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II
(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/837,
31. mai 2018,
teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse
liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise
tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifit
seerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid
üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele
täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust
käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad
klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate
kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse
(EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel Kõnealuseks ajavahemikuks
tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli
2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2
Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34
lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.
(1) ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.
(2) Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256,
7.9.1987, lk 1).
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Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 31. mai 2018
Komisjoni nimel
presidendi eest
maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi
peadirektor
Stephen QUEST
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LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon
(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

2106 90 98

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeri
tud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite
ga 1 ja 6 ning CN-koodide 2106, 2106 90 ja
2106 90 98 sõnastusega.

Toode järgmise koostisega (massiprotsentides):
— vesi

41,6

— suhkur

18,1

— glütserool

15,1

— sidrunhape

13,9

— maltodekstriin

4,1

— askorbiinhape

3,0

— stevioolglükosiidid

1,8

— looduslikud lõhna- ja maitseained

1,1

— väikeses koguses vitamiine B6, B12 ja foolha
pet (B9).
Toode on lõhna-, maitse- ja värvaineid sisaldav
alkoholivaba vedelik, pärast lahjendamist toiduli
sandina kasutamiseks. Ei ole vahetult joodav.
Toode esitatakse tollile immuunsüsteemi toetava
ja inimese kehale energiat andva tootena. Toote
päevaannus on kaks milliliitrit, mis tuleb enne
tarbimist lahjendada. Selline päevaannus sisaldab
40 mg C-vitamiini, 1 mg B6-vitamiini, 200 μg
foolhapet ja 2 μg B12-vitamiini.
Toode esitatakse tollile 60 ml tilgutiga plastpude
lis jaemüügiks.

Toodet ei või klassifitseerida ravimina gruppi 30,
kuna ei mainita konkreetseid tõbesid, haigusi või
nende sümptomeid, mille puhul toodet kasuta
takse. Seepärast ei vasta toode grupi 30 lisamär
kuse 1 esimese lõigu punktile a.
Toodet ei või klassifitseerida joogina gruppi 22,
kuna toode ei ole vahetult joodav (vt ka kombi
neeritud nomenklatuuri selgitavad märkused,
grupp 22, „Üldist“, teine lõik, teine lause).
Toode sisaldab magusainet, eri vitamiine ja suu
res koguses glütserooli. Seetõttu on toote koostis
keerukam kui alamrubriikidesse 2106 90 30 –
2106 90 59 kuuluval suhkrusiirupil (vt ka HSi
selgitavad märkused, rubriik 2106, punkt 12).
Toote pakendamise ja märgistamise kohaselt on
see ette nähtud jaemüügiks toidulisandina. Toote
objektiivsete karakteristikute ja omaduste, eel
kõige oma koostise, samuti ka esitamisviisi järgi
on ilmne, et toode on ette nähtud eriliseks kasu
tuseks immuunsüsteemi toetava tootena, mitte
aga üldisemaks kasutuseks nagu suhkrusiirupid.
Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi
2106 90 98 alla kui muu toiduvalmistis.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/838,
31. mai 2018,
teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse
liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise
tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifit
seerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid
üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele
täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust
käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad
klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate
kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda
veel teatava perioodi vältel vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõikele 9. Kõnealuseks ajavahemikuks
tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli
2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2
Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34
lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(1) ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.
(2) Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256,
7.9.1987, lk 1).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 31. mai 2018
Komisjoni nimel
presidendi eest
maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi
peadirektor
Stephen QUEST
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LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon
(CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Lapse potis kasutatav ühekorravooderdisest
toode, mille moodustavad plastkott ja selle põhja
kinnitatud mitmekihilisest imavast paberist ja
polüakrülaatpolümeeri üliimavatest graanulitest
padjake.

3924 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeri
tud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegliga 1,
üldreegli 3 punktiga b ja üldreegliga 6 ning
CN-koodide 3924 ja 3924 90 00 sõnastusega.

Need üliimavad polüakrülaatgraanulid muundu
vad uriiniga kokkupuutumisel geeliks.

Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 4818, sest
toote põhiomadus ei tulene selle paberkompo
nendist, vaid üliimavast polüakrülaatpolümeerist.
Toodet ei või klassifitseerida rubriiki 9619, sest
toode ei ole vormitud inimkehale sobituvaks (vt
ka HSi selgitavad märkused, rubriik 9619).
Toode on kombinatsioon plastist ja muudest ma
terjalidest. Plastist ja muudest materjalidest toode
klassifitseeritakse gruppi 39 tingimusel, et see
säilitab plasttoote põhiomaduse (vt ka HSi selgi
tavad märkused, grupp 39, „Üldine“).
Toote põhiomadus tuleneb üliimavast polümee
rist; paberil on üksnes kanduri või pakendamise
funktsioon.
Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi
3924 90 00 alla kui muud plastist majapidamis-,
hügieeni- ja tualett-tarbed.
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/839,
4. juuni 2018,
millega nimetatakse ametisse kaks Taani Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kuus
asendusliiget
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,
võttes arvesse Taani valitsuse ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL)
2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020. Nõukogu otsusega (EL) 2015/2237 (4) nimetati
30. novembril 2015. aastal Peter KOFOD POULSENI asemel asendusliikmeks Niels Erik SØNDERGAARD.

(2)

Seoses Henrik Ringbæk MADSENI ja Marc Perera CHRISTENSENI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees
vabanenud kaks liikmekohta.

(3)

Seoses Henrik BRADE JOHANSENI, Martin HULGAARDI, Niels Erik SØNDERGAARDI, Jane Strange NIELSENI ja
Henrik QVISTI ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud viis asendusliikme kohta.

(4)

Seoses Per NØRHAVE nimetamisega Regioonide Komitee liikmeks on Regioonide Komitees vabanenud
asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2020 ametisse järgmised isikud:
a) liikmetena:
— Arne LÆGAARD, Regional councillor, Central Denmark Region,
— Per NØRHAVE, 1. Deputy Mayor, Municipality of Ringsted,
b) asendusliikmetena:
— Karen MELCHIOR, Member of The City Council of Copenhagen,
— Anders Rosenstand LAUGESEN, Councillor, Municipality of Skanderborg,
— Erik HØGH-SØRENSEN, Regional councillor, North Denmark Region,
— Evan LYNNERUP, Regional councillor, Zealand Region,
— Ursula Beate DIETRICH-PETERSEN, Regional councillor, Zealand Region,
— Marc Perera CHRISTENSEN, Magistrate member, Aarhus Municipality.
(1) Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).
(2) Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).
(3) Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).
(4) Nõukogu 30. novembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/2237, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee Taani asendusliige
(ELT L 317, 3.12.2015, lk 35).
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Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 4. juuni 2018
Nõukogu nimel
eesistuja
T. TSACHEVA
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/840,
5. juuni 2018,
millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ
jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas,
ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/495
(teatavaks tehtud numbri C(2018) 3362 all)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/105/EÜ (mis käsitleb
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ,
83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse
direktiivi 2000/60/EÜ), (1) eriti selle artikli 8b lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikega 1 on ette nähtud, et kehtestatakse selliste ainete jälgimisnimekiri, mille
kohta kogutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ (2) artikli 16 lõikes 2 ette nähtud
edaspidise prioriteetseks tunnistamise toetamiseks kogu liidust seireandmeid. Esimeses sellises nimekirjas märgiti
iga aine kohta selle seiremaatriks ning võimalik analüüsimeetod, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi.

(2)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikliga 8b on muu hulgas ette nähtud jälgimisnimekirja kantud ainete seire ja
liikmesriikide seiretulemusi käsitlevate aruannete esitamise tingimused ja kord.

(3)

Jälgimisnimekirja kantud ained valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta kättesaadav teave osutab sellele, et
need võivad liidu tasandil põhjustada veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu märkimisväärset ohtu, ning mille
puhul seireandmed on tegeliku ohu kohta järelduste tegemiseks ebapiisavad. Jälgimisnimekirja kandmist tuleks
kaaluda väga mürgiste ainete puhul, mida kasutatakse paljudes liikmesriikides ja lastakse veekeskkonda, kuid mille
üle seiret ei teostata või teostatakse harva. Valiku tegemisel tuleks arvesse võtta direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b
lõike 1 punktides a–e esitatud teavet, pöörates erilist tähelepanu uutele saasteainetele.

(4)

Jälgimisnimekirja kantud ainete seire peaks andma nende kontsentratsiooni kohta veekeskkonnas kvaliteetseid
andmeid, mis toetaksid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohase eraldi läbivaatamise raames
riskihindamist, mille põhjal tehakse kindlaks prioriteetsed ained. Selliste ainete puhul, mida kõnealuse
läbivaatamise tulemusena peetakse märkimisväärset ohtu kujutavaks, tuleks kaaluda nende kandmist prioriteetsete
ainete loetellu. Samuti tuleks kehtestada keskkonnakvaliteedi standard, mida liikmesriigid peavad täitma. Kui
tehakse ettepanek aine prioriteetsete ainete loetellu kandmiseks, tuleb koostada asjaomane mõjuhinnang.

