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

MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 595/2008,
16. juuni 2008,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/96, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-,
põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud
käsitlevas komisjoni 1998. aasta teatises (2) sätestatud
põhimõtetele.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 26,

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1255/96 vastavalt muuta.

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

(6)

Käesoleva määruse majandusliku olulisuse tõttu on vaja
tugineda Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste
asutamislepingutele lisatud protokolli (liikmesriikide
parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao
punktis 3 ette nähtud kiireloomulisuse alusele.

Kuna käesolevas määruses sätestatud peatamised peavad
jõustuma 1. juulist 2008, tuleks käesolevat määrust
kohaldada alates samast kuupäevast ning see peaks jõustuma viivitamata,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse huvides on peatada osaliselt või täielikult ühise
tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavate uute
toodete puhul, mida ei ole loetletud nõukogu määruse
(EÜ) nr 1255/96 lisas. (1)

(7)

(2)

CN- ja TARICi koodid 5603 12 10 20 ja 8504 40 84 20
kahe määruse (EÜ) nr 1255/96 lisas loetletud toote kohta
tuleks kõnealusest loetelust välja jätta, kuna ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamise jätkumine
nende toodete puhul ei ole enam ühenduse huvides.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

(3)

(4)

(1)

Lisaks tuleb kaheksa toote kirjeldusi muuta, et võtta
arvesse tehnilisi muudatusi või majandussuundumusi
turul. Kõnealuseid tooteid tuleks käsitada nimekirjast
välja jäetutena ning seepärast tuleks need sinna lisada
uute toodetena.

Kogemused on näidanud, et on vaja ette näha määruses
(EÜ) nr 1255/96 loetletud peatamiste kehtivuse lõppemise kuupäev, et tagada tehniliste ja majanduslike
muudatuste arvessevõtmine. See ei tohiks välistada teatavate meetmete ennetähtaegset lõpetamist või nende jätkumist pärast nimetatud tähtaega, kui esitatakse majanduslikud põhjendused vastavalt ühepoolseid tariife ja kvoote
EÜT L 158, 29.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1527/2007 (ELT L 349, 31.12.2007, lk 7).

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1255/96 lisa muudetakse järgmiselt.

1) Lisatakse käesoleva määruse I lisas sätestatud toodete read.

2) Nende toodete read, mille CN- ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse II lisas, jäetakse välja.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.
(2) EÜT C 128, 25.4.1998, lk 2.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Luxembourg, 16. juuni 2008
Nõukogu nimel
eesistuja
D. RUPEL
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I LISA
Artikli 1 lõikes 1 nimetatud tooted
Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaja lõppkuupäev

10 % (2)

1.7.2008–31.12.2012

Naatriumhüpofosfiti monohüdraat

0%

1.7.2008–31.12.2012

10

Dinaatriumdisilikaat

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Diammooniumvolframaat
ravolframaat)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Titaannitriid
250 nm

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Naatriumtolueen-4-sulfinaat

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Metüül-p-tolüülsulfoon

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (bensisotiasolinoon (BIT))

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Valmistis, mis põhineb kontsentraadil, mis
sisaldab 45–55 massiprotsenti herbitsiidse
toimeaine penokssulaami suspensiooni vees

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Katalüsaator tabletina, mis sisaldab 60 (±2)
massiprotsenti vaskoksiidi alumiiniumoksiidist alusel

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Katalüsaator, mis põhineb alumosilikaadil
(tseoliidil), aromaatsete süsivesinike alküülimiseks,
alküülaromaatsete
süsivesinike
ümberalküülimiseks või olefiinide oligomeerimiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Pasta, mis sisaldab 75–85 massiprotsenti
vaske ja lisaks anorgaanilisi oksiide, etüültselluloosi ja lahustit

0%

1.7.2008–31.12.2012

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

Maguskirsid piirituselisandiga, suhkruta või
suhkrusisaldusega 9 massiprotsenti, läbimõõduga kuni 19,9 mm, kiviga, kasutamiseks šokolaaditoodetes (1)

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00

osakeste

(ammooniumpa-

suurusega

kuni
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ET

CN-kood

ex 3824 90 97
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TARIC

Kauba kirjeldus

78

Fütosteroolide segu, mis on saadud puidust
ja puidupõhistest õlidest (tallõli), pulbrina,
mille osakeste suurus on kuni 300 μm ja
mis sisaldab:

25.6.2008

Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaja lõppkuupäev

0%

1.7.2008–31.12.2012

— 60–80 massiprotsenti sitosteroole,
— kuni 15 massiprotsenti kampesteroole,
— kuni 5 massiprotsenti stigmasteroole,
— kuni 15 massiprotsenti beetasitostanoole

ex 3904 10 00

20

Polüvinüülkloriidi pulber, teiste ainetega
segamata, polümerisatsiooniastmega 1 000
(±100) monomeeri, soojusjuhtivuskoefitsiendiga (K-väärtus) vahemikus 60–70, puistetihedusega 0,35–0,55 g/cm3, lenduvate ainete
sisaldusega alla 0,35 massiprotsendi, keskmise terasuurusega 40–70 μm, mis sisaldab
avasuurusega 120 μm sõela mitteläbivat
fraktsiooni mitte üle 1 massiprotsendi ega
sisalda vinüülatsetaadi monomeere, patareide
vaheseinte valmistamiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 3919 10 69

91

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 3919 90 69

96

Akrüülvahtlint, kaetud ühelt poolt soojusele
aktiviseeruva liimiga või rõhutundliku
akrüülliimiga ja teiselt poolt rõhutundliku
akrüülliimi ja eemaldatava kilega, mille kleepuvus 90o nurga alt mõõdetuna on rohkem
kui 25 N/cm (ASTMD 3330 meetodil
määratuna)

ex 3919 90 69

97

Kahesuunalise orientatsiooniga polüpropüleenkile,

0%

1.7.2008–31.12.2012

0%

1.7.2008–31.12.2012

— millel on isekleepuv kattekiht,
— mille laius on 363–507 mm,
— mille üldpaksus on 10–100 μm,
mida kasutatakse LCD-ekraanide kaitseks
LCD-moodulite tootmise ajal (1)

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

Polüetüleentereftalaatkile paksusega kuni 20
μm, mõlemalt poolt kaetud gaasi mitte läbilaskva kihiga, mis koosneb polümeersest
põhiainest, milles on dispergeeritud ränidioksiidi osakesed ja mille paksus on kuni 2 μm
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Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaja lõppkuupäev

Polüamiidkile paksusega kuni 20 μm, mõlemalt poolt kaetud gaasi mitte läbilaskva
kihiga, mis koosneb polümeersest põhiainest, milles on dispergeeritud ränidioksiidi
osakesed ja mille paksus on kuni 2 μm

0%

1.7.2008–31.12.2012

Lausriie pindtihedusega kuni 20 g/m2, mis
sisaldab orienteerimata ja sulatismenetlusel
valmistatud kiude, mis on ühendatud kihtidena kahe välise kihiga, mis sisaldavad
peenikesi pidevkiude (läbimõõduga 10–20
μm) ning mille sisemine kiht sisaldab ülipeenikesi pidevkiude (läbimõõduga 1–5 μm),
imikumähkmete ja mähkmevooderdiste jms
hügieenitarvete valmistamiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

Lausriie:

0%

1.7.2008–31.12.2012

0%

1.7.2008–31.12.2012

0%

1.7.2008–31.12.2012

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 3920 92 00

30

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

— pindtihedusega 30–60 g/m2,
— sisaldab polüpropüleen- või polüpropüleen- ja polüetüleenkiude,
— trükiga kaetud või mitte,
— ühel küljel on kogupinnast 65 %
ulatuses 4 mm läbimõõduga ümmargused topid, mis koosnevad kinnitatud, pinnast kõrgematest seostamata
kräsus kiududest, mis on sobivad
väljapressitud haagimaterjali haakumiseks, ja ülejäänud 35 % pinnast on
seostatud
— ning teisel küljel on sile tekstureerimata pind,
imikumähkmete jms hügieenitarvete valmistamiseks (1)

ex 7005 10 25

10

Kuumpoleeritud klaas:
— paksusega 2,0–2,4 mm,
— ühelt poolt kaetud fluorilisandiga tinadioksiidist peegeldava kihiga

ex 7005 10 30

10

Kuumpoleeritud klaas:
— paksusega 4,0–4,2 mm,
— valguse läbilaskvusega 91 % või rohkem,
mõõdetud D-tüüpi valgusallikat kasutades,
— ühelt poolt kaetud fluorilisandiga tinadioksiidist peegeldava kihiga

L 164/6

ET
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ex 7006 00 90
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TARIC

60

25.6.2008

Kauba kirjeldus

Sooda-lubi-liivklaasplaadid:

Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaja lõppkuupäev

0%

1.7.2008–31.12.2012

— üleminekupunktiga üle 570 °C,
ex 8529 90 92

46

— paksusega 1,7–2,9 mm,
— mõõtudega 1 144 mm (±0,5 mm) x
670 mm (±0,5 mm) või 1 164 mm
(±0,5 mm) x 649 mm (±0,5 mm),
— mis sisaldavad või ei sisalda:
— indiumilisandiga tinaoksiidi kihti või
— dielektrikuga kaetud
elektroodvõret

hõbepastast

ex 7007 19 20

20

Karastatud või poolkarastatud klaasplaat
diagonaaliga 81–186 cm, ühe või mitme
polümeerikihiga, välisservad värvitud või
värvimata või värvilise või musta keraamikaga kaetud, rubriigi 8528 kaupade tootmiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Lint alumiiniumi ja magneesiumi sulamist,
mis sisaldab:

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 7607 11 90

20

— vähemalt 93,3 massiprotsenti alumiiniumi,
— 2,2–5 massiprotsenti magneesiumi ja
— mitte üle
elemente,

1,8

massiprotsendi

muid

rullides, paksusega 0,14–0,40 mm ja laiusega 12,5–89 mm, tõmbetugevusega
285 N/mm2 või rohkem ja katkevenivusega
1,0 % või rohkem

ex 7607 20 99

10

Lamineeritud alumiiniumfoolium üldpaksusega kuni 0,123 mm, mis koosneb alumiiniumikihist paksusega kuni 0,040 mm,
polüamiidist ja polüpropüleenist aluskihtidest ja kaitsekihist, mille ülesanne on vältida
vesinikfluoriidhappest tingitud korrosiooni,
ette nähtud kasutamiseks liitiumpolümeerpatareide tootmisel (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Normile EN 2002-1 või EN 4267 vastavad
titaansulamist vardad

0%

1.7.2008–31.12.2012

25.6.2008
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Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaja lõppkuupäev

Titaani ja alumiiniumi sulamist vardad, latid
ja traat, mis sisaldavad alumiiniumi 1–2
massiprotsenti, alamrubriikide 8708 92 või
8714 19 summutite ja väljalasketorude tootmiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

Titaani ja räni sulam, ränisisaldusega
0,15–0,60 massiprotsenti, lehtedena või
rullides, ette nähtud kasutamiseks:

0%

1.7.2008–31.12.2012

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

— sisepõlemismootorite heitgaasisüsteemide
tootmisel või
— alamrubriiki
8108 90 60
torude tootmisel (1)

kuuluvate

ex 8108 90 50

40

Titaanisulamist lehed lennukite konstruktsiooniosade valmistamiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Titaani, vase ja nioobiumi sulamist plaadid,
lehed, ribad ja foolium, mis sisaldavad vaske
0,8–1,2 massiprotsenti ja nioobiumi 0,4–0,6
massiprotsenti

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Alumiiniumränikarbiidist (AlSiC-9) kandeplaat elektrooniliste lülituste valmistamiseks

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 8407 33 90

10

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja
rootormootorid silindrimahuga vähemalt
300 cm3 ja võimsusega 6–20,0 kW, mis
on ette nähtud järgmiste kaupade tootmiseks:
— alamrubriigi 8433 11 51 istmega liikurmuruniidukid,
— alamrubriiki
8701 90 11
kuuluvad
muruniidukitena kasutatavad traktorid,
— alamrubriigi 8433 20 10 neljataktilised,
vähemalt 300 cm3 silindrimahuga
mootoriga niidukid või
— rubriigi 8430 20 lumesahad ja lumepuhurid (1)

ex 8407 90 10

20

Kahetaktilised sisepõlemismootorid silindrimahuga kuni 125 cm3, alamrubriigi
8433 11
muruniidukite
või
rubriigi
8430 20 lumesahkade ja lumepuhurite tootmiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Pindpaigaldatav ühenduspesa vedelkristallkuvariga televiisorite tootmiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2012

L 164/8
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Ühepoolse tollimaksu määr

Kehtivusaja lõppkuupäev

Polariseerivast kilest materjal, rullides või
mitte, tugevdatud ühelt või mõlemalt poolt
läbipaistva materjaliga

0%

1.7.2008–31.12.2012

Taustavalgustusmoodul
pikkusega
300–600 mm, mis sisaldab valgusallikana
3–9 trükkplaadile monteeritud erilist valgusdioodkiipi, mis annavad punast, rohelist ja
sinist valgust, lameekraanteleviisori esise ja/
või taguse valgustamiseks (1)

0%

1.7.2008–31.12.2008

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 9001 20 00

10

ex 9405 40 39

10

(1) Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb järgida asjakohastes ühenduse õigusaktides sätestatud tingimusi (vt komisjoni määruse
(EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) artikleid 291–300.
(2) Kohaldatakse täiendavat eritollimaksu.
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II LISA
Artikli 1 lõikes 2 nimetatud tooted:
CN-kood

TARIC

3815 90 90

85

3919 10 69
3919 90 69

91
96

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

20
20
20
50

7607 20 99

10

8108 90 50

30

8407 33 90
8407 90 80
8407 90 90

10
10
10

8407 90 10

20

8504 40 84

20

9001 20 00

10
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 596/2008,
24. juuni 2008,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
misel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust
(EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste
(EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli
138 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru
tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab
kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importi-

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb
kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse
lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad
impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse
lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 25. juunil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2008
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.
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LISA
Komisjoni 24. juuni 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks
teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(EUR/100 kg)
CN-kood

Kolmanda riigi kood

(1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

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

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

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

0709 90 70

JO
TR
ZZ

216,7
98,7
157,7

0805 50 10

AR
TR
US
ZA
ZZ

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

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

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

0809 10 00

IL
TR
US
ZZ

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

0809 20 95

TR
US
ZZ

382,4
353,8
368,1

0809 30 10, 0809 30 90

IL
US
ZZ

144,8
245,1
195,0

0809 40 05

IL
TR
ZZ

157,7
131,9
144,8

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab
„muud päritolu”.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 597/2008,
24. juuni 2008,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 372/2007, millega sätestatakse ajutised erimigratsiooni
piirnormid toiduga kokkupuutuvate kaante tihendites kasutatavate plastifikaatorite suhtes
(EMPs kohaldatav tekst)

siooni piirnormid teatavate kaanetihendites kasutatavate
plastifikaatorite hulga suhtes, et nende toodete vaba ringlust ei ohustataks, kusjuures ohtlikuks osutuda võivad
kaaned ja toidud kõrvaldatakse turult otsekohe ning
samas oleks tootmisharul piisavalt aega selliste tihendite
väljatöötamise lõpuleviimiseks, mis on vastavuses direktiivis 2002/72/EÜ (muudetud direktiiviga 2007/19/EÜ)
sätestatud erimigratsiooni piirnormidega. Üleminekuperiood on ette nähtud kuni 30. juunini 2008.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri
2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1)
eriti selle artikli 5 lõiget 1,

(3)

2007. aasta detsembris teavitasid toidukäitlejad ja tihendite tootmisharu komisjoni, et 2008. aasta juulikuuks ei
ole toiduainetööstuse jaoks turul piisavalt direktiivi
2002/72/EÜ nõuetele vastavuse kontrolli läbinud kaasi,
millega saaks pakendada kriitilisi toiduaineid nagu näiteks
õli, pestot ja rasvaseid kastmeid. On leitud mõned lahendused, kuid neid ei saa kasutada kõigi toodete puhul.
Mõnede lahenduste puhul ei ole arvestatud kõikide
kaanesuurustega. Paljude lahenduste puhul ei ole veel
selge tihendi migratsioonikäitumine ja vastupidavus
pikaajalise säilitamise korral.

