesse
rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid.

5. Liikmesriikides rakendatavate projektidega seotud auditeerimist võib rahastada artiklis 15 osutatud tehnilise abi vahenditest,
eeldusel et arvestatakse auditeerimisasutuse artiklis 23 kirjeldatud pädevust.

Haldus- ja kontrollisüsteemid
1. Enne mitmeaastase programmi heakskiitmist komisjoni
poolt vastavalt artikli 52 lõikes 2 osutatud menetlusele tagavad
liikmesriigid, et on loodud haldus- ja kontrollisüsteemid vastavalt
artiklitele 22–28. Nad vastutavad selle eest, et süsteemid
toimivad tõhusalt kogu programmiperioodi vältel.
2. Liikmesriigid esitavad komisjonile koos oma mitmeaastase
programmi kavandiga vastutavate asutuste, volitatud asutuste ja
sertifitseerimisasutuste struktuuri ning töökorra kirjelduse ning
neis asutustes ja organites toimivate siseauditisüsteemide,
auditeerimisasutuse ja mis tahes teise tema poolt volitatud
auditeid teostava organi kirjelduse.
3. Komisjon vaatab käesoleva sätte kohaldamise läbi artikli 48
lõike 3 kohase ajavahemikku 2007–2013 käsitleva aruande
koostamise kontekstis.
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Artikkel 31

VII PEATÜKK

Komisjoni kohustused

FINANTSJUHTIMINE

1. Komisjon veendub vastavalt artiklis 30 sätestatud menetlusele, et liikmesriigid on loonud artiklite 22–28 kohased haldusja kontrollisüsteemid, ning aasta auditeerimisaruannete ja oma
auditite põhjal, et need toimivad tõhusalt kogu programmiperioodi vältel.
2. Ilma et see piiraks liikmesriikide korraldatud auditeid, võivad
komisjoni ametnikud või komisjoni volitatud esindajad korraldada vähemalt kolme tööpäevase etteteatamisajaga kohapealseid
kontrolle, sealhulgas auditeid aastaprogrammides sisalduvate
meetmete kohta, et kontrollida haldus- ja kontrollisüsteemide
tõhusat toimimist. Sellistes auditites võivad osaleda ka liikmesriigi ametnikud või volitatud esindajad.
3. Komisjon võib liikmesriigilt nõuda kohapealset kontrolli, et
kontrollida süsteemide nõuetekohast toimimist või tehingu või
tehingute nõuetekohasust. Sellistes kontrollides võivad osaleda ka
komisjoni ametnikud või komisjoni volitatud esindajad.
4. Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega piisava teabe,
avalikustamise ja järelevalve seoses fondist toetust saavate
meetmetega.
5. Komisjon tagab koostöös liikmesriikidega meetmete üldise
järjepidevuse ja vastastikuse täiendavuse muude asjaomaste
ühenduse tegevuspõhimõtete, vahendite ja algatustega.

Artikkel 33
Abikõlblikkus – kuludeklaratsioonid
1. Kõik kuludeklaratsioonid sisaldavad kulutusi, mis lõplikud
abisaajad on meetmeid võttes kandnud, ja vastavat riiklikest või
eravahenditest saadud toetust.
2. Kulud peavad vastama lõplike abisaajate tehtud maksetele.
Seda tõendatakse maksekviitungitega või samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumentidega.
3. Kulud loetakse fondist toetuse saamiseks abikõlblikuks
ainult siis, kui makseid pole tehtud varem kui selle aasta 1.
jaanuaril, millele on osutatud artikli 19 lõike 4 kolmandas lõigus
osutatud rahastamisotsuses, millega kiidetakse heaks aastaprogramm. Kaasrahastatud meetmed ei tohi olla lõpule viidud enne
abikõlblikkuse alguskuupäeva.
2007. aasta aastaprogrammide alusel toetatavate meetmete
rakendamisele suunatud kulutuste puhul määratakse ajavahemikuks, mille jooksul kulutusi teha võib, erandina kolm aastat.
4. Eeskirjad, mis käsitlevad artikli 4 kohaste liikmesriikides
rakendatud fondist kaasrahastatud meetmete raames kantud
kulude abikõlblikkust, võetakse vastu vastavalt artikli 52 lõikes 2
osutatud menetlusele.
Artikkel 34

