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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 772/2010 VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2010
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 555/2008 tot vaststelling van de
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft de steunprogramma’s, de handel met
derde landen, het productiepotentieel en de controles in de wijnsector
voorafgaande evaluatie van de ondersteunde acties moe
ten voorzien.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

(4)

In artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 555/2008
wordt het financiële beheer met betrekking tot de her
structurering en omschakeling van wijngaarden beschre
ven, maar zijn geen specifieke bepalingen opgenomen
betreffende de controle op de betrokken activiteiten.
Het is mogelijk dat de activiteiten voor de herstructure
ring en de omschakeling van wijngaarden in sommige
gevallen herhaaldelijk ter plaatse worden gecontroleerd
zonder dat dit tot enige verbetering van de betrokken
administratieve en financiële kosten leidt.

(5)

De in artikel 81 van Verordening (EG) nr. 555/2008
vastgestelde bepalingen hebben uitsluitend betrekking
op de controle van het productiepotentieel. Hoewel de
activiteiten voor de herstructurering en de omschakeling
van wijngaarden nauw verband houden met de activitei
ten betreffende het productiepotentieel, vallen zij mo
menteel niet onder de toepassing van dat artikel. Om
de controleregeling te vereenvoudigen, moeten regels
voor de controle van de activiteiten voor de herstructu
rering en de omschakeling van wijngaarden worden vast
gesteld die gelijken op de huidige regels betreffende de
controle van de activiteiten voor het productiepotentieel.

(6)

Om de controle van de activiteiten voor de herstructure
ring en de omschakeling van wijngaarden te vereenvou
digen, moet worden bepaald dat niet alleen grafische
instrumenten, maar ook equivalente instrumenten mogen
worden gebruikt om het perceel te identificeren, te meten
en te lokaliseren.

(7)

Verordening (EG) nr. 555/2008 moet bijgevolg dienover
eenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmark
ten,

Gezien 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 artikel 103 octovicies, juncto artikel 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In artikel 4, eerste alinea, onder d), van Verordening (EG)
nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008 tot
vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verorde
ning (EG) nr. 479/2008 van de Raad houdende een ge
meenschappelijke ordening van de wijnmarkt, wat betreft
de steunprogramma’s, de handel met derde landen, het
productiepotentieel en de controles in de wijnsector (2) is
bepaald dat, wat de markten van derde landen betreft, de
steun voor de afzetbevordering en voorlichting voor een
bepaalde begunstigde in een bepaald derde land niet lan
ger dan drie jaar mag duren.
In het licht van de ervaring die is opgedaan bij de uit
voering van deze steunmaatregelen, moet de mogelijk
heid worden geboden de looptijd van die maatregelen
met ten hoogste twee jaar te verlengen, gelet op de spe
cificiteit van de afzetbevorderings- en voorlichtingsacties
in derde landen, waarvoor bijvoorbeeld het vervullen van
de administratieve formaliteiten op het niveau van de
lidstaat en van het derde land meer tijd vergt.
In artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 555/2008 is
bepaald dat de lidstaten de procedure voor het indienen
van de aanvragen moeten vaststellen, en met name moe
ten voorzien in uitvoeringsbepalingen betreffende de eva
luatie van alle ondersteunde acties. Het is ook nodig te
bepalen dat de lidstaten een procedure voor de mogelijke
verlenging van de steun moeten vaststellen en in een

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 170 van 30.6.2008, blz. 1.
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HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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Bij de controle vóór het rooien wordt onder meer nagegaan
of de betrokken wijngaard wel degelijk bestaat.

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 555/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 4, eerste alinea, onder d), wordt vervangen door:
„d) de steun voor de afzetbevordering en voorlichting voor
een bepaalde begunstigde in een bepaald derde land niet
langer dan drie jaar duurt; zo nodig kan de looptijd van
deze steun evenwel eenmaal, voor een periode van ten
hoogste twee jaar, worden verlengd;”.
2) Artikel 5, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

Deze controle wordt verricht via een controle ter plaatse. Als
de lidstaat evenwel over een betrouwbaar geïnformatiseerd
en bijgewerkt wijnbouwkadaster beschikt, kan de controle
administratief worden uitgevoerd en kan de verplichting
om vóór het rooien ter plaatse te controleren worden be
perkt tot 5 % van de aanvragen op jaarbasis, welke controles
dienen ter bevestiging van de betrouwbaarheid van het ad
ministratieve controlesysteem. Als bij een dergelijke controle
ter plaatse significante onregelmatigheden of verschillen in
een regio of een deel van een regio aan het licht komen,
verhoogt de bevoegde autoriteit op passende wijze het aantal
controles ter plaatse tijdens het betrokken jaar en het daar
opvolgende jaar.

a) de inleidende zin wordt vervangen door:
„De lidstaten stellen de procedure voor het indienen van
de aanvragen en de procedure voor de in artikel 4, eerste
alinea, onder d), bedoelde mogelijke verlenging vast, en
met name uitvoeringsbepalingen betreffende:”;
b) punt e) wordt vervangen door:
„e) de evaluatie van alle ondersteunde acties. Bij verlen
ging overeenkomstig artikel 4, eerste alinea, onder d),
worden de resultaten van de ondersteunde acties ook
geëvalueerd vóór de verlenging.”.
3) Artikel 9, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door:
„De steun wordt betaald zodra vaststaat dat, naargelang van
de keuze die de lidstaat voor het beheer van de maatregel
heeft gemaakt, één enkele actie dan wel alle acties waarvoor
de steunaanvraag is ingediend, werd(en) uitgevoerd en ter
plaatse gecontroleerd overeenkomstig artikel 81 van de on
derhavige verordening.”.
4) Artikel 81 wordt vervangen door:
„Artikel 81
Controles van het productiepotentieel en van de
activiteiten voor herstructurering en omschakeling van
wijngaarden
1.
Om de inachtneming te controleren van de bepalingen
inzake het productiepotentieel die in deel II, titel I,
hoofdstuk III, sectie IV bis, van Verordening (EG)
nr. 1234/2007 zijn vastgesteld, met inbegrip van het in
artikel 85 octies, lid 1, van die verordening vastgestelde
tijdelijke verbod op nieuwe aanplant, en van de bepalingen
van artikel 103 octodecies van die verordening betreffende
activiteiten voor herstructurering en omschakeling van wijn
gaarden, maken de lidstaten gebruik van het wijnbouwkadas
ter.
2.
Als overeenkomstig artikel 85 decies van Verordening
(EG) nr. 1234/2007 herbeplantingsrechten worden toege
kend, worden de oppervlakten systematisch gecontroleerd
vóór en na het rooien. De controles betreffen de percelen
waarvoor herbeplantingsrechten worden toegekend.

3.
Oppervlakten waarvoor een rooipremie wordt gegeven,
worden systematisch vóór en na het rooien gecontroleerd.
Deze controle betreft de percelen waarvoor steun wordt
aangevraagd.
Bij de controle vóór het rooien wordt onder meer nagegaan
of de betrokken wijngaard wel degelijk bestaat, wordt de
beplante oppervlakte als omschreven in artikel 75 geverifi
eerd en wordt gecontroleerd of die oppervlakte goed werd
onderhouden.
Deze controle wordt verricht via een controle ter plaatse. Als
de lidstaat evenwel beschikt over een grafisch instrument of
een equivalent instrument waarmee de beplante oppervlakte
overeenkomstig artikel 75 in het geïnformatiseerde wijn
bouwkadaster kan worden gemeten, en over betrouwbare,
actuele gegevens over het goede onderhoud van het perceel,
kan de controle administratief worden uitgevoerd en kan de
verplichting om vóór het rooien ter plaatse te controleren
worden beperkt tot 5 % van de aanvragen, welke controles
dienen ter bevestiging van de betrouwbaarheid van het ad
ministratieve controlesysteem. Als bij een dergelijke controle
ter plaatse significante onregelmatigheden of verschillen in
een regio of een deel van een regio aan het licht komen,
verhoogt de bevoegde autoriteit op passende wijze het aantal
controles ter plaatse tijdens het betrokken jaar.
4.
De controle op de daadwerkelijke rooiing gebeurt via
een controle ter plaatse. Als de hele wijngaard wordt gerooid
of de resolutie van de teledetectie minstens gelijk is aan
1 m2, mag de controle via teledetectie worden verricht.
5.
Voor oppervlakten waarvoor een rooipremie wordt
gegeven, wordt, onverminderd lid 3, derde alinea, en lid 4,
ten minste een van de twee in lid 3, eerste alinea, vermelde
controles verricht via een controle ter plaatse.
6.
Oppervlakten waarvoor steun voor de herstructurering
en de omschakeling van wijngaarden wordt gegeven, worden
systematisch vóór en na de uitvoering van de activiteiten
gecontroleerd. Deze controle betreft de percelen waarvoor
steun wordt aangevraagd.
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Bij de controle vóór de activiteiten wordt onder meer nage
gaan of de betrokken wijngaard wel degelijk bestaat, wordt
de beplante oppervlakte als omschreven in artikel 75 geve
rifieerd en wordt gecontroleerd of het niet gaat om een
gewone vernieuwing van wijngaarden als omschreven in
artikel 6.
De in de tweede alinea bedoelde controle wordt verricht via
een controle ter plaatse. Als de lidstaat evenwel beschikt over
een grafisch instrument of een equivalent instrument waar
mee de beplante oppervlakte overeenkomstig artikel 75 in
het geïnformatiseerde wijnbouwkadaster kan worden geme
ten, en over betrouwbare, actuele gegevens over de aange
plante wijnstoksoorten, kan de controle administratief wor
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den uitgevoerd en kan bijgevolg de verplichting om vóór de
uitvoering van de activiteiten ter plaatse te controleren wor
den beperkt tot 5 % van de aanvragen, welke controles die
nen ter bevestiging van de betrouwbaarheid van het admi
nistratieve controlesysteem. Als bij een dergelijke controle ter
plaatse significante onregelmatigheden of verschillen in een
regio of een deel van een regio aan het licht komen, ver
hoogt de bevoegde autoriteit op passende wijze het aantal
controles ter plaatse tijdens het betrokken jaar.”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van
de bekendmaking ervan 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, 1 september 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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VERORDENING (EU) Nr. 773/2010 VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2010
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

