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I
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 595/2008 VAN DE RAAD
van 16 juni 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/96 houdende tijdelijke schorsing van de autonome
rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en
visserijproducten
van 1998 inzake autonome schorsingen van rechten en
contingenten (2).

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 26,

(5)

Verordening (EG) nr. 1255/96 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Gelet op het economische belang van deze verordening,
dient er een beroep te worden gedaan op punt I.3 van
het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat is gehecht aan het
Verdrag betreffende de Europese Unie en aan de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen.

(7)

Aangezien de in deze verordening vastgestelde schorsingen van kracht moeten worden vanaf 1 juli 2008, moet
deze verordening ook vanaf die datum van toepassing
worden en onmiddellijk in werking treden,

Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Het is in het belang van de Gemeenschap om de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief
geheel of gedeeltelijk te schorsen voor een aantal nieuwe
producten die niet in de bijlage bij Verordening (EG) nr.
1255/96 van de Raad (1) vermeld zijn.
De
GNen
Taric-codes
5603 12 10 20
en
8504 40 84 20 voor twee producten die in de bijlage
bij Verordening (EG) nr. 1255/96 zijn vermeld, moeten
van de lijst worden geschrapt omdat het niet langer in
het belang van de Gemeenschap is om de schorsing van
de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor deze producten te handhaven.
Voorts moet de omschrijving van acht producten worden
aangepast om rekening te houden met de technische
ontwikkeling van producten en de economische ontwikkeling van de markt. Deze producten moeten als geschrapt worden beschouwd en bijgevolg als nieuwe producten aan de lijst worden toegevoegd.
De ervaring heeft uitgewezen dat een vervaldatum moet
worden vastgesteld voor de schorsingen die zijn vermeld
in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 om rekening te kunnen houden met technische en economische
ontwikkelingen. Dit sluit niet uit dat bepaalde maatregelen vroegtijdig worden beëindigd of na deze periode worden voortgezet, indien daarvoor economische redenen
worden aangevoerd, overeenkomstig de beginselen die
zijn uiteengezet in de mededeling van de Commissie
PB L 158 van 29.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1527/2007 (PB L 349 van 31.12.2007, blz. 7).

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/96 wordt als volgt
gewijzigd:
1. De rijen voor de in bijlage I bij deze verordening genoemde
producten worden ingevoegd.
2. De rijen voor de producten waarvan de GN- en Taric-codes
in bijlage II bij deze verordening zijn vermeld, worden geschrapt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 juli 2008.
(2) PB C 128 van 25.4.1998, blz. 2.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Luxemburg, 16 juni 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
D. RUPEL
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BIJLAGE I
Producten bedoeld in artikel 1, lid 1:
Autonoom
recht

Geldigheidsperiode

10 % (2)

1.7.2008-31.12.2012

Natriumhypofosfietmonohydraat

0%

1.7.2008-31.12.2012

10

Dinatriumdisilicaat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Diammoniumwolframaat
wolframaat)

(ammoniumpara-

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Titaannitride met een deeltjesgrootte van
niet meer dan 250 nm

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Natriumtolueen-4-sulfinaat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Methyl-p-tolylsulfon

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on
zolinon (BIT))

(benzisothia-

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Preparaat op basis van een concentraat dat
45 gewichtspercent maar niet meer dan 55
gewichtspercent van het werkzame herbicidebestanddeel penoxsulam als waterige suspensie bevat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Katalysatoren in de vorm van tabletten, bestaande uit 60 (± 2) gewichtsprocenten koperoxide op een drager van aluminiumoxide

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Katalysatoren op basis van aluminosilicaat
(zeoliet), bestemd voor de alkylering van
aromatische koolwaterstoffen, de transalkylering van alkylaromatische koolwaterstoffen
of de oligomerisatie van olefinen (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Pasta met 75 of meer gewichtspercent maar
niet meer dan 85 gewichtspercent koper, die
tevens anorganische oxiden, ethylcellulose en
een oplosmiddel bevat

0%

1.7.2008-31.12.2012

GN-code

Taric

Omschrijving

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

Zoete kersen met toegevoegde alcohol, al
dan niet met een suikergehalte van 9 gewichtspercenten, met een diameter van niet
meer dan 19,9 mm, met pit, voor gebruik in
chocoladeproducten (1)

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00
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GN-code

ex 3824 90 97
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Taric

Omschrijving

78

Mengsel van fytosterolen, afkomstig van
hout en oliën op houtbasis (tallolie), in de
vorm van een poeder met een deeltjesgrootte
van niet meer dan 300 μm, bevattende:

25.6.2008

Autonoom
recht

Geldigheidsperiode

0%

1.7.2008-31.12.2012

— 60 of meer gewichtspercent maar niet
meer dan 80 gewichtspercent sitosterolen,
— niet meer dan 15 gewichtspercent campesterolen,
— niet meer dan 5 gewichtspercent stigmasterolen en
— niet meer dan 15 gewichtspercent betasitostanolen

ex 3904 10 00

20

Poly(vinylchloride)-poeder, niet vermengd
met andere stoffen, met een polymerisatiegraad van 1 000 (± 100) monomeereenheden, een warmtetransmissiecoëfficiënt (Kwaarde) van 60 of meer maar niet meer
dan 70, een schijnbare dichtheid van
0,35 g/cm3 of meer maar niet meer dan
0,55 g/cm3, een gehalte aan vluchtig materiaal van minder dan 0,35 gewichtspercent,
een mediane gemiddelde korrelgrootte van
40 μm of meer maar niet meer dan 70 μm
en een doorval door een zeef met een
maaswijdte van 120 μm van niet meer dan
1 gewichtspercent, dat geen vinylacetaatmonomeren bevat, voor de fabricage van
batterijseparators (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

Band van acrylschuim, aan een zijde bedekt
met een door warmte activeerbare kleefstof
of een drukgevoelige kleefstof van acryl, en
aan de andere zijde voorzien van een drukgevoelige kleefstof van acryl en een verwijderbare beschermingsfolie, met een aftrekkracht (peel adhesion) onder een hoek van
90 o van meer dan 25 N/cm (volgens de
methode ASTM D 3330)

ex 3919 90 69

97

Rollen biaxiaal georiënteerd polypropyleenfolie met:

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

— een zelfklevende coating,
— een breedte van 363 mm of meer maar
niet meer dan 507 mm,
— een totale laagdikte van 10 μm of meer
maar niet meer dan 100 μm,
gebruikt bij de bescherming van LCDschermen tijdens de fabricage van LCDmodules (1)

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

Poly(ethyleen terephtalaat) film, met een
dikte van niet meer dan 20 μm, gecoat aan
beide zijden met een gasbarriere laag bestaande uit een polymere matrix in dewelke
silica is gedispergeerd en met een dikte van
niet meer dan 2 μm
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Autonoom
recht

Geldigheidsperiode

Polyamide film, met een dikte van niet meer
dan 20 μm, gecoat aan beide zijden met een
gasbarriere laag bestaande uit een polymere
matrix in dewelke silica is gedispergeerd en
met een dikte van niet meer 2 μm

0%

1.7.2008-31.12.2012

Gebonden textielvlies, met een gewicht van
niet meer dan 20 g/m2, met „spunbonded”
en „meltblown” filamenten, gecombineerd
als sandwich waarvan de twee buitenste lagen fijne eindloze filamenten bevatten (diameter meer dan 10 μm maar niet meer dan
20 μm) en de binnenste laag superfijne eindloze filamenten (diameter meer dan 1 μm
maar niet meer dan 5 μm), voor de fabricage
van luiers en inlegluiers voor baby's en
soortgelijke artikelen voor persoonlijke hygiëne (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

Gebonden textielvlies:

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

Taric

Omschrijving

ex 3920 92 00

30

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

—

met een gewicht van 30 g/m2
doch niet meer dan 60 g/m2,

of meer

— met vezels van polypropyleen of van polypropyleen en polyethyleen,
— al dan niet bedrukt, met:
— aan één kant 65 % van de totale oppervlakte ronde noppen met een diameter van 4 mm, bestaande uit verankerde, opstaande losse krullende vezels die geschikt zijn voor het vasthechten van geëxtrudeerde haakjes,
waarbij de resterende 35 % van de
oppervlakte is gelijmd,
— en aan andere kant een glad oppervlak zonder structuur,
voor gebruik bij de vervaardiging van luiers
en luier-inlegdoekjes voor baby's en soortgelijke hygiëneartikelen (1)

ex 7005 10 25

10

Vlakglas (floatglas):
— met een dikte van minstens 2,0 mm
maar niet meer dan 2,4 mm,
— aan één kant bekleed met een reflecterende laag van met fluor behandeld tindioxide

ex 7005 10 30

10

Vlakglas (floatglas):
— met een dikte van minstens 4,0 mm
maar niet meer dan 4,2 mm,
— met een lichtdoorlatendheid van 91 % of
meer, gemeten met een lichtbron van het
D-type,
— aan één kant bekleed met een reflecterende laag van met fluor behandeld tindioxide
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Taric

ex 7006 00 90

60

ex 8529 90 92

46

Omschrijving

Natronkalk-glasplaten met:

25.6.2008

Autonoom
recht

Geldigheidsperiode

0%

1.7.2008-31.12.2012

— een „strain point” van meer dan 570 °C
— een dikte van minstens 1,7 mm maar
niet meer dan 2,9 mm
— de volgende afmetingen: 1 144 mm
(± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) of
1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm
(± 0,5 mm)
— en met of zonder:
— een indium-tinoxidefilm, of
— een raster van met diëlektrisch materiaal beklede zilverpasta

ex 7007 19 20

20

Plaat van gehard of halfgehard glas met een
diagonaal van minstens 81 cm maar niet
meer dan 186 cm, met een of meer polymeerlagen, al dan niet geverfd of met gekleurd of zwart keramiek rond de buitenrand, bestemd voor de vervaardiging van
goederen bedoeld bij post 8528 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Band van een legering van aluminium en
magnesium, bevattende:

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

— 93,3 of meer gewichtspercent aluminium,
— 2,2 of meer maar niet meer dan 5 gewichtspercent magnesium en
— niet meer dan 1,8 gewichtspercent andere elementen,
in rollen, met een dikte van 0,14 mm of
meer maar niet meer dan 0,40 mm en een
breedte van 12,5 mm of meer maar niet
meer dan 89 mm, met een treksterkte van
285 N/mm2 of meer en een breukrek van
1,0 % of meer

ex 7607 20 99

10

Gelaagde aluminiumfolie met een totale
dikte van niet meer dan 0,123 mm, bestaande uit een laag aluminium met een
dikte van niet meer dan 0,040 mm, folies
op basis van polyamide en polypropyleen
en een beschermlaag tegen corrosie door
waterstoffluoride, voor gebruik bij de fabricage van lithium-polymeerbatterijen (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Staven van titaniumlegering voor de fabricage van constructiedelen van vliegtuigen (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012
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Autonoom
recht

Geldigheidsperiode

Staven, profielen en draad van titanium en
aluminiumlegering, bevattende minstens 1
maar niet meer dan 2 gewichtspercent aluminium, bestemd voor de vervaardiging van
knaldempers en uitlaatpijpen bedoeld bij
post 8708 92 of 8714 19 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

Legering van titaan en silicium, bevattende
0,15 gewichtspercent of meer maar niet
meer dan 0,60 gewichtspercent silicium, in
platen of rollen, voor gebruik bij de fabricage van:

0%

1.7.2008-31.12.2012

Taric

Omschrijving

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

— uitlaatsystemen voor interne verbrandingsmotoren of
— buizen en pijpen van onderverdeling
8108 90 60 (1)
ex 8108 90 50

40

Platen van een titaanlegering voor de fabricage van constructiedelen van vliegtuigen (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Titaan-koper-niobiumlegering, in de vorm
van plaat, band en folie, bevattende minstens
0,8 maar niet meer dan 1,2 gewichtspercent
koper en minstens 0,4 maar niet meer dan
0,6 gewichtspercent niobium

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Dragerplaat van aluminiumsiliciumcarbide
(AlSiC-9) voor elektronische schakelingen

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 33 90

10

1.7.2008-31.12.2012

10

ex 8407 90 90

10

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, met een cilinderinhoud van 300 cm3 of meer en een vermogen van 6 kW of meer doch niet meer
dan 20,0 kW, bestemd voor de vervaardiging van:

0%

ex 8407 90 80

— gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats bedoeld bij onderverdeling 8433 11 51
— tractors die hoofdzakelijk gebruikt worden als gazonmaaiers, bedoeld bij onderverdeling 8701 90 11, of
— 4-takt motormaaimachines met een cilinderinhoud van niet minder dan 300 cm3
bedoeld bij onderverdeling 8433 20 10,
of
— sneeuwploegen en sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20 (1)

ex 8407 90 10

20

Tweetaktexplosiemotoren, met een cilinderinhoud van niet meer dan 125 cm3, bestemd voor de vervaardiging van gazonmaaimachines bedoeld bij onderverdeling
8433 11 en sneeuwruimers bedoeld bij onderverdeling 8430 20 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Pitchconnector bestemd voor de vervaardiging van LCD-televisieontvangers (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012
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Autonoom
recht

Geldigheidsperiode

Materiaal dat bestaat uit polariserende folie,
al dan niet op rollen, aan één of beide zijden
voorzien van een steunende laag doorzichtig
materiaal

0%

1.7.2008-31.12.2012

Ambilightmodule met een lengte van
300 mm of meer, maar niet meer dan
600 mm, gebaseerd op een light engine
met een reeks van 3 of meer, maar niet
meer dan 9, specifieke één chip rode, groene
en blauwe lichtdiodes, gemonteerd op een
PCB, met licht gekoppeld aan de voor
en/of achterzijde van de flatscreen-TV (1)

0%

1.7.2008-31.12.2008

Taric

Omschrijving

ex 9001 20 00

10

ex 9405 40 39

10

(1) Onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen (zie de artikelen 291 t/m 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (PB L 253 van 11.10.1993,
blz. 1).
(2) Het bijzondere aanvullende recht is van toepassing.
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BIJLAGE II
Producten bedoeld in artikel 1, lid 2:
GN-code

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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VERORDENING (EG) Nr. 596/2008 VAN DE COMMISSIE
van 24 juni 2008
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (1), en met name op artikel 138, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die
in de bijlage bij die verordening zijn vermeld, de
forfaitaire waarden bij invoer uit derde landen vaststelt.

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de
in de bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven in de tabel in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 25 juni 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2008.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 24 juni 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de
bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

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) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 597/2008 VAN DE COMMISSIE
van 24 juni 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 372/2007 tot vaststelling van tijdelijke migratielimieten voor
weekmakers in pakkingen van deksels, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen
(Voor de EER relevante tekst)

som van de in pakkingen van deksels gebruikte weekmakers, zodat het vrije verkeer van die producten niet in
gevaar komt en deksels en levensmiddelen die een aanzienlijk risico vormen onmiddellijk uit de handel worden
genomen, waarbij de industrie voldoende tijd krijgt om
de ontwikkeling van pakkingen die voldoen aan de in
Richtlijn 2002/72/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn
2007/19/EG, vastgestelde SML’s af te ronden. Die overgangsperiode loopt af op 30 juni 2008.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen
en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te
komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG
en 89/109/EEG (1), en met name op artikel 5, lid 1,

(3)

In december 2007 werd de Commissie er door de producenten van levensmiddelen en deksels van op de
hoogte gebracht dat tegen juli 2008 voor de levensmiddelenindustrie niet voldoende op hun conformiteit met
Richtlijn 2002/72/EG geteste deksels op de markt beschikbaar zullen zijn om kritische levensmiddelen zoals
levensmiddelen op olie, pesto en vette sauzen te verpakken. Er worden oplossingen ontwikkeld die niet voor alle
producten bruikbaar zijn. Bij andere oplossingen worden
deksels niet in alle formaten vervaardigd. Voor een aantal
oplossingen zijn nog geen gegevens beschikbaar over de
vraag of de sluiting bij opslag op lange termijn hermetisch is, noch over het migratiegedrag.

