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I
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 595/2008
av den 16 juni 2008
om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans
autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter
EUROPEISKA
UNIONENS
FÖRORDNING

RÅD

HAR

ANTAGIT

fram i enlighet med principerna i kommissionens meddelande från 1998 om autonom befrielse från tullar och
kvoter (2).

DENNA

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 26,

(5)

Förordning (EG) nr 1255/96 bör därför ändras i enlighet
med detta.

med beaktande av kommissionens förslag, och

(6)

Med beaktande av denna förordnings ekonomiska betydelse är det nödvändigt att åberopa undantaget om
brådskande fall i punkt I.3 i det till fördraget om Europeiska unionen och fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna fogade protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen.

(7)

Eftersom de tillfälliga upphävanden som fastställs i denna
förordning måste börja gälla från och med den 1 juli
2008, bör denna förordning tillämpas från och med
samma dag och träda i kraft omedelbart.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Det ligger i gemenskapens intresse att helt eller delvis
tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans autonoma
tullsatser för ett antal nya produkter som inte förtecknas
i bilagan till rådets förordning (EG) nr 1255/96 (1).

KN- och and Taric-numren 5603 12 10 20 och
8504 40 84 20 för två produkter som förtecknas i bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 bör utgå ur förteckningen, eftersom det inte längre ligger i gemenskapens
intresse att tillfälligt upphäva Gemensamma tulltaxans
autonoma tullsatser för dessa produkter.

För åtta produkter är det dessutom nödvändigt att ändra
beskrivningen för att ta hänsyn till den tekniska produktutvecklingen och ekonomiska trender på marknaden.
Dessa produkter bör anses ha utgått ur förteckningen
och bör således införas i förteckningen som nya produkter.

För att se till att tekniska och ekonomiska förändringar
beaktas visar erfarenheten att det är nödvändigt att ange
när de tillfälliga upphävanden som förtecknas i förordning (EG) nr 1255/96 löper ut. Detta bör inte utesluta att
vissa åtgärder upphävs i förtid eller fortsätter att gälla
efter denna period, om ekonomiska skäl för detta läggs
EGT L 158, 29.6.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1527/2007 (EUT L 349, 31.12.2007, s. 7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1255/96 ska ändras på följande
sätt:
1. De produktrader som förtecknas i bilaga I till den här förordningen ska införas.
2. De produktrader vars KN- och Taric-nummer anges i bilaga
II till den här förordningen ska utgå.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.
(2) EGT C 128, 25.4.1998, s. 2.

L 164/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 16 juni 2008.
På rådets vägnar
D. RUPEL

Ordförande
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BILAGA I
Produkter som avses i artikel 1.1:
Autonom
tullsats

Giltighetstid

10 % (2)

1.7.2008-31.12.2012

Natriumhypofosfitmonohydrat

0%

1.7.2008-31.12.2012

10

Dinatriumdisilikat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2841 80 00

10

Diammoniumvolframat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2850 00 20

30

Titannitrid med en partikelstorlek på högst
250 nm

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

82

Natriumtoluen-4-sulfinat

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2930 90 85

83

Metyl-p-tolylsulfon

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 2934 20 80

40

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on
non (BIT))

(Bensisotiazoli-

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3808 93 15

10

Beredning på basis av ett koncentrat innehållande minst 45 viktprocent men högst 55
viktprocent av det aktiva växtbekämpningsmedlet Penoxsulam i form av vattensuspension

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 19 90

41

Katalysatorer i form av tabletter, bestående
av 60 viktprocent (± 2 %) kopparoxid på en
bärare av aluminiumoxid

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3815 90 90

85

Katalysatorer baserade på aluminiumsilikat
(zeolit), för alkylering av aromatiska kolväten, transalkylering av alkylaromatiska kolväten eller oligomerisering av olefiner (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 3824 90 97

70

Pasta innehållande minst 75 viktprocent
men högst 85 viktprocent koppar, även innehållande oorganiska oxider, etylcellulosa
och ett lösningsmedel