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),

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 (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uru
guayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Com
missie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 be
doelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bij
lage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 2 september 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 september 2010.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en
plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1 )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MK
ZZ

41,0
41,0

0707 00 05

TR
ZZ

141,2
141,2

0709 90 70

TR
ZZ

126,2
126,2

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

107,0
159,0
153,5
75,6
133,6
125,7

0806 10 10

BA
EG
IL
TR
ZA
ZZ

91,2
131,2
123,0
112,7
147,0
121,0

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

92,9
69,6
103,2
65,6
89,6
95,6
88,5
86,4

0808 20 50

AR
CL
CN
TR
ZA
ZZ

115,4
96,6
70,5
133,1
100,4
103,2

0809 30

TR
ZZ

143,9
143,9

0809 40 05

BA
IL
XS
ZZ

53,2
161,0
52,3
88,8

(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 „overige oorsprong”.

L 232/6

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

2.9.2010

BESLUITEN
BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 30 augustus 2010
tot wijziging van Beschikking 2006/594/EG tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de
lidstaten van de vastleggingskredieten voor de convergentiedoelstelling voor de periode 2007-2013,
wat de toekenning van aanvullende middelen aan Tsjechië, Polen en Slowakije betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5817)
(2010/475/EU)
die voor de periode 2007-2009 uit de middelen ter on
dersteuning van de cohesie worden toegewezen aan de
lidstaten waarvan het feitelijke bbp afweek van het ge
raamde bbp (5), waarmee zij ter kennis heeft gegeven dat
een positieve aanpassing nodig is ten belope van
237 045 801 EUR voor Tsjechië, 632 392 153 EUR
voor Polen en 137 711 534 EUR voor Slowakije, te ver
delen in gelijke bedragen in 2011, 2012 en 2013.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van
11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Euro
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal
Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 (1), en met name artikel 18, lid 2,

(4)

Om de over de betrokken lidstaten verdeelde bedragen
vast te stellen, is het nodig dat rekening wordt gehouden
met de pro-rataverdeling tussen de doelstellingen „Con
vergentie” en „Regionaal concurrentievermogen en werk
gelegenheid” in de huidige programmeringsperiode 20072013 voor elk van de betrokken lidstaten en de nood
zaak om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de
toekenning van de middelen aan projecten die momen
teel worden uitgevoerd. Daarom mag dit besluit slechts
het deel van de totale positieve aanpassingen betreffende
de convergentiedoelstelling toekennen.

(5)

Voor de efficiëntie is het passend de bedragen in de rij
Totaal van tabel 2 van bijlage III bij Beschikking
2006/594/EG voor de jaren 2007-2010 te vervangen,
aangezien zij niet de cijfers voor Bulgarije weerspiegelen.

(6)

Besluit 2006/594/EG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd,

Overwegende hetgeen volgt:
Bij Beschikking 2006/594/EG (2), gewijzigd bij Beschik
king 2007/191/EG (3), heeft de Commissie een indica
tieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskre
dieten voor de convergentiedoelstelling voor de periode
2007-2013 vastgesteld.

(1)

Overeenkomstig punt 10 van bijlage II bij Verordening
(EG) nr. 1083/2006 is in 2010 vastgesteld dat het gecu
muleerde bbp van Tsjechië, Polen en Slowakije voor de
jaren 2007-2009 elk met meer dan ± 5 % afwijkt van het
overeenkomstig punt 9 van bijlage II bij Verordening
(EG) nr. 1083/2006 geraamde gecumuleerde bbp, ook
als gevolg van wijzigingen van de wisselkoersen. De
voor de periode 2011-2013 aan Tsjechië, Polen en Slo
wakije toegewezen bedragen moeten daarom dienover
eenkomstig worden aangepast.

(2)

Overeenkomstig de punten 16 en 17 van het Interinsti
tutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de be
grotingsdiscipline en een goed financieel beheer (4) heeft
de Commissie op 16 april 2010 de mededeling goedge
keurd betreffende de technische aanpassing van het finan
cieel kader voor 2011 op grond van de ontwikkeling van
het bni, met inbegrip van de aanpassing van de bedragen

(3)

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

PB
PB
PB
PB

L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
L 243 van 6.9.2006, blz. 37.
L 87 van 28.3.2007, blz. 18.
C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Beschikking 2006/594/EG wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage I wordt vervangen door de tekst van bijlage I bij dit
besluit.
2) Bijlage III wordt vervangen door de tekst van bijlage II bij dit
besluit.
(5) COM(2010) 160 definitief.
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Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 augustus 2010.
Voor de Commissie
Johannes HAHN

Lid van de Commissie

L 232/7

L 232/8

BIJLAGE I
„BIJLAGE I

(EUR)

NL

Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de regio’s die in aanmerking komen
voor steun uit de structuurfondsen uit hoofde van de convergentiedoelstelling voor de periode van
1 januari 2007 tot en met 31 december 2013
TABEL 1 — Bedrag van kredieten (prijzen 2004)
Lidstaten

Regio's Convergentiedoelstelling

Aanvullende financiering als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 onder punt:
10

14

20

24

26

28

30

3 863 601 178

Bulgaria

15 111 066 754

Deutschland

10 360 473 669

Eesti

1 955 979 029

Elláda

8 358 352 296

España

17 283 774 067

France

2 403 498 342

Italia

197 709 105
166 582 500
31 365 110

1 396 500 000
427 408 905

17 993 716 405

825 930 000

Latvija

2 586 694 732

53 886 609

Lietuva

3 875 516 071

79 933 567
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Česká republika

12 622 187 455

Magyarország
Malta

493 750 177

Polska

38 507 171 321

Portugal

15 143 387 819

România

11 115 420 983

Slovenija

2 401 302 729

Slovensko

6 214 921 468

United Kingdom

2 429 762 895
172 720 577 390

880 349 050
58 206 001

110 544 803

668 128 019

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500

2.9.2010

Totaal

359 874 111

TABEL 2 — Jaarlijkse verdeling van kredieten (prijzen 2004)

Lidstaat

2010

2011

2012

300 892 058

431 830 557

576 458 082

595 526 527

625 067 349

653 446 232

680 380 373

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 283 395 438

2 332 343 673

2 380 088 515

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Elláda

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 679 612 617

5 699 319 089

5 720 664 721

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

România

782 254 110

1 123 289 385

1 498 844 810

1 773 286 696

1 875 412 911

1 979 406 577

2 082 926 494

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

845 313 158

910 570 647

1 121 961 613

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

24 090 437 759

24 507 979 736

24 941 759 525

25 082 177 748

25 795 173 857

26 176 572 777

26 714 765 749”

Bulgaria

Eesti

Italia

Magyarország
Malta

Totaal

2013
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BIJLAGE II
„BIJLAGE III
Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de lidstaten die in aanmerking komen
voor steun uit het Cohesiefonds uit hoofde van de convergentiedoelstelling voor de periode van 1 januari 2007
tot en met 31 december 2013
(EUR)
TABEL 1 — Bedrag van kredieten (2004 prijzen)
Aanvullende fianciering als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG)
nr. 1083/2006 onder punt:

Lidstaat

10

Bulgaria

2 009 650 238

Česká republika

7 809 984 551

Eesti

1 000 465 639

Elláda

3 280 399 675

Kýpros/Kibris

24

16 157 785

193 005 267

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarország

7 570 173 505

Malta

251 648 410

Polska

19 512 850 811

Portugal

179 937 056

2 715 031 963

România

5 754 788 708

Slovenija

1 235 595 457

Slovensko

3 424 078 134
Totaal

58 077 327 938

179 937 056

85 095 451
(EUR)

Lidstaat

TABEL 2 — Jaarlijkse verdeling van kredieten (prijzen 2004)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

161 567 407

227 036 657

299 350 419

308 884 642

323 655 053

337 844 495

351 311 565

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Elláda

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Bulgaria
Česká republika

Kýpros/Kibris

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarország

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Latvija

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 136 326 090

3 437 744 747

3 738 211 322

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

România

419 281 086

589 798 724

777 576 436

914 797 379

965 860 486

1 017 857 319

1 069 617 278

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

5 501 583 345

6 667 239 402

7 900 400 418

8 778 501 102

9 380 053 907

9 896 276 293

10 218 305 978”