(4)

Deksels die voldoen aan Richtlijn 2007/19/EG zullen pas
vanaf juli 2008 beschikbaar komen en vanaf dan zullen
mogelijke oplossingen door de levensmiddelenindustrie
worden getest. Rekening houdend met het feit dat de
productie van vette levensmiddelen die met die deksels
worden verpakt, seizoensgebonden is en dat de producenten van levensmiddelen enige tijd nodig hebben om
de geschikte oplossing voor hun producten te testen en
te selecteren, moet in een nieuwe overgangsperiode worden voorzien gedurende welke deksels die aan Verordening (EG) nr. 372/2007 voldoen, voor de verpakking van
levensmiddelen kunnen worden gebruikt in afwijking van
artikel 3, lid 1, derde alinea, onder b), van Richtlijn
2007/19/EG. Overeenkomstig die derde alinea, onder
d), moet de overgangsperiode op 30 april 2009 aflopen.

(5)

Verordening (EG) nr. 372/2007 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

In Richtlijn 2007/19/EG van de Commissie van 2 april
2007 tot wijziging van Richtlijn 2002/72/EG inzake materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen en Richtlijn
85/572/EEG van de Raad tot vaststelling van de lijst
van de simulatiestoffen waarvan gebruik moet worden
gemaakt voor de controle op migratie van bestanddelen
van materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om
met levensmiddelen in aanraking te komen (2), is gepreciseerd dat pakkingen van deksels onder Richtlijn
2002/72/EG van de Commissie (3) vallen. De richtlijn
bepaalt dat de lidstaten uiterlijk op 1 mei 2008 maatregelen moeten vaststellen die het vrije verkeer van pakkingen van deksels mogelijk maken als zij voldoen aan
de in Richtlijn 2002/72/EG, als gewijzigd, vastgestelde
specifieke migratielimieten (SML's). Artikel 3, lid 1, derde
alinea, onder b), van Richtlijn 2007/19/EG bepaalt dat de
lidstaten de vervaardiging en de invoer van niet-conforme
pakkingen van deksels met ingang van 1 juli 2008 moeten verbieden.

Verordening (EG) nr. 372/2007 van de Commissie (4)
regelt het in de handel brengen van pakkingen van deksels als bedoeld in artikel 3, lid 1, derde alinea, onder b),
van Richtlijn 2007/19/EG gedurende een overgangsperiode voordat die richtlijn ten uitvoer wordt gelegd. In de
verordening worden tijdelijke SML’s vastgesteld voor de

(1) PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4.
(2) PB L 91 van 31.3.2007, blz. 17, gerectificeerd in PB L 97 van
12.4.2007, blz. 50.
(3) PB L 220 van 15.8.2002, blz. 18. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2008/39/EG (PB L 63 van 7.3.2008, blz. 6).
(4) PB L 97 van 12.4.2007, blz. 9.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 372/2007 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt vervangen door:

L 164/13

lagen of bekledingen van kunststof die als pakking dienst
doen, zodat die deksels bestaan uit twee of meer lagen van
verschillende soorten materiaal, in de Gemeenschap in de
handel worden gebracht als zij voldoen aan de in de bijlage
bij deze verordening vermelde beperkingen en specificaties.”.
2. In artikel 2 wordt de datum „30 juni 2008” vervangen door
„30 april 2009”.

„Artikel 1
In afwijking van artikel 3, lid 1, derde alinea, onder b), van
Richtlijn 2007/19/EG mogen deksels die voorzien zijn van

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2008.
Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 598/2008 VAN DE COMMISSIE
van 24 juni 2008
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling van de bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de
handelsnormen voor eieren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(5)

Om te voorkomen dat in de Gemeenschap geproduceerde eieren en ingevoerde eieren na het verstrijken
van de overgangsperiode verschillend worden behandeld,
dient deze verordening van toepassing te zijn met ingang
van 1 juli 2008.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten (Integrale-GMO-verordening) (1), en
met name op artikel 121, onder d), juncto artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Als gevolg van de vereenvoudiging van de handelsnormen voor eieren mogen de lidstaten vrijstelling van de
merkplicht enkel toestaan op verzoek van de betrokken
marktdeelnemer. Om de diensten van de lidstaten de tijd
te geven de nieuwe regels ten uitvoer te leggen, is, met
betrekking tot het merken van in de Gemeenschap of in
derde landen geproduceerde eieren die geleverd worden
voor verwerking, bij artikel 11, lid 1, van Verordening
(EG) nr. 557/2007 van de Commissie van 23 mei 2007
tot vaststelling van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1028/2006 van de Raad betreffende
bepaalde handelsnormen voor eieren (2) evenwel voorzien
in een redelijke overgangsperiode van een jaar, namelijk
van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008.
Met ingang van 1 juli 2008 mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten vrijstelling van de merkplicht
verlenen voor in de Gemeenschap geproduceerde eieren
die bestemd zijn voor verwerking. Dergelijke overgangsmaatregelen zijn niet vastgesteld voor uit derde landen
ingevoerde eieren. In verband met het in artikel 2, punt
1, van de Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen vastgelegde „nationalebehandelingsprincipe”
dient de mogelijkheid tot vrijstelling van de merkplicht
ook onverkort te gelden voor uit derde landen ingevoerde producten.

(3)

Voor de gevallen waarin vrijstelling van de merkplicht
wordt verleend, dient te worden voorzien in voorschriften om erop toe te zien dat de ongemerkte eieren wel
degelijk aan de levensmiddelenindustrie worden geleverd.

(4)

Verordening (EG) nr. 589/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 510/2008 van de Commissie (PB L 149 van
7.6.2008, blz. 61).
(2) PB L 132 van 24.5.2007, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1336/2007 (PB L 298 van 16.11.2007, blz. 3). Verordening (EG) nr. 557/2007 wordt vervangen door Verordening
(EG) nr. 589/2008 (PB L 163 van 24.6.2008, blz. 6) met ingang
van 1 juli 2008.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 589/2008 wordt vervangen
door:
„Artikel 11
Het merken van rechtstreeks aan de levensmiddelenindustrie geleverde eieren
1.
Tenzij in de gezondheidsvoorschriften anders is bepaald, mogen de lidstaten marktdeelnemers die daarom verzoeken, vrijstellen van de in bijlage XIV, deel A, punt III.1, en
bijlage XIV, deel A, punt IV.3, bij Verordening (EG)
nr. 1234/2007 vastgestelde merkplicht, voor zover de eieren
van de productie-inrichting rechtstreeks aan de levensmiddelenindustrie worden geleverd.
2.

In de in lid 1 bedoelde gevallen:

a) stelt de lidstaat waar de productie-inrichting is gevestigd,
de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten ervan
in kennis dat vrijstelling van de merkplicht is verleend,
vóórdat enige levering plaatsvindt;
b) worden, indien de vrijstelling betrekking heeft op een in
een derde land gevestigde leverancier, de eieren slechts
aan de industrie geleverd op voorwaarde dat de uiteindelijke levering voor verwerking wordt gecontroleerd door
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die de vrijstelling
heeft verleend;
c) valt de levering volledig onder de verantwoordelijkheid
van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf, die
zich ertoe verbindt de eieren uitsluitend te gebruiken
voor verwerking.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2008.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 24 juni 2008.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 599/2008 VAN DE COMMISSIE
van 24 juni 2008
houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 412/2008 betreffende de opening en de wijze van
beheer van een tariefcontingent voor de invoer van voor verwerking bestemd bevroren rundvlees
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(2)

Verordening (EG) nr. 412/2008 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gerectificeerd,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 32,
lid 1,

Artikel 1
Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 412/2008 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De vermelding van Verordening (EG) nr. 382/2008 in
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 412/2008 (2) is het
gevolg van een vergissing.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 juni 2008.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 98/2008 van de Commissie (PB L 29 van
2.2.2008, blz. 5). Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt met ingang van 1 juli 2008 vervangen door Verordening (EG) nr.
1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).
(2) PB L 125 van 9.5.2008, blz. 7.
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BIJLAGE
„BIJLAGE II
Vermeldingen zoals bedoeld in artikel 9, lid 3, onder c)
— in het Bulgaars:

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

— in het Spaans:

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

— in het Tsjechisch:

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

— in het Deens:

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

— in het Duits:

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

— in het Ests:

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

— in het Grieks:

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

— in het Engels:

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

— in het Frans:

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

— in het Italiaans:

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

— in het Lets:

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

— in het Litouws:

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

— in het Hongaars:

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

— in het Maltees:

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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— in het Nederlands:

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

— in het Pools:

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

— in het Portugees:

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

— in het Roemeens:

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

— in het Slowaaks:

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

— in het Sloveens:

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

— in het Fins:

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

— in het Zweeds:

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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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2008/56/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 juni 2008
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien
van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie)
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Het mariene milieu is een kostbaar erfgoed dat moet
worden beschermd, behouden en, waar mogelijk, hersteld, met als uiteindelijke doel handhaving van de biodiversiteit en schone, gezonde en productieve zeeën en
oceanen met een rijke diversiteit en dynamiek. In dit
verband zal deze richtlijn onder andere de integratie
van milieuoverwegingen in alle relevante beleidsterreinen
moeten bevorderen en de milieupijler vormen van het
toekomstige maritieme beleid van de Europese Unie.

(4)

Overeenkomstig Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap (4) is een thematische strategie inzake
de bescherming en het behoud van het mariene milieu
uitgewerkt, met als algemeen doel de bevordering van
duurzaam gebruik van de zee en de instandhouding
van mariene ecosystemen.

(5)

De ontwikkeling en uitvoering van de thematische strategie dienen gericht te zijn op de instandhouding van het
mariene ecosysteem. Bij die aanpak moet rekening worden gehouden met beschermde gebieden en moeten alle
menselijke activiteiten aan de orde komen die gevolgen
hebben voor het mariene milieu.

(6)

De vaststelling van beschermde mariene gebieden, met
inbegrip van gebieden die reeds zijn aangewezen of
nog moeten worden aangewezen op grond van Richtlijn
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde
flora en fauna (5) (de „Habitatrichtlijn”), Richtlijn
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand (6) (de „Vogelrichtlijn”), en op
grond van internationale of regionale overeenkomsten
waarbij de Europese Gemeenschap of de betrokken lidstaat een partij zijn, levert een belangrijke bijdrage aan
het bereiken van een goede milieutoestand zoals bedoeld
in deze richtlijn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Tot de mariene wateren die onder de soevereiniteit en
jurisdictie van lidstaten van de Europese Unie vallen, behoren de wateren in de Middellandse Zee, de Oostzee, de
Zwarte Zee en het noordoostelijk deel van de Atlantische
Oceaan, met inbegrip van de wateren rond de Azoren,
Madeira en de Canarische Eilanden.

Het behoeft geen betoog dat de druk op natuurlijke mariene hulpbronnen en de vraag naar mariene milieudiensten dikwijls te groot is en dat de Gemeenschap haar
invloed op mariene wateren moet verkleinen, ongeacht
de plaats waar de effecten zich voordoen.

(1) PB C 185 van 18.8.2006, blz. 20.
(2) PB C 206 van 29.8.2006, blz. 5.
(3) Advies van het Europees Parlement van 14 november 2006 (PB C
314 E van 21.12.2006, blz. 86), gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van 23 juli 2007 (PB C 242 E van 16.10.2007, blz. 11) en
standpunt van het Europees Parlement van 11 december 2007 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van
14 mei 2008.

(4) PB L 242 van 10.9.2002, blz. 1.
(5) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/105/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 368).
(6) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/105/EG.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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De vaststelling van dergelijke beschermde gebieden in het
kader van deze richtlijn vormt een belangrijke stap om
de afspraken na te komen die zijn gemaakt op de Wereldtop over duurzame ontwikkeling en in het Verdrag
inzake biologische diversiteit, goedgekeurd bij Besluit
93/626/EEG van de Raad (1) en zal bijdragen aan de
oprichting van samenhangende en representatieve netwerken van dergelijke gebieden.

gezien de risico’s voor het mariene milieu, mits het besluit om geen actie te ondernemen naar behoren is gemotiveerd.

(12)

Kustwateren, met inbegrip van hun zeebodem en ondergrond, vormen een integraal onderdeel van het mariene
milieu en moeten bijgevolg ook onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, voor zover bijzondere
aspecten van de milieutoestand van het mariene milieu
nog niet zijn behandeld in het kader van Richtlijn
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader
voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (2) of andere communautaire wetgeving, dit om
complementariteit te waarborgen en onnodige overlap
te vermijden.

(13)

Wegens het grensoverschrijdende karakter van het mariene milieu dienen de lidstaten samen te werken met het
oog op een gecoördineerde uitwerking van de mariene
strategieën per mariene regio of subregio. Aangezien mariene regio’s of subregio’s zowel met andere lidstaten als
met derde landen worden gedeeld, moeten de lidstaten
met alle middelen streven naar hechte samenwerking met
alle betrokken lidstaten en derde landen. Voor zover
zulks haalbaar en passend is, dient voor deze coördinatie
gebruik te worden gemaakt van bestaande institutionele
structuren in mariene regio’s of subregio’s, met name van
regionale zeeverdragen.

(14)

Lidstaten die aan dezelfde onder deze richtlijn vallende
mariene regio of subregio grenzen en waarvan de kritieke
toestand van de zee tot dringende maatregelen noopt,
dienen ernaar te streven overeenstemming te bereiken
over een actieplan, met inbegrip van een vervroegde toepassing op het terrein van de programma’s van maatregelen. In deze gevallen dient de Commissie te worden
verzocht te overwegen de extra inspanningen van de lidstaten om het mariene milieu te verbeteren, te ondersteunen door van het betrokken gebied een proefproject te
maken.

(15)

Niet alle lidstaten beschikken over mariene wateren zoals
gedefinieerd in deze richtlijn en derhalve dienen de gevolgen van de bepalingen van deze richtlijn die uitsluitend gericht zijn aan lidstaten met mariene wateren, ook
tot die lidstaten beperkt te blijven.

(16)

Aangezien voor het totstandbrengen van samenwerking
en coördinatie actie in internationaal verband onontbeerlijk is, dient deze richtlijn de samenhang van de bijdrage
van de Gemeenschap en haar lidstaten in het kader van
internationale overeenkomsten verder te versterken.

Door een ecosysteemgerichte aanpak van het beheer van
menselijke activiteiten te hanteren en tevens het duurzame gebruik van mariene goederen en diensten mogelijk
te maken, dient prioriteit te worden gegeven aan het
bereiken of behouden van een goede milieutoestand in
het mariene milieu van de Gemeenschap, het voortzetten
van de bescherming en instandhouding daarvan en het
voorkomen van verdere verslechtering.