(5)

Esimene ainete jälgimisnimekiri kehtestati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2015/495 (3) ja see sisaldas 10 ainet
või ainerühma koos nende seiremaatriksite, võimalike analüüsimeetoditega, mis ei too kaasa ülemääraseid
kulutusi, ja meetodite suurimate lubatavate avastamispiiridega.

(6)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõike 2 kohaselt peab komisjon jälgimisnimekirja iga kahe aasta möödudes
ajakohastama. Nimekirja ajakohastamisel eemaldab komisjon nimekirjast kõik ained, mille puhul saab direktiivi
2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud riskipõhise analüüsi läbi viia ilma täiendavate seireandmeteta.

(1) ELT L 348, 24.12.2008, lk 84.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane
tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).
(3) Komisjoni 20. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/495, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas (ELT L 78,
24.3.2015, lk 40).
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(7)

2017. aasta jooksul analüüsis komisjon andmeid, mis saadi jälgimisnimekirja kantud ainete kohta esimesel
seireaastal. Kõnealuse analüüsi tulemusena jõudis komisjon järeldusele, et triallaadi, oksadiasooni, 2,6-di-tertbutüül-4-metüülfenooli ja diklofenaki kohta on saadaval piisavas koguses kvaliteetseid seireandmeid ning et
seetõttu tuleks need ained jälgimisnimekirjast välja jätta.

(8)

Nagu rakendusotsuses (EL) 2015/495 osutatud, oleks asjakohane jälgida 2-etüülheksüül-4-metoksütsinnamaadi
esinemist settes. Enamik kogutud seireandmeid kajastavad siiski vee olukorda ning väike hulk andmeid, mis on
esitatud sette kohta, ei ole piisav selle seiremaatriksi suhtes põhjalikuma analüüsi tegemiseks. Et tagada, et
kõnealuse aine kohta kogutud seireandmed kajastaksid täielikult sellega kaasnevat riski, uurib komisjon edasi, kas
liikmesriigid saaksid teha kõnealuse aine usaldusväärset ja võrreldavat seiret settes. Vahepeal tuleks kõnealune aine
jälgimisnimekirjast eemaldada.

(9)

Makroliidide hulka kuuluva antibiootikumi asitromütsiini ja kahe neonikotinoidi, nimelt imidaklopriidi ja
tiametoksaami kohta on vaja täiendavaid kvaliteetseid seireandmeid, mis toetaksid direktiivi 2000/60/EÜ
artikli 16 lõikes 2 osutatud riskipõhist sihtanalüüsi. Seetõttu peaksid kõnealused ained jälgimisnimekirja edasi
jääma. Makroliidide hulka kuuluvad antibiootikumid ja neonikotinoidid lisati esimesse jälgimisnimekirja
rühmadena, võttes arvesse asjaolu, et sama toimemehhanismiga ainetel võib olla kumulatiivne mõju. Sel põhjusel
on õigustatud nende kahe rühma hoidmine jälgimisnimekirjas hoolimata asjaolust, et nende rühmade mõne
üksiku aine jaoks (makroliidide hulka kuuluvad antibiootikumid klarütromütsiin ja erütromütsiin ning
neonikotinoidid atseetamipriid, klotianidiin ja tiaklopriid) on saadaval piisavas koguses kvaliteetseid seireandmeid.

(10)

2017. aastal kogus komisjon andmeid ka mitme muu aine kohta, mille võiks jälgimisnimekirja kanda. Komisjon
võttis arvesse direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikes 1 osutatud asjaomase teabe eri liike ning konsulteeris
liikmesriikide ekspertide ja sidusrühmadega. Aineid, mille puhul esineb kahtlusi nende mürgisuses või mille
uurimiseks olemasolevate seiremeetodite tundlikkus, usaldusväärsus või võrreldavus ei ole piisavad, ei tohiks
jälgimisnimekirja lisada. Sobivate kandidaatainetena tehti kindaks insektitsiid metaflumisoon ning
antibiootikumid amoksillitsiin ja tsiprofloksatsiin. Amoksillitsiini ja tsüprofloksatsiini kandmine nimekirja on
kooskõlas Euroopa terviseühtsuse tegevuskavaga antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks, (1) mis toetab
jälgimisnimekirja kasutamist, „et täiendada teadmisi antimikroobikumide esinemisest ja levikust keskkonnas“.