Polska

Totaal

2.9.2010
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 30 augustus 2010
tot wijziging van Beschikking 2006/593/EG tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de
lidstaten van de vastleggingskredieten voor de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en
werkgelegenheid” voor de periode 2007-2013, wat Tsjechië en Slowakije betreft
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5818)
(2010/476/EU)
lidstaten waarvan het feitelijke bbp afweek van het ge
raamde bbp (4), waarmee zij ter kennis heeft gegeven dat
een positieve aanpassing nodig is ten belope van
237 045 801 EUR voor Tsjechië en 137 711 534 EUR
voor Slowakije, te verdelen in gelijke bedragen in 2011,
2012 en 2013.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van
11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Euro
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal
Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1260/1999 (1), en met name artikel 18, lid 2,

(4)

Om de over de betrokken lidstaten verdeelde bedragen
vast te stellen is het nodig dat rekening wordt gehouden
met de pro-rataverdeling tussen de doelstellingen „Con
vergentie” en „Regionaal concurrentievermogen en werk
gelegenheid” in de huidige programmeringsperiode 20072013 voor elk van de betrokken lidstaten en de nood
zaak om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de
toekenning van de middelen aan projecten die momen
teel worden uitgevoerd. Daarom mag dit besluit slechts
het deel van de totale positieve aanpassingen betreffende
de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en
werkgelegenheid” toekennen.

(5)

Besluit 2006/593/EG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Beschikking 2006/593/EG (2) heeft de Commissie een
indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleg
gingskredieten voor de doelstelling „Regionaal concurren
tievermogen en werkgelegenheid” voor de periode 20072013 vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig punt 10 van bijlage II bij Verordening
(EG) nr. 1083/2006 is in 2010 vastgesteld dat het gecu
muleerde bbp van Tsjechië, Polen en Slowakije voor de
jaren 2007-2009 elk met meer dan ± 5 % afwijkt van het
overeenkomstig punt 9 van bijlage II bij Verordening
(EG) nr. 1083/2006 geraamde gecumuleerde bbp, ook
als gevolg van wijzigingen van de wisselkoersen. De
voor de periode 2011-2013 aan Tsjechië en Slowakije
toegewezen bedragen moeten daarom dienovereenkom
stig worden aangepast.

(3)

Overeenkomstig de punten 16 en 17 van het Interinsti
tutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de be
grotingsdiscipline en een goed financieel beheer (3) heeft
de Commissie op 16 april 2010 de mededeling goedge
keurd betreffende de technische aanpassing van het finan
cieel kader voor 2011 op grond van de ontwikkeling van
het bni, met inbegrip van de aanpassing van de bedragen
die voor de periode 2007-2009 uit de middelen ter on
dersteuning van de cohesie worden toegewezen aan de

(1) PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.
(2) PB L 243 van 6.9.2006, blz. 32.
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Beschikking 2006/593/EG wordt vervangen door de
tekst van de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 augustus 2010.
Voor de Commissie
Johannes HAHN

Lid van de Commissie

(4) COM(2010) 160 definitief.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I

NL

Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de regio’s die in aanmerking komen
voor steun uit de structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „Regionaal concurrentievermogen en
werkgelegenheid” voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013
(EUR)

TABEL 1 — Bedrag van kredieten (prijzen 2004)
Regio's doelstelling Regionaal
concurrentievermogen en
werkgelegenheid

Lidstaat

Belgique/België

Aanvullende financiering als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 onder punt:
10

16

20

23

25

26

28

29

1 264 522 294
172 351 284

Danmark

452 135 320

Deutschland

8 273 934 718

España

2 925 887 307

France

9 000 763 163

Éire/Ireland

4 633 651

199 500 000

74 812 500
199 500 000
99 750 000

260 155 399

Italia

4 539 667 937

Luxembourg

209 475 000

Publicatieblad van de Europese Unie

Česká republika

44 796 164

Nederland

1 472 879 499

Österreich

761 883 269

Portugal

435 196 895

Slovensko

398 057 758

Suomi/Finland

778 631 938

153 552 511

Sverige

1 077 567 589

215 598 656

149 624 993

United Kingdom

5 335 717 800
369 151 167

149 624 993

37 194 148 334

7 006 030

11 639 681

199 500 000

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000

2.9.2010

Totaal

149 625 000

TABEL 2 — Jaarlijkse verdeling van kredieten (prijzen 2004)

Lidstaat

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

54 696 847

54 665 961

54 635 679

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

55 518 251

58 543 272

68 370 355

Suomi/Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 521 026 234

5 524 020 369

5 533 817 170”

Deutschland

Éire/Ireland
Italia
Luxembourg

Totaal
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180 646 042
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Belgique/België
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BESLUIT VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2010
tot vaststelling van criteria en methodologische standaarden inzake de goede milieutoestand van
mariene wateren
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 5956)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/477/EU)
in een later stadium de opgedane ervaring op nationaal
en regionaal niveau te integreren in de implementatie van
de voorbereidende stadia van de in artikel 5, lid 2,
onder a), van Richtlijn 2008/56/EG opgesomde mariene
strategieën.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien 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) (1), en
met name artikel 9, lid 3,

(4)

Het is bijgevolg passend dat de Commissie dit besluit
herziet in het kader van artikel 25, lid 3, van Richtlijn
2008/56/EG. Naast de herziening van de criteria dienen
de methodologische standaarden verder te worden ont
wikkeld, in nauwe samenhang met de opstelling van
monitoringprogramma’s. Deze herziening moet zo spoe
dig mogelijk na de afronding van de bij artikel 12 van
Richtlijn 2008/56/EG vereiste beoordeling plaatsvinden,
zodat tijdig een succesvolle herziening van de mariene
strategieën tegen 2018, als vereist bij artikel 17 van die
richtlijn, kan worden doorgevoerd, om verder bij te dra
gen tot een aanpassingsgericht beheer. Dit strookt met
het feit dat de vaststelling van de goede milieutoestand
mettertijd eventueel moet worden aangepast, rekening
houdend met de dynamische aard van mariene ecosyste
men, met hun natuurlijke veranderlijkheid en met het feit
dat de factoren die deze systemen belasten en beïnvloe
den, kunnen variëren naargelang van de ontwikkeling
van verschillende patronen van menselijke activiteit en
het effect van de klimaatverandering.

(5)

De criteria voor goede milieutoestand bouwen voort op
bestaande verplichtingen en ontwikkelingen in het kader
van de toepasselijke EU-wetgeving, waaronder met name
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 water
beleid (4), die van toepassing is op kustwateren, 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), Richtlijn 2009/147/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 30 november 2009 in
zake het behoud van de vogelstand (6), alsmede een aan
tal instrumenten die ontwikkeld zijn in het kader van het
gemeenschappelijk visserijbeleid, waarbij in voorkomend
geval ook rekening wordt gehouden met de in het kader
van regionale verdragen vergaarde informatie en kennis
en de daarin ontwikkelde aanpak. Aangezien dit besluit
bijdraagt tot de verdere ontwikkeling van het concept
goede milieutoestand van mariene wateren, ondersteunt
het tevens, met betrekking tot mariene ecosystemen, het
proces om de biodiversiteitsstrategie van de Europese
Unie na 2010 en het biodiversiteitsactieplan te herzien.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De criteria voor het bereiken van de goede milieutoe
stand zijn het uitgangspunt voor de ontwikkeling van
een coherente aanpak van de voorbereidende stadia van
mariene strategieën, daarin begrepen de vaststelling van
de kenmerken van de goede milieutoestand en de vast
stelling van een uitvoerige reeks milieudoelen, die op een
coherente en gecoördineerde manier moeten worden ont
wikkeld in het kader van de vereisten inzake regionale
samenwerking.

(2)

De Commissie heeft alle belanghebbende partijen geraad
pleegd, inclusief de regionale zeeverdragen, met name
over de wetenschappelijke en technische beoordeling,
die zijn voorbereid door de werkgroepen die werden
opgericht door het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek en de Internationale Raad voor het onderzoek
van de zee, ter ondersteuning van de ontwikkeling van
criteria en methodologische standaarden.

(3)

Een van de belangrijkste bevindingen van dergelijk we
tenschappelijk en technisch onderzoek is dat er een we
zenlijke behoefte is aan extra wetenschappelijk inzicht
met het oog op de beoordeling van de goede milieutoe
stand op een coherente en holistische manier, ter onder
steuning van de op ecosystemen gebaseerde beheersbena
dering. Betere wetenschappelijke kennis moet worden
ontwikkeld, met name op grond van de Mededeling
„Een Europese strategie voor marien en maritiem onder
zoek: een coherent kader voor de Europese onderzoeks
ruimte ter ondersteuning van het duurzame gebruik van
oceanen en zeeën” (2), in het kader van de Mededeling
„Europa 2020 — Een strategie voor slimme, duurzame
en inclusieve groei” (3) en in overeenstemming met an
dere EU-wetgeving en -beleidslijnen. Het is ook passend

(1) PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19.
(2) COM(2008) 534 definitief.
(3) COM(2010) 2020 definitief.