6. Komisjon kehtestab suunised käesoleva otsuse alusel antava
toetuse nähtavuse tagamiseks.
Artikkel 32
Koostöö liikmesriikide auditeerimisasutustega
1. Komisjon teeb oma auditeerimiskavade ja -meetodite
kooskõlastamiseks koostööd auditeerimisasutustega ning vahetab viivitamata haldus- ja kontrollisüsteemide auditite tulemusi,
et kasutada võimalikult hästi ära kontrollimisressursse ja vältida
tarbetut töö dubleerimist.
Komisjon esitab oma märkused artikli 28 kohaselt esitatud
auditeerimisstrateegia kohta hiljemalt kolme kuu jooksul alates
selle saamisest.

Lõplikele abisaajatele tehtavate maksete täielikkus
Liikmesriigid veenduvad, et maksete tegemise eest vastutav
asutus tagab, et lõplikud abisaajad saavad avaliku sektori
vahenditest antava toetuse kogusumma kätte võimalikult kiiresti.
Sellest summast ei arvata midagi maha ega peeta kinni, samuti ei
kehtestata täiendavaid erimakse ega muid samaväärse toimega
makse, mis võiksid neid summasid lõplike abisaajate jaoks
vähendada, eeldusel et lõplikud abisaajad vastavad kõikidele
meetmete ja kulude abikõlblikkusega seotud tingimustele.
Artikkel 35
Euro kasutamine

2. Oma auditeerimisstrateegia kindlaksmääramisel valib komisjon välja need aastaprogrammid, mida ta peab rahuldavaks
haldus- ja kontrollisüsteemide alaste olemasolevate teadmiste
alusel.

1. Artiklites 17 ja 19 osutatud liikmesriikide esitatud
mitmeaastaste programmide ja aastaprogrammide kavandites
esitatud summade, tõendatud kuludeklaratsioonide, artikli 25
lõike 1 punktis o osutatud maksetaotluste, artikli 37 lõikes 4
osutatud aastaprogrammi rakendamist käsitlevas eduaruandes
esitatud kulutuste ning artiklis 49 osutatud aastaprogrammi
rakendamise lõpparuandes esitatud kulutuste vääringuks on
euro.

Nimetatud programmidega seoses võib komisjon otsustada
tugineda põhimõtteliselt liikmesriikide esitatud auditi tõendusmaterjalile ning teostada oma kohapealseid kontrolle üksnes siis,
kui esineb tõendeid puuduste kohta süsteemides.

2. Artikli 19 lõike 4 kolmandas lõigus osutatud liikmesriikide
aastaprogrammide heakskiitmist käsitlevate komisjoni rahastamisotsuste, komisjoni kulukohustuste ja komisjoni maksete
vääringuks on euro ning need täidetakse ja tehakse eurodes.
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3. Liikmesriigid, kes ei ole maksetaotluse esitamise päevaks
eurot kasutusele võtnud, konverteerivad riigi vääringus tehtud
kulud eurodesse. See summa konverteeritakse eurodesse, kasutades komisjoni selle kuu raamatupidamise vahetuskurssi, millal
kulu kanti asjaomase programmi vastutava asutuse raamatupidamisarvestusse. Komisjon avaldab konverteerimiskursi igakuiselt elektrooniliselt.

6. Eelmakstud summad kantakse pärast aastaprogrammi
lõpetamist bilansist maha.

4. Kui liikmesriik võtab kasutusele euro, kohaldatakse lõikes 3
sätestatud konverteerimiskorda jätkuvalt kõikide kulude suhtes,
mille sertifitseerimisasutus on raamatupidamisarvestusse kandud
enne riigi vääringu ja euro vahelise kindlaksmääratud konverteerimiskursi jõustumist.

1. Komisjon teeb lõppmakse, kui talle on hiljemalt üheksa kuu
jooksul pärast aastaprogrammi heakskiitmist käsitlevas rahastamisotsuses sätestatud kulutuste abikõlblikkuse tähtaega laekunud
järgmised dokumendid:

Artikkel 36

Artikkel 38
Lõppmakse

a)

tõendatud kuludeklaratsioon, mis on koostatud vastavalt
artikli 27 lõike 1 punktile a ja artiklile 33, ja taotlus
lõppmakse tegemiseks või tagasimaksedeklaratsioon;

b)

aastaprogrammi rakendamise lõpparuanne artiklis 49 sätestatud kujul;

c)

artikli 28 lõikes 3 sätestatud aasta auditeerimisaruanne,
arvamus ja deklaratsioon.