Om die doelstellingen te bereiken, is een transparant en
coherent wetgevingskader vereist. Dat kader dient bij te
dragen tot de samenhang tussen de verschillende beleidsmaatregelen en ervoor te zorgen dat milieuoverwegingen
geïntegreerd worden in andere beleidssectoren, zoals het
gemeenschappelijk visserijbeleid, het gemeenschappelijk
landbouwbeleid en andere betrokken beleidsterreinen
van de Gemeenschap. Het wetgevingskader dient een algemeen actiekader te bieden waarin de acties die worden
ondernomen, gecoördineerd en samenhangend zijn en
naar behoren worden geïntegreerd met de acties uit
hoofde van andere Gemeenschapswetgeving en internationale overeenkomsten.

De uiteenlopende omstandigheden, problemen en behoeften van de diverse mariene regio’s of subregio’s die
het mariene milieu van de Gemeenschap vormen, vereisen verschillende en specifieke oplossingen. Met die
verscheidenheid moet in alle stadia van de voorbereiding
van mariene strategieën rekening worden gehouden,
maar vooral tijdens de voorbereiding, planning en uitvoering van maatregelen om op de schaal van de mariene
regio’s en subregio’s een goede milieutoestand van het
mariene milieu in de Gemeenschap tot stand te brengen.

Daarom dient elke lidstaat een mariene strategie te ontwikkelen voor zijn mariene wateren, die weliswaar specifiek op de eigen wateren is toegesneden maar wel het
algemene perspectief weergeeft van de betrokken mariene
regio of subregio. De mariene strategieën dienen uit te
monden in de uitvoering van programma’s van maatregelen om een goede milieutoestand te bereiken of te
behouden. Van de lidstaten moet echter niet worden geeist dat zij specifieke maatregelen nemen wanneer er
geen significant risico voor het mariene milieu bestaat
of wanneer de kosten onevenredig hoog zouden zijn

(1) PB L 309 van 13.12.1993, blz. 1.
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(2) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2008/32/EG (PB L 81 van 20.3.2008, blz. 60).
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(17)

De Gemeenschap en haar lidstaten zijn elk voor zich
partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
het recht van de zee, dat is goedgekeurd bij Besluit
98/392/EG van de Raad van 23 maart 1998 betreffende
de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee
en de overeenkomst inzake de toepassing van deel XI van
dat verdrag van 28 juli 1994 (1). In deze richtlijn moet
dan ook volledig rekening worden gehouden met de
verplichtingen die voor de Gemeenschap en haar lidstaten uit deze overeenkomsten voortvloeien. Naast de bepalingen die van toepassing zijn op de mariene wateren
van de verdragspartijen, bevat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee algemene verplichtingen die ervoor moeten zorgen dat activiteiten die
onder de rechtsmacht of het bestuur van een verdragspartij vallen geen schade veroorzaken over de grens van
haar mariene wateren, alsook om te vermijden dat schade
of gevaar worden overgedragen van het ene gebied naar
het andere of dat een type verontreiniging in een ander
type wordt omgezet.

(18)

Deze richtlijn dient ook het krachtige standpunt te ondersteunen dat de Gemeenschap in de context van het
goedgekeurde Verdrag inzake biologische diversiteit heeft
ingenomen over het voorkómen van verder biodiversiteitsverlies, het garanderen van een instandhoudingsgericht en duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit
en de totstandbrenging van een wereldwijd netwerk van
beschermde mariene gebieden tegen 2012. Voorts dient
zij bij te dragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de zevende vergadering van de Conferentie
der partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit
(VBD/COP7), die een uitvoerig programma van werkzaamheden heeft aangenomen met betrekking tot de
biodiversiteit in mariene en kustgebieden, inclusief een
reeks doelstellingen, doelen en activiteiten om het biodiversiteitsverlies op nationaal, regionaal en wereldniveau
een halt toe te roepen en het vermogen van het mariene
ecosysteem om de toelevering van goederen en diensten
te ondersteunen, veilig te stellen, alsook een werkprogramma inzake beschermde gebieden met als doel de
totstandbrenging en het behoud van ecologisch representatieve systemen van beschermde mariene gebieden tegen
2012. De verplichting voor de lidstaten om Natura
2000-gebieden aan te wijzen uit hoofde van de Vogelen de Habitatrichtlijn draagt in belangrijke mate bij tot
dit proces.

(19)

Deze richtlijn dient bij te dragen tot het nakomen van de
verplichtingen die op de Gemeenschap en de lidstaten
rusten uit hoofde van diverse andere toepasselijke internationale overeenkomsten waarbij zij belangrijke verbintenissen zijn aangegaan met betrekking tot de bescherming van het mariene milieu tegen verontreiniging: het
Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het
Oostzeegebied, goedgekeurd bij Besluit 94/157/EG van
de Raad (2), het Verdrag inzake de bescherming van het
mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, goedgekeurd bij Besluit 98/249/EG van de
Raad (3) en de nieuwe bijlage V bij dat verdrag inzake de

(1) PB L 179 van 23.6.1998, blz. 1.
(2) PB L 73 van 16.3.1994, blz. 19.
(3) PB L 104 van 3.4.1998, blz. 1.
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bescherming en het behoud van de ecosystemen en de
biologische diversiteit van het zeegebied alsook het desbetreffende aanhangsel 3, goedgekeurd bij Besluit
2000/340/EG van de Raad (4), het Verdrag inzake de
bescherming van het mariene milieu en het kustgebied
van de Middellandse Zee, goedgekeurd bij Besluit
77/585/EEG van de Raad (5), en de wijzigingen daarop
van 1995, goedgekeurd bij Besluit 1999/802/EG van de
Raad (6) en het protocol bij dat verdrag inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging
vanaf het land, goedgekeurd bij Besluit 83/101/EEG van
de Raad (7), en de wijzigingen daarop van 1996, goedgekeurd bij Besluit 1999/801/EG van de Raad (8). Deze
richtlijn dient ook bij te dragen tot de naleving van de
verplichtingen die op de lidstaten rusten uit hoofde van
het Verdrag inzake de bescherming van de Zwarte Zee
tegen verontreiniging waarbij zij belangrijke verbintenissen zijn aangegaan met betrekking tot de bescherming
van het mariene milieu tegen verontreiniging, en waarbij
de Gemeenschap nog geen partij is, maar waarbij zij de
status van waarnemer heeft.
(20)

Derde landen die in een mariene regio of subregio mariene wateren met een lidstaat delen, kunnen worden
uitgenodigd deel te nemen aan het bij deze richtlijn vastgestelde proces, zodat in de betrokken mariene regio of
subregio makkelijker een goede milieutoestand wordt bereikt.

(21)

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze
richtlijn is het van cruciaal belang dat instandhoudingsdoelstellingen, beheersmaatregelen en monitorings- en
beoordelingsactiviteiten die zijn ingevoerd voor ruimtelijke beschermingsmaatregelen zoals speciale instandhoudingszones, speciale beschermingszones of beschermde
mariene gebieden, geïntegreerd worden.

(22)

Er moet ook aandacht worden besteed aan de biodiversiteit en de mogelijkheden voor diepzeeonderzoek.

(23)

Aangezien de uit hoofde van de mariene strategieën uitgevoerde programma’s van maatregelen alleen doeltreffend zijn indien zij worden opgesteld op basis van een
gedegen kennis van de toestand van het mariene milieu
in een bepaald gebied en indien zij binnen het algemene
perspectief van de mariene regio of subregio in kwestie
zo zorgvuldig mogelijk op de behoeften van de voor elke
lidstaat betrokken wateren worden afgestemd, moet ervoor worden gezorgd dat op nationaal niveau een passend kader voor geïnformeerde besluitvorming wordt
voorbereid, dat onder meer mariene onderzoeks- en monitoringactiviteiten omvat. Op communautair niveau
dient de ondersteuning van aanverwant onderzoek steeds
in het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid te worden verankerd. De erkenning van mariene vraagstukken in het
zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling is een belangrijke stap in die richting.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

L
L
L
L
L

PB
PB
PB
PB
PB

118 van 19.5.2000, blz. 44.
240 van 19.9.1977, blz. 1.
322 van 14.12.1999, blz. 32.
67 van 12.3.1983, blz. 1.
322 van 14.12.1999, blz. 18.
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Als eerste stap van de voorbereiding van programma’s
van maatregelen dienen alle lidstaten van een mariene
regio of subregio de kenmerken of de eigenschappen
van en de belastende en beïnvloedende factoren voor
hun mariene wateren te analyseren en met betrekking
tot die wateren de belangrijkste belastende en beïnvloedende factoren vast te stellen, alsook een economische en
sociale analyse te maken van het gebruik daarvan en van
de door de aantasting van het mariene milieu veroorzaakte kosten. Als basis voor hun analyses kunnen zij
gebruikmaken van beoordelingen die reeds in het kader
van regionale zeeverdragen zijn uitgevoerd.

(25)

Op basis van deze analyses dienen de lidstaten vervolgens
voor hun mariene wateren een reeks kenmerken van een
goede milieutoestand vast te stellen. Te dien einde is het
dienstig dat wordt voorzien in de vaststelling van criteria
en methodologische standaarden omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in
mariene regio’s en subregio’s de goede milieutoestand
wordt bereikt. Bij de ontwikkeling hiervan moeten alle
belanghebbende partijen worden betrokken.

(26)

De volgende stap om tot een goede milieutoestand te
komen, dient de vaststelling te zijn van milieudoelen en
monitoringprogramma’s met het oog op voortgaande beoordeling, zodat de toestand van de betrokken mariene
wateren regelmatig kan worden beoordeeld.

(27)

De lidstaten dienen dan programma’s van maatregelen
vast te stellen en uit te voeren die erop gericht zijn in
de betrokken wateren een goede milieutoestand te bereiken of te behouden, rekening houdend met de bestaande
communautaire en internationale eisen en de behoeften
van de betrokken mariene regio of subregio. Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel
en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten
worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

(28)

Het is passend dat de lidstaten deze stappen ondernemen,
gezien de specificiteit die is vereist. Om te kunnen zorgen
voor de samenhang van de maatregelen in de hele Gemeenschap en de op mondiaal niveau aangegane verplichtingen is het van essentieel belang dat de lidstaten
de Commissie in kennis stellen van de ondernomen stappen, zodat deze de samenhang van de maatregelen in de
gehele mariene regio of subregio kan beoordelen en dienovereenkomstig advies kan verlenen over mogelijke
noodzakelijke wijzigingen.

(29)

De lidstaten moeten de nodige maatregelen treffen om in
het mariene milieu een goede milieutoestand te bereiken
of te behouden. Er moet evenwel worden erkend dat het
in alle opzichten bereiken of behouden van een goede
milieutoestand misschien niet mogelijk zal zijn in alle
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mariene wateren tegen 2020. Om redenen van billijkheid
en haalbaarheid is het bijgevolg passend dat een regeling
wordt getroffen voor gevallen waarin het voor een lidstaat onmogelijk is het ambitieniveau van de vastgestelde
milieudoelen waar te maken of een goede milieutoestand
te bereiken of te behouden.

(30)

In dit verband dienen voorzieningen te worden getroffen
voor twee bijzondere gevallen. Het eerste betreft situaties
waarin een lidstaat niet in staat is zijn milieudoelen te
halen ten gevolge van maatregelen of het uitblijven van
maatregelen waarvoor de betrokken lidstaat niet verantwoordelijk is, natuurlijke oorzaken of overmacht, of
maatregelen die door de betrokken lidstaat zelf zijn genomen om redenen van dwingend openbaar belang die
zwaarder wegen dan de negatieve milieueffecten, of situaties waarin de natuurlijke omstandigheden niet toelaten
dat de toestand van de mariene wateren tijdig verbetert.
De betrokken lidstaat dient evenwel aan te tonen waarom
er zijns inziens sprake is van een dergelijk bijzonder geval en aan te geven om welk gebied het gaat, en dient
passende ad-hocmaatregelen te nemen om de milieudoelen alsnog te bereiken, een verdere verslechtering van de
toestand van de getroffen mariene wateren te voorkomen
en de negatieve gevolgen voor de betrokken mariene
regio of subregio te verlichten.

(31)

Een bijzonder geval van het tweede type doet zich voor
wanneer een lidstaat een probleem signaleert dat gevolgen heeft voor de milieutoestand van zijn mariene wateren en eventueel zelfs voor de hele mariene regio of
subregio in kwestie, maar niet door middel van op nationaal niveau getroffen maatregelen kan worden aangepakt of verband houdt met een ander communautair
beleidsterrein of met een internationale overeenkomst.
In een dergelijk geval dient te worden voorzien in de
mogelijkheid om de Commissie daarover te informeren
in het kader van de kennisgeving van de programma’s
van maatregelen en indien zulks een optreden van de
Gemeenschap vereist, dienen aan de Commissie en de
Raad passende aanbevelingen te worden gedaan.

(32)

Wel is het noodzakelijk dat communautair toezicht
wordt uitgeoefend op de soepelheid die met betrekking
tot deze bijzondere gevallen aan de dag wordt gelegd.
Wat het eerste bijzondere geval betreft, is het derhalve
passend dat terdege rekening wordt gehouden met de
doeltreffendheid van de eventueel toegepaste ad-hocmaatregelen. Voorts moet de Commissie, in gevallen waar een
lidstaat verwijst naar maatregelen die zijn genomen om
redenen van openbaar belang, beoordelen of eventuele
wijzigingen of veranderingen in het mariene milieu die
door die maatregelen worden veroorzaakt, niet zodanig
zijn dat zij het bereiken van een goede milieutoestand in
de betrokken mariene regio of subregio of in de mariene
wateren van andere lidstaten voorgoed uitsluiten of in
het gedrang brengen. De Commissie dient advies te verlenen over mogelijke noodzakelijke wijzigingen indien zij
de voorgenomen maatregelen onvoldoende of ongepast
acht om de samenhang van acties over de gehele betrokken mariene regio of subregio te waarborgen.
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(33)

Wat het tweede bijzondere geval betreft, dient de Commissie de zaak in overweging te nemen en dient zij
binnen een periode van zes maanden te antwoorden.
Waar passend komen de aanbevelingen van de betrokken
lidstaat tot uiting in de voorstellen ter zake die de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad voorlegt.

(34)

Gezien het dynamische karakter en de natuurlijke variabiliteit van mariene ecosystemen, en gezien het feit dat
de belastende en beïnvloedende factoren zullen variëren
naar gelang van de ontwikkeling van verschillende patronen van menselijke activiteiten en onder invloed van de
klimaatverandering, is het van primair belang te erkennen
dat de bepaling van een goede milieutoestand in de loop
van de tijd wellicht dient te worden aangepast. Bijgevolg
is het wenselijk dat de programma’s van maatregelen
voor de bescherming en het beheer van het mariene
milieu flexibel en aanpasbaar zijn en rekening houden
met de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de mariene strategieën regelmatig worden geactualiseerd.

(35)

Voorts dient het nodige te worden gedaan opdat de programma’s van maatregelen en de actualiseringen daarvan
worden bekendgemaakt en dat bij de Commissie tussentijdse verslagen worden ingediend waarin de vooruitgang
wordt beschreven die bij de uitvoering van de programma’s is geboekt.