(4) PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
(5) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
(6) PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7.
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(6)

Richtlijn 2008/56/EG, de milieupijler van het geïntegreerd maritiem beleid, voorziet in de toepassing
van de ecosysteemgerichte benadering op het beheer van menselijke activiteiten voor alle sectoren die
een impact op het mariene milieu hebben. Volgens het Groenboek over de hervorming van het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1) dient dat beleid de geschikte instrumenten te ontwikkelen ter
ondersteuning van deze ecosysteemgerichte benadering.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 25,
lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De criteria die door de lidstaten moeten worden gebruikt voor de beoordeling van de mate waarin de goede
milieutoestand is bereikt, eventueel met verwijzingen naar toepasselijke methodologische standaarden, wor
den vastgesteld in de bijlage.
Artikel 2
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 september 2010.
Voor de Commissie
Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie

(1) COM(2009) 163 definitief, blz. 19.
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BIJLAGE
CRITERIA EN METHODOLOGISCHE STANDAARDEN INZAKE GOEDE MILIEUTOESTAND
DEEL A
Algemene voorwaarden voor de toepassing van de criteria inzake goede milieutoestand
1. De criteria voor de beoordeling van de mate waarin de goede milieutoestand wordt bereikt, worden gespecificeerd
en genummerd in deel B met betrekking tot elk van de 11 beschrijvende elementen van de goede milieutoestand in
bijlage I bij Richtlijn 2008/56/EG. De criteria gaan vergezeld van een lijst van verwante indicatoren om die criteria
operationeel te maken en de verdere ontwikkeling te faciliteren. In deel B gaan de criteria vergezeld van referenties
naar toepasselijke methodologische standaarden, indien beschikbaar. Voor een aantal van die criteria en daaraan
gerelateerde indicatoren is er behoefte aan verdere ontwikkeling en aanvullende informatie, wat verder aan bod moet
komen in de herziening van dit besluit (1). In dit deel worden de algemene voorwaarden voor de toepassing van de
criteria en indicatoren vastgesteld.
2. Voor de meeste criteria moet bij de vereiste beoordeling en methodologie rekening worden gehouden met de
bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn 2000/60/EG, Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement
en de Raad (2), Richtlijn 92/43/EEG, Richtlijn 2009/147/EG en de andere EU-wetgeving ter zake (inclusief het
gemeenschappelijk visserijbeleid, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 199/2008 van de Raad (3)), waarbij ook rekening
moet worden gehouden met de verslagen van de door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en de
Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (4) opgerichte werkgroepen en, voor zover relevant, met de in het
kader van de regionale zeeverdragen vergaarde informatie en kennis en de daarin ontwikkelde aanpak.
3. De goede milieutoestand vereist dat alle ter zake relevante menselijke activiteiten worden uitgevoerd in overeen
stemming met de eis tot bescherming en instandhouding van het mariene milieu en het concept duurzaam gebruik
van mariene goederen en diensten door de huidige en toekomstige generaties, als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn
2008/56/EG. Bij de toepassing van de criteria voor goede milieutoestand moet rekening worden gehouden met de
behoefte om de beoordeling en monitoring gericht uit te voeren en prioriteit te geven aan acties met betrekking tot
de ernst van effecten en de bedreigingen voor mariene ecosystemen en hun componenten. Het is echter belangrijk
dat bij de beoordeling rekening wordt gehouden met de belangrijkste cumulatieve en synergetische effecten van de
beïnvloedende factoren die inwerken op het mariene ecosysteem, als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b), punt ii), van
Richtlijn 2008/56/EG.
4. In een aantal gevallen, en in het bijzonder rekening houdend met de relatie tussen de behoefte aan informatie en de
geografische spreiding van de betrokken mariene wateren, kan het passend zijn in een eerste fase enkele geselecteerde
criteria en daaraan gerelateerde indicatoren toe te passen met het oog op een algemeen onderzoek van de milieu
toestand uit een ruimer oogpunt, en pas daarna voorbeelden en specifieke gebieden te identificeren waar, met
betrekking tot de ernst van de beïnvloedende factoren en de bedreigingen in het licht van de milieukenmerken
en/of menselijke belasting, een specifiekere beoordeling noodzakelijk is, waarbij alle relevante indicatoren voor de
criteria worden geselecteerd.
5. De temporele en ruimtelijke omvang van een impact varieert aanzienlijk naargelang van de soort belasting en de
gevoeligheid van de ecosysteemcomponenten. Wegens hun intrinsieke kenmerken zijn voor sommige criteria en
indicatoren soms verschillende tijdschalen vereist om een reeks verschillende processen te vangen. Wanneer de
beoordeling initieel op ruimtelijk gebied vrij kleinschalig is om ecologisch zinvol te zijn (bijvoorbeeld omdat de
belasting lokaal is), kan het nodig zijn algemene beoordelingen op grotere schaal uit te voeren, bijvoorbeeld op het
niveau van de onderverdelingen, subregio’s en regio’s.
6. Een gecombineerde beoordeling van de schaal, de spreiding en de intensiteit van de belasting en van de omvang,
kwetsbaarheid en veerkracht van de verschillende ecosysteemcomponenten, en waar mogelijk het in kaart brengen
ervan, maakt het mogelijk gebieden te identificeren waar de mariene ecosystemen ongunstig beïnvloed zijn of kunnen
zijn. Het vormt ook een nuttige basis voor de beoordeling van de schaal van de reële of potentiële impact op mariene
ecosystemen. Deze aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met op risicoanalyse gebaseerde overwegingen, onder
steunt de selectie van de meest passende indicatoren gerelateerd aan de criteria voor de beoordeling van de gelei
delijke totstandkoming van een goede milieutoestand. Dit vereenvoudigt ook de ontwikkeling van specifieke instru
menten ter ondersteuning van een op ecosystemen gebaseerde benadering van het beheer van menselijke activiteiten,
die vereist is om de goede milieutoestand te bereiken, door de identificatie van de oorsprong van belastende en
beïnvloedende factoren, daarin begrepen hun cumulatieve en synergetische effecten. Voorbeelden van dergelijke
instrumenten zijn maatregelen voor ruimtelijke bescherming en de maatregelen in de lijst van bijlage VI bij Richtlijn
2008/56/EG, met name beheersing van de verdeling van activiteiten in ruimte en tijd, zoals maritieme ruimtelijke
ordening.
7. Er is een verscheidenheid aan milieuomstandigheden op zee en aan menselijke activiteiten die er een invloed op
hebben. Er bestaat met name diversiteit tussen regio’s en zelfs binnen mariene regio’s, subregio’s en onderverdelingen
daarvan. Om deze reden kan het nodig zijn om voor de toepasbaarheid van specifieke indicatoren voor de criteria na
te gaan of zij ecologisch relevant zijn voor elke beoordeelde situatie.
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie de overwegingen 3 en 4.
PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84.
PB L 60 van 5.3.2008, blz. 1.
Zie overweging 2.
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8. De lidstaten moeten elk van de in deze bijlage opgesomde criteria en desbetreffende indicatoren in overweging
nemen om te beslissen op grond van welke criteria en indicatoren de goede milieutoestand moet worden bepaald.
Wanneer een lidstaat op basis van de initiële beoordeling van mening is dat het niet passend is één of meer criteria te
gebruiken, moet zij de Commissie daarvoor een rechtvaardiging verschaffen in het kader van de in artikel 9, lid 2,
van Richtlijn 2008/56/EG bedoelde kennisgeving, indien dit relevant is voor de consistentie en de vergelijking tussen
regio’s en subregio’s. De lidstaten zijn hierbij onderworpen aan de in de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 2008/56/EG
bepaalde verplichting tot regionale samenwerking, en met name de vereisten ten aanzien van coördinatie en co
herentie van de verschillende elementen van de mariene strategieën in de hele betrokken mariene regio of subregio.
9. Het is belangrijk dat bij de toepassing van de criteria rekening wordt gehouden met de resultaten van de op grond
van artikel 8 en bijlage III bij Richtlijn 2008/56/EG vereiste initiële beoordeling en dat deze niet afzonderlijk worden
uitgevoerd. De initiële beoordeling is het belangrijkste proces om de essentiële kenmerken en de overheersende
belastende en beïnvloedende factoren op het mariene milieu te identificeren, op voorwaarde dat zij regelmatig wordt
geactualiseerd en dat monitoringprogramma’s worden vastgesteld. Deze initiële beoordeling moet afgerond zijn tegen
de in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2008/56/EG vermelde datum, op basis van de indicatieve lijst van elementen in
bijlage III bij die richtlijn en rekening houdend met eventueel beschikbare gegevens. Er moet rekening mee worden
gehouden dat sommige criteria en indicatoren in deze initiële fase nog in ontwikkeling zijn.
10. De voortgang bij de totstandkoming van de goede milieutoestand moet worden gezien in het kader van continu
optredende veranderingen van het mariene milieu op grotere schaal. De klimaatverandering heeft reeds een impact op
het mariene milieu en met name op ecosysteemprocessen en -functies. Bij de ontwikkeling van de respectieve
mariene strategieën moeten de lidstaten, waar passend, bewijzen van de invloeden van de klimaatverandering leveren.
Aanpassingsgericht beheer op basis van de op ecosystemen gebaseerde benadering veronderstelt een regelmatige
actualisering van het begrip goede milieutoestand.
DEEL B
Criteria voor goede milieutoestand die relevant zijn voor de beschrijvende elementen van bijlage I bij Richtlijn
2008/56/EG
Beschrijvend element 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 fysiografi
sche, geografische en klimatologische omstandigheden.
Beoordeling is vereist op verscheidene ecologische niveaus: ecosystemen, habitats (inclusief de daarbij behorende gemeen
schappen, in de betekenis van biotopen) en soorten, die in de structuur van dit deel zijn weerspiegeld, met inachtneming
van punt 2 van deel A. Voor bepaalde aspecten van dit element is extra wetenschappelijke en technische ondersteuning
vereist (5). In verband met het ruime toepassingsgebied van dit beschrijvende element is het, gelet op bijlage III bij
Richtlijn 2008/56/EG, noodzakelijk bij de biodiversiteitskenmerken prioriteiten te stellen op het niveau van de soorten,
de habitats en de ecosystemen. Dit maakt het mogelijk de biodiversiteitskenmerken en de gebieden te identificeren waar
zich beïnvloedende factoren en bedreigingen voordoen, en ondersteunt de identificatie van passende indicatoren uit de
geselecteerde criteria die voor de betrokken gebieden en biodiversiteitskenmerken geschikt zijn (6). De in de artikelen 5 en
6 van Richtlijn 2008/56/EG vastgestelde verplichting tot regionale samenwerking is direct van belang voor de selectie van
biodiversiteitskenmerken in regio’s, subregio’s en onderverdelingen daarvan, en met name voor het vaststellen, in voor
komend geval, van referentieomstandigheden overeenkomstig bijlage IV bij Richtlijn 2008/56/EG. Modellering met behulp
van een geografisch informatiesysteem kan een nuttige basis vormen voor het in kaart brengen van een reeks biodiver
siteitskenmerken en menselijke activiteiten en de belasting die er het gevolg van is, op voorwaarde dat eventuele fouten
behoorlijk worden geëvalueerd en omschreven bij de toepassing van de resultaten. Dit soort gegevens is essentieel voor op
ecosystemen gebaseerd beheer van menselijke activiteiten en voor de ontwikkeling van instrumenten voor ruimtelijk
beheer (7).
Op het niveau van soorten
Voor elke regio, subregio of onderverdeling daarvan die in de indicatieve lijst in tabel 1 van bijlage III bij Richtlijn
2008/56/EG is opgenomen, moet, rekening houdend met de verschillende soorten en gemeenschappen (bijvoorbeeld voor
fytoplankton en dierlijk plankton), een indeling in relevante soorten en functionele groepen worden gemaakt, gelet op
punt 2 van deel A. De drie criteria voor de beoordeling van de soorten zijn spreiding van de soorten, omvang van de
populatie en kenmerken van de populatie. Wat dit laatste criterium betreft, is soms inzicht vereist in de gezondheid van
een populatie en in de verhoudingen tussen en binnen populaties. Ondersoorten en populaties moeten afzonderlijk
worden beoordeeld indien de initiële beoordeling of nieuwe informatie wijst op invloeden en potentiële bedreigingen
voor hun toestand. Voor de beoordeling van soorten moet men tevens inzicht hebben in de spreiding, omvang en
kenmerken van hun habitats, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG (8) en Richtlijn 2009/147/EG, om er
zeker van te zijn dat de habitat een groot genoeg is om de populatie in stand te houden, rekening houdend met de
bedreigingen, bijvoorbeeld achteruitgang of verlies van de habitat. Met betrekking tot biodiversiteit op soortniveau gelden
de volgende drie criteria voor de beoordeling van de voortgang bij de totstandkoming van de goede milieutoestand,
alsmede de respectieve indicatoren:
(5)
(6)
(7)
(8)