Kulukohustused
Ühenduse eelarvelised kulukohustused määratakse kindlaks igal
aastal artikli 19 lõike 4 kolmandas lõigus osutatud aastaprogrammi heakskiitmist käsitleva rahastamisotsuse alusel.
Artikkel 37
Maksed – eelfinantseerimine
1. Komisjon teeb fondist makseid kooskõlas eelarveliste
kulukohustustega.
2. Maksed tehakse eel- ja lõppmaksetena. Need tehakse
liikmesriigi määratud vastutavale asutusele.
3. Esimene eelmakse, mis moodustab 50 % aastaprogrammi
heakskiitmist käsitlevas rahastamisotsuses eraldatud summast,
tehakse liikmesriigile 60 päeva jooksul pärast kõnealuse otsuse
vastuvõtmist.
4. Teine eelmakse tehakse hiljemalt kolm kuud pärast seda, kui
komisjon on kahe kuu jooksul alates maksetaotluse ametlikust
esitamisest liikmesriigi poolt heaks kiitnud eduaruande aastaprogrammi rakendamise kohta ja tõendatud kuludeklaratsiooni,
mis on koostatud vastavalt artikli 27 lõike 1 punktile a ja
artiklile 33 ja mis katab vähemalt 60 % esimese eelmakse
summast.
Komisjoni teise eelmakse summa ei ületa 50 % aastaprogrammi
heakskiitmist käsitleva rahastamisotsusega eraldatud kogusummast ja igal juhul, kui liikmesriik on riiklikult eraldanud
aastaprogrammi heakskiitmist käsitlevas rahastamisotsuses näidatud summast väiksema summa, summat, mis saadakse esimese
eelmakse lahutamisel aastaprogrammi raames kindlaksmääratud
projektideks liikmesriigi poolt tegelikult eraldatud ühenduse
vahenditest.
5. Eelmaksete tagajärjel kogunenud intressid kirjendatakse
asjaomasele aastaprogrammile, loetakse liikmesriigi vahendiks
kui siseriiklik avaliku sektori panus ja deklareeritakse komisjonile
asjaomase aastaprogrammi rakendamise lõpparuandega seotud
kuludeklaratsiooni esitamisel.

Lõppmakse tehakse tingimusel, et aastaprogrammi rakendamise
lõpparuanne ja deklaratsioon, milles antakse hinnang lõppmaksetaotluse kehtivusele, võetakse vastu.

2. Kui vastutav asutus ei esita lõikes 1 nimetatud dokumente
nõutud tähtajaks ja vastuvõetavas vormis, vabastab komisjon
asjaomase aastaprogrammi eelarvelise kulukohustuse selle osa,
mida pole eelmakse tegemiseks kasutatud.

3. Lõikes 2 sätestatud automaatne tühistamismenetlus peatatakse asjaomaste projektide vahendite suhtes, kui lõikes 1
sätestatud dokumentide esitamise ajal toimub liikmesriigi
tasandil kohtumenetlus või esitatud halduskaebus, millel on
peatav toime. Liikmesriik esitab osalises lõpparuandes üksikasjalikud andmed selliste projektide kohta ning saadab iga kuue
kuu järel nende projektide kohta eduaruandeid. Kolme kuu
jooksul pärast kohtumenetluse lõppu või halduskaebuse menetluse lõppu esitab liikmesriik asjaomaste projektide kohta lõikes 1
nimetatud dokumendid.

4. Lõikes 1 nimetatud üheksakuuline tähtaeg peatub, kui
komisjon võtab artikli 40 alusel asjaomase aastaprogrammi
suhtes vastu otsuse kaasrahastamismaksete peatamise kohta.
Ajavahemiku arvestamist jätkatakse uuesti alates kuupäevast, mil
liikmesriiki teavitati artikli 40 lõikes 3 nimetatud komisjoni
otsusest.