(36)

Om ervoor te zorgen dat het brede publiek actief deelneemt aan de totstandbrenging, uitvoering en actualisering van de mariene strategieën, is het nodig dat degelijke
openbare informatie beschikbaar wordt gesteld over de
verschillende elementen van de mariene strategieën en de
respectieve actualiseringen daarvan, alsook, indien
daarom wordt verzocht, relevante informatie die bij de
ontwikkeling van de mariene strategieën is gebruikt overeenkomstig de communautaire wetgeving betreffende de
toegang van het publiek tot milieu-informatie.

(37)

De Commissie dient een eerste beoordelingsverslag over
de uitvoering van deze richtlijn in binnen twee jaar na de
ontvangst van alle programma’s van maatregelen, en in
ieder geval uiterlijk in 2019. Vervolgens dient de Commissie om de zes jaar een verslag bekend te maken.

(38)

Er moet worden voorzien in de mogelijkheid tot vaststelling van methodologische standaarden voor de beoordeling van de toestand van het mariene milieu, monitoring,
de milieudoelen en de technische schema’s voor de overdracht en verwerking van gegevens in overeenstemming
met Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese
Gemeenschap (Inspire) (1).

(1) PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.
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(39)

Maatregelen ter regulering van het visserijbeheer kunnen
worden genomen in de context van het gemeenschappelijk visserijbeleid zoals omschreven in Verordening
(EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december
2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2), op basis van wetenschappelijke adviezen, teneinde de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken, met inbegrip van het volledig sluiten van bepaalde gebieden voor visserij om de
integriteit, de structuur en de werking van ecosystemen
die moeten worden behouden of hersteld mogelijk te
maken en om waar nodig onder meer paaiplaatsen, gebieden met een kraamkamerfunctie en voedselgebieden te
beschermen. De artikelen 30 en 31 van het EuratomVerdrag regelen lozingen en emissies die het gevolg
zijn van het gebruik van radioactief materiaal en vallen
derhalve niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn.

(40)

Het gemeenschappelijk visserijbeleid dient, ook in de toekomstige hervorming ervan, rekening te houden met de
milieueffecten van de visserij en met de doelstellingen
van deze richtlijn.

(41)

Indien de lidstaten maatregelen op de bovengenoemde
gebieden of andere gebieden in het kader van een andere
communautaire beleidssector of internationale overeenkomst wenselijk achten, doen zij daartoe de passende
aanbevelingen voor communautaire actie.

(42)

De ernstige milieuzorgen, met name die welke het gevolg
zijn van de klimaatverandering, betreffende de Arctische
wateren, een aangrenzend marien milieu dat van bijzonder belang is voor de Gemeenschap, moeten door de
communautaire instellingen worden beoordeeld en kunnen acties vergen om te waarborgen dat het milieu in het
Noordpoolgebied wordt beschermd.

(43)

Daar de doelstellingen van deze richtlijn, te weten de
bescherming en instandhouding van het mariene milieu,
de voorkoming van de verslechtering ervan, en, waar
haalbaar, het herstel van dat milieu in de gebieden
waar het schade heeft geleden, niet in voldoende mate
door de lidstaten alleen kunnen worden verwezenlijkt en
zij derhalve, gezien de omvang en de consequenties van
de actie, beter door de Gemeenschap kunnen worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(44)

Programma’s van maatregelen en aansluitende acties van
de lidstaten dienen gebaseerd te zijn op een ecosysteemgerichte aanpak van het beheer van menselijke activiteiten en op de beginselen van artikel 174 van het Verdrag,
in het bijzonder op het voorzorgsbeginsel.

(2) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 865/2007 (PB L 192 van 24.7.2007, blz. 1).
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(45)

Deze richtlijn is in overeenstemming met de grondrechten en beginselen die door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (1), en met name in artikel 37 daarvan, worden erkend. Met name wordt zo gestreefd naar de integratie in het communautair beleid van
een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, overeenkomstig het
beginsel van duurzame ontwikkeling.

(46)

De maatregelen voor de uitvoering van deze richtlijn
vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2).

(47)

In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid
worden gegeven de bijlagen III, IV en V van deze richtlijn
aan te passen aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot wijziging van niet-essentiële onderdelen
van deze richtlijn, moeten zij worden vastgesteld volgens
de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde
regelgevingsprocedure met toetsing.

(48)

Eveneens moet de Commissie de bevoegdheid worden
gegeven door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden vast te stellen om technische specificaties en methodologische standaarden voor monitoring en beoordeling vast te stellen. Daar het maatregelen
van algemene strekking betreft tot aanvulling van nietessentiële onderdelen van deze richtlijn door deze aan te
vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten zij
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit
1999/468/EG bepaalde regelgevingsprocedure met toetsing,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
ALGEMENE BEPALINGEN
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b) inbreng in het mariene milieu te voorkomen en te verminderen, teneinde geleidelijk aan de verontreiniging zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 8, weg te nemen zodat zij geen
gevolgen van betekenis heeft of een significant risico vormt
voor de mariene biodiversiteit, de mariene ecosystemen, de
volksgezondheid of het rechtmatig gebruik van de zee.

3.
In de mariene strategieën zal een ecosysteemgerichte benadering op het beheer van menselijke activiteiten worden toegepast om ervoor te zorgen dat de collectieve belasting van deze
activiteiten binnen grenzen blijft die verenigbaar zijn met het
bereiken van een goede milieutoestand en dat het vermogen van
de mariene ecosystemen om door de mens veroorzaakte veranderingen op te vangen niet in het gedrang komt, en zal
bovendien het duurzame gebruik van mariene goederen en
diensten door de huidige en toekomstige generaties mogelijk
worden gemaakt.

4.
Deze richtlijn draagt bij tot de samenhang van de verschillende beleidsterreinen, overeenkomsten en wetgevende maatregelen die van invloed zijn op het mariene milieu, en streeft
ernaar de integratie van de milieudimensie daarin te waarborgen.

Artikel 2
Toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn is van toepassing op alle mariene wateren
zoals omschreven in artikel 3, lid 1, en houdt rekening met
grensoverschrijdende effecten op de kwaliteit van het mariene
milieu van derde landen in eenzelfde mariene regio of subregio.

2.
Deze richtlijn is niet van toepassing op activiteiten die
uitsluitend de landsverdediging of de nationale veiligheid dienen.
De lidstaten streven er evenwel naar dat dergelijke activiteiten
verricht worden op een wijze die verenigbaar is met de doelstellingen van deze richtlijn, voor zover zulks redelijk en uitvoerbaar is.

Artikel 1

Artikel 3

Doelstellingen

Definities

1.
Deze richtlijn stelt een kader vast waarbinnen de lidstaten
de nodige maatregelen nemen om uiterlijk in 2020 een goede
milieutoestand van het mariene milieu te bereiken of te behouden.

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities:

2.
Te dien einde worden mariene strategieën ontwikkeld en
uitgevoerd om:
a) het mariene milieu te beschermen en in stand te houden, de
verslechtering ervan te voorkomen of, waar uitvoerbaar, mariene ecosystemen in de gebieden waar deze schade hebben
geleden te herstellen;
(1) PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit
2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

1. „Mariene wateren”:

a) wateren, de zeebodem en ondergrond daarvan zeewaarts
van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale
wateren wordt gemeten, en reikend tot de uiterste grens
van het gebied waarover een lidstaat jurisdictie heeft
en/of uitoefent overeenkomstig het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, met uitsluiting van de wateren die grenzen aan de in bijlage II bij
het Verdrag genoemde landen en gebieden en de Franse
overzeese departementen en collectiviteiten, en
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b) kustwateren als gedefinieerd in Richtlijn 2000/60/EG,
hun zeebodem en hun ondergrond, voor zover bijzondere aspecten van de milieutoestand van het mariene
milieu nog niet zijn behandeld in deze richtlijn of andere communautaire wetgeving.
2. „Mariene regio”: zeeregio als bedoeld in artikel 4. Mariene
regio’s en hun subregio’s worden aangewezen ter vergemakkelijking van de uitvoering van deze richtlijn en worden vastgesteld rekening houdend met hydrologische, oceanografische en biogeografische kenmerken.
3. „Mariene strategie”: de ten aanzien van de betrokken mariene regio of subregio te ontwikkelen en uit te voeren
strategie als omschreven in artikel 5.
4. „Milieutoestand”: de algemene toestand van het milieu in
mariene wateren, rekening houdend met de structuur en
functie van en de processen in de samenstellende mariene
ecosystemen in combinatie met de natuurlijke fysiografische, geografische, biologische, geologische en klimatologische factoren alsmede de fysische, akoestische en chemische
omstandigheden, met inbegrip van die welke het gevolg
zijn van menselijke activiteiten in of buiten het betrokken
gebied.
5. „Goede milieutoestand”: de milieutoestand van de mariene
wateren wanneer deze tot ecologisch verscheiden en dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en
gelet op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn,
en wanneer het gebruik van het mariene milieu op een
duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en
activiteiten door de huidige en toekomstige generaties veilig
stellend, dat wil zeggen:
a) door hun structuur, functies en processen kunnen de
samenstellende mariene ecosystemen, in combinatie
met de daarmee verbonden fysiografische, geografische,
geologische en klimatologische factoren optimaal functioneren en hun veerkracht behouden tegenover door de
mens teweeggebrachte milieuveranderingen. Mariene
soorten en habitats worden beschermd, door de mens
veroorzaakte achteruitgang van de biodiversiteit wordt
voorkomen en de verschillende biologische componenten functioneren in evenwicht;
b) de hydromorfologische, fysische en chemische eigenschappen van de ecosystemen, met inbegrip van die
welke het gevolg zijn van menselijke activiteiten in het
betrokken gebied, ondersteunen de hierboven beschreven ecosystemen. De door de mens in het mariene milieu ingebrachte stoffen en energie, met inbegrip van
lawaai, brengen geen verontreinigingseffect teweeg.
De goede milieutoestand wordt bepaald op het niveau van
de mariene regio of subregio, overeenkomstig artikel 4, op
basis van de kwalitatief beschrijvende elementen in bijlage I.
Op basis van de ecosysteemgerichte benadering zal een
aanpassingsgericht beheer worden toegepast met de bedoeling een goede milieutoestand te bereiken.
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6. „Criteria”: kenmerkende technische karakteristieken die
nauw verband houden met kwalitatief beschrijvende elementen.
7. „Milieudoel”: een verklaring van kwalitatieve of kwantitatieve aard omtrent de gewenste toestand van de verschillende onderdelen van en de belastende en beïnvloedende
factoren op de mariene wateren, met betrekking tot elke
mariene regio of subregio. De milieudoelen worden vastgesteld overeenkomstig artikel 10.
8. „Verontreiniging”: het direct of indirect brengen in het mariene milieu, ten gevolge van menselijke activiteiten, van
stoffen of energie, met inbegrip van door de mens veroorzaakt onderwatergeluid, waardoor nadelige effecten optreden of kunnen optreden zoals schade aan levende rijkdommen en mariene ecosystemen, met inbegrip van verlies van
biodiversiteit, gevaren voor de menselijke gezondheid, hinder voor mariene activiteiten met inbegrip van visserij, toerisme en recreatie en ander rechtmatig gebruik van de zee,
aantasting van de kwaliteit van het zeewater in verband met
het gebruik ervan en vermindering van de recreatieve
waarde, of, algemeen gesproken, de aantasting van het
duurzame gebruik van mariene goederen en diensten.
9. „Regionale samenwerking”: samenwerking
van activiteiten tussen lidstaten en, wanneer
landen die een mariene regio of subregio
oog op het ontwikkelen en uitvoeren van
gieën.

en coördinatie
mogelijk, derde
delen, met het
mariene strate-

10. „Regionaal zeeverdrag”: elk van de internationale verdragen
of internationale overeenkomsten en hun bestuursinstanties
die zijn opgericht ter bescherming van het mariene milieu
van mariene regio’s in de zin van artikel 4, zoals het Verdrag ter bescherming van het mariene milieu in het Oostzeegebied, het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische
Oceaan en het Verdrag inzake de bescherming van het
mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse
Zee.
Artikel 4
Mariene regio’s en subregio’s
1.
Bij het uitvoeren van hun verplichtingen uit hoofde van
deze richtlijn, houden de lidstaten terdege rekening met het feit
dat de onder hun soevereiniteit of jurisdictie vallende mariene
wateren een integraal deel uitmaken van de volgende mariene
regio’s:
a) de Oostzee;
b) het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan;
c) de Middellandse Zee;
d) de Zwarte Zee.

L 164/26

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

2.
Teneinde rekening te houden met de specifieke kenmerken
van een bepaald gebied mogen de lidstaten deze richtlijn uitvoeren met verwijzing naar onderverdelingen van de in lid 1
genoemde mariene wateren op het passende niveau, op voorwaarde dat die onderverdelingen zodanig worden omschreven
dat zij verenigbaar zijn met de volgende mariene subregio’s:

25.6.2008

a) voorbereiding:

i) een initiële beoordeling, af te ronden uiterlijk op 15 juli
2012, van de huidige milieutoestand van de betrokken
wateren en de milieueffecten van menselijke activiteiten
daarop, overeenkomstig artikel 8;

a) in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan:

i) de Noordzee in ruime zin, met inbegrip van het Kattegat
en het Kanaal;

ii) de Keltische zeeën;

iii) de Golf van Biskaje en de Iberische kustwateren;

iv) in de Atlantische Oceaan, het Macaronesische biogeografische gebied, omvattende de wateren rond de Azoren,
Madeira en de Canarische Eilanden;

ii) een omschrijving, vast te leggen uiterlijk op 15 juli 2012,
van de goede milieutoestand van de betrokken wateren,
overeenkomstig artikel 9, lid 1;

iii) de vaststelling, uiterlijk op 15 juli 2012, van een reeks
milieudoelen en daarmee samenhangende indicatoren,
overeenkomstig artikel 10, lid 1;

iv) de vaststelling en uitvoering, uiterlijk op 15 juli 2014,
tenzij in de desbetreffende Gemeenschapswetgeving anders is bepaald, van een monitoringprogramma voor
voortgaande beoordeling en periodieke actualisering van
de doelen, overeenkomstig artikel 11, lid 1;

b) in de Middellandse Zee:

i) de westelijke Middellandse Zee;

ii) de Adriatische Zee;

iii) de Ionische Zee en het centrale Middellandse Zeegebied;

iv) de Egeïsche en Levantijnse Zee.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 26,
lid 1, eerste alinea, genoemde datum in kennis van alle onderverdelingen, maar mogen deze herzien nadat de in artikel 5, lid
2, punt a) i), bedoelde initiële beoordeling is voltooid.

Artikel 5
Mariene Strategieën
1.
Elke lidstaat ontwikkelt ten aanzien van elk voor hem
betreffende mariene regio’s of subregio’s een mariene strategie
voor zijn mariene wateren overeenkomstig het in lid 2, punten
a) en b), omschreven actieplan.