(4)

Direktiivi 2007/19/EÜ nõuetele vastavad kaaned on
kättesaadavad alates 2008. aasta juulist ja alles sellest
ajast alates saab toiduainetööstus hakata tegema katseid
võimalike lahenduste leidmiseks kaante suhtes. Võttes
arvesse asjaolu, et rasvased toidukaubad, mida nende
kaante abil pakendatakse, on hooajakaubad, ning et
toidukäitlejatel on vaja aega katsete tegemiseks ja oma
toodetele sobivate lahenduste leidmiseks, on vaja sätestada veel üks üleminekuperiood, mille kestel määruse
(EÜ) nr 372/2007 nõuetele vastavaid kaasi võib (erandina
direktiivi 2007/19/EÜ artikli 3 lõike 1 kolmanda lõigu
punktist b) toidu pakendamiseks kasutada. Kooskõlas
direktiivi 2007/19/EÜ artikli 3 lõike 1 kolmanda lõigu
punktiga d tuleks üleminekuperioodi lõppkuupäevaks
kehtestada 30. aprill 2009.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 372/2007 vastavalt
muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Komisjoni 2. aprilli 2007. aasta direktiivis 2007/19/EÜ
(millega muudetakse direktiivi 2002/72/EÜ toiduga
kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete
kohta ja nõukogu direktiivi 85/572/EMÜ, millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks
kasutatavate mudelainete nimekiri) (2) selgitatakse, et
kaante
tihendid
kuuluvad
komisjoni
direktiivi
2002/72/EÜ (3)
reguleerimisalasse.
Direktiivis
2007/19/EÜ on sätestatud, et liikmesriigid peavad
1. maiks 2008 vastu võtma meetmed, millega lubatakse
kaante tihendeid vabasse ringlusse üksnes siis, kui need
vastavad direktiivis 2002/72/EÜ sätestatud erimigratsiooni piirnormidele, nagu need on esitatud selle direktiivi muudetud versioonis. Direktiivi 2007/19/EÜ artikli 3
lõike 1 kolmanda lõigu punktis b sätestatakse, et alates
1. juulist 2008 on keelatud toota ja importida ühendusse
kaante tihendeid, mis ei vasta nõuetele.

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 372/2007 (4) reguleeritakse
direktiivi 2007/19/EÜ artikli 3 lõike 1 kolmanda lõigu
punktis b nimetatud kaante tihendite turustamist üleminekuperioodil vältel kuni kõnealuse direktiivi rakendamiseni. Kõnealuses direktiivis sätestatakse ajutised erimigrat-

(1) ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.
(2) ELT L 91, 31.3.2007, lk 17. Parandatud väljaandes ELT L 97,
12.4.2007, lk 50.
(3) EÜT L 220, 15.8.2002, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2008/39/EÜ (ELT L 63, 7.3.2008, lk 6).
(4) ELT L 97, 12.4.2007, lk 9.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

L 164/13

plastkate ja mis koosnevad kokku kahest või enamast
erinevat liiki materjali kihist, ühenduses turustada, kui need
vastavad käesoleva määruse lisas nimetatud piirangutele ja
spetsifikatsioonidele.”

Määrust (EÜ) nr 372/2007 muudetakse järgmiselt.
1) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

2) Artiklis 2 asendatakse kuupäev „30. juuni 2008” kuupäevaga
„30. aprill 2009”.

„Artikkel 1
Erandina direktiivi 2007/19/EÜ artikli 3 lõike 1 kolmanda
lõigu punktist b võib kaasi, millel on tihendina plastkiht või

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2008
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Androulla VASSILIOU
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 598/2008,
24. juuni 2008,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ)
nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses munade turustusnormidega
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(5)

Selleks et vältida pärast üleminekuperioodi lõppemist
ühenduses toodetud munade ja imporditud munade
vahel ebavõrdset kohtlemist, tuleks käesolevat määrust
kohaldada alates 1. juulist 2008.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle
artikli 121 punkti d koostoimes artikliga 4,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

ning arvestades järgmist:

Määruse (EÜ) nr 589/2008 artikkel 11 asendatakse järgmisega:
(1)

(2)

(3)

Pärast munade turustusnormide lihtsustamist peaksid liikmesriigid tegema erandeid märgistamisnõuetest ainult
käitlejate taotluse korral. Kuid selleks, et võimaldada liikmesriikide ametiasutustel rakendada uusi eeskirju, on
komisjoni 23. mai 2007. aasta määrusega (EÜ) nr
557/2007 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ)
nr 1028/2006 (munade turustusnormide kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) kehtestatud ühenduses või
kolmandates riikides toodetud ja ümbertöötamiseks ette
nähtud munade märgistamise suhtes mõistlik üheaastane
üleminekuaeg 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008.

Alates 1. juulist 2008 võib liikmesriigi pädev asutus
ühenduse ümbertöötamiseks ette nähtud munad märgistamisnõudest vabastada. Kolmandatest riikidest imporditud toodete suhtes ei ole selliseid meetmeid ette nähtud.
Tehniliste kaubandustõkete lepingu artikliga 2.1 kehtestatud võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt tuleks sellist
võimalikku märgistamist käsitlevat erandit kohaldada
vahet tegemata ka kolmandatest riikidest imporditud
toodete suhtes.

Kui tehakse selline märgistamist käsitlev erand, tuleks
kehtestada eeskirjad selliste toiduainetetööstuse jaoks
ette nähtud märgistamata munade tegeliku lõppsihtkoha
kontrollimiseks.

„Artikkel 11
Otse
toiduainetööstusele
märgistamine

tarnitavate

munade

1.
Kui sanitaaralaste õigusaktidega ei ole teisiti ette
nähtud, võivad liikmesriigid vabastada käitlejad nende taotluse korral määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punkti A.III
alapunktiga 1 ja XIV lisa punkti A.IV alapunktiga 3 ette
nähtud märgistamisnõuetest, kui munad tarnitakse tootmiskohast otse toiduainetööstusele.

2.

Lõikes 1 osutatud juhtudel:

a) teavitavad liikmesriigid, kus tootmiskoht on asutatud,
asjaomase liikmesriigi pädevaid asutusi nõuetekohaselt
märgistamist käsitleva erandi tegemisest enne tarnimise
algust;

b) kui erand käsitleb kolmandas riigis asuvat tarnijat, siis
tarnitakse munad tööstusele üksnes sel tingimusel, et
erandi teinud liikmesriigi pädev asutus kontrollib munade
töötlemiseks ette nähtud lõppsihtkohta;

c) vastutab tarnimise eest täielikult toiduainetööstuse käitleja,
kes kohustub kasutama mune üksnes ümbertöötamiseks.”
(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 589/2008 vastavalt
muuta.

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).
(2) ELT L 132, 24.5.2007, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1336/2007 (ELT L 298, 16.11.2007, lk 3). Määrus (EÜ)
nr 557/2007 asendatakse määrusega (EÜ) nr 589/2008 (ELT
L 163, 24.6.2008, lk 6) 1. juulil 2008.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 24. juuni 2008
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 599/2008,
24. juuni 2008,
millega parandatakse määrust (EÜ) nr 412/2008, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud
külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(2)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 412/2008 vastavalt
parandada,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 32 lõiget 1,

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 412/2008 II lisa asendatakse käesoleva
määruse lisas esitatud tekstiga.

ning arvestades järgmist:
Artikkel 2
(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 412/2008 (2) II lisas on ekslikult esitatud viide määrusele (EÜ) nr 382/2008.

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2008
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 98/2008 (ELT L 29, 2.2.2008, lk 5). Määrus
(EÜ) nr 1254/1999 asendatakse alates 1. juulist 2008 määrusega
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 125, 9.5.2008, lk 7.
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LISA
„II LISA
Artikli 9 lõike 3 punktis c osutatud kanded
— bulgaaria keeles:

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

— hispaania keeles:

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

— tšehhi keeles:

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

— taani keeles:

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

— saksa keeles:

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

— eesti keeles:

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

— kreeka keeles:

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

— inglise keeles:

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

— prantsuse keeles:

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

— itaalia keeles:

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

— läti keeles:

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

— leedu keeles:

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

— ungari keeles:

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

— malta keeles:

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

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

— poola keeles:

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

— portugali keeles:

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

— rumeenia keeles:

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

— slovaki keeles:

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

— sloveeni keeles:

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

— soome keeles:

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

— rootsi keeles:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … A-produkter]
[B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer
för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 412/2008”
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DIREKTIIVID
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/56/EÜ,
17. juuni 2008,
millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia
raamdirektiiv)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Merekeskkond on väärtuslik pärand, mis vajab kaitset,
säilitamist ja võimaluse korral taastamist lõppeesmärgiga
hoida alal bioloogilist mitmekesisust ning kindlustada
ökoloogiliselt mitmekesised ja dünaamilised ookeanid ja
mered, mis on puhtad, terved ja produktiivsed. Sellest
lähtuvalt peaks käesolev direktiiv edendama muu hulgas
keskkonnaaspektide lisamist kõikidesse asjaomastesse
poliitikavaldkondadesse ning moodustama Euroopa
Liidu tulevase merepoliitika keskkonnaalase tugisamba.

(4)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli
2002. aasta otsusega nr 1600/2002/EÜ, millega võetakse
vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm, (4) on
välja töötatud temaatiline strateegia merekeskkonna kaitsmiseks ja säilitamiseks üldeesmärgiga edendada merede
säästvat kasutamist ja säilitada mereökosüsteeme.

(5)

Temaatilise strateegia väljatöötamine ja rakendamine
peaksid olema suunatud mere ökosüsteemi säilitamisele.
Selline lähenemisviis peaks hõlmama kaitsealasid ning
igasugust merekeskkonda mõjutavat inimtegevust.

(6)

Merekaitsealade rajamine, sealhulgas nende alade rajamine, mis on juba määratud või määratakse nõukogu
21. mai 1992. aasta direktiivis 92/43/EMÜ looduslike
elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku
kaitse kohta (5) (edaspidi „elupaikade direktiiv”), nõukogu
2. aprilli 1979. aasta direktiivis 79/409/EMÜ loodusliku
linnustiku kaitse kohta (6) (edaspidi „linnukaitse direktiiv”)
ning rahvusvahelistes või piirkondlikes lepingutes, mille
pooled Euroopa Ühendus või asjaomased liikmesriigid
on, annab olulise panuse hea keskkonnaseisundi saavutamisse käesoleva direktiivi raames.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

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

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Euroopa Liidu liikmesriikide suveräänsete õiguste ja jurisdiktsiooni alla kuuluv mereakvatoorium hõlmab Vahemere, Läänemere, Musta mere ja Atlandi ookeani
kirdeosa akvatooriumi, kaasa arvatud Assoori saarestikku,
Madeirat ja Kanaari saari ümbritsevad merealad.

On ilmne, et surve mere loodusressurssidele ja vajadus
mere ökoloogilise toime järele on sageli liiga suur ning
ühendusel on vaja vähendada oma mõju mereakvatooriumile, olenemata sellest, kus see mõju esineb.

(1) ELT C 185, 18.8.2006, lk 20.
(2) ELT C 206, 29.8.2006, lk 5.
(3) Euroopa Parlamendi 14. novembri 2006. aasta arvamus (ELT C 314
E, 21.12.2006, lk 86), nõukogu 23. juuli 2007. aasta ühine seisukoht (ELT C 242 E, 16.10.2007, lk 11) ja Euroopa Parlamendi
11. detsembri 2007. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni
avaldamata). Nõukogu 14. mai 2008. aasta otsus.

(4) EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
(5) EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/105/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 368).
(6) EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/105/EÜ.
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(7)

Selliste kaitsealade rajamine käesoleva direktiivi raames
on oluline samm ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel ja nõukogu otsusega 93/626/EMÜ (1) heaks
kiidetud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis
võetud kohustuste täitmise suunas ning aitab kaasa
selliste alade sidusa ja representatiivse võrgustiku loomisele.

(8)

Rakendades inimtegevuse ohjamiseks ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi ja võimaldades samal ajal merekaupade ja -teenuste jätkusuutlikku kasutamist, tuleks esmatähtsaks pidada ühenduse mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi saavutamist või säilitamist, selle kaitse ja
säilitamise jätkamist ning edasise halvenemise ärahoidmist.

(9)

(10)

(11)

Nende eesmärkide saavutamiseks on vaja läbipaistvat ja
sidusat õiguslikku raamistikku. See raamistik peaks
aitama kaasa sidususe parandamisele eri poliitikavaldkondade vahel ning edendama keskkonnaküsimuste lõimimist muudesse poliitikatesse, nagu ühine kalanduspoliitika, ühine põllumajanduspoliitika ja muud asjaomased
ühenduse poliitikad. Õigusliku raamistikuga tuleks luua
üldine tegevusraamistik ning võimaldada võetud meetmete koordineerimist, järjepidevust ja nõuetekohast integreerimist ühenduse muude õigusaktide ja rahvusvaheliste lepingute alusel võetud meetmetega.

(12)

Rannikuveed, sealhulgas nende merepõhi ja aluspinnas,
on merekeskkonna lahutamatu osa ja seetõttu peaks
käesolev direktiiv hõlmama ka neid niivõrd, kuivõrd
merekeskkonna keskkonnaseisundi eriaspekte ei käsitleta
juba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000.
aasta direktiivis 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik) (2) või muus
ühenduse õigusaktis, et tagada vastastikune täiendavus,
vältides samal ajal ebavajalikku kattumist.

(13)

Merekeskkonna piiriülese olemuse tõttu peaksid liikmesriigid tegema koostööd, et tagada iga merepiirkonna või
allpiirkonna merestrateegiate koordineeritud väljatöötamine. Kuna merepiirkonnad või allpiirkonnad on ühised
nii teiste liikmesriikide kui ka kolmandate riikidega,
peaksid liikmesriigid tegema kõik võimaliku, et tagada
tihe koordineerimine kõigi asjaomaste liikmesriikide ja
kolmandate riikidega. Kui see on otstarbekas ja asjakohane, tuleks kõnealuse koordineerimise tagamiseks kasutada merepiirkondades või allpiirkondades eelkõige piirkondlike merekonventsioonide raames juba loodud institutsioonilisi struktuure.