0%

1.7.2008-31.12.2012

KN-nummer

TARIC

Beskrivning

ex 2008 60 19

30

ex 2008 60 39

30

Söta körsbär med tillsats av alkohol, med
eller utan ett sockerinnehåll av 9 viktprocent, med en diameter av högst 19,9 mm
med kärna, avsedda för tillverkning av chokladvaror (1)

ex 2835 10 00

10

ex 2839 19 00
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TARIC

Beskrivning

78

Blandning av fytosteroler utvunna ur trä och
träbaserade oljor (tallolja), i form av pulver
med en partikelstorlek på högst 300 μm,
innehållande

25.6.2008

Autonom
tullsats

Giltighetstid

0%

1.7.2008-31.12.2012

— minst 60, men högst 80 viktprocent sitosteroler,
— högst 15 viktprocent kampesteroler,
— högst 5 viktprocent stigmasteroler, och
— högst 15 viktprocent beta-sitostanoler

ex 3904 10 00

20

Polyvinylkloridpulver, inte blandat med
andra ämnen, med en polymeriseringsgrad
på 1 000 (± 100) monomera enheter, en
värmegenomgångskoefficient (K-värde) på
60 eller mer, men högst 70, en bulkdensitet
på 0,35 g/cm3 eller mer, men högst 0,55 g/
cm3, ett innehåll av flyktiga ämnen på
mindre än 0,35 viktprocent, en genomsnittlig kornstorlek på 40 μm eller mer, men
högst 70 μm, där av en fraktion högst 1
viktprocent inte passerar genom en sikt
med maskstorleken 120 μm, ej innehållande
vinylacetatmonomerer, avsett att användas
för tillverkning av batteriseparatorer (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 av akrylskum, överdraget på ena sidan
med ett självhäftande skikt som aktiveras
genom värme eller med ett självhäftande
tryckkänsligt akrylskikt och på den andra
sidan med ett självhäftande tryckkänsligt akrylskikt och en avdragbar skyddsfilm, med
en vidhäftningsgrad (peel adhesion) vid en
vinkel av 90 o av mer än 25 N/cm (bestämd
enligt ASTM D 3330-metoden)

ex 3919 90 69

97

Rullar med biaxiellt orienterad polypropenfilm

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

— självhäftande,
— med en bredd av 363 mm eller mer, men
högst 507 mm,
— med en total filmtjockhet på 10 μm eller
mer, men högst 100 μm,
avsedda att användas för att skydda LCDdisplayer vid tillverkningen av LCD-moduler (1)

ex 3920 62 19

80

ex 3920 62 19

82

Film av polyetentereftalat, med en tjocklek
av högst 20 μm, belagd på båda sidor med
ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris vari kiseldioxid är utspridd, med en
tjocklek på högst 2 μm

25.6.2008
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Autonom
tullsats

Giltighetstid

Film av polyamid, med en tjocklek av högst
20 μm, belagd på båda sidor med ett gasbarriärskikt bestående av en polymermatris
vari kiseldioxid är utspridd, med en tjocklek
på högst 2 μm

0%

1.7.2008-31.12.2012

Bondad duk, med en vikt av högst 20 g/m2,
innehållande spritsbondade och smältblåsta
fibrer sammansatta i skikt där de två yttersta
skikten innehåller tunna ändlösa fibrer
(minst 10 μm, men högst 20 μm i diameter)
och det inre skiktet innehåller ytterst tunna
ändlösa fibrer (minst 1 μm, men högst 5 μm
i diameter), för tillverkning av blöjor och
blöjinlägg för spädbarn och liknande hygienprodukter (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

Bondad duk:

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

0%

1.7.2008-31.12.2012

TARIC

Beskrivning

ex 3920 92 00

30

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

— med en vikt av 30–60

g/m2,

— som innehåller fibrer av polypropen eller
av polypropen och polyeten,
— även tryckt,
— vars yta på ena sidan till 65 % är försedd med runda noppor med en diameter på 4 mm, bestående av fastsatta, upphöjda, obondade krusiga fibrer, lämpliga för att fastgöra extruderade hakar, och till 35 % består av
bondat material,
— vars andra sida har en mjuk otexturerad yta,
avsedd att användas vid tillverkning av blöjor och blöjinlägg för spädbarn och liknande
hygienprodukter (1)

ex 7005 10 25

10

Flytglas
— med en tjocklek av minst 2,0 mm men
inte mer än 2,4 mm,
— på ena sidan belagd med ett reflekterande
skikt av tenndioxid med tillsats av fluor

ex 7005 10 30

10

Flytglas
— med en tjocklek av minst 4,0 mm men
inte mer än 4,2 mm,
— med en ljustransmission på minst 91 %
mätt med hjälp av en ljuskälla av typ D,
— på ena sidan belagd med ett reflekterande
skikt av tenndioxid med tillsats av fluor
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TARIC