2.
Lidstaten die deel uitmaken van eenzelfde mariene regio of
subregio, werken samen om ervoor te zorgen dat de voor het
bereiken van de doelstellingen van deze richtlijn noodzakelijke
maatregelen, met name de in de punten a) en b) genoemde
verschillende elementen van de mariene strategieën, in deze
regio of subregio samenhang vertonen en worden gecoördineerd overeenkomstig het volgende actieplan waarvoor de betrokken lidstaten een gezamenlijke aanpak proberen te volgen:

b) programma’s van maatregelen:

i) ontwikkeling, uiterlijk in 2015, van een programma van
maatregelen dat gericht is op het bereiken of behouden
van een goede milieutoestand, overeenkomstig artikel 13,
leden 1, 2 en 3;

ii) toepassing, uiterlijk in 2016, van het in punt i) bedoelde
programma overeenkomstig artikel 13, lid 10.

3.
Lidstaten die aan dezelfde onder deze richtlijn vallende
mariene regio’s of subregio’s grenzen en waarvan de kritieke
toestand van de zee tot dringende maatregelen noopt, stellen
een actieplan op in de zin van lid 1, met een vervroegde toepassing op het terrein van de programma’s van maatregelen, evenals mogelijke strengere beschermingsmaatregelen, op voorwaarde dat dit niet verhindert dat een goede milieutoestand
wordt bereikt of behouden in een andere mariene regio of subregio. In die gevallen:

a) stellen de betrokken lidstaten de Commissie in kennis van
hun herziene tijdschema en handelen zij dienovereenkomstig;

b) wordt de Commissie verzocht te overwegen steun te verlenen voor de extra inspanningen van de lidstaten om het
mariene milieu te verbeteren, door van het betrokken gebied
een proefproject te maken.
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Artikel 6

HOOFDSTUK II

Regionale samenwerking

MARIENE STRATEGIEËN: VOORBEREIDING

1.
Met het oog op de in artikel 5, lid 2, bedoelde coördinatie
maken de lidstaten, voor zover passend en uitvoerbaar, gebruik
van bestaande regionale institutionele samenwerkingsstructuren,
waaronder de uit hoofde van de regionale zeeverdragen opgerichte structuren die deze mariene regio of subregio bestrijken.
2.
Met het doel om mariene strategieën op te stellen en ten
uitvoer te brengen, spannen de lidstaten zich in om in elke
mariene regio of subregio de acties die zij ondernemen via de
betrokken internationale fora, waaronder de mechanismen en
structuren van de regionale zeeverdragen, te coördineren met
derde landen die soevereiniteit of jurisdictie uitoefenen over
mariene wateren in dezelfde regio of subregio.
In dit verband bouwen de lidstaten zoveel mogelijk voort op
bestaande programma’s ter zake en activiteiten die worden ontplooid in het kader van structuren die uit hoofde van internationale overeenkomsten zoals de regionale zeeverdragen zijn
ontwikkeld.
Waar aangewezen, strekt de coördinatie en de samenwerking
zich uit tot alle lidstaten in het gebied afwaterend naar een
mariene regio of subregio, met inbegrip van tot de niet aan
zee grenzende landen, teneinde de lidstaten in die mariene regio
of subregio in staat te stellen om middels door deze richtlijn of
Richtlijn 2000/60/EG voorgeschreven bestaande samenwerkingsstructuren aan hun verplichtingen uit hoofde van deze
richtlijn te voldoen.
Artikel 7
Bevoegde instanties
1.
De lidstaten wijzen uiterlijk op 15 juli 2010 voor elke
voor hen relevante mariene regio of subregio de instantie of
instanties aan die bevoegd is of zijn voor de uitvoering van deze
richtlijn ten aanzien van hun mariene wateren.
Uiterlijk op 15 januari 2011 verstrekken de lidstaten de Commissie een lijst van de aangewezen bevoegde instanties alsmede
de in bijlage II vermelde gegevens.
Tezelfdertijd doen de lidstaten de Commissie een lijst toekomen
van hun instanties die bevoegd zijn in de internationale organisaties waarin zij participeren en die voor de uitvoering van
deze richtlijn relevant zijn.
De lidstaten in het gebied afwaterend naar een mariene regio of
subregio wijzen tevens bevoegde instanties aan voor de in artikel 6 bedoelde samenwerking en coördinatie.
2.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle wijzigingen in de overeenkomstig lid 1 verstrekte informatie binnen zes maanden nadat die wijzigingen van kracht zijn geworden.

Artikel 8
Beoordeling
1.
De lidstaten voeren voor elke mariene regio of subregio
een initiële beoordeling van hun mariene wateren uit, rekening
houdend met eventueel beschikbare gegevens en die het volgende omvat:
a) een analyse van de essentiële kenmerken en eigenschappen
en de huidige milieutoestand van die wateren, die gebaseerd
is op de in tabel 1 van bijlage III opgenomen indicatieve lijst
van elementen, en betrekking heeft op de fysisch-chemische
kenmerken, de habitattypes, de biologische componenten en
de hydromorfologie;
b) een analyse van de overheersende belastende en beïnvloedende factoren, met inbegrip van menselijke activiteiten,
die inwerken op de milieutoestand van die wateren, die:
i) gebaseerd is op de in tabel 2 van bijlage III opgenomen
indicatieve lijst van elementen, en betrekking heeft op de
kwalitatieve en kwantitatieve mix van diverse belastende
factoren, alsmede op waarneembare trends;
ii) betrekking heeft op de belangrijkste cumulatieve en synergetische effecten, en
iii) rekening houdt met de desbetreffende beoordelingen die
krachtens de vigerende communautaire wetgeving zijn
uitgevoerd;
c) een economische en sociale analyse van het gebruik van die
wateren en de aan de aantasting van het mariene milieu
verbonden kosten.
2.
Bij de in lid 1 bedoelde analyses wordt rekening gehouden
met elementen in verband met de kustwateren, overgangswateren en territoriale wateren die onder de desbetreffende bepalingen van bestaande communautaire wetgeving, met name Richtlijn 2000/60/EG, vallen. Tevens wordt rekening gehouden met
andere relevante beoordelingen, die ook als basis kunnen dienen, zoals de beoordelingen die gezamenlijk in het kader van de
regionale zeeverdragen zijn uitgevoerd, zodat een allesomvattende beoordeling van de toestand van het mariene milieu
wordt verkregen.
3.
Bij de voorbereiding van de in lid 1 bedoelde beoordelingen stellen de lidstaten door middel van de ingevolge de artikelen 5 en 6 bedoelde coördinatie alles in het werk om ervoor
te zorgen dat:
a) de beoordelingsmethodes consistent zijn over de mariene
regio of subregio;
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b) rekening wordt gehouden met grensoverschrijdende invloeden en kenmerken.

Artikel 9

25.6.2008

zake dienende bestaande milieudoelen die op nationaal, communautair of internationaal niveau met betrekking tot dezelfde
wateren zijn vastgesteld, waarbij zij ervoor zorgen dat deze
doelen onderling verenigbaar zijn en dat er voor zover mogelijk
ook rekening wordt gehouden met relevante grensoverschrijdende effecten en kenmerken.

Omschrijving van de goede milieutoestand
1.
Voor elke betrokken mariene regio of subregio stellen de
lidstaten in het licht van de initiële beoordeling overeenkomstig
artikel 8, lid 1, voor de mariene wateren een reeks kenmerken
van een goede milieutoestand vast op basis van de in bijlage I
bedoelde kwalitatief beschrijvende elementen.

2.
De lidstaten brengen de milieudoelen uiterlijk drie maanden na de vaststelling ervan ter kennis van de Commissie.

Artikel 11
De lidstaten houden rekening met de in tabel 1 van bijlage III
genoemde indicatieve lijsten van elementen en in het bijzonder
met de fysische en chemische kenmerken, de habitattypes, de
biologische kenmerken en de hydromorfologie.

De lidstaten houden tevens rekening met de belastende of beinvloedende factoren van menselijke activiteiten in elke mariene
regio of subregio, waarbij wordt gekeken naar de indicatieve
lijsten die zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage III.

2.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de beoordeling overeenkomstig artikel 8, lid 1, en de omschrijving overeenkomstig lid 1 van dit artikel, uiterlijk drie maanden na de
voltooiing van bedoelde omschrijving.

3.
De door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden, die opgesteld zijn om de niet-essentiële elementen van deze richtlijn te wijzigen middels een aanvulling,
worden uiterlijk op 15 juli 2010 vastgesteld overeenkomstig de
in artikel 25, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene
regio’s en subregio’s de goede milieutoestand wordt bereikt.
Voordat de Commissie dergelijke criteria en standaarden voorstelt, raadpleegt zij alle betrokken partijen, inclusief de regionale
zeeverdragen.

Artikel 10

Monitoringprogramma’s
1.
Op basis van de initiële beoordeling overeenkomstig artikel 8, lid 1, zorgen de lidstaten voor de vaststelling en uitvoering van gecoördineerde monitoringprogramma’s voor de voortgaande beoordeling van de milieutoestand van hun mariene
wateren op basis van de in bijlage III opgenomen indicatieve
lijst van elementen en op basis van de in bijlage V opgenomen
lijst en in het licht van de overeenkomstig artikel 10 vastgestelde milieudoelen.

De monitoringprogramma’s moeten binnen elke mariene regio
of subregio consistent zijn en moeten de relevante bepalingen
inzake beoordeling en monitoring welke gelden krachtens het
Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de habitat- en de vogelrichtlijn, of internationale overeenkomsten als vertrekpunt nemen en daarmee verenigbaar zijn.

2.
Lidstaten die deel uitmaken van eenzelfde mariene regio of
subregio, stellen een monitoringprogramma op in overeenstemming met lid 1 en streven er, met het oog op samenhang en
coördinatie, naar ervoor te zorgen dat:

a) de monitoringmethodes over de mariene regio of subregio
consistent zijn om de monitoringresultaten gemakkelijker te
kunnen vergelijken;

b) rekening wordt gehouden met relevante grensoverschrijdende invloeden en kenmerken.

Vaststelling van milieudoelen
1.
Op basis van de initiële beoordeling overeenkomstig artikel 8, lid 1, stellen de lidstaten voor elke mariene regio of
subregio een uitvoerige reeks milieudoelen en bijbehorende indicatoren vast voor hun mariene wateren, teneinde de voortgang op weg naar het bereiken van een goede milieutoestand in
het mariene milieu te begeleiden, rekening houdend met de in
tabel 2 van bijlage III opgenomen lijsten van belastende en
beïnvloedende factoren en met de in bijlage IV opgenomen
indicatieve kenmerken.

Bij het afleiden van die doelen en indicatoren houden de lidstaten rekening met de ononderbroken toepassing van de ter

3.
De lidstaten brengen de monitoringprogramma’s uiterlijk
drie maanden na de vaststelling ervan ter kennis van de Commissie.

4.
Specificaties en methodologische standaarden inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande
verplichtingen, de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en
beoordelingsresultaten garanderen en bedoeld zijn om niet-essentiële elementen van deze richtlijn door aanvullingen te wijzigen, worden aangenomen overeenkomstig de in artikel 25, lid
3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
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Artikel 12
Kennisgevingen en beoordeling door de Commissie
Op basis van alle kennisgevingen overeenkomstig artikel 9, lid
2, artikel 10, lid 2, en artikel 11, lid 3, beoordeelt de Commissie
voor elke mariene regio of subregio of de door iedere lidstaat
meegedeelde elementen een passend raamwerk vormen om aan
de eisen van deze richtlijn te voldoen, en kan zij de betrokken
lidstaat verzoeken om alle beschikbare en noodzakelijke aanvullende informatie te verstrekken.

Bij het opstellen van deze beoordelingen houdt de Commissie
rekening met de samenhang van de raamwerken binnen de
verschillende mariene regio’s of subregio’s en de Gemeenschap
als geheel.

Binnen zes maanden na ontvangst van al deze kennisgevingen
stelt de Commissie de betrokken lidstaten op de hoogte van het
feit of de verstrekte inlichtingen volgens haar verenigbaar zijn
met deze richtlijn en verstrekt zij advies over alle wijzigingen
die zij nodig acht.
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3.
Wanneer de lidstaten het programma van maatregelen
overeenkomstig lid 2 opstellen, besteden zij de nodige aandacht
aan duurzame ontwikkeling en in het bijzonder aan de sociale
en economische gevolgen van de overwogen maatregelen. Om
de in artikel 7 genoemde bevoegde instantie of instanties te
helpen hun doelstellingen op samenhangende wijze na te streven, kunnen de lidstaten administratieve kaders identificeren of
vaststellen om te profiteren van deze interactie.

De lidstaten zien erop toe dat de maatregelen kosteneffectief en
technisch haalbaar zijn en zij voeren alvorens een nieuwe maatregel te treffen een effectbeoordeling, inclusief een kostenbatenanalyse uit.

4.
De overeenkomstig dit artikel opgestelde programma’s van
maatregelen moeten ruimtelijke beschermingsmaatregelen bevatten die bijdragen aan samenhangende en representatieve netwerken van beschermde mariene gebieden, waarbij de diversiteit
van de samenstellende ecosystemen adequaat is gedekt, zoals
speciale instandhoudingszones in de zin van de Habitatrichtlijn,
speciale beschermingszones in de zin van de Vogelrichtlijn en
beschermde mariene gebieden zoals door de Gemeenschap of de
betrokken lidstaten overeengekomen in het kader van internationale of regionale overeenkomsten waarbij zij partij zijn.

HOOFDSTUK III
MARIENE STRATEGIEËN: PROGRAMMA’S VAN
MAATREGELEN

Artikel 13
Programma’s van maatregelen
1.
Ten aanzien van elke voor hen relevante mariene regio of
subregio geven de lidstaten de maatregelen aan die moeten
worden genomen om in hun mariene wateren een goede milieutoestand, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 9, lid 1, te
bereiken of te behouden.

Die maatregelen worden afgeleid op basis van de initiële beoordeling overeenkomstig artikel 8, lid 1, en in het licht van de
overeenkomstig artikel 10, lid 1, vastgestelde milieudoelen,
waarbij de in bijlage VI opgesomde typen maatregelen in aanmerking worden genomen.

2.
De lidstaten nemen de overeenkomstig lid 1 uitgewerkte
maatregelen op in een programma van maatregelen, rekening
houdend met de relevante maatregelen die krachtens de Gemeenschapswetgeving, met name Richtlijn 2000/60/EG, Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (1) en Richtlijn 2006/7/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006
betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit (2) en toekomstige wetgeving inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid of internationale overeenkomsten zijn
vereist.
(1) PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
(2) PB L 64 van 4.3.2006, blz. 37.

5.
Indien lidstaten van oordeel zijn dat het beheer van een
menselijke activiteit op communautair of internationaal niveau
vermoedelijk een aanzienlijke invloed zal hebben op het mariene milieu, met name in de in lid 4 genoemde gebieden,
richten zij zich individueel of gezamenlijk tot de bevoegde instantie of betrokken internationale organisatie teneinde maatregelen te overwegen en eventueel goed te keuren die nodig
kunnen zijn om de doelstellingen van deze richtlijn te verwezenlijken, om de integriteit, de structuur en de werking van
ecosystemen te behouden of, waar passend, te herstellen.

6.
Uiterlijk in 2013 maken de lidstaten voor elke mariene
regio of subregio de relevante informatie openbaar met betrekking tot de in de leden 4 en 5 genoemde gebieden.

7.
In hun programma’s van maatregelen geven de lidstaten
aan hoe de maatregelen zullen worden uitgevoerd en hoe zij
gaan bijdragen tot het bereiken van de overeenkomstig artikel 10, lid 1, vastgestelde milieudoelen.