(14)

Kui mereseisund on nii kriitiline, et see nõuab kiiret
tegutsemist, peaksid liikmesriigid, kellel on ühine merepiir käesoleva direktiiviga hõlmatud merepiirkonnas või
allpiirkonnas, püüdma leppida kokku tegevuskava suhtes,
millega nähakse ette meetmeprogrammide varasem elluviimine. Sellistel juhtudel tuleks kutsuda komisjoni üles
kaaluma liikmesriikide toetamist nende tõhustatud
jõupingutustes merekeskkonna parandamiseks, nimetades
kõnealuses piirkonnas ellu viidava programmi katseprojektiks.

(15)

Käesolevas direktiivis määratletud mereakvatooriumi ei
ole kõigil liikmesriikidel ning seetõttu peaks direktiivi
nende sätete toime, mis on suunatud vaid mereakvatooriumiga liikmesriikidele, piirduma vaid nimetatud liikmesriikidega.

(16)

Kuna koostöö ja koordineerimise jaoks on möödapääsmatult vajalik tegevus rahvusvahelisel tasandil, tuleks
käesoleva direktiiviga veelgi tugevdada ühenduse ning
liikmesriikide panuse ühtsust rahvusvaheliste lepingute
raames.

Ühenduse merekeskkonda moodustavate eri merepiirkondade ja allpiirkondade erinevad tingimused, probleemid ja
vajadused nõuavad erinevaid ja konkreetseid lahendusi.
Seda mitmekesisust tuleks arvesse võtta merestrateegiate
väljatöötamise kõigis järkudes, kuid eriti ühenduse mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi saavutamiseks
mõeldud meetmete ettevalmistamisel, kavandamisel ja
elluviimisel merepiirkondade ja allpiirkondade tasandil.

Iga liikmesriik peaks seetõttu oma mereakvatooriumi
jaoks välja töötama merestrateegia, mis lähtub küll liikmesriigi oma akvatooriumist, kuid kajastab samas asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna üldist perspektiivi.
Merestrateegiad peaksid tipnema hea keskkonnaseisundi
saavutamiseks või säilitamiseks mõeldud meetmeprogrammide elluviimisega. Liikmesriikidelt ei tuleks
siiski nõuda konkreetsete meetmete võtmist juhul, kui
puudub märkimisväärne oht merekeskkonnale või kui
kulud oleksid merekeskkonda ähvardavaid ohtusid arvestades ebaproportsionaalselt suured, tingimusel et iga
otsust jätta meetmed võtmata nõuetekohaselt põhjendatakse.

(1) EÜT L 309, 13.12.1993, lk 1.
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(18)

(19)
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kaitse konventsioon, mis kiideti heaks nõukogu otsusega
77/585/EMÜ, (5) ning selle 1995. aasta muudatused, mis
kiideti heaks nõukogu otsusega 1999/802/EÜ, (6) ning
samuti selle protokoll Vahemere kaitsmise kohta maismaalt lähtuva reostuse eest, mis kiideti heaks nõukogu
otsusega 83/101/EMÜ, (7) ning selle 1996. aasta muudatused,
mis
kiideti
heaks
nõukogu
otsusega
1999/801/EÜ. (8) Käesolev direktiiv peaks samuti aitama
liikmesriikidel täita neid kohustusi, mis tulenevad Musta
mere reostuse eest kaitsmise konventsioonist, millega nad
on võtnud endale olulisi kohustusi merekonna kaitsmiseks reostuse eest ja millega ühendus ei ole veel
ühinenud, kuid milles ta osaleb vaatlejana.

Ühendus ja liikmesriigid on nõukogu 23. märtsi 1998.
aasta otsusega 98/392/EÜ (mis käsitleb 10. detsembri
1982. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni ja selle XI osa rakendamist käsitleva
28. juuli 1994. aasta lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse poolt) (1) heaks kiidetud ÜRO mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) osalised. Käesolevas direktiivis tuleks
seepärast täiel määral arvesse võtta nendest lepingutest
tulenevaid ühenduse ja liikmesriikide kohustusi. Lisaks
osaliste mereakvatooriumitele kohaldatavatele sätetele
sisaldab UNCLOS ka üldiseid kohustusi eesmärgiga
tagada, et osalise kontrolli või jurisdiktsiooni all toimuv
tegevus ei tekita tema mereakvatooriumist kaugemale
ulatuvat kahju, ning hoida ära kahju või ohu edasikandumine ühest piirkonnast teise või ühte tüüpi saastumise
muutumise teiseks.

Samuti peaks käesolev direktiiv toetama bioloogilise
mitmekesisuse konventsiooni kontekstis tugevalt omaks
võetud seisukohti bioloogilise mitmekesisuse kadumise
pidurdamise, merede bioloogilist mitmekesisust säilitava
ja säästva kasutamise tagamise ja merekaitsealade
ülemaailmse võrgustiku loomise suhtes aastaks 2012.
Lisaks peaks see aitama kaasa bioloogilise mitmekesisuse
konventsiooni osaliste seitsmenda konverentsi eesmärkide
saavutamisele; kõnealune konverents võttis vastu üksikasjaliku merede ja rannikualade bioloogilise mitmekesisuse
tööprogrammi, mis sisaldab arvukaid eesmärke, sihte ja
tegevusi ja mille eesmärk on peatada riikides, piirkondades ja kogu maailmas bioloogilise mitmekesisuse kadumine ning kindlustada mereökosüsteemi võime toetada
kaupade ja teenustega varustamist, ning kaitsealade
tööprogrammi, mille eesmärk on kehtestada ja hallata
merekaitsealade iseloomulikke ökosüsteeme aastaks
2012. Sellele protsessile aitab oluliselt kaasa liikmesriikide kohustus määrata linnukaitse direktiivi ja elupaikade
direktiivi alusel kindlaks Natura 2000 alad.

(20)

Neid kolmandaid riike, kellel on mõnes merepiirkonnas
või alapiirkonnas liikmesriigiga ühine mereakvatoorium,
tuleks kutsuda osalema käesoleva direktiiviga ette nähtud
protsessis, et soodustada sellega hea keskkonnaseisundi
saavutamist asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas.

(21)

Käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks on ülitähtis
tagada ruumilisteks kaitsemeetmeteks, nagu erikaitsealad
või merekaitsealad, kehtestatud kaitse-eesmärkide, haldusmeetmete ning kontrolli- ja hindamistegevuse integreerimine.

(22)

Arvestada tuleks ka bioloogilise mitmekesisuse ja süvamere keskkondadega seotud mereuuringute potentsiaaliga.

(23)

Merestrateegiate raames täide viidavad meetmeprogrammid on tõhusad üksnes juhul, kui nende väljatöötamisel on aluseks põhjalikud teadmised merekeskkonna seisundist konkreetses piirkonnas ja kui neid
kohandatakse iga liikmesriigi puhul ja asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna üldperspektiivis võimalikult
täpselt asjaomase akvatooriumi vajadustele, ning seetõttu
on asjatundlike poliitiliste otsuste tegemiseks vaja siseriiklikul tasandil ette näha asjakohane raamistik, sealhulgas
mereuuringute ja -järelevalvetegevuse arendamine. Ühenduse tasandil tuleks sellega seotud teadusuuringute toetamine jätkuvalt ette näha teadusuuringute ja arendustegevuse poliitika raames. Merekeskkonnaga seotud küsimuste tunnistamine teadusuuringute ja arendustegevuse
seitsmendas raamprogrammis on oluline samm selles
suunas.

Käesolev direktiiv peaks aitama kaasa ühenduse ja liikmesriikide nende kohustuste täitmisele, mis tulenevad
mitmetest asjaomastest rahvusvahelistest lepingutest,
millega nad on võtnud endale olulisi kohustusi seoses
merekeskkonna kaitsmisega reostuse eest: Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon, mis kiideti
heaks nõukogu otsusega 94/157/EÜ, (2) Kirde-Atlandi
merekeskkonna kaitse konventsioon, mis kiideti heaks
nõukogu otsusega 98/249/EÜ, (3) sealhulgas selle uus
V lisa merepiirkondade ökosüsteemide ja bioloogilise
mitmekesisuse kaitsmise ja säilitamise kohta ning vastav
3. liide, mis kiideti heaks nõukogu otsusega
2000/340/EÜ, (4) Vahemere merekeskkonna ja rannikuala

EÜT
EÜT
EÜT
EÜT

L
L
L
L

179, 23.6.1998, lk 1.
73, 16.3.1994, lk 19.
104, 3.4.1998, lk 1.
118, 19.5.2000, lk 44.
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240, 19.9.1977, lk 1.
322, 14.12.1999, lk 32.
67, 12.3.1983, lk 1.
322, 14.12.1999, lk 18.
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Siiski tuleks tunnistada, et igakülgselt hea keskkonnaseisundi saavutamine või säilitamine ei pruugi osutuda
aastaks 2020 võimalikuks kõikides mereakvatooriumites.
Seetõttu on õigluse ja teostatavuse huvides vaja ette näha
sätted juhuks, kui seatud keskkonnaalaste eesmärkide
täielik saavutamine või hea keskkonnaseisundi saavutamine või säilitamine osutuks liikmesriigi jaoks võimatuks.

Meetmeprogrammide esimese ettevalmistava sammuna
peaksid merepiirkonna või allpiirkonna liikmesriigid
analüüsima oma mereakvatooriumi iseärasusi või parameetreid ning survet ja mõju sellele, et teha kindlaks
akvatooriumile survet ja mõju avaldavad peamised
tegurid, analüüsima majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist selle kasutust ning merekeskkonna seisundi halvenemisest tulenevaid kulutusi. Nad võivad oma analüüsides
lähtuda piirkondlike merekonventsioonide raames juba
tehtud hindamistest.

(25)

Selliste analüüside alusel peaksid liikmesriigid oma
mereakvatooriumi jaoks kindlaks määrama hea keskkonnaseisundi parameetrite kogumi. Nimetatud eesmärkidel
on asjakohane ette näha kriteeriumide ja metoodikastandardite väljatöötamine, et tagada kooskõla ja võimaldada
võrrelda hea keskkonnaseisundi saavutamise määra eri
merepiirkondades ja allpiirkondades. Nende arendamisse
tuleks kaasata kõik huvitatud isikud.

(26)

Järgmine samm hea keskkonnaseisundi saavutamise
suunas peaks seisnema keskkonnaalaste eesmärkide ja
pidevaks hindamiseks mõeldud järelevalveprogrammide
kehtestamises, mis võimaldaksid asjaomase mereakvatooriumi seisundit korrapäraselt hinnata.

(27)

Liikmesriigid peaksid seejärel kehtestama ja rakendama
meetmeprogramme, mis on mõeldud hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks asjaomases akvatooriumis, arvestades samal ajal olemasolevaid ühenduse
ja rahvusvahelisi nõudeid ning asjaomase merepiirkonna
või allpiirkonna vajadusi. Need meetmed tuleks kavandada, tuginedes ettevaatuspõhimõttele ja põhimõtetele,
mis näevad ette ennetavat tegevust, mille kohaselt tuleks
keskkonnakahjustus esmajärjekorras heastada kahjustuse
kohas ja saastaja peaks maksma.

(28)

Arvestades rõhuasetuse täpsust, on asjakohane, et ülalpool nimetatud meetmeid võtaksid liikmesriigid. Tegevuse sidususe tagamiseks ühenduses tervikuna ja seoses
ülemaailmsel tasandil võetud kohustustega on oluline, et
liikmesriigid teataksid komisjonile võetud meetmetest, et
komisjonil oleks võimalik hinnata nende sidusust asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna ulatuses ning
pakkuda vajaduse korral juhiseid võimalike vajalikuks
osutuvate muudatuste tegemiseks.

(29)

Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid, et saavutada või säilitada merekeskkonna hea keskkonnaseisund.
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(30)

Sellega seoses tuleks ette näha kaks erijuhtumit. Esimene
on olukord, milles liikmesriigil on võimatu oma keskkonnaalaseid eesmärke saavutada kas asjaomasest liikmesriigist mitteoleneva tegevuse või tegevusetuse, looduslike
põhjuste või vääramatu jõu tõttu või asjaomase liikmesriigi enda poolt võetud meetmete tõttu, mis lähtuvad
ülekaalukast üldisest huvist, mida peetakse negatiivsest
keskkonnamõjust tähtsamaks, või seetõttu, et looduslikud
tingimused ei võimalda mereakvatooriumi seisundit ettenähtud ajaks parandada. Asjaomane liikmesriik peaks
sellise erijuhtumi tekkimist põhjendama, näitama ära asjaomase piirkonna ning võtma asjakohaseid ajutisi meetmeid keskkonnaalaste eesmärkide järgimise jätkamiseks,
et vältida ohustatud mereakvatooriumi seisundi edasist
halvenemist ja leevendada kahjulikku mõju asjaomases
merepiirkonnas või allpiirkonnas.

(31)

Teine erijuhtum on seotud olukorraga, kus liikmesriik
tuvastab probleemi, mis mõjutab tema mereakvatooriumi, võib-olla isegi kogu asjaomase merepiirkonna või
allpiirkonna keskkonnaseisundit, kuid mida ei saa lahendada siseriiklikul tasandil võetavate meetmetega või mis
on seotud ühenduse muu poliitika või rahvusvahelise
lepinguga. Sellistel juhtudel tuleks ette näha, et komisjoni
teavitatakse sellest meetmeprogrammidest teatamise
raames ning kui tekib vajadus ühenduse meetmete järele,
esitatakse komisjonile ja nõukogule asjakohased soovitused.

(32)

Samas peaks erijuhtumite tarbeks mõeldud paindlikkus
olema ühenduse tasandil kontrolli all. Esimese juhtumi
puhul on seepärast asjakohane võtta nõuetekohaselt
arvesse rakendatavate ajutiste meetmete tõhusust.
Juhtudel, kui liikmesriik viitab meetmetele, mis lähtuvad
ülekaalukast üldisest huvist, peaks komisjon hindama, kas
selle tagajärjel merekeskkonnas toimuvad nihked või
muutused ei takista püsivalt ega sea ohtu hea keskkonnaseisundi saavutamist asjaomases merepiirkonnas või
allpiirkonnas või teiste liikmesriikide mereakvatooriumides. Komisjon peaks pakkuma vajaduse korral juhiseid
võimalike vajalikuks osutuvate muutuste tegemiseks, kui
ta leiab, et kavandatud meetmed ei ole piisavad või
sobivad meetmete sidususe tagamiseks kogu asjaomase
merepiirkonna või allpiirkonna ulatuses.
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(33)

Teise erijuhtumi puhul peaks komisjon küsimust kaaluma
ja reageerima kuue kuu jooksul. Vastavalt vajadusele
peaks komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavates ettepanekutes kajastama asjaomase liikmesriigi
soovitusi.

(34)

Pidades silmas mereökosüsteemide dünaamilist olemust
ja nende looduslikku mitmekesisust ning asjaolu, et
neile avalduv surve ja mõju varieerub vastavalt muutustele inimtegevuse erinevates mudelites ja kliimamuutuste
mõjule, on oluline tunnistada, et hea keskkonnaseisundi
kriteeriume võib olla vaja aja jooksul kohandada. Seetõttu
on asjakohane, et merekeskkonna kaitsmiseks ja haldamiseks mõeldud meetmeprogrammid oleksid paindlikud ja
kohandatavad ning et neis võetaks arvesse teaduse ja
tehnoloogia arengut. Seepärast oleks vaja ette näha
merestrateegiate korrapärane ajakohastamine.