60

46

Beskrivning

Plattor av sodaglas med

25.6.2008

Autonom
tullsats

Giltighetstid

0%

1.7.2008-31.12.2012

— en undre kyltemperatur på mer än
570 °C,
— en tjocklek av minst 1,7 mm men inte
mer än 2,9 mm,
— måtten
1 144
mm
(± 0,5 mm) × 670 mm (± 0,5 mm) eller
1 164 mm (± 0,5 mm) × 649 mm
(± 0,5 mm)
och
— även innehållande:
— ett skikt av indium-tenn-oxid, eller
— ett elektrodnät gjort av silverpasta och
täckt av dielektriskt material

ex 7007 19 20

20

Platta av härdat eller delvis härdat glas med
ett diagonalmått av minst 81 cm men inte
mer än 186 cm, med ett eller flera polymerskikt, även målad eller med färgad eller svart
keramik runt kanterna, för användning vid
tillverkning av varor enligt nr 8528 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 7606 12 10

10

Band av en legering av aluminium och magnesium, innehållande efter vikten räknat:

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

— minst 93,3 % aluminium,
— minst 2,2 % men högst 5 % magnesium,
och
— högst 1,8 % andra legeringsämnen,
på rullar, med en tjocklek av minst 0,14 mm
men högst 0,40 mm och en bredd av minst
12,5 mm men högst 89 mm, med en draghållfasthet av minst 285 N/mm2 och en
brottöjning av minst 1,0 %

ex 7607 20 99

10

Aluminiumlaminerad folie med en sammanlagd tjocklek av högst 0,123 mm, bestående
av ett aluminiumskikt med en tjocklek av
högst 0,040 mm, folier av polyamid och
polypropen och ett skyddande skikt mot
korrosion genom fluorvätesyra, för användning vid tillverkning av litium-polymerbatterier (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 30

10

Stänger av titanlegering enligt standard EN
2002-1 eller EN 4267

0%

1.7.2008-31.12.2012

25.6.2008
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Autonom
tullsats

Giltighetstid

Stång och tråd av titan- och aluminiumlegering, med en aluminiumhalt på minst 1 men
inte mer än 2 viktprocent, för användning
vid tillverkning av ljuddämpare och avgasrör
enligt nr 8708 92 eller 8714 19 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

Legeringar av titan och kisel, innehållande
minst 0,15 och högst 0,60 viktprocent kisel,
i form av plåt eller band, för tillverkning av

0%

1.7.2008-31.12.2012

TARIC

Beskrivning

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

30

— avgassystem för förbränningsmotorer, eller
— rör enligt nr 8108 90 60 (1)

ex 8108 90 50

40

Plåt av titanlegering för tillverkning av konstruktionsdelar till luftfartyg (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8108 90 50

50

Plåt, band och folier av en titan-, kopparoch nioblegering, med en kopparhalt på
minst 0,8 men inte mer än 1,2 viktprocent,
och en niobhalt på minst 0,4 men inte mer
än 0,6 viktprocent

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8113 00 90

10

Bärarplatta
av
aluminium-kiselkarbid
(AlSiC-9) för elektroniska kretsar

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 33 90

10

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning
och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av
minst 300 cm3 och en effekt av minst 6
kW men högst 20,0 kW, för framställning
av
— med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare)
enligt nr 8433 11 51,
— traktorer enligt nr 8701 90 11 vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning,
— slåttermaskiner med fyrtaktsmotor med
en cylindervolym av minst 300 cm3 enligt nr 8433 20 10, eller
— snöplogar och snöslungor enligt nr
8430 20 (1)

ex 8407 90 10

20

Tvåtakts förbränningsmotorer, med en cylindervolym av högst 125 cm3, för tillverkning
av gräsklippare enligt nr 8433 11 eller snöplogar och snöslungor enligt nr 8430 20 (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

ex 8536 69 90

20

Kontaktdon för användning vid tillverkning
av LCD-televisionsmottagare (1)