8.
De lidstaten houden rekening met de gevolgen van hun
programma’s van maatregelen op wateren buiten hun mariene
wateren om het risico op schade aan deze wateren tot een
minimum te beperken en, indien mogelijk, er een positieve
invloed op te hebben.

9.
De lidstaten brengen hun programma’s van maatregelen
uiterlijk drie maanden na de vaststelling ervan ter kennis van de
Commissie en elke andere betrokken lidstaat.
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10.
Onverminderd artikel 16 zien de lidstaten erop toe dat
de programma’s uiterlijk één jaar na de vaststelling ervan operationeel zijn.

3.
De in lid 1, derde alinea, bedoelde ad-hocmaatregelen
worden voor zover zulks haalbaar is, geïntegreerd in de programma’s van maatregelen.

Artikel 14

4.
De lidstaten ontwikkelen alle in artikel 5, lid 2, genoemde
onderdelen van de mariene strategieën en voeren die ook uit;
daarbij zijn zij niet verplicht, behalve ten aanzien van de in
artikel 8 genoemde initiële beoordeling, om specifieke acties
te ondernemen wanneer er geen significant risico voor het mariene milieu bestaat of wanneer de kosten onevenredig zijn gelet
op het risico voor het mariene milieu, en op voorwaarde dat er
geen verdere achteruitgang is.

Uitzonderingen
1.
Een lidstaat kan binnen zijn mariene wateren gevallen
aanwijzen waar om enige onder de punten a) tot en met d)
genoemde reden de milieudoelen of de goede milieutoestand
niet in alle opzichten door middel van door die lidstaat genomen maatregelen kunnen worden bereikt of om onder
punt e) bedoelde redenen niet binnen het betrokken tijdschema
kunnen worden bereikt:

a) maatregelen of het uitblijven van maatregelen waarvoor de
betrokken lidstaat niet verantwoordelijk is;

b) natuurlijke oorzaken;

Wanneer een lidstaat om een van deze redenen geen acties
onderneemt, verschaft hij de Commissie het nodige bewijsmateriaal ter staving van zijn besluit, terwijl hij voorkomt dat het
bereiken van een goede milieutoestand voorgoed wordt bemoeilijkt.

Artikel 15
Aanbevelingen voor communautaire actie

c) overmacht;

d) wijzigingen of veranderingen in de fysische kenmerken van
mariene wateren veroorzaakt door maatregelen die werden
genomen om redenen van dwingend openbaar belang die
zwaarder wegen dan de negatieve milieueffecten, inclusief
grensoverschrijdende effecten;

1.
Wanneer een lidstaat een probleem constateert dat gevolgen heeft voor de milieutoestand van zijn mariene wateren en
dat niet door middel van op nationaal niveau getroffen maatregelen kan worden aangepakt of verband houdt met ander
communautair beleid of met een internationale overeenkomst,
informeert hij de Commissie daaromtrent en verschaft hij de
redenen voor zijn standpunt.

De Commissie reageert binnen een termijn van zes maanden.
e) natuurlijke omstandigheden laten niet toe dat de toestand
van de betrokken mariene wateren tijdig verbetert.

De betrokken lidstaat omschrijft zulke gevallen duidelijk in zijn
programma van maatregelen en verschaft de Commissie het
nodige bewijsmateriaal ter staving van zijn standpunt. Bij het
identificeren van gevallen houden de lidstaten rekening met de
gevolgen voor de lidstaten in de betrokken mariene regio of
subregio.

De betrokken lidstaat dient evenwel passende ad-hocmaatregelen te nemen om het nastreven van de milieudoelen voort te
zetten, een verdere verslechtering van de toestand van de getroffen mariene wateren vanwege de in de punten b), c) of d)
genoemde redenen te voorkomen en de negatieve gevolgen op
het niveau van de betrokken mariene regio, subregio of mariene
wateren van de overige lidstaten te verlichten.

2.
In de in lid 1, onder d), bedoelde situatie zien de lidstaten
erop toe dat de wijzigingen of veranderingen niet zodanig zijn
dat zij het bereiken van een goede milieutoestand op het niveau
van de betrokken mariene regio, subregio of mariene wateren
van de overige lidstaten voorgoed uitsluiten of in het gedrang
brengen.

2.
Wanneer actie door de communautaire instellingen nodig
is, doen de lidstaten de Commissie en de Raad passende aanbevelingen voor actie in verband met maatregelen om het in lid
1 bedoelde probleem op te lossen. Tenzij anders bepaald in de
betrokken communautaire wetgeving, reageert de Commissie op
dergelijke aanbevelingen binnen een periode van zes maanden
en doet zij in voorkomend geval voorstellen aan het Europees
Parlement en de Raad waarin deze aanbevelingen zijn weergegeven.

Artikel 16
Kennisgevingen en beoordeling door de Commissie
Op basis van de kennisgevingen aangaande de programma’s van
maatregelen overeenkomstig artikel 13, lid 9, beoordeelt de
Commissie of de door iedere lidstaat afzonderlijk meegedeelde
programma’s een passend raamwerk vormen om aan de eisen
van deze richtlijn te voldoen, en kan zij de betrokken lidstaat
verzoeken om alle beschikbare en noodzakelijke aanvullende
informatie te verstrekken.

Bij het opstellen van deze beoordelingen houdt de Commissie
rekening met de samenhang van de programma’s van maatregelen in de verschillende mariene regio’s en subregio’s en in de
Gemeenschap als geheel.
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Binnen zes maanden na ontvangst van al deze kennisgevingen
stelt de Commissie de betrokken lidstaten op de hoogte van het
feit of de verstrekte programma’s van maatregelen volgens haar
verenigbaar zijn met deze richtlijn en verstrekt zij advies over
eventuele wijzigingen die zij nodig acht.
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beknopt tussentijds verslag in, waarin de bij de uitvoering van
dat programma geboekte vooruitgang wordt beschreven.

Artikel 19
Raadpleging van het publiek en informatie

HOOFDSTUK IV
ACTUALISERING, VERSLAGLEGGING EN INFORMATIE AAN
HET PUBLIEK

Artikel 17

1.
Overeenkomstig de toepasselijke Gemeenschapswetgeving
zorgen de lidstaten ervoor dat alle betrokken partijen tijdig en
daadwerkelijk de kans krijgen om aan de uitvoering van deze
richtlijn deel te nemen, en dat hierbij waar mogelijk bestaande
beheersorganisaties of structuren, waaronder regionale zeeverdragen, wetenschappelijke adviesorganen en regionale adviesraden worden betrokken.

Actualisering
1.
De lidstaten zien erop toe dat de mariene strategieën voor
elke betrokken mariene regio of subregio worden geactualiseerd.

2.
Voor de toepassing van lid 1 toetsen de lidstaten om de
zes jaar na de eerste vaststelling, de volgende elementen van
hun mariene strategie op een gecoördineerde manier in de zin
van artikel 5:

a) de eerste beoordeling en vaststelling van de goede milieutoestand overeenkomstig artikel 8, lid 1, respectievelijk artikel 9,
lid 1;

b) de overeenkomstig artikel 10, lid 1, vastgestelde milieudoelen;

c) de overeenkomstig artikel 11, lid 1, vastgestelde monitoringprogramma’s;

d) de overeenkomstig artikel 13, lid 2, vastgestelde programma’s van maatregelen.

3.
Nadere bijzonderheden met betrekking tot eventuele actualiseringen naar aanleiding van de in lid 2 bedoelde toetsingen
worden uiterlijk drie maanden na de bekendmaking ervan overeenkomstig artikel 19, lid 2, toegezonden aan de Commissie,
aan de instanties van de regionale zeeverdragen en aan alle
andere betrokken lidstaten.

4.
De artikelen 12 en 16 zijn van overeenkomstige toepassing op dit artikel.

Artikel 18
Tussentijdse verslagen
De lidstaten dienen, binnen drie jaar na de bekendmaking overeenkomstig artikel 19, lid 2, van elk programma van maatregelen of van enige actualisering daarvan, bij de Commissie een

2.
De lidstaten maken een samenvatting van de volgende
elementen van hun mariene strategieën c.q. de actualiseringen
daarvan, bekend aan het publiek en bieden het de gelegenheid
om commentaar te geven:

a) de initiële beoordeling en de vaststelling van de goede milieutoestand overeenkomstig artikel 8, lid 1, respectievelijk
artikel 9, lid 1;

b) de overeenkomstig artikel 10, lid 1, vastgestelde milieudoelen;

c) de overeenkomstig artikel 11, lid 1, vastgestelde monitoringprogramma’s;

d) de overeenkomstig artikel 13, lid 2, vastgestelde programma’s van maatregelen.

3.
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek
tot milieu-informatie (1) is van toepassing wat betreft de toegang
tot milieu-informatie.

Overeenkomstig Richtlijn 2007/2/EG verlenen de lidstaten de
Commissie voor het uitvoeren van haar taken in verband met
deze richtlijn, met name met het oog op de in artikel 20, lid 3,
onder b), bedoelde herziening van de toestand van het mariene
milieu in de Gemeenschap, toegangs- en gebruiksrechten met
betrekking tot die gegevens en informatie die afkomstig zijn van
de krachtens artikel 8 verrichte initiële beoordelingen en van de
krachtens artikel 11 opgestelde monitoringprogramma’s.

Uiterlijk zes maanden nadat de gegevens en informatie afkomstig van de krachtens artikel 8 verrichte initiële beoordelingen
en van de krachtens artikel 11 opgestelde monitoringprogramma’s beschikbaar zijn, worden deze gegevens en informatie ook
beschikbaar gesteld aan het Europees Milieuagentschap ter uitvoering van zijn taken.
(1) PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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Artikel 20

Artikel 21

Verslagen van de Commissie

Voortgangsverslag over beschermde gebieden

1.
De Commissie maakt binnen twee jaar na de ontvangst
van alle programma’s van maatregelen, en in ieder geval uiterlijk
in 2019, een eerste beoordelingsverslag over de uitvoering van
deze richtlijn bekend.

Op grond van de informatie die de lidstaten tegen 2013 verstrekken, brengt de Commissie tegen 2014 verslag uit over de
vorderingen betreffende de invoering van beschermde mariene
gebieden, waarbij rekening wordt gehouden met bestaande verplichtingen krachtens het toepasselijke Gemeenschapsrecht en
met internationale verplichtingen van de Gemeenschap en de
lidstaten.

Vervolgens publiceert de Commissie om de zes jaar een verslag.
Zij dient deze verslagen in bij het Europees Parlement en de
Raad.

2.
Commissie publiceert uiterlijk 15 juli 2012 een verslag
waarin de bijdrage van deze richtlijn wordt beoordeeld aan de
uitvoering van de bestaande communautaire of internationale
verplichtingen, afspraken en initiatieven van de lidstaten of de
Gemeenschap op het gebied van de bescherming van het milieu
in de mariene wateren.

Dat rapport wordt ingediend bij het Europees Parlement en de
Raad.

3.
De in lid 1 bedoelde verslagen bevatten de volgende elementen:

a) een beoordeling van de vooruitgang die bij de uitvoering van
deze richtlijn is geboekt;

b) een beoordeling van de toestand van het mariene milieu in
de Gemeenschap, uitgevoerd in overleg met het Europees
Milieuagentschap en de betrokken regionale mariene en visserijorganisaties en -verdragen;

Dit verslag wordt voorgelegd aan het Europees Parlement en de
Raad.
Artikel 22
Communautaire financiering
1.
Gezien het prioritaire karakter dat inherent is aan de mariene strategieën moet de uitvoering van deze richtlijn worden
gesteund door de bestaande communautaire financieringsinstrumenten overeenkomstig de toepasselijke regels en voorwaarden.
2.
De door de lidstaten opgestelde programma’s worden
door de Europese Unie medegefinancierd overeenkomstig de
bestaande financieringsinstrumenten.
Artikel 23
Evaluatie van deze richtlijn
De Commissie evalueert deze richtlijn opnieuw uiterlijk op
15 juli 2023 en stelt in voorkomend geval eventueel noodzakelijke wijzigingen voor.

HOOFDSTUK V

c) een overzicht van de mariene strategieën, vergezeld van suggesties voor de verbetering daarvan;

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24
d) een samenvatting van de overeenkomstig de artikelen 12 en
16 van de lidstaten ontvangen informatie, alsmede van de
beoordeling door de Commissie, overeenkomstig artikel 16,
van de informatie die zij overeenkomstig artikel 15 van de
lidstaten heeft ontvangen;

e) een samenvatting van de reacties van de Commissie op elk
van de verslagen die de lidstaten overeenkomstig artikel 18
hebben ingediend;

Technische aanpassingen
1.
De bijlagen III, IV en V kunnen worden gewijzigd in het
licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang overeenkomstig de in artikel 25, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, rekening houdend met de termijnen voor de
toetsing en actualisering van de mariene strategieën overeenkomstig artikel 17, lid 2.
2.
Overeenkomstig de in artikel 25, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure:

f) een samenvatting van de reacties op de opmerkingen die het
Europees Parlement en de Raad naar aanleiding van eerdere
mariene strategieën hebben gemaakt;

a) kunnen methodologische standaarden worden vastgesteld
voor de toepassing van de bijlagen I, III, IV en V;

g) een samenvatting van de bijdrage die door ander communautair beleid ter zake tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn wordt geleverd.

b) kunnen technische schema’s worden vastgesteld ten behoeve
van de overdracht en verwerking van gegevens, met inbegrip
van statistische en cartografische gegevens.
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Artikel 25
Regelgevend comité
1.

L 164/33

3.
De lidstaten zonder mariene wateren doen alleen de bepalingen in werking treden die nodig zijn om de naleving te
garanderen van de vereisten van artikel 6 en artikel 7.

De Commissie wordt bijgestaan door een comité.

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 en
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Wanneer dergelijke bepalingen reeds in de nationale wetgeving
van kracht zijn, delen de lidstaten de Commissie de tekst van
die bepalingen mee.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn
wordt vastgesteld op drie maanden.

Artikel 27
Inwerkingtreding

3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis,
leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van
toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Artikel 26
Omzetting

Artikel 28

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 15 juli 2010 aan
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van
die bepalingen onverwijld mee.