Zie de overwegingen 3 en 4.
Zie de punten 3 tot en met 6 van deel A.
Zie punt 6 van deel A.
„Assessment, monitoring and reporting of conservation status — Preparing the 2001-2007 report under Article 17 of the Habitats
Directive”, 15 maart 2005, goedgekeurd in het Comité habitats op 20 april 2005.
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1.1. Spreiding van de soorten
— Spreidingsbereik (1.1.1),
— Spreidingspatroon binnen deze laatste, waar van toepassing (1.1.2),
— Door de soorten bestreken gebied (voor sessiele/bentische soorten) (1.1.3).
1.2. Omvang van de populatie
— De dichtheid van de populatie en/of biomassa, naargelang van het geval (1.2.1).
1.3. Kenmerken van de populatie
— Demografische kenmerken van de populatie (bijvoorbeeld omvang van het lichaam of leeftijdsstructuur, gender
ratio, vruchtbaarheid, overlevings-/sterftecijfers) (1.3.1),
— Genetische structuur van de populatie, waar van toepassing (1.3.2).
Op het niveau van habitats
In het kader van Richtlijn 2008/56/EG slaat de term habitat zowel op de abiotische kenmerken als op de bijbehorende
biologische gemeenschap, waarbij beide elementen samen worden beschouwd in de zin van de term biotoop. Voor elke
regio, subregio of onderverdeling daarvan moet een reeks habitattypen worden opgesteld, rekening houdend met de
verschillende habitats in de indicatieve lijst in tabel 1 van bijlage III en met de in punt 2 van deel A bedoelde instru
menten. Dergelijke instrumenten verwijzen ook naar een aantal habitatcomplexen (wat betekent dat, in voorkomend
geval, de samenstelling, de omvang en de relatieve verhoudingen van habitats binnen dergelijke complexen moeten
worden beoordeeld) en naar functionele habitats (zoals paai-, broed- en fourageergebieden en trekroutes). Extra inspan
ningen voor een coherente classificatie van mariene habitats, ondersteund door adequate „mapping” (in kaart brengen),
zijn essentieel voor de beoordeling op habitatniveau, waarbij ook rekening moet worden gehouden met variaties in de
gradiënt naargelang van de afstand tot de kust, en in diepte (bijvoorbeeld kust, ondiepe zee, diepe zee). De drie criteria
voor de beoordeling van habitats zijn de spreiding, de omvang en de kenmerken (met name van typische soorten en
gemeenschappen), samen met de daarmee verbonden indicatoren. De beoordeling van habitatkenmerken vereist een
geïntegreerd begrip van de toestand van de bijbehorende gemeenschappen en soorten, overeenkomstig de bepalingen
van Richtlijn 92/43/EEG (9) en Richtlijn 2009/147/EG, in voorkomend geval met inbegrip van een beoordeling van hun
functionele kenmerken.
1.4. Spreiding van de habitat
— Spreidingsbereik (1.4.1),
— Spreidingspatroon (1.4.2).
1.5. Omvang van de habitat
— Habitatgebied (1.5.1),
— Habitatvolume, voor zover relevant (1.5.2).
1.6. Kenmerken van de habitat
— Kenmerken van de typische soorten en gemeenschappen (1.6.1),
— Relatieve dichtheid en/of biomassa, naargelang het geval (1.6.2),
— Fysieke, hydrologische en chemische kenmerken (1.6.3).
Op het niveau van het ecosysteem
1.7. Structuur van het ecosysteem
— Samenstelling en relatieve verhoudingen van ecosysteemcomponenten (habitats en soorten) (1.7.1).
Daarnaast zijn de interacties tussen de structurele componenten van het ecosysteem fundamenteel voor de beoordeling
van ecosysteemprocessen en -functies met het oog op de omschrijving van de goede milieutoestand, onder meer in het
kader van artikel 1, artikel 3, lid 5, en artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2008/56/EG. Ook andere functionele aspecten die via
andere beschrijvende elementen van goede milieutoestand (bijvoorbeeld de elementen 4 en 6) worden aangepakt, evenals
connectiviteit en veerkracht, zijn belangrijk voor de aanpak van ecosysteemprocessen en -functies.