0%

1.7.2008-31.12.2012

L 164/8

SV

KN-nummer

Europeiska unionens officiella tidning

25.6.2008

Autonom
tullsats

Giltighetstid

Polariserande film, även på rullar, på ena
eller båda sidorna förstärkt med ett genomsynligt material

0%

1.7.2008-31.12.2012

Modul för bakgrundsbelysning med en längd
av minst 300 mm men högst 600 mm,
baserad på en belysningsanordning bestående av en serie av minst 3 men högst
9 specifika röda, gröna och blå enchipslysdioder som monterats på ett kretskort, med
belysningen kopplad till den platta tv-apparatens fram- och/eller baksida (1)

0%

1.7.2008-31.12.2008

TARIC

Beskrivning

ex 9001 20 00

10

ex 9405 40 39

10

(1) För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i särskilda gemenskapsbestämmelser är uppfyllda (se artiklarna 291–300 i
kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 – EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).
(2) Den särskilda tilläggstullen är tillämplig.
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BILAGA II
Produkter som avses i artikel 1.2:
KN-nummer

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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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 596/2008
av den 24 juni 2008
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
produkter och de perioder som anges i bilagan till den
förordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(2)

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt
och grönsakter (1), särskilt artikel 138.1, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förordning (EG) nr 1580/2007 skall fastställas enligt tabellen i bilagan.

av följande skäl:
(1)

Vid tillämpningen av dessa kriterier bör schablonvärdena
vid import fastställas till de nivåer som anges i bilagan till
denna förordning.

I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning
av resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan kriterierna för kommissionens fastställande
av schablonvärdena vid import från tredje land för de

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 juni 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.
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BILAGA
till kommissionens förordning av den 24 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för
bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

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) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 597/2008
av den 24 juni 2008
om ändring av förordning (EG) nr 372/2007 om fastställande av tillfälliga migrationsgränser för
mjukgörare i lockpackningar avsedda att komma i kontakt med livsmedel
(Text av betydelse för EES)

specifika migrationsgränser för den totala mängden av
vissa mjukgörare i packningar i lock som kommer i
kontakt med feta livsmedel så att den fria omsättningen
för dessa produkter inte äventyras, att de lock och livsmedel som utgör en betydande risk omedelbart tas bort
från marknaden och att industrin samtidigt får tillräckligt
med tid för att färdigutveckla packningar som överensstämmer med de specifika migrationsgränserna i direktiv
2002/72/EG, ändrat genom direktiv 2007/19/EG. Denna
övergångsperiod fastställdes att gälla till och med den
30 juni 2008.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material
och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och
89/109/EEG (1), särskilt artikel 5.1, och

(3)

I december 2007 underrättade livsmedels- och lockproducenterna kommissionen om att det i slutet av juli
2008 inte kommer att finnas tillräckligt många lock på
marknaden som har testats och befunnits uppfylla kraven
i direktiv 2002/72/EG, så att livsmedelsindustrin kan paketera problematiska livsmedel såsom livsmedel i olja,
pesto och feta såser. Man har utvecklat vissa lösningar,
men de fungerar inte för alla produkter. Andra lösningar
tillverkas inte i alla lockstorlekar. För flera lösningar finns
det ännu inga uppgifter om förseglingens hållbarhet och
migrationsnivåerna under långvarig förvaring.

(4)

Först från och med juli 2008 kommer det att börja
finnas lock som uppfyller kraven i direktiv
2007/19/EG, och vid samma tidpunkt kommer livsmedelsindustrin att kunna testa möjliga locklösningar. Med
tanke på att feta livsmedelsprodukter som förpackas med
dessa lock är säsongsprodukter och att livsmedelsproducenterna behöver en viss tid för att prova och välja ut
den lösning som passar deras produkter, är det nödvändigt att fastställa ytterligare en övergångsperiod under
vilken lock som uppfyller kraven i förordning (EG) nr
372/2007 genom undantag från artikel 3.1 tredje stycket
led b i direktiv 2007/19/EG får användas till förpackning
av livsmedel. Övergångsperioden bör i överensstämmelse
med samma stycke led d sluta den 30 april 2009.