(35)

Samuti tuleks ette näha meetmeprogrammide ja nende
ajakohastuste avaldamine ning komisjonile esitatavad
vahearuanded, milles kirjeldatakse programmide rakendamisel tehtud edusamme.

(36)

Et tagada laiema üldsuse aktiivne kaasamine merestrateegiate kehtestamisse, rakendamisse ja ajakohastamisse,
tuleks kooskõlas ühenduse õigusaktidega, mis käsitlevad
üldsuse juurdepääsu keskkonnateabele, anda nõuetekohast teavet merestrateegiate eri elementide või nende
ajakohastuste kohta, samuti esitada vastava taotluse
korral asjaomast teavet, mida kasutatakse merestrateegiate
väljatöötamiseks.

(37)

Komisjon peaks esitama esimese hindamisaruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta kahe aasta jooksul
pärast kõigi meetmeprogrammide saamist ja igal juhul
hiljemalt 2019. aastaks. Seejärel tuleks komisjoni edasised
aruanded avaldada iga kuue aasta tagant.

(38)

Tuleks sätestada merekeskkonna seisundi hindamise, järelevalve, keskkonnaalaste eesmärkide ning andmeedastuse
ja -töötluse tehniliste vormingute rakendamisega seotud
metoodikastandardite vastuvõtmine kooskõlas Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2007. aasta direktiiviga 2007/2/EÜ, millega rajatakse Euroopa Ühenduse
ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE). (1)

(1) ELT L 108, 25.4.2007, lk 1.
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(39)

Kalanduse juhtimist reguleerivaid meetmeid võib võtta
ühise kalanduspoliitika raames, mis on sätestatud
nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr
2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude
kaitse ja säästva kasutamise kohta, (2) tuginedes teaduslikele nõuannetele, eesmärgiga toetada käesoleva direktiivi
eesmärkide saavutamist, sealhulgas teatud aladel kalastamise täielikku keelustamist, et võimaldada ökosüsteemide
terviklikkuse, struktuuri ja toimimise alalhoid või taastumine ning kaitsta vajaduse korral muu hulgas kudemis-,
kasvu- ja toitumispaiku. Radioaktiivsete ainete keskkonda
viimine ja heitmed seoses radioaktiivsete materjalide
kasutamisega on reguleeritud Euratomi asutamislepingu
artiklitega 30 ja 31 ning seetõttu ei peaks neid küsimusi
käesolevas direktiivis käsitlema.

(40)

Ühises kalanduspoliitikas, sealhulgas selle tulevases
reformis, tuleks arvesse võtta kalastamise mõju keskkonnale ja käesoleva direktiivi eesmärke.

(41)

Kui liikmesriigid leiavad, et eespool nimetatud valdkondades või mõnes muus ühenduse poliitikaga või rahvusvahelise lepinguga seotud valdkonnas on soovitav võtta
meetmeid, peaksid nad esitama ühenduse meetmete
võtmiseks asjakohaseid soovitusi.

(42)

Ühenduse institutsioonid peavad hindama tõsiseid keskkonnaalaseid probleeme, eelkõige probleeme, mis on
tingitud kliimamuutusest ja seotud Arktika akvatooriumi
kui ühenduse jaoks erilise tähtsusega naabermerekeskkonnaga, ning võivad nõuda Arktika keskkonna kaitse
tagamiseks meetmete võtmist.

(43)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt merekeskkonna kaitsmist ja säilitamist, selle halvenemise ärahoidmist ning võimaluse korral selle taastamist piirkondades,
kus merekeskkond on kahjustatud, ei suuda liikmesriigid
piisavalt saavutada ning direktiivi ulatuse ja mõju tõttu
on neid parem saavutada ühenduse tasandil, võib
ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(44)

Meetmeprogrammid ja liikmesriikide meetmed inimtegevuse haldamisel peaksid tuginema ökosüsteemil põhinevale lähenemisviisile ja asutamislepingu artiklis 174
osutatud põhimõtetele, eelkõige seoses ettevaatuspõhimõttega.

(2) EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).
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(45)

Käesoleva direktiiviga austatakse põhiõigusi ja järgitakse
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (1) tunnustatud põhimõtteid, eelkõige selle artiklis 37 sätestatud kõrgetasemelise keskkonnakaitse ja keskkonna kvaliteedi parandamise
lõimimist liidu poliitikasse kooskõlas säästva arengu
põhimõttega.

(46)

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (2)

(47)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kohandada käesoleva direktiivi III, IV ja V lisa teaduse ja tehnika
arenguga. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk
on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, tuleb
need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a
sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(48)

Komisjonile tuleks samuti anda volitus kehtestada liikmesriikidele kasutamiseks loodud kriteeriumid ja metoodikastandardid ning võtta vastu järelevalve ja hindamise
spetsifikatsioonid ning standarditud meetodid. Kuna need
on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva
direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele,
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b) hoida ära ja vähendada heitmeid merekeskkonda, et kõrvaldada saastumine järk-järgult, nagu on osutatud artikli 3
punktis 8, eesmärgiga tagada, et see ei mõjutaks ega
ohustaks oluliselt mere bioloogilist mitmekesisust, mere
ökosüsteeme, inimeste tervist ega mere seaduslikke kasutusviise.

3.
Merestrateegiates võetakse inimtegevuse juhtimise suhtes
ökosüsteemil põhinev lähenemisviis, tagades selle tegevuse
kogusurve tasemel, mis aitab saavutada hea keskkonnaseisundi,
ning selle, et mereökosüsteemide võime reageerida inimtegevusest tingitud muutustele ei oleks ohus, tagades samas praegustele
ja tulevastele põlvkondadele merekaupade ja -teenuste jätkusuutliku kasutamise.

4.
Käesolev direktiiv aitab saavutada merekeskkonda mõjutavate erinevate poliitikate, lepingute ja seadusandlike meetmete
ühtsust ning selle eesmärk on tagada keskkonnaküsimuste
lõimimine sellistesse poliitikatesse, lepingutesse ja meetmetesse.

Artikkel 2
Reguleerimisala
1.
Käesolev direktiiv on kohaldatav kogu mereakvatooriumi
suhtes, nagu see on määratletud artikli 3 punktis 1, ning
arvestab piiriüleseid mõjusid samas merepiirkonnas või allpiirkonnas asuvate kolmandate riikide merekeskkonna kvaliteedile.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

2.
Käesolevat direktiivi ei kohaldata tegevuste suhtes, mille
ainuke eesmärk on tagada riigi julgeolek või riigikaitse. Liikmesriigid püüdlevad siiski selles suunas, et sellised tegevused viiakse
juhul, kui see on põhjendatud ja otstarbekas, läbi kooskõlas
käesoleva direktiivi eesmärkidega.

Artikkel 1
Sisu
1.
Käesolev direktiiv loob raamistiku, mille piires liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et saavutada või säilitada
mereakvatooriumis hea keskkonnaseisund hiljemalt aastaks
2020.

2.
Selleks töötatakse välja ja rakendatakse merestrateegiad
eesmärgiga

a) kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi
halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud;
(1) EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
(2) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega
2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

Artikkel 3
Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „mereakvatoorium”:

a) veed, merepõhi ja selle aluspinnas, mis jäävad territoriaalvete ulatuse mõõtmiseks kasutatavast lähtejoonest
mere poole, ulatudes UNCLOSi kohaselt liikmesriigi
jurisdiktsiooni alla kuuluva ala kaugeimasse otsa, välja
arvatud asutamislepingu II lisas loetletud riikide ja territooriumidega külgnevad veed ja Prantsuse ülemeredepartemangude ja -territooriumide veed, ja
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b) direktiivis 2000/60/EÜ määratletud rannikuveed, nende
merepõhi ja aluspinnas niivõrd, kuivõrd nimetatud
direktiivis või muus ühenduse õigusaktis ei käsitleta
merekeskkonna keskkonnaseisundi eriaspekte;

2. „merepiirkond” – artiklis 4 määratletud merepiirkond.
Merepiirkonnad ja allpiirkonnad on määratud käesoleva
direktiivi rakendamise hõlbustamiseks ning nende kindlaksmääramisel on võetud arvesse hüdroloogilisi, okeanograafilisi ja biogeograafilisi omadusi;

3. „merestrateegia” – strateegia, mis tuleb koostada iga asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna jaoks ja mida tuleb
seal rakendada vastavalt artiklis 5 sätestatule;

4. „keskkonnaseisund” – mereakvatooriumi keskkonna üldine
seisund, võttes arvesse sellesse kuuluvate mereökosüsteemide struktuuri, funktsiooni ja protsesse koos looduslike
füsiograafiliste, geograafiliste, bioloogiliste, geoloogiliste ja
klimaatiliste teguritega, samuti füüsikalisi, akustilisi ja
keemilisi tingimusi, sealhulgas neid, mis tulenevad inimtegevusest asjaomasel alal või sellest väljaspool;

5. „hea keskkonnaseisund” – mereakvatooriumi keskkonnaseisund, mis võimaldab hoida meresid ja ookeane ökoloogiliselt mitmekesistena ja dünaamilistena ning olemuselt
puhaste, tervete ja produktiivsetena, ning mille puhul merekeskkonda kasutatakse jätkusuutlikul tasemel, tagades
sellega võimalikud kasutusviisid ja tegevused praeguste ja
tulevaste põlvkondade jaoks, nt

a) merekeskkonda kuuluvate mereökosüsteemide struktuur,
funktsioonid ja protsessid koos nendega seotud füsiograafiliste, geograafiliste, geoloogiliste ja klimaatiliste
teguritega võimaldavad nendel ökosüsteemidel täielikult
funktsioneerida ja säilitada nende vastupanuvõime inimtegevusest tingitud keskkonnamuutusele. Mereliigid ja
-elupaigad on kaitstud, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine inimtegevuse tulemusel on välistatud ja erinevate bioloogiliste komponentide funktsioneerimine on
tasakaalus;

b) ökosüsteemide hüdromorfoloogilised, füüsikalised ja
keemilised omadused, sealhulgas asjaomases piirkonnas
inimtegevusest tulenevad omadused, toetavad ökosüsteeme eespool kirjeldatud viisil. Inimtegevuse tulemusel
merekeskkonda juhitud ained ja energia, sealhulgas
müra, ei põhjusta saastumisest tulenevaid mõjusid.

Hea keskkonnaseisund määratakse artikli 4 kohaselt kindlaks merepiirkonna või allpiirkonna tasandil I lisas esitatud
kvalitatiivsete tunnuste põhjal. Hea keskkonnaseisundi
saavutamise eesmärgil kohaldatakse ökosüsteemil põhinevale lähenemisviisile tuginevat kohandatud juhtimist;
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6. „kriteeriumid” – iseloomulikud tehnilised omadused, mis on
tihedalt seotud kvalitatiivsete tunnustega;

7. „keskkonnaalased sihid” – mereakvatooriumi erinevate
komponentide soovitud seisundi ning survetegurite ja
mõju kvalitatiivne ja kvantitatiivne määratlemine iga merepiirkonna või allpiirkonna jaoks. Keskkonnaalased sihid
määratakse kindlaks vastavalt artiklile 10;

8. „saastumine” – inimtegevuse tagajärjel ainete või energia,
sealhulgas inimtekkelise veealuse müra otsene või kaudne
merekeskkonda juhtimine, mille tagajärjeks on või võib olla
selline kahjulik mõju nagu kahju elusressurssidele ja mereökosüsteemidele, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse
vähenemine, ohud inimeste tervisele, merendusalase tegevuse, sealhulgas kalapüügi, turismi ja huvitegevuse ning
muude mere seaduslike kasutusviiside häiritus, merevee
kvaliteedi halvenemine selle kasutamise seisukohast ja
hüvede vähenemine, või merekaupade ja -teenuste jätkusuutliku kasutamise halvenemine üldiselt;

9. „piirkondlik koostöö” – liikmesriikide ning, kui see on
võimalik, samasse merepiirkonda või allpiirkonda kuuluvate
kolmandate riikide vaheline koostöö ja tegevuste koordineerimine merestrateegiate väljatöötamise ja rakendamise
eesmärgil;

10. „piirkondlikud merekonventsioonid” – kõik artiklis 4
osutatud merepiirkondade merekeskkonna kaitsmiseks
vastu võetud rahvusvahelised konventsioonid või rahvusvahelised lepingud koos nende juhtorganitega, nagu näiteks
Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon,
Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon ning
Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsioon.

Artikkel 4
Merepiirkonnad ja allpiirkonnad
1.
Liikmesriigid võtavad oma käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmisel nõuetekohaselt arvesse asjaolu, et
nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluv
mereakvatoorium moodustab lahutamatu osa järgmistest merepiirkondadest:

a) Läänemeri;

b) Atlandi ookeani kirdeosa;

c) Vahemeri;

d) Must meri.
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2.
Liikmesriigid võivad konkreetse ala eripära arvessevõtmiseks rakendada käesolevat direktiivi lõikes 1 nimetatud mereakvatooriumi sobiva tasandi alarajoonide alusel, tingimusel et
kõnealused alarajoonid on piiritletud järgmiste mere allpiirkondadega kokkusobivalt:

a) Atlandi ookeani kirdeosas:

i) Põhjameri, sealhulgas Kattegat, ja Inglise kanal;

25.6.2008

a) ettevalmistamine:

i) asjaomase akvatooriumi keskkonnaseisundi ja inimtegevusest sellele tuleneva keskkonnamõju esialgne hindamine kooskõlas artikliga 8, mis peab olema lõpule viidud
hiljemalt 15. juuliks 2012;

ii) asjaomase akvatooriumi hea keskkonnaseisundi piiritlemine kooskõlas artikli 9 lõikega 1, mis peab olema
kehtestatud hiljemalt 15. juuliks 2012;

ii) Keldi meri;

iii) Biskaia laht ja Ibeeria rannik;

iv) Atlandi ookeanis Makaroneesia biogeograafiline piirkond,
mis on piiritletud Assoori saarestikku, Madeirat ning
Kanaari saari ümbritsevate vetega;

b) Vahemeres:

iii) keskkonnaalaste sihtide ja nendega seotud indikaatorite
kogumi kehtestamine kooskõlas artikli 10 lõikega 1 hiljemalt 15. juuliks 2012;

iv) sihtide pidevaks hindamiseks ja korrapäraseks ajakohastamiseks mõeldud seireprogrammi kehtestamine ja rakendamine kooskõlas artikli 11 lõikega 1 hiljemalt 15. juuliks
2014, välja arvatud juhtudel, kui asjaomastes ühenduse
õigusaktides on sätestatud teisiti;

i) Vahemere lääneosa;
b) meetmeprogrammid:
ii) Aadria meri;

iii) Joonia meri ja Vahemere keskosa;

i) hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks
mõeldud meetmeprogrammi väljatöötamine hiljemalt
2015. aastaks kooskõlas artikli 13 lõigetega 1, 2 ja 3;

iv) Egeuse meri.
ii) punktis i ette nähtud programmi käivitamine hiljemalt
2016. aastaks kooskõlas artikli 13 lõikega 10.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist alarajoonidest artikli
26 lõike 1 esimeses lõigus nimetatud kuupäevaks, kuid võivad
neid rajoone artikli 5 lõike 2 punkti a alapunktis i osutatud
esialgse hindamise järel muuta.