(9) Zie voetnoot 8.
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Beschrijvend element 2: Door menselijke activiteiten geïntroduceerde niet-inheemse soorten komen voor op een niveau
waarbij het ecosysteem niet verandert.
De identificatie en beoordeling van trajecten en vectoren van de verspreiding van niet-inheemse soorten als resultaat van
menselijke activiteiten is een essentiële vereiste om te voorkomen dat dergelijke door menselijke activiteiten geïntrodu
ceerde soorten zo talrijk worden dat ze de ecosystemen ongunstig beïnvloeden en om eventuele invloeden te verlichten.
Bij de initiële beoordeling moet er rekening mee worden gehouden dat met betrekking tot de introductie van sommige
soorten door menselijke activiteiten reeds op EU-niveau voorschriften zijn vastgesteld (10) om mogelijke invloeden op
aquatische ecosystemen te beoordelen en te minimaliseren, en dat sommige niet-inheemse soorten reeds lange tijd
algemeen in de aquacultuur worden gebruikt en reeds onderworpen zijn aan specifieke vergunningen in het kader van
de bestaande verordeningen (11). De kennis over de invloeden van niet-inheemse soorten op het milieu is nog steeds
beperkt. Er is aanvullende wetenschappelijke en technische ontwikkeling nodig voor het opstellen van potentieel nuttige
indicatoren (12), vooral inzake de effecten van invasieve niet-inheemse soorten (zoals bioverontreinigingsindexen), die het
belangrijkste probleem blijven voor het bereiken van de goede milieutoestand. De prioriteit op het gebied van de
beoordeling en monitoring (13) heeft betrekking op de karakterisering van de toestand, wat een absolute voorwaarde is
voor de beoordeling van de omvang van effecten maar op zichzelf geen invloed heeft op het bereiken van de goede
milieutoestand voor dit beschrijvende element.
2.1. Dichtheid en karakterisering van de toestand van niet-inheemse soorten, in het bijzonder invasieve soorten
— Tendensen in dichtheid, temporele en ruimtelijke spreiding in de natuur van niet-inheemse soorten, in het
bijzonder invasieve niet-inheemse soorten, met name in risicogebieden, gerelateerd aan de belangrijkste vectoren
en trajecten van de verspreiding van die soorten (2.1.1).
2.2. Milieueffecten van invasieve niet-inheemse soorten
— De verhouding tussen invasieve niet-inheemse soorten en inheemse soorten in enkele goed bestudeerde taxo
nomische groepen (bijvoorbeeld vissen, macroalgen, weekdieren) als mogelijke maatstaf voor de verandering in
de soortensamenstelling (bijvoorbeeld door de verplaatsing van inheemse soorten) (2.2.1),
— Effecten van invasieve niet-inheemse soorten op het niveau van soorten, habitats en ecosystemen, waar mogelijk
(2.2.2).
Beschrijvend element 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.
Dit deel is van toepassing op alle bestanden die vallen onder Verordening (EG) nr. 199/2008 (binnen het geografische
toepassingsgebied van Richtlijn 2008/56/EG) en soortgelijke verplichtingen in het kader van het gemeenschappelijk
visserijbeleid. Voor deze en andere bestanden hangt het al dan niet toepasselijk zijn van dit deel af van de beschikbare
gegevens (rekening houdend met de in Verordening (EG) nr. 199/2008 vastgestelde bepalingen inzake gegevensvergaring),
die bepalen welke de meest aangewezen indicatoren zijn. Dit zijn drie criteria voor de beoordeling van de voortgang bij
de totstandkoming van de goede milieutoestand, alsmede de respectievelijke indicatoren, voor dit beschrijvende element:
3.1. Niveau van belasting van de visserijactiviteit
Primaire indicator. De primaire indicator voor het niveau van de belasting van de visserijactiviteit is:
— Visserijsterfte (F) (3.1.1).
Het bereiken of behouden van de goede milieutoestand vereist dat de F-waarden gelijk zijn aan of lager dan FMSY, het
niveau dat overeenstemt met de maximale duurzame opbrengst (Maximum Sustainable Yield — MSY). Dit betekent dat bij
gemengde visserij en waar ecosysteeminteractie van belang is, de beheersplannen op lange termijn kunnen resulteren in
een lager niveau van exploitatie van de bestanden dan de FMSY-niveaus om de exploitatie op FMSY-niveau van andere
soorten niet in het gedrang te brengen (14).
Voor de raming van F wordt uitgegaan van passende beoordelingen op grond van analyses van de vangst (d.w.z. alle
verminderingen van de bestanden, met inbegrip van ongewenste bijvangst en ongemelde vangst) naar leeftijd of naar
lengte, alsmede op grond van aanvullende informatie. Indien de kennis van de populatiedynamiek van de bestanden het
niet mogelijk maakt simulaties uit te voeren, kan gebruikgemaakt worden van een wetenschappelijke beoordeling van de
F-waarden die verband houden met de opbrengst-per-recruutcurve (O/R), in combinatie met andere informatie over de
prestaties van de visserij in het verleden of over de populatiedynamiek van soortgelijke bestanden.
(10) Verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende
soorten in de aquacultuur (PB L 168 van 28.6.2007, blz. 1).
(11) Zie bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 708/2007.
12
( ) Zie de overwegingen 3 en 4.
(13) Zie punt 9 van deel A.
(14) Mededeling „Verduurzaming van de EU-visserij op basis van de maximale duurzame opbrengst”, (COM(2006) 360 definitief).
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Secundaire indicatoren (indien voor de analytische beoordelingen geen opbrengstwaarden voor F beschikbaar zijn):
— Verhouding tussen vangst en biomassa-index (hierna vangst/biomassa-ratio) (3.1.2).
De waarde van de indicator voor FMSY moet worden bepaald door wetenschappelijke beoordeling na analyse van de voor
deze indicator waargenomen tendensen uit het verleden in combinatie met andere informatie over de visserijprestaties uit
het verleden. Indien op bestandsproductie gebaseerde beoordelingen beschikbaar zijn, kan de vangst/biomassa-ratio die de
MSY oplevert als indicatieve referentie worden gebruikt.
In plaats van de vangst/biomassa-ratio kunnen, indien gerechtvaardigd, secundaire indicatoren worden opgesteld op basis
van een andere geschikte referentie voor de visserijsterfte.
3.2. Voortplantingsvermogen van het bestand
Primaire indicator. De primaire indicator voor het voortplantingsvermogen van het bestand is:
— Paaibiomassa (Spawning Stock Biomass — SSB) (3.2.1).
Deze wordt geraamd op basis van passende beoordelingen op grond van analyses van de vangst naar leeftijd of naar
lengte, alsmede op grond van aanvullende informatie.
Wanneer de SSB kan worden geraamd op basis van een analytische beoordeling, is de referentiewaarde voor het volledige
voortplantingsvermogen SSBMSY, d.w.z. de paaibiomassa die de MSY zou opleveren indien de visserijsterfte gelijk is aan
FMSY. Elke waargenomen SSB-waarde die gelijk is aan of groter dan de SSBMSY, wordt geacht aan dit criterium te voldoen.
Verder onderzoek is nodig wanneer een SSB die de MSY oplevert, niet voor alle bestanden tegelijk kan worden bereikt
wegens eventuele interacties tussen de bestanden.
Indien de simulatiemodellen de raming van een betrouwbare SSBMSY-waarde niet mogelijk maken, dan dient voor dit
criterium de SSBpa als referentie te worden gebruikt, d.w.z. de minimale SSB-waarde waarbij het zeer waarschijnlijk is dat
het bestand zichzelf opnieuw kan aanvullen onder de geldende exploitatieomstandigheden.
Secundaire indicatoren (indien voor de analytische beoordelingen geen opbrengstwaarden voor SSB beschikbaar zijn):
— Biomassa-indexen (3.2.2).
Biomassa-indexen kunnen worden gebruikt indien zij beschikbaar zijn voor het geslachtsrijpe deel van de populatie. In dat
geval moeten die indexen worden gebruikt wanneer via wetenschappelijke beoordeling na analyse van de voor deze
indicator waargenomen tendensen uit het verleden in combinatie met andere informatie over de visserijprestaties uit het
verleden kan worden bepaald dat het heel waarschijnlijk is dat het bestand zichzelf opnieuw kan aanvullen onder de
geldende exploitatieomstandigheden.
3.3. Leeftijd en omvang van de populatie
Primaire indicatoren. Gezonde bestanden worden gekenmerkt door een hoog percentage van oude, grote exemplaren.
Dit zijn de indicatoren die gebaseerd zijn op de relatieve dichtheid van grote vissen:
— Percentage van vissen die groter zijn dan de gemiddelde grootte bij de eerste geslachtsrijpheid (3.3.1),
— Gemiddelde maximumlengte voor alle soorten aangetoond op grond van waarnemingen door onderzoekssche
pen (3.3.2),
— 95-percentiel voor de spreiding op basis van de vislengte aangetoond op grond van waarnemingen door onder
zoeksschepen (3.3.3).
Secundaire indicator:
— Grootte bij de eerste geslachtsrijpheid, die representatief kan zijn voor de ernst van ongewenste genetische
gevolgen van de exploitatie (3.3.4).
Voor de twee reeksen indicatoren (aandeel oudere vissen en grootte bij eerste geslachtsrijpheid) is een deskundig oordeel
vereist om te bepalen of er een hoge waarschijnlijkheid is dat de intrinsieke genetische diversiteit van het bestand niet in
het gedrang zal komen. Het deskundigenoordeel moet gebaseerd zijn op een analyse van de tijdreeksen die voor de
indicator beschikbaar zijn, in combinatie met andere informatie over de biologie van de soorten.
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Beschrijvend element 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.