(5)

Förordning (EG) nr 372/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

av följande skäl:

(1)

(2)

I kommissionens direktiv 2007/19/EG av den 2 april
2007 om ändring av direktiv 2002/72/EG om material
och produkter av plast som är avsedda att komma i
kontakt med livsmedel och av rådets direktiv
85/572/EEG om förteckning över simulatorer som skall
användas för undersökning av migration av beståndsdelar
i material och produkter av plast avsedda att komma i
kontakt med livsmedel (2) klargörs att packningar till lock
omfattas av tillämpningsområdet för kommissionens direktiv 2002/72/EG (3). I direktivet fastslås att medlemsstaterna senast den 1 maj 2008 måste anta åtgärder som
medger fri omsättning av packningar till lock om de
uppfyller kravet på specifik migrationsgräns som fastställs
i direktiv 2002/72/EG i dess ändrade lydelse. I artikel 3.1
tredje stycket led b i direktiv 2007/19/EG föreskrivs att
medlemsstaterna från och med den 1 juli 2008 ska förbjuda tillverkning och import av lock med en packning
som inte överensstämmer med begränsningarna och specifikationerna.

Kommissionens förordning (EG) nr 372/2007 (4) reglerar
utsläppandet på marknaden av sådana packningar till
lock som avses i artikel 3.1 tredje stycket led b i direktiv
2007/19/EG under en övergångsperiod i avvaktan på att
direktivet genomförs. I förordningen fastställs tillfälliga

(1) EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.
(2) EUT L 91, 31.3.2007, s. 17. Rättat i EUT L 97, 12.4.2007, s. 50.
(3) EGT L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/39/EG (EUT L 63, 7.3.2008, s. 6).
(4) EUT L 97, 12.4.2007, s. 9.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 372/2007 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 1 ska ersättas med följande:

L 164/13

ningar som utgör packningar i dessa lock, som tillsammans
består av två eller flera skikt av olika typer av material,
släppas ut på gemenskapsmarknaden om de överensstämmer
med de begränsningar och specifikationer som anges i bilagan till denna förordning.”
2. I artikel 2 ska ”den 30 juni 2008” ersättas med ”den 30 april
2009”.

”Artikel 1
Genom undantag från artikel 3.1 tredje stycket led b i direktiv 2007/19/EG får lock med plastskikt eller plastbelägg-

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 598/2008
av den 24 juni 2008
om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 om handelsnormer för ägg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

För att undvika att ägg som produceras i gemenskapen
och ägg som importeras inte behandlas på samma sätt
när övergångsperioden löper ut, bör denna förordning
tillämpas från och med den 1 juli 2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (enda förordning om den gemensamma
organisationen
av
marknaderna) (1),
särskilt
artikel 121 d jämförd med artikel 4, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
av följande skäl:
(1)

Efter förenklingen av handelsnormerna för ägg bör medlemsstaterna bevilja undantag från kraven på märkning
endast när aktörerna begär det. För att göra det möjligt
för medlemsstaternas förvaltningar att genomföra de nya
bestämmelserna har emellertid en rimlig övergångsperiod
på ett år, avseende tiden 1 juli 2007–30 juni 2008,
införts för märkning av ägg producerade i gemenskapen
eller tredjeland och avsedda för bearbetning; övergångsperioden fastställs i artikel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 557/2007 av den 23 maj 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1028/2006 om handelsnormer för ägg (2).