Artikkel 5
Merestrateegiad
1.
Iga liikmesriik töötab vastavalt lõike 2 punktides a ja b
sätestatud tegevuskavale igas asjaomases merepiirkonnas või
allpiirkonnas oma mereakvatooriumi jaoks välja merestrateegia.

2.
Samasse merepiirkonda või allpiirkonda kuuluvad asjaomased liikmesriigid teevad koostööd, et tagada igas merepiirkonnas või allpiirkonnas käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks nõutavate meetmete, eelkõige punktides a ja b
osutatud merestrateegiate erinevate osade sidusus ja koordineerimine kogu asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas, kooskõlas järgmise tegevuskavaga, mille puhul liikmesriigid püüavad
järgida ühist lähenemisviisi:

3.
Kui mereseisund on nii kriitiline, et see nõuab kiiret tegutsemist, peaksid liikmesriigid, kellel on merepiir käesoleva direktiiviga hõlmatud samas merepiirkonnas või allpiirkonnas, koostama vastavalt lõikele 1 tegevuskava, millega nähakse ette meetmeprogrammide varasem elluviimine ning võimalikud
rangemad kaitsemeetmed, eeldusel et see ei takista hea keskkonnaseisundi saavutamist või säilitamist teises merepiirkonnas või
allpiirkonnas. Sellistel juhtudel

a) teavitavad asjaomased liikmesriigid komisjoni muudetud
ajakavast ning tegutsevad vastavalt sellele;

b) kutsutakse komisjoni üles kaaluma liikmesriikide toetamist
nende tõhustatud jõupingutustes merekeskkonna parandamiseks, nimetades kõnealuses piirkonnas ellu viidava
programmi katseprojektiks.
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Artikkel 6

II PEATÜKK

Piirkondlik koostöö

MERESTRATEEGIAD: ETTEVALMISTAMINE

1.
Artikli 5 lõikes 2 osutatud koordineerimise saavutamiseks
kasutavad liikmesriigid, kui see on otstarbekas ja asjakohane,
seda merepiirkonda või allpiirkonda hõlmavaid olemasolevaid
piirkondlikke institutsioonilisi koostööstruktuure, sealhulgas
piirkondlike merekonventsioonide alusel loodud struktuure.

2.
Merestrateegiate kehtestamisel ja rakendamisel teevad liikmesriigid igas merepiirkonnas või allpiirkonnas kõik mis
võimalik, kasutades asjakohaseid rahvusvahelisi foorumeid,
kaasa arvatud piirkondlike merekonventsioonide mehhanisme
ja struktuure, et koordineerida oma meetmed kolmandate riikidega, kelle suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuulub
osa samas merepiirkonnas või allpiirkonnas asuvast akvatooriumist.

Selles kontekstis lähtuvad liikmesriigid niivõrd kui võimalik asjakohastest olemasolevatest programmidest ja tegevustest, mis on
välja töötatud rahvusvahelistest lepingutest, näiteks piirkondlikest merekonventsioonidest, tulenevate struktuuride raames.

Kui see on asjakohane, laiendatakse koordineerimist ja koostööd
kõikidele merepiirkonna või allpiirkonna valgalas asuvatele liikmesriikidele, sealhulgas sisemaariikidele, et võimaldada kõnealuses merepiirkonnas või allpiirkonnas asuvatel liikmesriikidel
täita käesoleva direktiivi kohaseid kohustusi, kasutades käesoleva
direktiivi või direktiivi 2000/60/EÜ sätete kohaselt loodud koostööstruktuure.

Artikkel 8
Hindamine
1.
Võttes arvesse kättesaadavaid olemasolevaid andmeid,
teevad liikmesriigid igas merepiirkonnas või allpiirkonnas oma
mereakvatooriumi esialgse hindamise, mis seisneb järgmises:

a) selle akvatooriumi oluliste iseärasuste ja parameetrite ning
praeguse keskkonnaseisundi analüüs, mis põhineb III lisa
tabelis 1 toodud elementide soovituslikul nimekirjal ning
hõlmab füüsikalisi ja keemilisi omadusi, elupaigatüüpe,
bioloogilisi omadusi ja hüdromorfoloogiat;

b) selle akvatooriumi keskkonnaseisundile osaks saavate survetegurite ja mõju, sealhulgas inimtegevuse analüüs, mis

i) põhineb III lisa tabelis 2 toodud elementide soovituslikel
nimekirjadel ning hõlmab mitmesuguste survetegurite
kvalitatiivset ja kvantitatiivset kogumit, samuti tuvastatavaid suundumusi;

ii) hõlmab peamisi kumulatiivseid mõjusid ja mõjude koostoimet ning

Artikkel 7
Pädevad asutused
1.
Liikmesriigid määravad hiljemalt 15. juuliks 2010 iga asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna jaoks asutuse või
asutused, kelle pädevusse kuulub käesoleva direktiivi rakendamine seoses nende mereakvatooriumiga.

Hiljemalt 15. jaanuariks 2011 esitavad liikmesriigid komisjonile
oma määratud pädevate asutuste nimekirja koos II lisas loetletud
teabega.

Samal ajal saadavad liikmesriigid komisjonile oma pädevate
asutuste nimekirja kõigi käesoleva määruse rakendamise
eesmärgil asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide kohta,
milles nad on osalised.

Samuti nimetavad iga merepiirkonna või allpiirkonna valgalas
asuvad liikmesriigid asutuse või asutused, kes on pädevad artiklis 6 osutatud koordineerimise ja koostöö läbiviimisel.

2.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni kõigist lõike 1 kohaselt
esitatud andmetes tehtud muudatustest kuue kuu jooksul pärast
kõnealuste muudatuste jõustumist.

iii) võtab arvesse asjaomaseid hinnanguid, mis on valminud
kooskõlas kehtivate ühenduse õigusaktidega;

c) akvatooriumi kasutamise ja merekeskkonna olukorra halvenemisega kaasnevate kulude majanduslik ja sotsiaalne
analüüs.

2.
Lõikes 1 nimetatud analüüsides võetakse arvesse kehtivate
ühenduse õigusaktide, eriti direktiivi 2000/60/EÜ vastavate sätetega reguleeritud ranniku-, ülemineku- ja territoriaalvetega
seotud elemente. Liikmesriigid võtavad samuti arvesse või kasutavad alusena muid asjakohaseid hindamisi, näiteks piirkondlike
merekonventsioonide raames ühiselt tehtud hindamisi, et anda
merekeskkonna seisundile igakülgne hinnang.

3.
Vastavalt lõikele 1 püüavad hindamisi ettevalmistavad liikmesriigid vastavalt artiklitele 5 ja 6 läbi viidava koordineerimise
teel tagada, et

a) merepiirkonna või allpiirkonna hindamise meetodid oleksid
omavahel kooskõlas;
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b) võetakse arvesse piiriüleseid mõjusid ja piiriüleseid iseärasusi.

Artikkel 9

25.6.2008

Nende sihtide ja indikaatorite väljatöötamisel võtavad liikmesriigid arvesse siseriiklikul, ühenduse või rahvusvahelisel tasandil
sama akvatooriumi suhtes sätestatud asjakohaste olemasolevate
keskkonnaalaste sihtide jätkuvat kohaldamist, tagades nende
sihtide omavahelise kokkusobivuse ning samuti asjakohaste
piiriüleste mõjude ja piiriüleste iseärasuste arvessevõtmise,
niivõrd kui see on võimalik.

Hea keskkonnaseisundi piiritlemine
1.
Liikmesriigid määravad artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtud
esialgse hindamise alusel igas asjaomases merepiirkonnas või
allpiirkonnas oma mereakvatooriumi jaoks ühiselt kindlaks
hea keskkonnaseisundi parameetrite kogumi, tuginedes I lisas
loetletud kvalitatiivsetele tunnustele.

2.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni kehtestatud keskkonnaalastest sihtidest kolme kuu jooksul pärast nende kehtestamist.

Artikkel 11
Liikmesriigid võtavad arvesse III lisa tabelis 1 sätestatud elementide soovituslikku nimekirja ning eelkõige füüsikalisi ja keemilisi
omadusi, elupaigatüüpe, bioloogilisi omadusi ja hüdromorfoloogiat.

Seireprogrammid
1.
Liikmesriigid kehtestavad artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtud
esialgse hindamise alusel koordineeritud seireprogrammi oma
mereakvatooriumi keskkonnaseisundi pidevaks hindamiseks III
lisas toodud elementide soovitusliku nimekirja ja V lisas toodud
nimekirja alusel ja toetudes artikli 10 kohaselt kehtestatud keskkonnaalastele sihtidele ning rakendavad seda programmi.

Liikmesriigid võtavad samuti arvesse inimtegevuse avaldatavat
survet või mõju igas merepiirkonnas või allpiirkonnas, arvestades III lisa tabelis 2 toodud soovituslikke nimekirju.

2.
Liikmesriigid teavitavad komisjoni artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtud hindamisest ja käesoleva artikli lõike 1 kohaselt
tehtud piiritlemisest kolme kuu jooksul pärast viimase lõpuleviimist.

Seireprogrammid on merepiirkonna või allpiirkonna ulatuses
omavahel kooskõlas ning tuginevad hindamist ja seiret käsitlevatele ühenduse õigusaktide, sealhulgas elupaikade direktiivi ja
linnukaitse direktiivi või rahvusvaheliste lepingute asjakohastele
sätetele ning on nendega kooskõlas.

2.
Liikmesriigid, kellel on ühine merepiirkond või allpiirkond, koostavad lõike 1 kohased seireprogrammid ning
püüavad sidususe ja koordineerimise huvides tagada, et
3.
Liikmesriikide poolt kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid seda täiendades, võetakse vastu I ja III lisa
alusel vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele hiljemalt 15. juuliks 2010, et tagada sidusus ja
võimaldada võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea
keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas. Enne selliste kriteeriumide ja standardite väljapakkumist konsulteerib komisjon
kõikide huvitatud pooltega, sealhulgas piirkondlike merekonventsioonide osalistega.

Artikkel 10

a) merepiirkonna või allpiirkonna seiremeetodid oleksid
omavahel kooskõlas, et hõlbustada seiretulemuste võrdlemist;

b) võetakse arvesse asjakohaseid piiriüleseid mõjusid ja piiriüleseid iseärasusi.

3.
Liikmesriigid teatavad komisjonile seireprogrammidest
kolme kuu jooksul pärast nende kehtestamist.

Keskkonnaalaste sihtide kehtestamine
1.
Liikmesriigid kehtestavad artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtud
esialgse hindamise alusel oma mereakvatooriumi iga merepiirkonna või allpiirkonna jaoks keskkonnaalaste sihtide ja nendega
seotud indikaatorite igakülgse kogumi, et teha edusamme
mereakvatooriumis hea keskkonnaseisundi saavutamisel, võttes
arvesse III lisa tabelis 2 toodud survetegurite ja mõjude nimekirja ning IV lisas toodud soovituslikku parameetrite nimekirja.

4.
Spetsifikatsioonid ja standarditud meetodid seireks ja
hindamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja
tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse ning mille
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid
seda täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 3
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.
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Artikkel 12
Teavitamised ja komisjoni hinnang
Kõigi artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 2 ja artikli 11 lõike 3
alusel iga merepiirkonna ja allpiirkonna kohta tehtud teavitamiste alusel annab komisjon iga liikmesriigi puhul hinnangu
sellele, kas teatatud elemendid moodustavad käesoleva direktiivi
nõuetele vastava raamistiku, ning ta võib paluda asjaomasel
liikmesriigil esitada mis tahes lisateavet, mis on kättesaadav ja
vajalik.
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3.
Meetmeprogrammi koostamisel lõike 2 kohaselt võtavad
liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse säästvat arengut ja eelkõige
kavandatud meetmete sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Et
abistada artiklis 7 osutatud pädevat asutust või pädevaid asutusi
nende eesmärkide igakülgsel täitmisel, võivad liikmesriigid sellisest koostegevusest kasu saamise eesmärgil määrata kindlaks või
kehtestada haldusraamistikke.

Liikmesriigid tagavad meetmete kulutõhususe ja tehnilise teostatavuse ning teevad enne iga uue meetme kehtestamist mõjuhindamisi, sealhulgas tulude ja kulude analüüse.
Kõnealuste hinnangute koostamisel arvestab komisjon eri merepiirkondade ja allpiirkondade piires ja kogu ühenduses kasutusel
olevate raamistike sidusust.

Komisjon teavitab kuue kuu jooksul pärast kõigi selliste teavitamiste kättesaamist asjaomaseid liikmesriike sellest, kas tema
arvates on teatatud elemendid kooskõlas käesoleva direktiiviga,
ning annab juhiseid tema hinnangul vajalike muudatuste tegemiseks.

III PEATÜKK
MERESTRATEEGIAD: MEETMEPROGRAMMID

Artikkel 13
Meetmeprogrammid
1.
Liikmesriigid teevad iga asjaomase merepiirkonna või
allpiirkonna puhul kindlaks meetmed, mida tuleb võtta nende
mereakvatooriumis hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või
säilitamiseks vastavalt artikli 9 lõikele 1.

Need meetmed töötatakse välja artikli 8 lõike 1 kohaselt tehtava
esialgse hindamise alusel ja lähtudes artikli 10 lõike 1 kohaselt
kehtestatud keskkonnaalastest sihtidest, võttes arvesse VI lisas
loetletud meetmete tüüpe.

2.
Liikmesriigid integreerivad lõike 1 alusel välja töötatud
meetmed meetmeprogrammi, võttes arvesse ühenduse õigusaktide, eelkõige direktiivi 2000/60/EÜ, nõukogu 21. mai 1991.
aasta direktiivi 91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise
kohta) (1) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari
2006. aasta direktiivi 2006/7/EÜ (mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist) (2) ning samuti tulevikus vastu võetavate keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas käsitlevate
õigusaktide ning rahvusvaheliste lepingute kohaselt nõutavaid
asjakohaseid meetmeid.
(1) EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003
(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
(2) ELT L 64, 4.3.2006, lk 37.

4.
Käesoleva artikli kohaselt kehtestatud meetmeprogrammid
sisaldavad ruumilisi kaitsemeetmeid, mis aitavad kaasa kaitstud
merealade sidusa ja representatiivse võrgustiku loomisele,
hõlmates piisavalt sellesse kuuluvate selliste ökosüsteemide
mitmekesisust nagu elupaikade direktiivi ja linnukaitse direktiivi
kohased erikaitsealad ning merekaitsealad, milles on kokku
leppinud ühendus või asjaomased liikmesriigid rahvusvaheliste
või piirkondlike lepingute raames, milles nad on osalised.