Adressaten

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 17 juni 2008.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ
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BIJLAGE I
Kwalitatief beschrijvende elementen voor de omschrijving van de goede milieutoestand
(bedoeld in artikel 3, lid 5, artikel 9, lid 1, artikel 9, lid 3, en artikel 24)
(1) De biologische diversiteit wordt behouden. De kwaliteit en het voorkomen van habitats en de verspreiding en
dichtheid van soorten zijn in overeenstemming met de heersende fysiografische, geografische en klimatologische
omstandigheden.
(2) Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten komen voor op een niveau waarbij het ecosysteem niet verandert.
(3) Populaties van alle commercieel geëxploiteerde soorten vis en schaal- en schelpdieren blijven binnen veilige biologische grenzen, en vertonen een opbouw qua leeftijd en omvang die kenmerkend is voor een gezond bestand.
(4) Alle elementen van de mariene voedselketens, voor zover deze bekend zijn, komen voor in normale dichtheden en
diversiteit en op niveaus die de dichtheid van de soorten op lange termijn en het behoud van hun volledige
voortplantingsvermogen garanderen.
(5) Door de mens teweeggebrachte eutrofiëring is tot een minimum beperkt, met name de schadelijke effecten ervan
zoals verlies van de biodiversiteit, aantasting van het ecosysteem, schadelijke algenbloei en zuurstofgebrek in de
bodemwateren.
(6) Integriteit van de zeebodem is zodanig dat de structuur en de functies van de ecosystemen gewaarborgd zijn en dat
met name bentische ecosystemen niet onevenredig worden aangetast.
(7) Permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen berokkent de mariene ecosystemen geen schade.
(8) Concentraties van vervuilende stoffen zijn zodanig dat geen verontreinigingseffecten optreden.
(9) Vervuilende stoffen in vis en andere visserijproducten voor menselijke consumptie overschrijden niet de grenzen die
door communautaire wetgeving of andere relevante normen zijn vastgesteld.
(10) De eigenschappen van, en de hoeveelheden zwerfvuil op zee veroorzaken geen schade aan het kust- en mariene
milieu.
(11) De toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid, is op een niveau dat het mariene milieu geen schade berokkent.
Om de kenmerken van een goede milieutoestand van een mariene regio of subregio overeenkomstig artikel 9, lid 1, te
omschrijven, houden de lidstaten rekening met elke van de in deze bijlage opgenomen kwalitatief beschrijvende elementen, teneinde na te gaan welke van die beschrijvende elementen moeten worden gebuikt om de goede milieutoestand voor
die mariene regio of subregio vast te stellen. Wanneer een lidstaat het niet passend vindt een of meer van deze
beschrijvende elementen te gebruiken, verschaft hij de Commissie een motivering in het kader van de kennisgeving als
bedoeld in artikel 9, lid 2.
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BIJLAGE II
Bevoegde instanties
(bedoeld in artikel 7, lid 1)
(1) Naam en adres van de bevoegde instantie of instanties — officiële naam en officieel adres van de aangewezen
bevoegde instantie/instanties.
(2) Bevoegdheden — een korte omschrijving van de juridische en administratieve bevoegdheden van de bevoegde
instantie of instanties.
(3) Verantwoordelijkheden — een korte omschrijving van de juridische en administratieve verantwoordelijkheden van de
bevoegde instantie of instanties en van haar of hun rol ten aanzien van de betrokken mariene wateren.
(4) Lidmaatschap — indien de bevoegde instantie of instanties optreedt als coördinerend orgaan voor andere bevoegde
instanties, is een lijst van die organisaties vereist, evenals een samenvatting van de institutionele verhoudingen die met
het oog op de coördinatie zijn vastgesteld.
(5) Regionale of subregionale coördinatie — er is een samenvatting vereist van de mechanismen die zijn ingesteld met het
oog op de coördinatie tussen de lidstaten wier mariene wateren deel uitmaken van dezelfde mariene regio of subregio.
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BIJLAGE III
Indicatieve lijst van kenmerken, belastende en beïnvloedende factoren
(bedoeld in artikel 8, lid 1, artikel 9, lid 1, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 1, artikel 11, lid 1, en artikel 24)
Tabel 1
Kenmerken

Fysische en chemische
kenmerken

— Reliëf van de zeebodem en bathymetrie;
— Jaarlijks en seizoengerelateerd temperatuurverloop en ijsbedekking, stroomsnelheid, upwelling, golfblootstelling, mengkarakteristieken, troebelheid, verblijftijd;
— Verdeling in ruimte en tijd van de saliniteit;
— Verdeling in ruimte en tijd van nutriënten (DIN, TN, DIP, TP, TOC) en zuurstof;
— pH, pCO2-profielen of gelijkwaardige gegevens die gebruikt zijn om de verzuring van de
zee te meten.

Habitattypes

— De meest voorkomende habitattype(s) van de zeebodem en de waterkolom, met een
beschrijving van hun karakteristieke fysische en chemische kenmerken, zoals diepte,
temperatuurverloop, stromingen en andere waterbewegingen, saliniteit, structuur en samenstelling van de zeebodem;
— Inventarisatie en kartering van bijzondere habitattypes, met name die welke onderwerp
zijn van, of zijn aangewezen krachtens communautaire wetgeving (Habitatrichtlijn en
Vogelrichtlijn) of internationale verdragen omdat zij in wetenschappelijk opzicht of voor
de biodiversiteit van bijzonder belang zijn;
— Habitats in gebieden die wegens hun karakteristieken, ligging of strategisch belang specifieke aandacht verdienen. Het kan gaan om gebieden die blootstaan aan intense of
specifieke belasting, dan wel om gebieden die een specifiek beschermingsregime vereisen.

Biologische kenmerken

— Een beschrijving van de levensgemeenschappen die met de meest voorkomende habitats
van de zeebodem en de waterkolom zijn geassocieerd. Dit omvat informatie over fytoplankton- en zoöplanktongemeenschappen, met inbegrip van soorten en geografische
spreiding en seizoenvariabiliteit;
— Informatie over angiospermen, macroalgen en ongewervelde benthische fauna, inclusief
soortensamenstelling, biomassa, productiviteit en variabiliteit op jaar- en seizoenbasis;
— Informatie over de structuur van vispopulaties, met inbegrip van de dichtheid, verspreiding en leeftijds en lengteverdeling daarvan;
— Een beschrijving van de populatiedynamiek en de natuurlijke en feitelijke verspreiding en
de toestand van zeezoogdieren- en reptielensoorten die in de regio of subregio voorkomen;
— Een beschrijving van de populatiedynamiek en de natuurlijke en feitelijke verspreiding en
de toestand van zeevogelsoorten die in de regio of subregio voorkomen;
— Een beschrijving van de populatiedynamiek en de natuurlijke en feitelijke verspreiding en
de toestand van andere in de regio of subregio voorkomende soorten die onder communautaire wetgeving of internationale overeenkomsten vallen;
— Een inventaris van het voorkomen in de tijd, de dichtheid en de verspreiding van nietinheemse soorten (exoten) of, indien relevant, de genetisch afwijkende vormen van inheemse soorten die in de regio of subregio worden aangetroffen.

Andere kenmerken

— Een beschrijving van de toestand qua chemische stoffen, met inbegrip van zorgwekkende
chemische stoffen, verontreiniging van sedimenten, „hot spots”, volksgezondheidsproblemen, verontreiniging van biota (in het bijzonder biota voor menselijke consumptie);
— Een beschrijving van andere kenmerken, typische of bijzondere eigenschappen van de
regio of subregio.
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Tabel 2
Belastende en beïnvloedende factoren

Fysieke vernietiging

— Verstikking (b.v. door kunstmatige structuren, storten van baggerspecie);
— Afdichting (b.v. door permanente constructies).

Fysieke beschadiging

— Veranderingen in slibafzetting (b.v. door lozingen, toegenomen afstroming, baggeren/
storten van baggerspecie);
— Abrasie (b.v. invloed op de zeebodem van commerciële visserijactiviteiten, plezierboten,
ankers);
— Selectieve onttrekking (b.v. door exploratie en exploitatie van levende en niet-levende
rijkdommen op de zeebodem en de ondergrond).

Andere fysieke
verstoringen

— Onderwatergeluid (b.v. door scheepvaart, akoestische instrumenten voor toepassingen
onder water);
— Zwerfvuil op zee.

Interferentie met
hydrologische processen

— Significante veranderingen in het temperatuurregime (b.v. lozingen van energiecentrales);

Verontreiniging met
gevaarlijke stoffen

— Toevoer van synthetische stoffen (b.v. prioritaire stoffen in de zin van Richtlijn
2000/60/EG, die voor het mariene milieu relevant zijn, zoals pesticiden, aangroeiwerende
middelen, geneesmiddelen, b.v. door verliezen uit diffuse bronnen, verontreiniging door
schepen, atmosferische depositie) en biologisch actieve stoffen;

— Significante veranderingen in het saliniteitsregime (b.v. door constructies die de waterbeweging belemmeren, waterwinning).

— Toevoer van van nature voorkomende stoffen en verbindingen (b.v. zware metalen,
koolwaterstoffen, b.v. door verontreiniging door schepen, exploratie en exploitatie van
olie, gas en mineralen, atmosferische depositie, door aanvoer via rivieren);
— Toevoer van radionucliden.
Stelselmatige en/of
opzettelijke lozing van
stoffen

— Toevoer van andere stoffen in vaste, vloeibare of gasvorm, in mariene wateren, door de
stelselmatige en/of opzettelijke lozing in het mariene milieu, zoals toegestaan overeenkomstig andere communautaire wetgeving en/of internationale verdragen.

Verrijking met
organische stoffen en
nutriënten

— Aanvoer van kunstmeststoffen en andere stikstof- en fosforrijke stoffen (b.v. afkomstig
van punt- en diffuse bronnen, m.i.v. landbouw, aquacultuur, atmosferische depositie);

Biologische verstoring

— Introductie van microbiële ziekteverwekkers;

— Toevoer van organische stoffen (b.v. rioleringen, mariene aquacultuur, aanvoer via rivieren).

— Introductie van niet-inheemse soorten en translocaties;
— Selectieve onttrekking van soorten, met inbegrip van incidentele bijvangsten (b.v. commerciële en recreatieve visserij).
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BIJLAGE IV
Indicatieve lijst van kenmerken die bij de vaststelling van milieudoelen van belang zijn
(bedoeld in artikel 10, lid 1, en artikel 24)
(1) Adequate dekking van de elementen die karakteristiek zijn voor de mariene wateren in een mariene regio of
subregio die onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaat vallen.
(2) Noodzaak om vast te stellen: a) doelen overeenstemmend met de gewenste omstandigheden, op basis van de
definitie van de goede milieutoestand; b) meetbare doelen en daarmee samenhangende indicatoren die monitoring
en beoordeling mogelijk maken, en c) operationele doelen in samenhang met concrete uitvoeringsmaatregelen ter
ondersteuning van het bereiken ervan.
(3) Specificatie van de te bereiken of te behouden milieutoestand en omschrijving van die toestand in termen van
meetbare eigenschappen van de karakteristieke elementen van de mariene wateren van de lidstaat in een mariene
regio of subregio.
(4) Onderlinge consistentie van de doelen; afwezigheid van conflicten daartussen.
(5) Specificatie van de middelen die nodig zijn voor het bereiken van de doelen.
(6) Omschrijving van de doelen, inclusief eventuele tussentijdse doelen, met een tijdschema voor het bereiken ervan.
(7) Specificatie van indicatoren ter bewaking van de geboekte voortgang en ter sturing van de beslissingen in het beheer
om de doelen te bereiken.
(8) Waar passend, specificatie van referentiewaarden (streefwaarden en grenswaarden).
(9) Passende inachtneming van sociale en economische overwegingen bij de vaststelling van de doelen.
(10) Onderzoek van het geheel van milieudoelen en de daarmee samenhangende indicatoren en grens- en streefwaarden
die zijn ontwikkeld in het licht van de in artikel 1 nedergelegde milieudoelstelling, teneinde te beoordelen of het
bereiken van de doelen ertoe zal leiden dat in de onder de soevereiniteit of jurisdictie van de lidstaten vallende
mariene wateren in een mariene regio een overeenkomstige toestand wordt gerealiseerd.
(11) Verenigbaarheid van de doelen met de doelstellingen waartoe de Gemeenschap en haar lidstaten zich krachtens
relevante internationale en regionale overeenkomsten hebben verbonden, door die te gebruiken welke voor de
betrokken mariene regio of subregio het meest passend zijn om de in artikel 1 bedoelde milieudoelstelling te
bereiken.
(12) Wanneer de reeks van doelen en indicatoren is samengesteld, dient het geheel te worden getoetst aan de in artikel 1
nedergelegde milieudoelstelling, teneinde te beoordelen of het bereiken van de doelen ertoe zal leiden dat in het
mariene milieu een overeenkomstige toestand wordt gerealiseerd.
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BIJLAGE V
Monitoringprogramma’s
(bedoeld in artikel 11, lid 1, en artikel 24)
(1) Noodzaak om informatie te verstrekken met het oog op het beoordelen van de milieutoestand en een schatting van
de afstand tot en voortgang in de richting van de goede milieutoestand overeenkomstig bijlage III en de criteria en
methodologische standaarden die krachtens artikel 9, lid 3, worden vastgesteld.
(2) Noodzaak om te garanderen dat de informatie wordt vergaard die nodig is om passende indicatoren te selecteren
voor de milieudoelen waarin artikel 10 voorziet.
(3) Noodzaak om te garanderen dat de informatie wordt vergaard die nodig is om het effect van de in artikel 13
bedoelde maatregelen te beoordelen.
(4) Noodzaak om te voorzien in activiteiten om de oorzaak van veranderingen te achterhalen en zodoende — in
voorkomend geval — de bijsturingsmaatregelen te kunnen nemen die nodig zijn om terug te keren naar een goede
milieutoestand, indien afwijkingen van het gewenste toestandsbereik zijn vastgesteld.
(5) Noodzaak om informatie te verschaffen over de chemische verontreinigingen in door de mens geconsumeerde
vissoorten in gebieden waar commerciële visserij wordt beoefend.
(6) Noodzaak om te voorzien in activiteiten om te controleren of de bijsturingsmaatregelen de gewenste veranderingen
teweegbrengen en geen ongewenste neveneffecten veroorzaken.
(7) Noodzaak om de informatie op het niveau van de mariene regio’s of subregio’s samen te voegen overeenkomstig
artikel 4.
(8) Noodzaak om ten aanzien van de beoordeling te zorgen voor binnen en tussen mariene regio’s en/of subregio’s
vergelijkbare benaderingen en methoden.
(9) Noodzaak om op Gemeenschapsniveau technische specificaties en gestandaardiseerde monitoringmethoden uit te
werken met het oog op de vergelijkbaarheid van informatie.
(10) Noodzaak om een zo groot mogelijke afstemming tot stand te brengen met bestaande regionale en internationale
programma’s, teneinde de samenhang tussen die programma’s te bevorderen en overlappingen te vermijden, door
gebruik te maken van de richtsnoeren voor monitoring die voor de betrokken mariene regio’s of subregio’s het
meest passend zijn.
(11) Noodzaak om in het kader van de in artikel 8 bedoelde initiële beoordeling te voorzien in een beoordeling van
belangrijke veranderingen in de milieuomstandigheden alsook, in voorkomend geval, van nieuwe en in belang
toenemende problemen.
(12) Noodzaak om in het kader van de in artikel 8 bedoelde initiële beoordeling aandacht te besteden aan de in bijlage III
opgesomde betrokken elementen en de natuurlijke variabiliteit daarvan en om het geleidelijk bereiken van de
overeenkomstig artikel 10, lid 1, vastgestelde milieudoelen te beoordelen, voor zover passend met gebruikmaking
van de reeks indicatoren en de bijbehorende grens- en streefwaarden.
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BIJLAGE VI
Programma’s van maatregelen
(bedoeld in artikel 13, lid 1, en artikel 24)
(1) Beheersing van de ingrepen: beheermaatregelen met betrekking tot de omvang van de toegestane menselijke activiteiten.
(2) Beheersing van de effecten: beheermaatregelen met betrekking tot de mate van verstoring van ecosysteemcomponenten die toelaatbaar wordt geacht.
(3) Beheersing van de verdeling van activiteiten in ruimte en tijd: beheermaatregelen die helpen bepalen waar en wanneer
bepaalde activiteiten mogen plaatsvinden.
(4) Coördinatie van beheermaatregelen: instrumenten die de coördinatie van het beheer garanderen.
(5) Maatregelen om, waar mogelijk, de traceerbaarheid van mariene verontreiniging te verbeteren.
(6) Economische prikkels: beheermaatregelen die het voor de gebruikers van het mariene ecosysteem economisch interessant maken om zich zo te gedragen dat het bereiken van de goede milieutoestand wordt bevorderd.
(7) Mitigerende en herstelmaatregelen: beheerinstrumenten die ervoor zorgen dat menselijke activiteiten bijdragen tot het
herstel van beschadigde componenten van mariene ecosystemen.
(8) Communicatie, participatie van de belanghebbende partijen en publieke bewustwording.
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

COMMISSIE
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 18 juni 2008
tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven voor de urgente
maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest in Duitsland in 2006
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2722)
(Alleen de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2008/483/EG)
aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de
Gemeenschap.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(3)

Bij Beschikking 2006/777/EG van de Commissie van
14 november 2006 inzake een financiële bĳdrage van
de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in Duitsland in 2006 (3) is aan Duitsland een
financiële bijdrage van de Gemeenschap toegekend in de
kosten van de in 2006 uitgevoerde urgente maatregelen
ter bestrijding van klassieke varkenspest. Overeenkomstig
die beschikking is een eerste tranche van 5 000 000 EUR
uitbetaald.