(11)

Kooskõlas direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikega 1 määras komisjon kindlaks võimalikud meetodid nimekirja
kandmiseks välja pakutud ainete analüüsimiseks. Meetodi avastamispiir peab iga aine puhul asjaomases maatriksis
olema vähemalt sama madal kui selle ainespetsiifiline arvutuslik mittetoimiv sisaldus.

(12)

Esimest jälgimisnimekirja läbi vaadates sai komisjon uut ökotoksikoloogilist teavet makroliidide hulka kuuluvate
antibiootikumide klarütromütsiini ja asitromütsiini, metiokarbi ning neonikotinoidide imidaklopriidi, tiaklopriidi
ja tiametoksaami kohta, mille tulemusena vaadati läbi kõnealuste ainete arvutuslikud mittetoimivad sisaldused.
Kõnealuste ainete ja ainerühmade analüüsimeetodite suurimad lubatavad avastamispiirid, mis on jälgimisni
mekirjas esitatud, tuleks vastavalt ajakohastada.

(13)

Jälgimisnimekirjas esitatud analüüsimeetodid ei too eeldatavasti kaasa ülemääraseid kulutusi. Kui uue teabe mõjul
vähendatakse tulevikus konkreetsete ainete arvutuslikku mittetoimivat sisaldust, siis võib olla vajalik alandada
meetodi suurimat lubatavat avastamispiiri seni, kuni kõnealused ained nimekirja kuuluvad.

(14)

Võrreldavuse huvides peaks jälgima kõikide ainete esinemist veeproovi üldmahus.

(15)

Rakendusotsus (EL) 2015/495 tuleks tunnistada kehtetuks.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõike 1 alusel loodud
komitee arvamusega,

(1) Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu
võitlemiseks, COM(2017) 339 final.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Direktiivi 2008/105/EÜ artiklis 8b osutatud jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse seireandmeid kogu liidust,
on sätestatud käesoleva otsuse lisas.
Artikkel 2
Rakendusotsus (EL) 2015/495 tunnistatakse kehtetuks.
Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuni 2018
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Karmenu VELLA
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LISA

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b kohane jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse
seireandmeid kogu liidust

Aine/ainerühma nimetus

Indikatiivne
analüüsimeetod (3) (4)

Meetodi suurim lubatav
avastamispiir (ng/l)

CASi number (1)

ELi number (2)

17-α-etinüülöstradiool (EE2)

57-63-6

200-342-2

Suuremahuline SPE –
LC-MS-MS

17-β-östradiool (E2), östroon (E1)

50-28-2,

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

SPE – LC-MS-MS

19

SPE – LC-MS-MS

2

0,035

53-16-7
Makroliidide hulka kuuluvad anti
biootikumid (5)
Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

või GC-MS
Neonikotinoidid (6)

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumisoon

139968-49-3

604-167-6

LLE – LC-MS-MS või
SPE – LC-MS-MS

65

Amoksitsilliin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Tsiprofloksatsiin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89

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

Chemical Abstracts Service.
Euroopa Liidu number, mida ei ole määratud kõigile ainetele.
Eri liikmesriikidest pärinevate tulemuste võrreldavuse tagamiseks jälgitakse kõikide ainete esinemist veeproovi üldmahus.
Ekstraheerimismeetodid:
LLE – vedelik-vedelik-ekstraktsioon
SPE – tahkefaasiekstratsioon
Analüüsimeetodid:
GC-MS – gaasikromatograafia-massispektromeetria
LC-MS-MS – vedelikkromatograafiaga tandemisse ühendatud kolmekordne kvadrupool-massispektromeetria
(5) Erütromütsiin (CASi number 114-07-8, ELi number 204-040-1), klarütromütsiin (CASi number 81103-11-9), asitromütsiin (CASi
number 83905-01-5, ELi number 617-500-5).
(6) Imidaklopriid (CASi number 105827-78-9/138261-41-3, ELi number 428-040-8), tiaklopriid (CASi number 111988-49-9), tiame
toksaam (CASi number 153719-23-4, ELi number 428-650-4), klotianidiin (CASi number 210880-92-5, ELi number 433-460-1),
atseetamipriid (CASi number 135410-20-7/160430-64-8).
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