5.
Kui liikmesriigid on seisukohal, et inimtegevuse juhtimisel
ühenduse või rahvusvahelisel tasandil võib olla oluline mõju
merekeskkonnale, eriti lõikes 4 käsitletavatel aladel, pöörduvad
nad igaüks eraldi või ühiselt pädeva asutuse või asjaomase
rahvusvahelise organisatsiooni poole, et arutada või vajaduse
korral võtta vastu meetmeid, mis võivad olla vajalikud käesoleva
direktiivi eesmärkide saavutamiseks, et säilitada ökosüsteemide
terviklikkus, struktuur ja toimimine või vajaduse korral need
taastada.

6.
Liikmesriigid teevad hiljemalt 2013. aastaks kõigi merepiirkondade või allpiirkondade kohta avalikkusele kättesaadavaks lõigetes 4 ja 5 nimetatud alasid käsitleva asjakohase teabe.

7.
Liikmesriigid näitavad oma meetmeprogrammides, kuidas
kavatsetakse meetmeid rakendada ja kuidas need aitavad kaasa
artikli 10 lõike 1 alusel kehtestatud keskkonnaalaste sihtide
saavutamisele.

8.
Liikmesriigid võtavad meetmeprogrammide puhul arvesse
mõju, mida need avaldavad vetele väljaspool oma mereakvatooriumi, et minimeerida kahju ja võimaluse korral avaldada positiivset mõju kõnesolevatele vetele.

9.
Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele asjaomastele
liikmesriikidele oma meetmeprogrammidest kolme kuu jooksul
alates nende kehtestamisest.
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10.
Võttes arvesse artiklis 16 sätestatut, tagavad liikmesriigid
programmide käivitamise ühe aasta jooksul alates nende kehtestamisest.

Artikkel 14
Erandid
1.
Liikmesriik võib tuvastada oma mereakvatooriumis
juhtumid, kus punktides a–d loetletud mis tahes põhjustel ei
saa keskkonnaalaseid sihte või head keskkonnaseisundit selle
liikmesriigi võetavate meetmetega täielikult saavutada või kui
neid sihte ei saa punktis e osutatud põhjustel saavutada ettenähtud ajavahemiku jooksul:

a) tegevus või tegevusetus, mille eest asjaomane liikmesriik ei
ole vastutav;

b) looduslikud põhjused;
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3.
Lõike 1 kolmandas lõigus osutatud ajutised meetmed integreeritakse niipalju kui võimalik meetmeprogrammidesse.

4.
Liikmesriigid töötavad välja kõik artikli 5 lõikes 2
osutatud merestrateegiate elemendid ja rakendavad neid, kuid
neilt ei nõuta, välja arvatud artiklis 8 kirjeldatud esialgse hindamise puhul, erimeetmete võtmist, kui puudub märkimisväärne
oht merekeskkonnale või kui sellega kaasnevad ebaproportsionaalsed kulud, võttes arvesse ohtu merekeskkonnale, ning tingimusel, et ei toimu olukorra edasist halvenemist.

Kui liikmesriik ei võta meetmeid kummalgi nimetatud põhjusel,
esitab ta komisjonile vajalikud tõendid oma otsuse põhjendamiseks, vältides samas olukorra kujunemist, mille puhul hea keskkonnaseisundi saavutamine muutuks jäädavalt võimatuks.

Artikkel 15
Soovitused ühenduse tegevuseks

c) vääramatu jõud;

d) mereakvatooriumi füüsikaliste omaduste nihked või
muutused, mis tulenevad üldisest huvist tingitud meetmetest,
mida peetakse keskkonnale osaks saavast negatiivsest mõjust
tähtsamaks, sealhulgas igasugune piiriülene mõju;

1.
Kui liikmesriik tuvastab probleemi, mis mõjutab tema
mereakvatooriumi keskkonnaseisundit ja mida ei saa lahendada
siseriiklikul tasandil võetavate meetmetega või mis on seotud
mõne muu ühenduse poliitika või rahvusvahelise lepinguga,
teatab ta sellest vastavalt komisjonile ja põhjendab oma seisukohta.

Komisjon vastab kuue kuu jooksul.
e) looduslikud tingimused, mis ei võimalda asjaomase merekeskkonna seisundi parandamist nõutud tähtajaks.

Asjaomane liikmesriik näitab sellised juhtumid selgelt ära oma
meetmeprogrammis ja esitab komisjonile oma seisukoha
põhjendamiseks vajalikud tõendid. Juhtumite tuvastamisel
võtab liikmesriik arvesse tagajärgi teistele liikmesriikidele asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas.

Asjaomane liikmesriik võtab siiski asjakohaseid ajutisi meetmeid, mille eesmärk on püüelda jätkuvalt keskkonnaalaste
sihtide saavutamise suunas, vältida punktides b, c või d nimetatud põhjustel ohustatud mereakvatooriumi seisundi edasist
halvenemist ja leevendada kahjulikku mõju asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas või teiste liikmesriikide mereakvatooriumis.

2.
Lõike 1 punktis d käsitletud olukorras tagavad liikmesriigid selle, et nihked või muutused ei välista püsivalt ega sea
ohtu hea keskkonnaseisundi saavutamist asjaomases merepiirkonnas või allpiirkonnas või teiste liikmesriikide mereakvatooriumis.

2.
Kui osutub vajalikuks ühenduse institutsioonide tegevus,
esitavad liikmesriigid komisjonile ja nõukogule asjakohased
soovitused meetmete võtmiseks seoses lõikes 1 osutatud
probleemiga. Kui asjakohastes ühenduse õigusaktides pole sätestatud teisiti, vastab komisjon igale sellisele soovitusele kuue kuu
jooksul ning võtab vajaduse korral neid soovitusi arvesse vastavate ettepanekute esitamisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 16
Teavitamised ja komisjoni hinnang
Artikli 13 lõike 9 alusel tehtud meetmeprogrammidest teavitamiste alusel annab komisjon hinnangu selle kohta, kas teatatud
programmid moodustavad iga liikmesriigi puhul käesoleva
direktiivi nõuete täitmiseks vajaliku asjakohase raamistiku,
ning võib paluda asjaomasel liikmesriigil esitada olemasolevat
ja vajalikku lisateavet.

Kõnealuste hinnangute koostamisel arvestab komisjon eri merepiirkondade ja allpiirkondade ning terve ühenduse meetmeprogrammide sidusust.
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Komisjon teavitab kuue kuu jooksul pärast kõigi selliste teavitamiste kättesaamist asjaomaseid liikmesriike, kas tema arvates
on teatatud meetmeprogrammid kooskõlas käesoleva direktiiviga, ning annab juhiseid tema hinnangul vajalike muudatuste
tegemiseks.
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19 lõikele 2 komisjonile kokkuvõtliku vahearuande, milles
kirjeldatakse kõnealuse programmi elluviimisel tehtud
edusamme.

Artikkel 19
Avalik arutelu ja teave
IV PEATÜKK
AJAKOHASTAMINE, ARUANDED JA AVALIK TEAVE

Artikkel 17
Ajakohastamine

1.
Kooskõlas ühenduse asjakohaste kehtivate õigusaktidega
tagavad liikmesriigid, et kõikidele huvitatud isikutele on varakult
tagatud tõhusad võimalused osaleda käesoleva direktiivi rakendamises, kaasates sellesse võimaluse korral olemasolevad haldusasutused ja -struktuurid, sealhulgas piirkondlikud merekonventsioonid, teaduslikud nõuandvad asutused ja piirkondlikud
nõuandekomisjonid.

1.
Liikmesriigid tagavad iga asjaomase merepiirkonna või
allpiirkonna merestrateegiate ajakohastamise.

2.
Lõike 1 kohaldamisel vaatavad liikmesriigid artiklis 5
osutatud koordineeritud viisil iga kuue aasta järel pärast merestrateegiate esialgset kehtestamist läbi oma strateegiate järgmised
elemendid:

2.
Liikmesriigid avaldavad ja teevad üldsusele märkuste tegemiseks kättesaadavaks oma merestrateegiate või nendega seotud
ajakohastuste järgmiste elementide kokkuvõtted:

a) artikli 8 lõikes 1 ette nähtud esialgne hindamine ja artikli 9
lõikes 1 ette nähtud hea keskkonnaseisundi piiritlemine;

a) artikli 8 lõikes 1 ette nähtud esialgne hindamine ja artikli 9
lõikes 1 ette nähtud hea keskkonnaseisundi piiritlemine;

b) artikli 10 lõike 1 kohaselt kehtestatud keskkonnaalased sihid;

b) artikli 10 lõike 1 kohaselt kehtestatud keskkonnaalased sihid;

c) artikli 11 lõike 1 kohaselt kehtestatud seireprogrammid;

c) artikli 11 lõike 1 kohaselt kehtestatud seireprogrammid;

d) artikli 13 lõike 2 kohaselt kehtestatud meetmeprogrammid.

d) artikli 13 lõike 2 kohaselt kehtestatud meetmeprogrammid.

3.
Keskkonnaalasele teabele juurdepääsu osas kohaldatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta. (1)

3.
Lõikes 2 sätestatud läbivaatamiste järel tehtavate ajakohastuste üksikasjad saadetakse komisjonile, piirkondlike merekonventsioonide osalistele ja teistele asjaomastele liikmesriikidele
kolme kuu jooksul nende avaldamisest kooskõlas artikli 19
lõikega 2.

4.
Artikleid 12 ja 16 kohaldatakse käesoleva artikli osas
mutatis mutandis.

Artikkel 18
Vahearuanded
Liikmesriigid esitavad kolme aasta jooksul alates iga meetmeprogrammi või selle ajakohastuse avaldamisest vastavalt artikli

Vastavalt direktiivile 2007/2/EÜ annavad liikmesriigid komisjonile käesoleva direktiiviga seotud ülesannete täitmiseks, eriti
artikli 20 lõike 3 punkti b kohase ühenduse merekeskkonna
seisundit käsitleva ülevaate koostamiseks, juurdepääsu artikli 8
kohaselt tehtavast esialgsest hindamisest ja artikli 11 kohaselt
kehtestatud seireprogrammidest tulenevatele andmetele ja
teabele ning nende kasutusõigused.

Hiljemalt kuus kuud pärast artikli 8 kohase esialgse hindamise ja
artiklis 11 ette nähtud seireprogrammide andmete ja teabe
saamist tehakse kõnesolev teave ja andmed samuti kättesaadavaks Euroopa Keskkonnaagentuurile, et viimane saaks oma
ülesandeid täita.
(1) ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.
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Artikkel 20

Artikkel 21

Komisjoni aruanded

Arenguaruanne kaitstud alade kohta

1.
Komisjon avaldab esimese hindamisaruande käesoleva
direktiivi rakendamise kohta kahe aasta jooksul pärast kõigi
meetmeprogrammide saamist ja igal juhul hiljemalt 2019.
aastaks.

Komisjon koostab 2014. aastaks liikmesriikide poolt 2013.
aastaks esitatava teabe põhjal aruande merekaitsealade loomisel
saavutatud arengu kohta, võttes arvesse kohaldatavatest ühenduse õigusaktidest tulenevaid olemasolevaid kohustusi ning
ühenduse ja liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi.

Seejärel avaldab komisjon edasised aruanded iga kuue aasta
tagant. Komisjon esitab aruanded Euroopa Parlamendile ja
nõukogule.

Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 22
2.
Komisjon avaldab hiljemalt 15. juuliks 2012 aruande,
milles antakse hinnang käesoleva direktiivi panuse kohta selliste
olemasolevate kohustuste täitmisesse ja algatuste kohaldamisesse, mis liikmesriikidel või ühendusel on ühenduse või rahvusvahelisel tasandil mereakvatooriumi keskkonnakaitse suhtes.

Ühenduse rahastamine
1.
Arvestades, et merestrateegiate kehtestamine on loomupäraselt prioriteet, toetatakse käesoleva direktiivi rakendamist
ühenduse olemasolevatest rahastamisvahenditest vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja tingimustele.

Aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
2.
EL kaasrahastab liikmesriikide koostatud programme
vastavalt olemasolevatele rahastamisvahenditele.
3.

Lõikes 1 sätestatud aruanded sisaldavad järgmist:
Artikkel 23

a) ülevaade käesoleva direktiivi rakendamisel tehtud edusammudest;

b) ülevaade merekeskkonna seisundist ühenduses, mis on koostatud koostöös Euroopa Keskkonnaagentuuriga ning asjaomaste piirkondlike mere- ja kalandusorganisatsioonide ja
-konventsioonidega;

Käesoleva direktiivi läbivaatamine
Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi hiljemalt 15. juuliks
2023 ja esitab vajalikud muutmisettepanekud, kui see on asjakohane.

V PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

c) ülevaade merestrateegiatest koos soovitustega nende parandamise kohta;

Artikkel 24
Tehnilised kohandused

d) kokkuvõte liikmesriikidelt artiklite 12 ja 16 kohaselt saadud
teabest ja komisjoni poolt artikli 16 kohaselt tehtud hindamistest seoses liikmesriikidelt vastavalt artiklile 15 laekunud
teabega;

e) kokkuvõte kõigile artikli 18 alusel liikmesriikide poolt
komisjonile esitatud aruannetele antud vastustest;

f) kokkuvõte vastustest Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt
eelmistele merestrateegiate kohta tehtud märkustele;

g) kokkuvõte muude asjakohaste ühenduse poliitikate panusest
käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamisse.

1.
III, IV ja V lisa võib muuta vastavalt teaduse ja tehnika
arengule vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, võttes arvesse artikli 17 lõikes 2 sätestatud
merestrateegiate läbivaatamise ja ajakohastamise tähtaegu.

2.
Vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee
menetlusele

a) võib võtta vastu metoodikastandardid I, III, IV ja V lisa
kohaldamiseks;

b) võib võtta vastu tehnilised vormingud andmete, sealhulgas
statistiliste ja kartograafiliste andmete edastamiseks ja töötlemiseks.
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Artikkel 25
Regulatiivkomitee
1.

L 164/33

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.

Komisjoni abistab komitee.

2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli
8 sätteid.
Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses
kehtestatakse kolm kuud.