(4)

Op 6 december 2006 heeft Duitsland een officieel verzoek om vergoeding ingediend overeenkomstig artikel 7,
lid 1, en artikel 7, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 349/2005 van de Commissie.

(5)

De Commissie heeft van 23 tot en met 27 april 2007
een onderzoek ter plaatse uitgevoerd overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 349/2005 van de
Commissie. De opmerkingen van de Commissie, de wijze
van berekening van de subsidiabele kosten en de slotconclusies zijn per brief van 6 februari 2008 aan Duitsland meegedeeld.

(6)

De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt alleen
uitbetaald als de geplande activiteiten daadwerkelijk zijn
uitgevoerd en de autoriteiten alle noodzakelijke informatie binnen de vastgestelde termijnen hebben verstrekt.

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van
26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 3, lid 3, en artikel 3, lid 5,
eerste streepje,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Beschikking 90/424/EEG stelt de procedures vast voor de
financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van
gerichte veterinaire maatregelen, waaronder urgente
maatregelen. Om klassieke varkenspest zo spoedig mogelijk te helpen uitroeien, moet de Gemeenschap financieel
bijdragen in de door de lidstaten gemaakte subsidiabele
kosten. Artikel 3, lid 5, eerste streepje, van Beschikking
90/424/EEG behelst voorschriften inzake het op de door
de lidstaten gemaakte kosten toe te passen percentage.
Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie stelt
voorschriften vast inzake de communautaire financiering
van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde
urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van
bepaalde dierziekten (2). Bij artikel 3 van die verordening
worden voorschriften vastgesteld voor de uitgaven die in

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1791/2005 (PB L 363 van 20.12.2006,
blz. 1).
(2) PB L 55 van 1.3.2005, blz. 12.

(3) PB L 314 van 15.11.2006, blz. 37.
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De Duitse autoriteiten hebben volledig voldaan aan hun
technische en administratieve verplichtingen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking 90/424/EEG
en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 349/2005.
Gelet op het voorgaande moet nu het totale bedrag worden vastgesteld van de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de subsidiabele uitgaven voor de urgente
maatregelen in verband met de uitroeiing van klassieke
varkenspest in Duitsland in 2006.
De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

25.6.2008

Artikel 2
Betalingsregeling
Het saldo van de financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt
vastgesteld op 3 315 827,65 EUR.

Artikel 3
Adressaat
Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2008.

Artikel 1
Financiële bijdrage van de Gemeenschap aan Duitsland
De totale financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven
in verband met de uitroeiing van klassieke varkenspest in Duitsland in 2006 wordt vastgesteld op 8 315 827,65 EUR.

Voor de Commissie
Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie

25.6.2008
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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 20 juni 2008
betreffende de verlenging van bepaalde staatssteunbesluiten
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2883)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/484/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 87 en 88,

(EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 of (EG) nr.
68/2001 genomen besluiten voor een beperkte periode
te worden verlengd, ten einde een passende overgangsperiode tot aan de inwerkingtreding van de algemene
groepsvrijstellingsverordening te bieden,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
(1)

(2)

De geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 2204/2002
van de Commissie van 5 december 2002 betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
op werkgelegenheidssteun (1) , van Verordening (EG) nr.
70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen (2) en van Verordening (EG) nr.
68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het
EG-Verdrag op opleidingssteun (3) werd bij Verordening
(EG) nr. 1976/2006 van de Commissie van 20 december
2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr.
2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001,
wat de verlenging van de geldigheidsduur betreft (4), tot
en met 30 juni 2008 verlengd. De geldigheidsduur van
de besluiten van de Commissie tot goedkeuring van
steunregelingen op grond van de Verordeningen (EG)
nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 of (EG) nr. 68/2001
werd bij Beschikking 2007/72/EG van de Commissie (5)
tot 30 juni 2008 verlengd.
Aangezien de algemene groepsvrijstellingsverordening (6)
die deze verordeningen zal vervangen, volgens planning
op een tijdstip na 30 juni 2008 zal worden vastgesteld
en in het Publicatieblad worden bekendgemaakt, dient de
geldigheidsduur van de door de Commissie tot goedkeuring van steunregelingen op grond van de Verordeningen

(1) PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2006 van de Raad (PB L 187 van 8.7.2006,
blz. 8).
(2) PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1040/2006.
(3) PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1040/2006.
(4) PB L 368 van 23.12.2006, blz. 85.
(5) PB L 32 van 6.2.2007, blz. 180.
(6) PB C 210 van 8.9.2007, blz. 14.

Artikel 1
Onverminderd de dienstige maatregelen die zijn opgenomen in
punt 107, derde streepje, van de richtsnoeren inzake regionale
steunmaatregelen 2007-2013 van 4 maart 2006 (7) en die door
alle lidstaten werden aanvaard, wordt de geldigheidsduur van de
besluiten die de Commissie vóór de inwerkingtreding van onderhavige beschikking tot goedkeuring van staatssteunregelingen
op grond van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr.
70/2001 of (EG) nr. 68/2001 heeft genomen, tot en met 30 september 2008 verlengd.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Zij treedt in werking op 1 juni 2008.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2008.
Voor de Commissie
Neelie KROES

Lid van de Commissie

(7) PB C 54 van 4.3.2006, blz. 13.
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III
(Besluiten op grond van het EU-Verdrag)

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG
GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN 2008/485/GBVB VAN DE RAAD
van 23 juni 2008
tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB inzake de
politiemissie van de Europese Unie op het gebied van de hervorming van de veiligheidssector en
haar interface met justitie in de Democratische Republiek Congo (EUPOL RD Congo)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(5)

Er moet een nieuw financieel referentiebedrag worden
vastgelegd om de kosten in verband met de missie
voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni
2009 te dekken.

(6)

Het mandaat van de missie wordt uitgevoerd in een veiligheidscontext die zou kunnen verslechteren en de in
artikel 11 van het Verdrag vermelde doelstellingen van
het GBVB zou kunnen ondermijnen,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 14,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 12 juni 2007 Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB (1) aangenomen voor een initiële
periode die op 30 juni 2008 verstrijkt.

(2)

Na overleg met de Congolese autoriteiten en andere betrokken partijen blijkt het noodzakelijk de missie met één
jaar te verlengen.

(3)

Tot de taken van EUPOL RD Congo moeten ook het
verlenen van bijstand aan de Police nationale congolaise
op het gebied van grenspolitietaken en algemene inspectiedienst behoren. Voorts moet de missie de werkzaamheden in verband met de politiële aspecten en de aspecten inzake sekse, mensenrechten en kinderen en gewapende conflicten van het stabilisatieproces in het oosten
van de DRC ondersteunen en de verbanden en de harmonisatie van deze inspanningen met het nationale politiehervormingsproces vergemakkelijken. Dit moet met
name worden bereikt door steun te verlenen aan twee
programma's die zijn opgesteld met het oog op de uitvoering van de akkoorden welke op 23 januari 2008 te
Goma zijn ondertekend door de regering van de DRC en
verschillende gewapende groepen die in de Kivu's opereren, namelijk het Programme Amani en het Plan de Stabilisation de l'Est, die beide een politiecomponent omvatten.

HEEFT HET VOLGENDE
VASTGESTELD:

GEMEENSCHAPPELIJKE

OPTREDEN

Artikel 1

(4)

In dit verband moet EUPOL RD Congo ook in het oostelijke deel van de DRC worden ingezet, waarbij in het
bijzonder rekening moet worden gehouden met veiligheidskwesties, genderspecifiek geweld, kinderen in gewapende conflicten en internationale coördinatie.

(1) PB L 151 van 13.6.2007, blz. 46. Gemeenschappelijk optreden gewijzigd bij Gemeenschappelijk Optreden 2008/38/GBVB (PB L 9 van
12.1.2008, blz. 18).

Gemeenschappelijk Optreden 2007/405/GBVB wordt als volgt
gewijzigd:

1. in artikel 2, lid 1, wordt het volgende laatste streepje toegevoegd:

„— bijdragen tot het vredesproces in het oosten van de DRC
wat de politiële aspecten alsook de aspecten inzake
sekse, mensenrechten en kinderen en gewapende conflicten daarvan betreft, en met name tot de correlatie
daarvan met het hervormingsproces van de PNC.”;

2. artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3
Structuur van de missie en inzetgebied
1.
De missie beschikt over een hoofdkwartier in Kinshasa,
dat bestaat uit:

a) het hoofd van de missie,
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b) een team politieadviseurs op strategisch gebied,
c) een team politieadviseurs op operationeel gebied,
d) een team juridisch adviseurs op strategisch en operationeel gebied,
e) administratieve ondersteuning.
2.
De missie is permanent aanwezig in Goma en Bukavu,
in het oosten van de DRC, om bijstand en expertise te verlenen aan het stabilisatieproces in het oosten van Congo.
3.

De functionele taakverdeling is de volgende:

a) in de verschillende werkgroepen voor hervorming van de
politie fungerende deskundigen en adviseurs op in organisatorisch en besluitvormingsopzicht centrale posten van
het door de Congolese autoriteiten ingestelde CSRP;
b) deskundigen die zijn aangesteld bij de Congolese nationale politie (PNC), met name op sleutelposten, en bij de
begeleiding van de gerechtelijke politie en de politie die
verantwoordelijk is voor handhaving van de orde;
c) een justitie-interface op strafrechtelijk gebied teneinde aan
de activiteiten op politiegebied een interface met het strafrecht toe te voegen en gevolg te geven aan belangrijke
aspecten van de hervorming van het strafrecht, ook waar
het gaat om militair tuchtrecht;
d) deskundigheid ter ondersteuning van de werkzaamheden
betreffende de horizontale aspecten van de hervorming
van de veiligheidssector;
e) deskundigen die zijn aangesteld bij de PNC, met name op
sleutelposten, en bij de begeleiding van de grenspolitie en
de algemene inspectiedienst;
f) deskundigen die zijn aangesteld voor het stabilisatieproces
in het oosten, wat de politiële aspecten alsook de aspecten inzake sekse, mensenrechten, kinderen en gewapende
conflicten daarvan betreft, en de correlatie daarvan met
het hervormingsproces van de nationale politie.
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4.
Het inzetgebied is Kinshasa, Goma en Bukavu. Gezien
de geografische implicaties van de missie op het gehele
grondgebied van de DRC, die uit het mandaat voortvloeien,
kunnen verplaatsingen van deskundigen en hun tijdelijke
aanwezigheid op andere plaatsen in de provincies nodig blijken, in opdracht van het hoofd van de missie of van elke
door het hoofd van de missie daartoe gemachtigde persoon,
waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de veiligheidssituatie.”;
3. artikel 9, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband met de missie voor de periode van 1 juli 2007 tot en
met 30 juni 2008 moet dekken, is 5 500 000 EUR.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven in verband
met de missie voor de periode van 1 juli 2008 tot en met
30 juni 2009 moet dekken, is 6 920 000 EUR.”;
4. artikel 15 wordt geschrapt;
5. artikel 16, tweede alinea, wordt vervangen door:
„Het is van toepassing tot en met 30 juni 2009.”.
Artikel 2
Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag
waarop het wordt aangenomen.
Artikel 3
Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 23 juni 2008.
Voor de Raad
De voorzitter
I. JARC
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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007 tot wijziging van
bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur
en het gemeenschappelijk douanetarief
(Publicatieblad van de Europese Unie L 286 van 31 oktober 2007)Bladzijde 6, hoofdstuk 54:

in plaats van: „Synthetische of kunstmatige filamenten”,
te lezen:
„Synthetische of kunstmatige filamenten; strippen en artikelen van dergelijke vorm, van
synthetische of van kunstmatige textielstoffen”.
Bladzijde 54:
de voetnoot 3 wordt geschrapt;
GN-code 0304 19 99, in de derde kolom:
in plaats van: „15 (2) (3)”,
te lezen:
„15 (2)”.
Bladzijde 56:
de volgende voetnoot wordt toegevoegd:
„(3) Een lager toegepast douanerecht van 11,4 % tot 16 december 2009 (Verordening (EG) nr. 1839/2006
van de Raad (PB L 355 van 15.12.2006, blz. 1)).”;
GN-code 0304 29 99, in de derde kolom:
in plaats van: „15 (1)”,
te lezen:
„15 (1) (3)”.
Bladzijde 118, in de derde kolom:
GN-code 1511 90 11:
in plaats van: „12,8 (1)”,
te lezen:
„12,8”;
GN-code 1511 90 19:
in plaats van: „10,9”,
te lezen:
„10,9 (1)”.
Bladzijde 392, GN-code 6109 90 20, in de tweede kolom:
in plaats van: „van wol of van fijn haar of synthetische of kunstmatige vezels”,
te lezen:
„van wol of van fijn haar of van synthetische of kunstmatige vezels”.
Bladzijde 468, GN-code 7306 61 99, in de tweede kolom:
in plaats van: „met een wanddikte van 2 mm of meer”,
te lezen:
„met een wanddikte van meer dan 2 mm”.
Bladzijde 813, onder de titel van bijlage 4 de volgende tekst toevoegen:
„Er kunnen meerdere voor- en/of achtervoegsels in combinatie worden gebruikt (bv. hydrochloridefosfaat).
Zij kunnen worden voorafgegaan door een multiplicatief voorvoegsel, zoals bi, bis, di, hemi, hepta, hexa,
mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris … (bv. diacetaat). Synoniemen en systematische namen mogen ook
worden gebruikt, op dezelfde wijze.
Met INN wordt een internationale generieke benaming (International Nonproprietary Name) van de Wereldgezondheidsorganisatie bedoeld.
Met INNRG wordt een naam voor een radicaal of groep bedoeld die is opgenomen in de International
Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances, Names for radicals & groups, comprehensive
list 2004.
Met INNCN wordt een chemische of systematische naam bedoeld die is opgenomen in de International
Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances, Names for radicals & groups, comprehensive
list 2004.”.
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