5. Ilma et see piiraks artikli 39 kohaldamist, teavitab komisjon
kuue kuu jooksul alates käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud
dokumentide saamisest liikmesriiki sellest, kui suure osa kulude
katmist näeb ta ette fondi vahenditest, ja mis tahes finantskorrektsioonist, mis tuleneb deklareeritud kulude ja aktsepteeritud
kulude erinevusest. Liikmesriigil on märkuste esitamiseks aega
kolm kuud.
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6. Kolme kuu jooksul pärast liikmesriigi märkuste saamist
otsustab komisjon, kui suur osa kuludest hüvitatakse fondist,
ning nõuab tagasi lõplike aktsepteeritud kulude ja sellele
liikmesriigile juba makstud summade vahe.

4. Kui liikmesriik ei ole vajalikke meetmeid võtnud, võib
komisjon võtta vastu otsuse tühistada aastaprogrammile ühenduse toetuse andmine osaliselt või täielikult kooskõlas artikliga 44.

7. Olemasolevaid vahendeid arvesse võttes maksab komisjon
ülejäänud summa hiljemalt 60 päeva jooksul pärast lõikes 1
nimetatud dokumentide vastuvõtmise kuupäeva. Eelarvelise
kulukohustuse jääk vabastatakse kuue kuu jooksul pärast
maksmist.

Artikkel 41

Artikkel 39
Maksete tegemise edasilükkamine
1. Volitatud eelarvevahendite käsutaja finantsmääruse tähenduses lükkab maksete tegemise maksimaalselt kuue kuu võrra edasi,
kui:
a)

b)

siseriikliku või ühenduse auditeerimisorgani aruandest
ilmnevad tõsised puudused haldus- ja kontrollisüsteemide
toimimises;
eelarvevahendite käsutaja peab läbi viima täiendava kontrollimise pärast temani jõudnud teavet, et tõendatud
kuludeklaratsioonis sisalduvad kulutused on seotud tõsise
eeskirjade eiramisega, mida ei ole kõrvaldatud.

2. Liikmesriiki ja vastutavat asutust teavitatakse viivitamata
maksete tegemise edasilükkamise põhjustest. Maksete tegemine
lükatakse edasi seniks, kuni liikmesriik võtab vajalikud meetmed.
Artikkel 40
Maksete peatamine
1. Komisjon võib peatada kõik eel- ja lõppmaksed või osa eelja lõppmaksetest, kui:
a)

programmi haldus- ja kontrollisüsteemis on tõsiseid
puudusi, mis mõjutavad maksete tõendamiskorra usaldusväärsust ja mille suhtes ei ole võetud parandavaid
meetmeid, või

b)

tõendatud kuludeklaratsioonis sisalduvad kulud on seotud
tõsise eeskirjade eiramisega, mida ei ole kõrvaldatud, või

c)

liikmesriik ei ole täitnud artiklitest 29 ja 30 tulenevaid
kohustusi.

Dokumentide säilitamine
Ilma et see piiraks asutamislepingu artiklis 87 sätestatud riigiabi
reguleerivate eeskirjade kohaldamist, tagab vastutav asutus, et
kõik asjaomaste programmide kulutuste ja audititega seotud
tõendavad dokumendid on komisjonile ja kontrollikojale
kättesaadavad viie aasta jooksul pärast programmide lõpetamist
vastavalt artikli 38 lõikele 1.

See periood katkeb kohtumenetluse või komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral.

Dokumente säilitatakse kas originaalina või originaalile vastavaks
tunnistatud koopiana üldtunnustatud andmekandjatel.

VIII PEATÜKK
FINANTSKORREKTSIOONID

Artikkel 42
Liikmesriikide tehtavad finantskorrektsioonid
1. Liikmesriikidel lasub esmane vastutus eeskirjade eiramise
uurimise eest, meetmete võtmise eest, kui avastatakse mis tahes
suuremaid muudatusi, mis mõjutavad programmi rakendamise
või kontrollimise laadi või tingimusi, ning nõutavate finantskorrektsioonide tegemise eest.

2. Liikmesriik teeb meetmetes või aastaprogrammides avastatud üksiku või süstemaatilise eeskirjade eiramisega seoses
nõutavad finantskorrektsioonid.

Liikmesriikide tehtud finantskorrektsioonid hõlmavad ühenduse
toetuse täielikku või osalist tühistamist ja vajaduse korral selle
tagasinõudmist. Kui summat ei maksta tagasi asjaomasele
liikmesriigile selleks ette nähtud ajavahemiku jooksul, makstakse
viivist artikli 45 lõikes 2 sätestatud määras. Liikmesriigid võtavad
arvesse eeskirjade eiramise laadi ja raskust ning fondi rahalist
kahju.