3.
Mereakvatooriumita liikmesriigid jõustavad üksnes need
normid, mis on vajalikud artikli 6 ja artikli 7 nõuete järgmiseks.
Kui sellised normid on siseriikliku õigusega juba kehtestatud,
edastavad asjaomased liikmesriigid komisjonile selliste normide
teksti.
Artikkel 27
Jõustumine

3.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse
1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes
arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 26

Artikkel 28

Ülevõtmine

Adressaadid

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 15. juuliks 2010.
Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse
või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Strasbourg, 17. juuni 2008
Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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I LISA
Hea keskkonnaseisundi piiritlemise kvalitatiivsed tunnused
(millele on osutatud artikli 3 lõikes 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3 ning artiklis 24)
1. Bioloogiline mitmekesisus on säilinud. Elupaikade kvaliteet ja olemasolu ning liikide levik ja arvukus on kooskõlas
valitsevate füsiograafiliste, geograafiliste ja klimaatiliste tingimustega.
2. Inimtegevuse tulemusel sisse toodud võõrliigid jäävad tasemele, millel ei ole negatiivset mõju ökosüsteemile.
3. Kaubanduslikel eesmärkidel kasutatavate kala ja karploomade populatsioonid on ohututes bioloogilistes piirides,
kusjuures populatsiooni vanuseline ja suuruseline koosseis annab tunnistust ressursside heast seisukorrast.
4. Kõik teadaolevad mere toiduvõrkude elemendid eksisteerivad tavapärase arvukuse ja mitmekesisuse tasemel, mis on
võimeline tagama pikaajalise liikide rohkuse ja nende täieliku paljunemissuutlikkuse säilimise.
5. Inimtekkeline eutrofeerumine, eelkõige selle negatiivsed mõjud, nagu bioloogilise mitmekesisuse vähenemine,
ökosüsteemi seisundi halvenemine, vetikate kahjulik õitsemine ja hapnikunappus põhjavetes, on minimeeritud.
6. Merepõhja terviklikkus on tasemel, mis kindlustab ökosüsteemide funktsioneerimise ja struktuuri ning selle, et
eelkõige merepõhja ökosüsteemid ei ole kahjustatud.
7. Merevee hüdrograafiliste tingimuste püsival muutusel ei ole negatiivset mõju mere ökosüsteemidele.
8. Saasteainete kontsentratsioon on tasemel, mis ei põhjusta saastumisest tulenevaid mõjusid.
9. Saasteained kalades ja muudes inimtarbimiseks ette nähtud mereandides ei ületa ühenduse õigusaktide või muude
asjakohaste standarditega kehtestatud tasemeid.
10. Mereprahi omadused ja kogus ei kahjusta ranniku- ja merekeskkonda.
11. Energia keskkonda juhtimine, sealhulgas veealune müra, on tasemel, mis ei kahjusta merekeskkonda.
Artikli 9 lõike 1 kohaselt igas merepiirkonnas või allpiirkonnas hea keskkonnaseisundi parameetrite kindlaksmääramisel
kaaluvad liikmesriigid kõiki käesolevas lisas loetletud kvalitatiivseid tunnuseid, et määrata kindlaks need tunnused, mida
tuleb kasutada kõnealuse piirkonna või allpiirkonna hea keskkonnaseisundi piiritlemisel. Kui liikmesriik leiab, et ühe või
mitme sellise tunnuse kasutamine ei ole asjakohane, esitab ta komisjonile vastavad põhjendused artikli 9 lõike 2 kohase
teavitamise raames.
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II LISA
Pädevad asutused
(millele on osutatud artikli 7 lõikes 1)
1. Pädeva(te) asutus(t)e nimi ja aadress – nimetatud pädeva(te) asutus(t)e ametlik nimi ja aadress.
2. Pädeva(te) asutus(t)e õiguslik vorm – pädeva(te) asutus(t)e õigusliku vormi lühikirjeldus.
3. Ülesanded – pädeva(te) asutus(t)e õiguslike ja haldusülesannete lühikirjeldus ning asjaomase mereakvatooriumiga
seotud ülesannete kirjeldus.
4. Liikmeskond – kui pädev asutus või pädevad asutused tegutsevad teiste pädevate asutuste vahelise koordineerimisasutus(t)ena, nõutakse nende asutuste nimekirja koos kokkuvõttega koordineerimise tagamiseks loodud institutsioonilistest suhetest.
5. Piirkondlik või allpiirkondlik koordineerimine – nõutakse kokkuvõtet mehhanismidest, mis on kehtestatud selleks, et
tagada koordineerimine liikmesriikide vahel, kelle mereakvatoorium jääb samasse merepiirkonda või allpiirkonda.
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III LISA
Omaduste, survetegurite ja mõjude soovituslik nimekiri
(osutatud artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, artikli 10 lõikes 1, artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 24)
Tabel 1
Parameetrid

Füüsikalised ja keemilised
omadused

— Merepõhja topograafia ja batümeetria.
— Temperatuuri- ja jääkatte režiim aastate ja hooaegade lõikes, hoovuste kiirus, tõusuvoolud, lainetest mõjutatus, segunemise karakteristikud, hägusus, viibeaeg.
— Soolsuse ruumiline ja ajaline jaotus.
— Toitainete ja hapniku ruumiline ja ajaline jaotus (DIN, TN, DIP, TP, TOC).
— pH ja pCO2 profiilid või muud merekeskkonna hapestumise mõõtmiseks sobivad võrdväärsed parameetrid.

Elupaigatüübid

— Valitsevad merepõhja ja veesamba elupaigatüübid koos neile iseloomulike füüsikaliste ja
keemiliste omadustega, näiteks sügavus, vee temperatuuri režiim, hoovused ja muud vee
liikumised, soolsus, veepõhja struktuur ja aluspõhi.
— Eriliste elupaigatüüpide, eelkõige selliste tüüpide identifitseerimine ja kaardistamine, mis
on ühenduse õigusaktide (elupaikade direktiiv ja linnukaitse direktiiv) või rahvusvaheliste
konventsioonide alusel tunnistatud teadusalaselt või bioloogilise mitmekesisuse poolest
huviväärseks.
— Elupaigad aladel, mis oma omaduste, asukoha või strateegilise tähtsuse tõttu väärivad
erilist tähelepanu. Nende hulka võivad kuuluda intensiivse või spetsiifilise surve all olevad
alad või konkreetset kaitserežiimi vajavad alad.

Bioloogilised omadused

— Valitsevate merepõhja ja veesamba elupaikadega seotud bioloogiliste koosluste kirjeldus.
Selle hulka kuulub teave füto- ja zooplanktoni koosluste, sealhulgas liikide ning hooajaliste ja geograafiliste variatsioonide kohta.
— Teave katteseemnetaimede, makrovetikate ja põhjafauna selgrootute, sealhulgas nende
liigilise koosseisu, biomassi ning aasta/hooaja lõikes toimuvate variatsioonide kohta.
— Teave kalapopulatsioonide, sealhulgas nende arvukuse, leviku ja vanuselise/suuruselise
koosseisu kohta.
— Piirkonnas või allpiirkonnas esinevate mereimetajate ja -roomajate liikide populatsioonidünaamika, loodusliku ja tegeliku leviala ning seisundi kirjeldus.
— Piirkonnas või allpiirkonnas esinevate merelinnuliikide populatsioonidünaamika, loodusliku ja tegeliku leviala ning seisundi kirjeldus.
— Muude piirkonnas või allpiirkonnas esinevate ning ühenduse õigusaktide või rahvusvaheliste lepingutega reguleeritud liikide populatsioonidünaamika, loodusliku ja tegeliku
leviala ning seisundi kirjeldus.
— Piirkonnas või allpiirkonnas esinevate mittepõliste eksootiliste liikide ajutise esinemise,
arvukuse ja ruumilise jaotuse nimistu või, kui see on asjakohane, looduslike liikide
geneetiliselt erinevad esinemiskujud.

Muud näitajad

— Kemikaalide, sealhulgas murettekitavate kemikaalide, settesaaste, tulipunktide, terviseküsimuste ning elustiku (eelkõige inimtarbimiseks mõeldud elustiku) saastumisega seotud
seisundi kirjeldus.
— Muude piirkonnale või allpiirkonnale tüüpiliste või eriomaste näitajate ja omaduste
kirjeldus.
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Tabel 2
Survetegurid ja mõjud

Füüsiline kadu

— Katmine (nt tehisrajatistega, süvendusheitmete kõrvaldamisega).
— Blokeerimine (nt püsikonstruktsioonidega).

Füüsiline kahju

— Muutused mudastumises (nt suudmekohtades, suurenenud äravoolu ja süvendamise/süvendusheitmete kõrvaldamise tulemusel).
— Abrasioon (nt kutselise kalapüügi, laevatamise, ankurdamise mõju merepõhjale).
— Selektiivne väljaviimine (nt elus- ja eluta ressursside uurimine ja kasutamine).

Muud füüsilised häired

— Veealune müra (nt laevad, veealused akustilised seadmed).
— Merepraht.

Häired hüdroloogilistes
protsessides

Saastumine ohtlike
ainetega

— Märkimisväärsed muutused soojusrežiimis (nt elektrijaamade veelaskmed).
— Märkimisväärsed muutused soolsusrežiimis (nt vee liikumisi takistavate konstruktsioonide, veevõtmise tulemusel).
— Sünteetiliste ühendite ja bioloogiliselt aktiivsete ainete juhtimine veekokku (nt merekeskkonna jaoks asjakohased prioriteetsed ained vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ, nagu
pestitsiidid, riknemisvastased ained, ravimid, nt hajureostusallikatest tulenevate kadude,
laevade põhjustatud reostuse, atmosfääris sadestumise tulemusel).
— Mittesünteetiliste ainete ja ühendite juhtimine veekokku (nt raskmetallid, süsivesinikud, nt
laevade põhjustatud ja jõgede suudmekohtadest ning nafta, gaasi ja mineraalide uurimisest ja kasutamisest tuleneva reostuse, atmosfääris sadestumise tulemusel).
— Radionukliidide juhtimine veekokku.

Ainete süstemaatiline ja/
või tahtlik keskkonda
viimine

— Muude tahkete, vedelate või gaasiliste ainete mereakvatooriumi juhtimine nende süstemaatilise ja/või tahtliku merekeskkonda viimise tulemusena, mis on lubatud kooskõlas
ühenduse muude õigusaktide ja/või rahvusvaheliste konventsioonidega.

Toiteelementidega ja
orgaaniline rikastumine

— Väetiste ja muude lämmastiku- ja fosforirikaste ainete heitmed (nt punkt- või hajureostusallikatest, sealhulgas põllumajandusest, vesiviljelusest, atmosfääris sadestumine).
— Orgaanilise ainese heitmed (nt kanalisatsioon, kalakasvatus, jõgede suudmekohad).

Bioloogilised häired

— Mikroobsete patogeenide juhtimine veekokku.
— Võõrliikide sissetoomine ja translokatsioon.
— Liikide selektiivne väljapüük, sealhulgas mittesihtliikide juhuslik püük (nt kutselise ja
harrastuspüügi tulemusel).
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IV LISA
Keskkonnaalaste sihtide kehtestamisel arvesse võetavate parameetrite soovituslik nimekiri
(osutatud artikli 10 lõikes 1 ja artiklis 24)
1. Merepiirkonnas või allpiirkonnas liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvat mereakvatooriumi iseloomustavate elementide piisav käsitlemine.
2. Vajadus seada a) sihid, millega kehtestatakse hea keskkonnaseisundi määratlusel põhinevad soovitud tingimused; b)
mõõdetavad kontrollarvud ja nendega seotud indikaatorid, mis võimaldavad teha seiret ja hindamist, ja c) tegevussihid, mis on seotud nende saavutamise toetamiseks mõeldud konkreetsete rakendusmeetmetega.
3. Saavutatava või säilitatava keskkonnaseisundi täpsustamine ja formuleerimine merepiirkonda või allpiirkonda
kuuluvat liikmesriigi mereakvatooriumi iseloomustavate elementide mõõdetavate omaduste näol.
4. Sihtide kogumi kooskõla; nendevaheliste vastuolude puudumine.
5. Sihtide saavutamiseks vajalike ressursside täpsustamine.
6. Sihtide, sealhulgas võimalike vahesihtide formuleerimine koos nende saavutamiseks ette nähtud ajakavaga.
7. Edusammude jälgimiseks ja juhtimisotsuste suunamiseks mõeldud näitajate täpsustamine sihtide saavutamist silmas
pidades.
8. Vajaduse korral võrdluspunktide täpsustamine (siht- ja piirväärtused).
9. Sotsiaalsete ja majanduslike probleemide nõuetekohane arvestamine sihtide seadmisel.
10. Artiklis 1 sätestatud keskkonnaeesmärke silmas pidades välja töötatud keskkonnasihtide, nendega seotud näitajate
ning siht- ja piirväärtuste kogumi läbivaatamine, et hinnata, kas sihtide saavutamisel muutuks merepiirkonnas
liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluva mereakvatooriumi keskkonna seisund neile vastavaks.
11. Sihtide vastavus ühenduse ja selle liikmesriikide asjaomaste rahvusvaheliste ja piirkondlike kokkulepete alusel võetud
eesmärkidele, kasutades neid, mis on asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna puhul artiklis 1 sätestatud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks kõige asjakohasemad.
12. Kui sihtide ja näitajate kogum on kokku pandud, tuleks need artiklis 1 sätestatud keskkonnaeesmärke silmas pidades
ühiselt läbi vaadata, et hinnata, kas sihtide saavutamisel muutuks keskkonna seisund neile vastavaks.
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V LISA
Seireprogrammid
(osutatud artikli 11 lõikes 1 ja artiklis 24)
1. Vajadus esitada teavet keskkonnaseisundi hindamiseks ning heast keskkonnaseisundist lahutava vahemaa ja selle
suunas tehtud edusammude hindamiseks vastavalt III lisale ja artikli 9 lõike 3 kohaselt kindlaks määratavatele
kriteeriumidele ja metoodikastandarditele.
2. Vajadus tagada teabe genereerimine, mis võimaldab teha kindlaks artiklis 10 ette nähtud keskkonnaalaste sihtide
sobivad näitajad.
3. Vajadus tagada teabe genereerimine, mis võimaldab hinnata artiklis 13 osutatud meetmete mõju.
4. Vajadus kaasata meetmeid muutuste põhjuse ja seeläbi võimalike parandavate meetmete kindlakstegemiseks, mida
oleks soovitud seisundivahemikust kõrvalekallete avastamise korral tarvis võtta hea keskkonnaseisundi taastamiseks.
5. Vajadus esitada teavet keemiliste saasteainete kohta inimtarbimiseks mõeldud liikides, mis pärinevad kutselise kalapüügi aladelt.
6. Vajadus kaasata meetmeid, millega kinnitatakse, et parandusmeetmed toovad kaasa soovitud muutusi, mitte aga
soovimatuid kõrvaltoimeid.
7. Vajadus koondada teave merepiirkondade või allpiirkondade alusel vastavalt artiklile 4.
8. Vajadus tagada hindamisviiside ja -meetodite võrreldavus merepiirkondade ja/või allpiirkondade piires ja vahel.
9. Vajadus töötada välja tehnilised spetsifikaadid ja standardiseeritud meetodid järelevalve tegemiseks ühenduse tasandil,
et teavet oleks võimalik võrrelda.
10. Vajadus tagada niivõrd kui võimalik vastavus piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil välja töötatud olemasolevatele
programmidele, et soodustada nende programmide omavahelist kooskõla ja vältida jõupingutuste dubleerimist,
kasutades neid seirejuhiseid, mis on asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna puhul kõige asjakohasemad.
11. Vajadus kaasata artiklis 8 ette nähtud esialgsesse hindamisse ühe osana keskkonnatingimustes aset leidnud suuremate
muutuste ning vajaduse korral uute ja esilekerkivate küsimuste hindamine.
12. Vajadus käsitleda artiklis 8 ette nähtud esialgse hindamise osana III lisas loetletud asjakohaseid elemente, sealhulgas
nende looduslikku variatiivsust, ning hinnata suundumusi artikli 10 lõike 1 kohaselt sätestatud keskkonnasihtide
saavutamise suunas, kasutades vajaduse korral kindlaksmääratud näitajaid ja nende siht- või piirväärtusi.
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VI LISA
Meetmeprogrammid
(osutatud artikli 13 lõikes 1 ja artiklis 24)
1. Sisendite kontrollimeetmed: majandamismeetmed, mis mõjutavad lubatud inimtegevuse määra.
2. Väljundite kontrollimeetmed: majandamismeetmed, mis mõjutavad ökosüsteemi komponendi lubatud häirituse astet.
3. Ruumilise ja ajalise leviku kontroll: majandamismeetmed, mis mõjutavad seda, kus ja millal teatud tegevusel toimuda
lastakse.
4. Juhtimise koordineerimise meetmed: vahendid juhtimise koordineerimise tagamiseks.
5. Võimaluse korral merereostuse jälgitavust parandavad meetmed.
6. Majanduslikud stiimulid: majandamismeetmed, tänu millele on mereökosüsteemi kasutajate huvides tegutseda viisil, mis
aitab saavutada eesmärgiks seatud head keskkonnaseisundit.
7. Leevendus- ja heastamisvahendid: majandamisvahendid, mis suunavad inimtegevust mereökosüsteemide kahjustatud
komponentide taastamisele.
8. Teabevahetus, huvirühmade kaasamine ja üldsuse teadlikkuse suurendamine.
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II
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

KOMISJON
KOMISJONI OTSUS,
18. juuni 2008,
millega kehtestatakse ühenduse rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses sigade
klassikalise katku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega Saksamaal 2006. aastal
(teatavaks tehtud numbri K(2008) 2722 all)
(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2008/483/EÜ)
nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. (2) Kõnealuse
määruse artiklis 3 on sätestatud eeskirjad ühenduse rahalise toetuse tingimustele vastavate kulutuste kohta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(3)

Komisjoni 14. novembri 2006. aasta otsusega
2006/777/EÜ (ühenduse rahalise toetuse kohta sigade
klassikalise katku likvideerimiseks Saksamaal 2006.
aastal) (3) andis ühendus 2006. aastal Saksamaale rahalist
toetust kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses sigade klassikalise katku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste
meetmetega. Vastavalt kõnealusele otsusele tehti esimene
osamakse suurusega 5 000 000 eurot.