Dit beschrijvende element heeft betrekking op belangrijke functionele aspecten, zoals energiestromen en de structuur van
voedselketens (omvang en dichtheid). Er is in dit stadium aanvullende wetenschappelijke en technische ondersteuning
vereist voor de verdere ontwikkeling van criteria en potentieel nuttige indicatoren om de verhoudingen binnen de
voedselketen in kaart te brengen (15).
4.1. Productiviteit (productie per eenheid biomassa) van essentiële soorten of trofische groepen
Om de energiestromen in voedselketens te meten, moeten geschikte indicatoren worden ontwikkeld ter beoordeling van
de prestaties van de belangrijkste processen tussen predator en prooi, die een indicatie geven van de levensvatbaarheid op
lange termijn van onderdelen van de voedselketen waar zij deel van uitmaken, op basis van de ervaring in bepaalde
subregio’s met het selecteren van geschikte soorten (bijvoorbeeld zoogdieren, zeevogels).
— Prestaties van essentiële predatorsoorten op basis van hun productie per eenheid biomassa (productiviteit) (4.1.1).
4.2. Aandeel van geselecteerde soorten aan de top van voedselketens
Om de structuur van voedselketens en de omvang en dichtheid van onderdelen in kaart te brengen, moet het aandeel
geselecteerde soorten aan de top van de voedselketens worden beoordeeld. De indicatoren moeten verder worden
ontwikkeld op basis van de ervaring in bepaalde subregio’s. Voor grote vissen zijn er gegevens beschikbaar van visserij
onderzoeken.
— Grote vissen (per gewicht) (4.2.1).
4.3. Dichtheid/spreiding van essentiële trofische groepen/soorten
— Tendensen in dichtheid van functioneel belangrijke geselecteerde groepen/soorten (4.3.1).
Veranderingen in de populatie die de structuur van de voedselketen kunnen beïnvloeden, moeten in kaart worden
gebracht. Gedetailleerde indicatoren moeten verder worden gespecificeerd, rekening houdend met hun belang voor de
voedselketen, op basis van representatieve groepen/soorten in een regio, subregio of onderverdeling daarvan, waaronder
(indien van toepassing):
— groepen met een snel verloop (bijvoorbeeld fytoplankton, dierlijk plankton, kwallen, tweekleppige weekdieren, kort
levende pelagische vissen) die snel reageren op veranderingen in het ecosysteem en kunnen dienen als indicatoren
voor vroegtijdige waarschuwing;
— groepen/soorten die het doelwit zijn van menselijke activiteiten of daar indirect door worden getroffen (met name
bijvangst en teruggooi);
— habitatbepalende groepen/soorten;
— groepen/soorten aan de top van de voedselketen;
— over lange afstanden trekkende anadrome en catadrome soorten;
— groepen/soorten die nauw verbonden zijn met specifieke groepen/soorten van een ander trofisch niveau.
Beschrijvend element 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.
Bij de beoordeling van eutrofiëring in mariene wateren moet rekening worden gehouden met de beoordeling voor kusten overgangswateren in het kader van Richtlijn 2000/60/EG (bijlage V, punten 1.2.3 en 1.2.4) en de bijbehorende
richtsnoeren (16), zodat de vergelijkbaarheid wordt verzekerd, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de
in het kader van regionale zeeverdragen vergaarde informatie en kennis en de daarin ontwikkelde aanpak. Na een
screeningprocedure als onderdeel van de initiële beoordeling kan rekening worden gehouden met op risicoanalyse
gebaseerde overwegingen om eutrofiëring op een efficiënte manier te beoordelen (17). De beoordeling moet informatie
over nutriëntenniveaus en over de primaire en secundaire effecten die ecologisch relevant zijn, combineren (18), rekening
houdend met relevante tijdsschalen. Aangezien de concentratie van nutriënten verband houdt met de door rivieren in het
stroomgebied veroorzaakte nutriëntenbelasting, is samenwerking met niet aan zee grenzende lidstaten op basis van
gevestigde samenwerkingsstructuren overeenkomstig artikel 6, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 2008/56/EG bijzonder
relevant.
(15) Zie de overwegingen 3 en 4.
(16) Guidance Document on the Eutrophication Assessment in the Context of European Water Policies, Document nr. 23. Commissie (2009). Zie
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library
(17) Zie de punten 3 tot en met 6 van deel A.
18
( ) Zie punt 7 van deel A.
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5.1. Nutriëntenniveaus
— Nutriëntenconcentratie in de waterkolom (5.1.1),
— Nutriëntenratio’s (silica, stikstof en fosfor), indien van toepassing (5.1.2).
5.2. Directe effecten van verrijking met voedingsstoffen
— Chlorofylconcentratie in de waterkolom (5.2.1),
— Doorzichtigheid van het water, gerelateerd aan een toename van de algen, voor zover relevant (5.2.2),
— Dichtheid van opportunistische macroalgen (5.2.3),
— Verschuivingen in de floristische samenstelling van soorten, zoals de verhouding diatomeeën/zweepdiertjes,
bentische/pelagische soorten, evenals de bloei van schadelijke/toxische algen (bijvoorbeeld cyanobacteriën) die
door menselijke activiteit worden veroorzaakt (5.2.4).
5.3. Indirecte effecten van verrijking met voedingsstoffen
— Dichtheid van overblijvende zeewieren en zeegrassen (bijvoorbeeld fucus, zeegras en neptunusgras) die ongunstig
beïnvloed worden door de vermindering van de watertransparantie (5.3.1),
— Opgeloste zuurstof, d.w.z. veranderingen door verhoogde ontbinding van organisch materiaal en de omvang van
het betrokken gebied (5.3.2).
Beschrijvend element 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.
Bedoeling is dat de menselijke belasting op de zeebodem de ecosysteemcomponenten niet belemmert hun natuurlijke
diversiteit, productiviteit en dynamische ecologische processen te behouden, gelet op de veerkracht van ecosystemen. De
schaal voor de beoordeling van dit beschrijvende element vormt een bijzondere uitdaging wegens het versnipperde
karakter van bepaalde bentische ecosystemen en van bepaalde vormen van menselijke belasting. Na een initieel onderzoek
van de invloeden en bedreigingen voor biodiversiteitskenmerken en van de menselijke belasting is beoordeling en
monitoring nodig, alsmede uitbreiding van de beoordelingsresultaten van klein- naar grootschalig, met name voor
onderverdelingen, subregio’s of regio’s (19), naar gelang van toepassing.
6.1. Fysieke schade met betrekking tot substraatkenmerken
Het belangrijkste probleem voor een goed beheer is de omvang van de effecten van menselijke activiteiten op zeebodem
substraten die de bentische habitat vormgeven. Biogene substraten, die het meest gevoelig zijn voor fysieke verstoringen,
vervullen een hele reeks functies die de bentische habitats en gemeenschappen ondersteunen.
— Type, dichtheid, biomassa en gebiedsspreiding van relevant biogeen substraat (6.1.1),
— Omvang van de zeebodem die significant door menselijke activiteiten wordt beïnvloed, voor de verschillende
substraattypes (6.1.2).
6.2. Toestand van de bentische levensgemeenschap
De kenmerken van de bentische levensgemeenschap, zoals de samenstelling naar soort, grootte en functionele kenmerken
vormen een belangrijke aanwijzing voor het potentieel van het ecosysteem om goed te functioneren. Informatie over de
structuur en de dynamica van gemeenschappen wordt, naar gelang van het geval, verkregen door meting van de diversiteit
van soorten, de productiviteit (dichtheid of biomassa), tolerante of gevoelige taxa, overheersende taxocene en groot
tesamenstelling van een gemeenschap, weergegeven door de verhouding tussen kleine en grote individuen.
— Aanwezigheid van bijzonder gevoelige en/of tolerante soorten (6.2.1),
— Multimetrische indexen ter beoordeling van de omstandigheden van de bentische levensgemeenschap en func
tionaliteit, zoals soortendiversiteit en -rijkdom, verhouding tussen opportunistische en gevoelige soorten (6.2.2),
— Aandeel biomassa of aantal individuen in het macrobenthos dat een bepaalde lengte/grootte overschrijdt (6.2.3),
— Parameters ter beschrijving van de kenmerken (vorm, helling en intercept) van het groottespectrum van de
bentische gemeenschap (6.2.4).
Beschrijvend element 7: Permanente wijziging van de hydrografische eigenschappen berokkent de mariene ecosyste
men geen schade.
(19) Zie de punten 3 tot en met 6 van deel A.
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Permanente wijzigingen van de hydrografische omstandigheden door menselijke activiteiten kunnen bijvoorbeeld bestaan
uit veranderingen in het getijdenregime, sediment- en zoetwatertransport en stroming of golfslag, die leiden tot wijzi
gingen van de fysieke en chemische kenmerken in tabel 1 van bijlage III bij Richtlijn 2008/56/EG. Dergelijke wijzigingen
kunnen bijzonder relevant zijn wanneer zij het potentieel hebben om mariene ecosystemen op grotere schaal te beïn
vloeden en de beoordeling ervan kan een vroege waarschuwing inhouden voor mogelijke effecten op het ecosysteem. Bij
Richtlijn 2000/60/EG zijn hydromorfologische doelstellingen voor kustwateren vastgesteld, die moeten worden verwezen
lijkt via maatregelen in het kader van stroomgebiedbeheersplannen. Een aanpak geval per geval is noodzakelijk om het
effect van activiteiten te beoordelen. Instrumenten zoals milieueffectbeoordeling, strategische milieueffectbeoordeling en