2. Komisjon võib otsustada peatada eel- ja lõppmaksed pärast
seda, kui ta on andnud liikmesriigile võimaluse esitada kolme
kuu jooksul oma tähelepanekud.

3. Eeskirjade süstemaatilise eiramise korral laiendab asjaomane
liikmesriik uurimist kõigile toimingutele, mida eeskirjade
eiramine mõjutada võib.

3. Komisjon lõpetab eel- ja lõppmaksete peatamise, kui ta leiab,
et liikmesriik on võtnud peatamise lõpetamiseks vajalikud
meetmed.

4. Liikmesriigid esitavad artiklis 49 osutatud aastaprogrammi rakendamise lõpparuandes ka nimekirja asjaomase
aastaprogrammi suhtes algatatud tühistamismenetlustest.
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Artikkel 43

Raamatupidamisarvestuse kontroll ja komisjoni
finantskorrektsioonid
1. Ilma et see piiraks kontrollikoja volitusi või liikmesriikide
poolt siseriiklike õigus- ja haldusnormidega kooskõlas teostatavat kontrolli, võivad komisjoni ametnikud või komisjoni
volitatud esindajad viia läbi fondi rahastatavate meetmete ning
haldus- ja kontrollisüsteemide kohapealseid kontrolle, sealhulgas
pistelisi kontrolle, vähemalt kolme tööpäevase etteteatamisajaga.
Komisjon teatab sellest asjaomasele liikmesriigile, et saada
vajalikku abi. Asjaomase liikmesriigi ametiisikud või volitatud
esindajad võivad neis kontrollides osaleda.

28.6.2007

3. Korrektsiooni summa üle otsustades võtab komisjon arvesse
eeskirjade eiramise olulisust ja asjaomases aastaprogrammis
leitud puuduste ulatust ja rahalisi tagajärgi.

4. Kui komisjon võtab oma seisukoha aluseks selliste audiitorite kindlakstehtud tõsiasjad, kes ei ole tema talituste teenistuses,
teeb ta oma järeldused rahaliste tagajärgede suhtes pärast seda,
kui ta on läbi vaadanud asjaomase liikmesriigi poolt artikli 30
alusel võetud meetmed, eeskirjade eiramisest teatamise aruanded
ja liikmesriigi vastused.

Artikkel 45
Tagasimaksmine

Komisjon võib asjaomaselt liikmesriigilt nõuda kohapealset
kontrolli, et kontrollida tehingu või tehingute nõuetekohasust.
Komisjoni ametnikud või komisjoni volitatud esindajad võivad
sellistes kontrollides osaleda.
2. Kui komisjon pärast vajaliku kontrolli lõpetamist leiab, et
liikmesriik ei ole täitnud artiklist 29 tulenevaid kohustusi, peatab
ta eel- või lõppmaksed vastavalt artiklile 40.
Artikkel 44
Korrektsioonide kriteeriumid
1. Komisjon võib finantskorrektsioonidena aastaprogrammile
antud ühenduse toetuse täielikult või osaliselt tühistada, kui ta
leiab pärast vajalike kontrollide tegemist, et:
a)

b)

c)

programmi haldus- ja kontrollisüsteemis on tõsiseid
puudusi, mis ohustavad programmile juba antud ühenduse
toetust;
tõendatud kuludeklaratsioonis sisalduvad kulud on seotud
eeskirjade eiramisega, mida liikmesriik ei ole enne käesolevas lõikes sätestatud korrektsioonimenetluse alustamist
kõrvaldanud;
liikmesriik ei ole täitnud artiklist 29 tulenevaid kohustusi
enne käesolevas lõikes sätestatud korrektsioonimenetluse
alustamist.

1. Tagasimaksed Euroopa Liidu üldeelarvesse tuleb teha enne
tähtaega, mis on näidatud finantsmääruse artikli 72 alusel
koostatud sissenõudekorralduses. See tähtaeg on korralduse
väljastamiskuule järgneva teise kuu viimane päev.