(4)

Saksamaa esitas 6. detsembril 2006 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud komisjoni määruse (EÜ)
nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(5)

Ajavahemikul 23.–27. aprill 2007 tegi komisjon kohapealse kontrolli, mis on sätestatud komisjoni määruse
(EÜ) nr 349/2005 artiklis 10. Komisjoni tähelepanekud,
abikõlblike kulutuste arvutamise meetod ja lõplikud järeldused edastati Saksamaale 6. veebruari 2008. aasta kirjas.

(6)

Ühenduse rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et
kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on esitanud kogu vajaliku teabe ettenähtud tähtaegadeks.

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust
90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti
selle artikli 3 lõiget 3 ja artikli 3 lõike 5 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Otsuses 90/424/EMÜ on sätestatud kord, mis reguleerib
ühenduse rahalist toetust veterinaariaalaste erimeetmete,
sealhulgas erakorraliste meetmete suhtes. Et aidata kaasa
sigade klassikalise katku võimalikult kiirele likvideerimisele, peaks ühendus rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse
otsuse artikli 3 lõike 5 esimeses taandes on sätestatud
eeskirjad protsendimäära kohta, mida tuleb kohaldada
liikmesriigi kantud kulutuste suhtes.

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 on kehtestatud
eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette

(1) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2) ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.
(3) ELT L 314, 15.11.2006, lk 37.
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Saksamaa ametiasutused on täielikult täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse
90/424/EMÜ artikli 3 lõikes 2 ja määruse (EÜ)
nr 349/2005 artiklis 7.

Artikkel 2
Maksekord
Ühenduse
rahalise
3 315 827,65 eurot.

Eespool esitatut silmas pidades tuleks nüüd määrata
ühenduse rahalise toetuse kogusumma seoses sigade klassikalise katku likvideerimise valdkonnas tehtud kulutustega Saksamaal 2006. aastal.
Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

25.6.2008

toetuse

ülejäänud

summa

Artikkel 3
Adressaat
Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Brüssel, 18. juuni 2008
Artikkel 1
Ühenduse rahaline toetus Saksamaale
Ühenduse rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses
sigade klassikalise katku likvideerimisega Saksamaal 2006.
aastal, on 8 315 827,65 eurot.

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Androulla VASSILIOU

on
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KOMISJONI OTSUS,
20. juuni 2008,
teatud riigiabiotsuste kohaldamisaja pikendamise kohta
(teatavaks tehtud numbri K(2008) 2883 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/484/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikleid 87 ja 88,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni 5. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr
2204/2002 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite
87 ja 88 kohaldamist tööhõivealase riigiabi suhtes), (1)
komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruse (EÜ) nr
70/2001 (mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87
ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes) (2) ja komisjoni 12. jaanuari
2001. aasta määruse (EÜ) nr 68/2001 (mis käsitleb
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes) (3) kohaldamisaega on pikendatud komisjoni
20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr
1976/2006, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr
2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 ja (EÜ) nr 68/2001 seoses
nende kohaldamisaja pikendamisega (4) kuni 30. juunini
2008. aasta Komisjoni otsusega nr 2007/72/EÜ (5) pikendati nende komisjoni otsuste kehtivusaega, millega on
määruste (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 või
(EÜ) nr 68/2001 alusel riigiabi kavad heaks kiidetud,
kuni 30. juunini 2008.

(EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr 70/2001 või (EÜ) nr
68/2001 alusel riigiabi kavad heaks kiidetud, et võimaldada üldise grupierandi määruse jõustumiseni asjakohast
üleminekuperioodi,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Ilma et see piiraks 4. märtsi 2006. aasta dokumendi „Regionaalabi suunised aastateks 2007–2013” (7) punkti 107
kolmandas taandes nimetatud ja kõikide liikmesriikide poolt
heaks kiidetud asjakohaseid meetmeid, pikendatakse nende
komisjoni otsuste kehtivusaega, millega on enne käesoleva
otsuse jõustumist määruste (EÜ) nr 2204/2002, (EÜ) nr
70/2001 või (EÜ) nr 68/2001 alusel riigiabi kavad heaks
kiidetud, kuni 30. septembrini 2008.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
Seda kohaldatakse 1. juunist 2008.

Brüssel, 20. juuni 2008

Arvestades asjaolu, et neid määrusi asendav üldine
grupierandi määrus (6) võetakse kavakohaselt vastu ja
avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljem kui 30. juunil
2008, peab piiratud ajavahemikuks pikendama nende
komisjoni otsuste kehtivusaega, millega on määruste

(1) ELT L 337, 13.12.2002, lk 3. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 1040/2006 (EÜT L 187, 8.7.2006, lk 8).
(2) ELT L 10, 13.1.2001, lk 33. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1040/2006.
(3) ELT L 10, 13.1.2001, lk 20. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1040/2006.
(4) ELT L 368, 23.12.2006, lk 85.
(5) ELT L 32, 6.2.2007, lk 180.
(6) ELT C 210, 8.9.2007, lk 14.

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Neelie KROES

(7) ELT C 54, 4.3.2006, lk 13.
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III
(Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid)

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID
NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/485/ÜVJP,
23. juuni 2008,
millega muudetakse ja pikendatakse nõukogu ühismeedet 2007/405/ÜVJP julgeolekusektori reformi
alase Euroopa Liidu politseimissiooni ja selle õigusalase kontaktüksuse kohta Kongo Demokraatlikus
Vabariigis (EUPOL RD Congo)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

Missiooniga seotud kulude katmiseks perioodil 1. juulist
2008 kuni 30. juunini 2009 tuleks ette näha uus lähtesumma.

(6)

Missiooni volitusi rakendatakse julgeolekukontekstis, mis
võib halveneda ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP)
eesmärke,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. juunil 2007 vastu ühismeetme
2007/405/ÜVJP, (1) mis esialgse kava kohaselt lõppeb
30. juunil 2008.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:
(2)

Pärast Kongo ametiasutuste ja teiste asjaomaste pooltega
konsulteerimist on selgunud, et missiooni on vaja pikendada ühe aasta võrra.

Artikkel 1
Ühismeedet 2007/405/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

(3)

(4)

EUPOL RD Congo ülesannete hulka peaks kuuluma
Kongo riikliku politsei (Police Nationale Congolaise) abistamine piiripolitsei ja politsei sisekontrolli valdkonnas.
Lisaks sellele peaks missioon aitama kaasa stabiliseerimisprotsessi politsei, sooliste, inimõiguste ning laste ja
relvastatud konfliktidega seotud aspektide toetamisele
Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas ning hõlbustama
nende jõupingutuste sidumist ja kooskõlastamist riikliku
politseireformi protsessiga. See tuleks saavutada eelkõige
kahte programmi toetades (nimelt programm Amani ja
idapiirkonna stabiliseerimise kava (Plan de Stabilisation de
l'Est), mis mõlemad sisaldavad ka politseikomponenti),
mis
on
loodud
selleks,
et
rakendada
23. jaanuaril 2008. aastal Gomas Kongo Demokraatliku
Vabariigi valitsuse ja Kivus tegutsevate erinevate relvastatud rühmituste poolt allakirjutatud lepinguid.

Seda arvestades peaks EUPOL RD Congo tegevus
hõlmama Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosa,
pöörates eelkõige tähelepanu julgeolekuküsimustele,
soopõhisele vägivallale, laste olukorrale relvastatud konfliktides ning rahvusvahelisele koordineerimisele.

(1) ELT L 151, 13.6.2007, lk 46. Ühismeedet on muudetud ühismeetmega 2008/38/ÜVJP (ELT L 9, 12.1.2008, lk 18).

1. Artikli 2 lõikesse 1 lisatakse järgmine taane:

„— aitama kaasa Kongo Demokraatliku Vabariigi rahuprotsessi politsei, sooliste, inimõiguste ning laste ja relvastatud konfliktidega seotud aspektide toetamisele ning
eelkõige rahuprotsessi sidumisele Kongo Riikliku Politsei
reformiprotsessiga.”.

2. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3
Missiooni struktuur ja lähetusala
1.

Missioonil on peakorter Kinshasas, mille moodustavad:

a) missiooni juht;
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b) strateegiaküsimustega tegelev politseinõunike meeskond;
c) operatiivküsimustega tegelev politseinõunike meeskond;
d) strateegia- ja operatiivküsimustega tegelev õigusnõunike
meeskond;
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4.
Lähetusala on Kinshasa, Goma ja Bukavu. Arvestades
missiooni geograafilistest aspektidest tulenevat mõju kogu
Kongo Demokraatliku Vabariigi territooriumi ulatuses, võib
missiooni ülesannetest ja eesmärkidest lähtuvalt osutuda
vajalikuks ekspertide ajutine lähetamine muudesse paikadesse
provintsides ja nende sealviibimine, tuginedes missiooni juhi
või missiooni juhi poolt selleks määratud isiku juhistele ning
arvestades julgeolekuolukorda.”.

e) haldustugi.
2.
Missioon on alaliselt esindatud Kongo Demokraatliku
Vabariigi idaosas Gomas ja Bukavus, et pakkuda abi ja teadmisi stabiliseerimisprotsessis Kongo Demokraatliku Vabariigi
idaosas.
3.

3. Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Missiooniga seotud kulude katmiseks perioodil
1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 määratud lähtesumma
on 5 500 000 eurot.

Tegevused on jaotatud järgmiste üksuste vahel:

a) mitmesse politseireformi töörühma kaasatud eksperdid
ning Kongo ametiasutuste poolt ette nähtud politseireformi järelevalvekomitee tähtsamatele korraldus- ja otsustustasandiga ametikohtadele määratud nõunikud;
b) Kongo Riiklikusse Politseisse, eelkõige tähtsamatele ametikohtadele, ning kriminaalpolitsei ja korravalvepolitsei
juhendamiseks määratud eksperdid;
c) õigusalane kontaktüksus kriminaalõiguse valdkonnas,
eesmärgiga lisada politseialasele tegevusele side kriminaalkohtuga ning tegeleda edasi kriminaalkohtu reformi
oluliste aspektidega, sealhulgas sõjalise karistusõiguse
osas;

Missiooniga seotud kulude katmiseks perioodil 1. juulist
2008 kuni 30. juunini 2009 määratud lähtesumma on
6 920 000 eurot.”.
4. Artikkel 15 jäetakse välja.
5. Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2009.”.
Artikkel 2
Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

d) ekspertiisiüksus, kelle eesmärgiks on aidata kaasa julgeolekusektori reformi horisontaalsete aspektidega seotud
töödele;

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

e) Kongo Riiklikusse Politseisse, eelkõige tähtsamatele ametikohtadele, ning piiripolitsei ja politsei sisekontrolli juhendamiseks määratud eksperdid;

Luxembourg, 23. juuni 2008

f) eksperdid, kes on määratud tegelema idaosas toimuva
stabiliseerimisprotsessi politsei, sooliste, inimõiguste ning
laste ja relvastatud konfliktidega seotud aspektidega ning
selle protsessi sidumisega politsei reformiprotsessiga.

Artikkel 3

Nõukogu nimel
eesistuja
I. JARC
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PARANDUSED
Komisjoni 20. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1214/2007 (millega muudetakse tariifi- ja
statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 286, 31. oktoober 2007)
Leheküljel 6 grupis 54
asendatakse „Keemilised filamentkiud”,
järgmisega: „Keemilised filamentkiud; keemiliste tekstiilmaterjalide ribad jms vormid”.
Leheküljel 54
jäetakse välja joonealune märkus 3;
kolmandas veerus CN-koodi 0304 19 99 all
asendatakse „15 (2) (3)”,
järgmisega:

„15 (2)”.

Leheküljel 56
lisatakse järgmine allmärkus:
„(3) Kohaldatakse vähendatud tollimaksumäära 11,4 % kuni 16. detsembrini 2009 (nõukogu määrusega (EÜ) nr
1839/2006 (ELT L 355, 15.12.2006, lk 1)).”;
kolmandas veerus CN-koodi 0304 29 99 all
asendatakse „15 (1)”,
järgmisega:

„15 (1) (3)”.

Leheküljel 118 kolmandas veerus
CN-koodi 1511 90 11 all
asendatakse „12,8 (1)”,
järgmisega:

„12,8”;

CN-koodi 1511 90 19 all
asendatakse „10,9”,
järgmisega:

„10,9 (1)”.

Leheküljele 813 lisa 4 pealkirja alla lisatakse järgmine tekst:
„Ees- ja järelliiteid võib omavahel ühendada (näiteks: vesinikkloriidfosfaat). Nende ees võivad olla arvu väljendavad
eesliited, nagu bi-, bis-, di-, hemi-, hepta-, heksa-, mono-, penta-, seskvi-, tetra-, tri-, tris- … (näiteks: diatsetaat). Sünonüüme ja süstemaatilisi nimesid võib kasutada samal viisil.
Lühend INN tähistab raviaine rahvusvahelist vabanimetust, mille on omistanud Maailma Terviseorganisatsioon.
Lühend INNRG tähistab dokumenti „Raviainete rahvusvahelised vabanimetused (INN), radikaalide ja rühmade nimetused,
2004. aasta täielik nimekiri”.
Lühend INNCN tähistab keemilist või süstemaatilist nimetust, mis on esitatud dokumendis „Raviainete rahvusvahelised
vabanimetused (INN), radikaalide ja rühmade nimetused, 2004. aasta täielik nimekiri.””
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