maritieme ruimtelijke ordening kunnen helpen bij de beoordeling van de omvang en de cumulatieve aspecten van de
effecten van dergelijke activiteiten. Het is echter belangrijk ervoor te zorgen dat zulke instrumenten adequate elementen
bieden om de potentiële invloeden op het mariene milieu te beoordelen, waarbij ook grensoverschrijdende aspecten in
aanmerking moeten worden genomen.
7.1. Bepaling van de ruimtelijke kenmerken van permanente wijzigingen
— Omvang van het door permanente wijzigingen getroffen gebied (7.1.1).
7.2. Effecten van permanente hydrografische wijzigingen
— Ruimtelijke spreiding van door de permanente wijziging getroffen habitats (7.2.1),
— Wijzigingen in habitats, in het bijzonder van de functies (bijvoorbeeld de paai-, broed- en fourageergebieden en
de trekroutes van vissen, vogels en zoogdieren), door de gewijzigde hydrografische omstandigheden (7.2.2).
Beschrijvend element 8: Concentraties van vervuilende stoffen zijn zodanig dat geen verontreinigingseffecten optreden.
De concentratie van vervuilende stoffen in het mariene milieu en de effecten daarvan moeten worden beoordeeld,
rekening houdend met de invloeden en bedreigingen voor het ecosysteem (20). Er moet rekening worden gehouden
met de toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG in territoriale en/of kustwateren om te zorgen voor een
passende coördinatie van de tenuitvoerlegging van beide juridische kaders, met inachtneming van de in het kader van
de regionale zeeverdragen vergaarde informatie en kennis en de daarin ontwikkelde aanpak. De lidstaten moeten vooral
aandacht schenken aan de stoffen of groepen van stoffen die van belang zijn voor het mariene milieu en die:
i) de toepasselijke milieukwaliteitsnormen als bepaald op grond van artikel 2, lid 35, en bijlage V van Richtlijn
2000/60/EG voor organismen in kust- of territoriale wateren die grenzen aan de mariene regio of subregio, zowel
in water, sediment als biota, overschrijden, en/of
ii) als prioritaire stoffen worden opgesomd in bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG en verder worden geregeld bij Richtlijn
2008/105/EG, en die in de betrokken mariene regio, subregio of onderverdeling daarvan, worden geloosd, en/of
iii) vervuilende stoffen zijn waarvan de totale vrijkoming (daarin begrepen verliezen, lozingen of emissies) een belangrijk
risico kan betekenen voor het mariene milieu (zulks in verband met vroegere en huidige vervuiling) in de betrokken
mariene regio, subregio of onderverdeling daarvan, ook als gevolg van acute verontreiniging na een ongeval waarbij
bijvoorbeeld gevaarlijke of schadelijke stoffen betrokken zijn.
De voortgang bij de totstandkoming van de goede milieutoestand zal afhangen van het feit of de vervuiling geleidelijk
wordt tegengegaan, met name of de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het mariene milieu en hun biologische
effecten binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden, om ernstige effecten op of risico’s voor het mariene milieu te
voorkomen.
8.1. Concentratie van vervuilende stoffen
— Concentratie van de bovenvermelde vervuilende stoffen, gemeten in de relevante matrix (zoals biota, sediment en
water) zodat vergelijking met de beoordelingen in het kader van Richtlijn 2000/60/EG mogelijk is (8.1.1).
8.2. Effecten van vervuilende stoffen
— Niveaus van verontreinigingseffecten op de betrokken ecosysteemcomponenten, rekening houdend met de ge
selecteerde biologische processen en de taxonomische groepen waarvoor een oorzakelijk verband is vastgesteld
en waarop toezicht moet worden gehouden (8.2.1),
— Voorkomen, oorsprong (waar mogelijk) en omvang van significante ernstige verontreinigingen (bijvoorbeeld
vlekken van olie en olieproducten) en hun effect op biota die fysisch door deze verontreiniging worden getroffen
(8.2.2).
Beschrijvend element 9: Vervuilende stoffen in vis en andere visserijproducten voor menselijke consumptie overschrij
den niet de grenzen die door communautaire wetgeving of andere relevante normen zijn
vastgesteld.
(20) Zie de punten 3 en 4 van deel A.
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In de verschillende regio’s of subregio’s moeten de lidstaten eetbare weefsels (spieren, lever, hom, vlees, zachte stukken,
naar gelang van toepassing) van vissen, schaaldieren, weekdieren en stekelhuidigen, alsmede zeewieren die in de natuur
gevangen of geoogst worden, controleren op de mogelijke aanwezigheid van stoffen waarvoor maximumniveaus zijn
vastgesteld op Europees, regionaal of nationaal niveau voor producten die bestemd zijn voor menselijke consumptie.
9.1. Niveaus, aantal en frequentie van vervuilende stoffen
— Actuele niveaus van vervuilende stoffen die zijn opgespoord en aantal vervuilende stoffen die het bij regelgeving
bepaalde maximumniveau overschrijden (9.1.1),
— Frequentie van overschrijdingen van de bij regelgeving bepaalde niveaus (9.1.2).
Beschrijvend element 10: De eigenschappen van, en de hoeveelheden zwerfvuil op zee veroorzaken geen schade aan
het kust- en mariene milieu.
Bij de monitoringprogramma’s moet er rekening mee worden gehouden dat de verspreiding van afval erg varieert. Het is
noodzakelijk de activiteit die aan de basis ligt van het afval, te identificeren, en waar mogelijk ook de oorsprong ervan. Er
is nog steeds behoefte aan verdere ontwikkeling van verscheidene indicatoren, met name die met betrekking tot bio
logische effecten en met betrekking tot microdeeltjes, en aan een betere beoordeling van hun potentiële toxiciteit (21).
10.1. Kenmerken van afval in het mariene en kustmilieu
— Tendensen in de hoeveelheid afval die aanspoelt en/of langs kusten gedeponeerd wordt, daarin begrepen een
analyse van de samenstelling, de ruimtelijke spreiding en, waar mogelijk, de oorsprong ervan (10.1.1),
— Tendensen in de hoeveelheid afval in de waterkolom (ook drijvend aan de oppervlakte) en op de zeebodem,
daarin begrepen een analyse van de samenstelling, de ruimtelijke spreiding en, waar mogelijk, de oorsprong
ervan (10.1.2),
— Tendensen in de hoeveelheid, de spreiding en, waar mogelijk, de samenstelling van microdeeltjes (in het
bijzonder microplastic) (10.1.3).
10.2. Invloed van afval op het mariene leven
— Tendensen in de hoeveelheid en de samenstelling van het afval dat door zeedieren wordt opgenomen (bijvoor
beeld analyse van de maaginhoud) (10.2.1).
Deze indicator moet verder worden ontwikkeld op basis van de ervaring in bepaalde subregio’s (bijvoorbeeld Noordzee),
om hem te kunnen aanpassen voor toepassing in andere regio’s.
Beschrijvend element 11: De toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid, is op een niveau dat het mariene
milieu geen schade berokkent.
Samen met onderwaterlawaai, dat in Richtlijn 2008/56/EG benadrukt wordt, kunnen andere vormen van energie-input
onderdelen van mariene ecosystemen beïnvloeden, zoals thermische energie, elektromagnetische velden en licht. Er is nog
wetenschappelijke en technische vooruitgang nodig om de verdere ontwikkeling van criteria met betrekking tot dit
beschrijvende element te bevorderen (22), onder meer met betrekking tot de effecten van energie op het mariene leven
en relevante geluids- en frequentieniveaus (die eventueel moeten worden aangepast met inachtneming van het vereiste
inzake regionale samenwerking). Op dit moment is de meting van onderwaterlawaai aangemerkt als eerste prioriteit met
betrekking tot de beoordeling en monitoring (23), maar verdere ontwikkeling is vereist, onder meer wat het in kaart
brengen ervan („mapping”) betreft. Antropogene geluiden kunnen van korte duur zijn (bijvoorbeeld impulsgeluiden, zoals
geluid door seismisch onderzoek, heiwerken bij de bouw van windmolenparken en platforms, en explosies) of van lange
duur (bijvoorbeeld ononderbroken geluiden, zoals bagger-, scheeps- en energie-installaties), waardoor zij organismen op
verschillende manieren kunnen beïnvloeden. De meeste commerciële activiteiten die hoge geluidsniveaus met zich bren
gen in relatief grote gebieden, moeten onder gereguleerde omstandigheden en met een vergunning worden uitgevoerd. Dit
biedt kansen om coherente voorschriften op te stellen en te coördineren voor het meten van die luide impulsgeluiden.
11.1. Spreiding in tijd en plaats van luide impulsgeluiden met een lage of middenfrequentie
— Aantal dagen en de spreiding over een kalenderjaar, in gebieden van een bepaalde oppervlakte en de ruimtelijke
spreiding daarvan, waarin antropogene geluidsbronnen de niveaus overschrijden die waarschijnlijk een ernstige
invloed op zeedieren zullen hebben, gemeten als geluidblootstellingsniveau (in dB re 1μPa2s) of piekgeluids
belasting (in dB re 1μPapiek) op één meter, gemeten over de frequentieband 10 Hz tot 10 kHz (11.1.1).
11.2. Ononderbroken geluid met een lage frequentie
— Tendensen in de omgevingslawaainiveaus binnen de 1/3-octaafbanden 63 en 125 Hz (centrale frequentie) (re
1μPa RMS; gemiddeld geluidsniveau in deze octaafbanden gedurende een jaar), gemeten via waarnemingscentra
en/of aan de hand van modellen, naargelang van het geval (11.2.1).

(21) Zie de overwegingen 3 en 4.
(22) Zie de overwegingen 3 en 4.
(23) Zie punt 9 van deel A.
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