2. Iga hilinenud tagasimakse puhul makstakse viivist, mida
hakatakse arvestama alates kõnealusest tähtajast ja mis lõpeb
kuupäeval, mil makse tegelikult tehakse. Viivise määr vastab
Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimisoperatsioonide
puhul kohaldatavale Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud
intressimäärale, mis kehtib selle kuu esimesel kalendripäeval,
millele tähtpäev langeb, ning millele lisandub kolm ja pool
protsenti.

Artikkel 46
Liikmesriikide kohustused
Komisjoni finantskorrektsioon ei piira liikmesriigi kohustust
nõuda tagasimakseid sisse artikli 42 alusel.

IX PEATÜKK
JÄRELEVALVE, HINDAMINE JA ARUANDED

Artikkel 47
Järelevalve ja hindamine

Komisjon võtab otsuse vastu pärast liikmesriigi märkuste
arvessevõtmist.

1. Komisjon teostab koostöös liikmesriikidega korrapärast
järelevalvet fondi üle.

2. Komisjon teeb finantskorrektsioone vastavalt igale avastatud
eeskirjade eiramise juhtumile, otsustades eiramise süstemaatilisuse põhjal, kas tuleks kohaldada ühtse määraga või ekstrapoleeritud korrektsioone. Kui eeskirjade eiramine on seotud
kuludeklaratsiooniga, mille kohta auditeerimisasutus on andnud
vastavalt artikli 28 lõike 3 punktile b eelnevalt piisava kinnituse,
eeldatakse, et tegemist on süstemaatilise probleemiga, mille
suhtes tuleks kohaldada ühtse määraga või ekstrapoleeritud
korrektsioone, kui liikmesriik ei suuda kolme kuu jooksul esitada
tõendeid selle eelduse ümberlükkamiseks.

2. Komisjon hindab koostöös liikmesriikidega artikli 48 lõikes 3 ettenähtud aruande koostamise raames fondi tegevust, et
hinnata meetmete olulisust, tulemuslikkust ja mõju, pidades
silmas artiklis 2 osutatud üldeesmärki.

3. Komisjon võtab arvesse ka vastastikust täiendavust fondi
raames rakendatud meetmete ja teiste asjaomaste ühenduse
poliitikate, vahendite ja algatuste raames rakendatud meetmete
vahel.
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Artikkel 49

Artikkel 48

Aastaprogrammi rakendamise lõpparuanne
Aruandluskohustused
1. Aastaprogrammi rakendamise lõpparuanne sisaldab programmi rakendamisest selge ülevaate saamiseks järgmist teavet:
1. Vastutav asutus võtab igas liikmesriigis vajalikud meetmed
projektide järelevalve ja hindamise tagamiseks.

Selleks sisaldavad kokkulepped ja lepingud, mida vastutav asutus
sõlmib meetmete rakendamise eest vastutavate organisatsioonidega, sätteid, milles nähakse ette kohustus esitada seatud
eesmärkide rakendamise ja nende saavutamise kohta korrapäraseid üksikasjalikke aruandeid, mille alusel koostatakse vastavalt
aastaprogrammi rakendamise eduaruanne ja lõpparuanne.

a)

aastaprogrammi rahaline täitmine ja tegevuste elluviimine;

b)

edusammud mitmeaastase programmi ja selle prioriteetide
rakendamisel selle konkreetseid kontrollitavaid eesmärke
silmas pidades, võimaluse korral näitajaid kvantifitseerides;

c)

vastutava asutuse võetud meetmed rakendamise kvaliteedi
ja tõhususe tagamiseks, eelkõige:

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile:

a)

30. juuniks 2010 hindamisaruande fondist kaasrahastatud
meetmete rakendamise kohta;

b)

30. juuniks 2012 ajavahemikku 2007–2010 käsitleva ja
30. juuniks 2015 ajavahemikku 2011–2013 käsitleva
hindamisaruande fondist kaasrahastatud meetmete tulemuste ja mõju kohta.

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele:

a)

d)

i)

järelevalve- ja hindamismeetmed, sealhulgas andmete
kogumise kord;

ii)

kokkuvõte kõigist tegevusprogrammi rakendamisel
ette tulnud märkimisväärsetest probleemidest ja nende
suhtes võetud meetmetest;

iii)

tehnilise abi kasutamine;

aastaprogrammidest ja mitmeaastastest programmidest
teavitamiseks ja nende avalikustamiseks võetud meetmed.

2. Aruanne loetakse vastuvõetavaks, kui see sisaldab kõiki
lõikes 1 loetletud andmeid. Komisjon teeb otsuse vastutava
asutuse esitatud aruande sisu kohta kahe kuu jooksul alates kogu
lõikes 1 osutatud teabe saamisest ning teavitab sellest liikmesriike. Kui komisjon ei vasta ettenähtud tähtaja jooksul, loetakse
aruanne vastuvõetuks.

30. juuniks 2010 aruande artiklis 12 sätestatud kriteeriumite, mis käsitlevad iga-aastast vahendite jaotamist liikmesriikide vahel, kohaldamise kohta, vajadusel koos
parandusettepanekutega;

X PEATÜKK
ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 50
b)

31. detsembriks 2010 vahearuande saavutatud tulemuste
kohta ja fondi rakendamise kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete
aspektide kohta koos ettepanekuga fondi edasiseks arenguks;

Mitmeaastase programmi ettevalmistamine
1. Erandina artiklist 17 teevad liikmesriigid järgmist:

c)

31. detsembriks 2012 ajavahemikku 2007–2010 käsitleva
järelhindamise aruande ja 31. detsembriks 2015 ajavahemikku 2011–2013 käsitleva järelhindamise aruande.

a)

määravad esimesel võimalusel pärast 29. juunit 2007 ja
hiljemalt 14. juulil 2007 artikli 24 lõike 1 punktis a osutatud
vastutava asutuse ning vajadusel volitatud asutuse;

L 168/36
b)

Euroopa Liidu Teataja

ET

esitavad 30. septembriks 2007 artikli 31 lõikes 2 osutatud
haldus- ja kontrollisüsteemi kirjelduse.

2. Komisjon esitab liikmesriikidele 1. juuliks 2007:
a)

b)

teabe neile 2007. eelarveaastaks eraldatavate hinnanguliste
summade kohta;
teabe neile eelarveaastateks 2008–2013 eraldatavate hinnanguliste summade kohta, lähtudes 2007. eelarveaasta
hinnangu arvutuse ekstrapoleerimisest, pidades silmas
finantsraamistikus kavandatud iga-aastaseid assigneeringuid
aastateks 2007–2013.
Artikkel 51

28.6.2007
XI PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 52
Komitee
1. Komisjoni abistab otsusega nr 574/2007/EÜ loodud
solidaarsuse ja rändevoogude juhtimise ühiskomitee (edaspidi
„komitee”).
2. Käesolevale lõikele viitamisel
1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

kohaldatakse

otsuse

Artikkel 53
Läbivaatamine

2007. ja 2008. aasta aastaprogrammide ettevalmistamine
1. Erandina artiklist 19 kohaldatakse 2007. ja 2008. eelarveaasta suhtes järgmist rakendamise ajakava:

Nõukogu vaatab käesoleva otsuse komisjoni ettepaneku põhjal
läbi 30. juuniks 2013.
Artikkel 54

a)

b)

c)

komisjon esitab liikmesriikidele 1. juuliks 2007 teabe neile
2007. eelarveaastaks eraldatavate hinnanguliste summade
kohta;
liikmesriigid esitavad 1. detsembriks 2007 komisjonile
2007. aasta aastaprogrammi kavandi;
liikmesriigid esitavad 1. märtsiks 2008 komisjonile 2008.
aasta aastaprogrammi kavandi.

2. 2007. aasta aastaprogrammiga seoses võivad fondist saada
toetust kulutused, mis on tehtud 1. jaanuari 2007 ja asjaomase
liikmesriigi aastaprogrammi heakskiitmist käsitleva rahastamisotsuse vastuvõtmise kuupäeva vahelisel ajavahemikul.

Jõustumine ja kohaldamine
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.
Artikkel 55
Adressaadid
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas
Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.
Luxembourg, 25. juuni 2007

3. Selleks et 2008. aastal oleks võimalik vastu võtta 2007.
aasta aastaprogrammi heakskiitmist käsitlevad rahastamisotsused, määrab komisjon ühenduse eelarvelised kulukohustused
2007. aastaks kindlaks liikmesriikidele hinnanguliselt eraldatavate summade alusel, mis on arvutatud vastavalt artiklile 12.

Nõukogu nimel
eesistuja
A. SCHAVAN