Artikel 11 i förordning (EG) nr 589/2008 ska ersättas med
följande:
”Artikel 11
Märkning av ägg
livsmedelsindustrin

(3)

(4)

Från och med den 1 juli 2008 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna undanta gemenskapsägg avsedda för bearbetning från kravet på märkning. Liknande
bestämmelser är inte planerade för produkter som importeras från tredjeland. I enlighet med principen om
nationell behandling, som fastställs i artikel 2.1 i avtalet
om tekniska handelshinder, bör sådana eventuella undantag från märkning utan diskriminering även tillämpas på
produkter som importeras från tredjeland.
När undantag från märkning beviljas bör även bestämmelser fastställas för att kontrollera den faktiska slutliga
bestämmelseorten för sådana omärkta ägg avsedda för
livsmedelsindustrin.
Förordning (EG) nr 589/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 (EUT L 149,
7.6.2008, s. 61).
2
( ) EUT L 132, 24.5.2007, s. 5. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1336/2007 (EUT L 298, 16.11.2007, s. 3). Med verkan från
och med den 1 juli 2008 ersätts förordning (EG) nr 557/2007 av
förordning (EG) nr 589/2008 (EUT L 163, 24.6.2008, s. 6).

levereras

direkt

till

1.
Om inget annat föreskrivs i hälsoskyddslagstiftningen
får medlemsstaterna, när aktörerna begär det, bevilja dem
undantag från märkningskraven i punkt A.III.1 i bilaga XIV
och punkt A.IV.3 i bilaga XIV till förordning (EG)
nr 1234/2007 när äggen levereras från en produktionsenhet
direkt till livsmedelsindustrin.
2.

(2)

som

I de fall som avses i första stycket

a) ska de medlemsstater där produktionsenheten är belägen
innan någon leverans äger rum vederbörligen informera
de beröriga myndigheterna i berörda medlemsstater om
att undantaget från märkning har beviljats,
b) ska äggen, när undantaget omfattar en leverantör som är
belägen i ett tredjeland, levereras till industrin först när
deras slutliga bestämmelseort inför bearbetningen har
kontrollerats av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljade undantaget,
c) ska hela ansvaret för leveransen ligga hos aktören inom
livsmedelsindustrin, som också åtar sig att endast använda
äggen för bearbetning.”
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2008.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 599/2008
av den 24 juni 2008
om rättelse av förordning (EG) nr 412/2008 om öppnande och förvaltning av en importtullkvot för
fryst kött av nötkreatur och andra oxdjur avsett för bearbetning
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

Förordning (EG) nr 412/2008 bör därför rättas med avseende på detta.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (1), särskilt artikel 32.1, och

Artikel 1
Bilaga II till förordning (EG) nr 412/2008 ska ersättas med
texten i bilagan till denna förordning.

av följande skäl:
(1)

I bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr
412/2008 (2) görs en felaktig hänvisning till förordning
(EG) nr 382/2008.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 98/2008 (EUT L 29, 2.2.2008,
s. 5). Förordning (EG) nr 1254/1999 kommer från och med den
1 juli 2008 att ersättas av förordning (EG) nr 1234/2007 (EUT
L 299, 16.11.2007, s. 1).
(2) EUT L 125, 9.5.2008, s. 7.
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BILAGA
”BILAGA II
Uppgifter som avses i artikel 9.3 c
— på bulgariska:

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

— på spanska:

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

— på tjeckiska:

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

— på danska:

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

— på tyska:

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

— på estniska:

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

— på grekiska:

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

— på engelska:

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

— på franska:

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

— på italienska:

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

— på lettiska:

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

— på litauiska:

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

— på ungerska:

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

— på maltesiska:

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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— på nederländska:

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

— på polska:

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

— på portugisiska:

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

— på rumänska:

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

— på slovakiska:

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

— på slovenska:

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

— på finska:

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

— på svenska:

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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DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/56/EG
av den 17 juni 2008
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv
om en marin strategi)
(Text av betydelse för EES)

sin påverkan på de marina vattnen, oberoende av var
effekterna förekommer.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

(3)

Den marina miljön är ett värdefullt arv som måste skyddas, bevaras och om möjligt återställas med det slutliga
målet att bevara den biologiska mångfalden och skapa
variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är
rena, friska och produktiva. Detta direktiv bör i det avseendet bland annat främja en integrering av miljöhänsyn
i all relevant politik och utgöra miljöpelaren i Europeiska
unionens framtida havspolitik.

(4)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr
1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av
gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (4) har en
temainriktad strategi för skydd och bevarande av den
marina miljön utarbetats med det övergripande målet
att främja ett hållbart utnyttjande av haven och bevara
de marina ekosystemen.

(5)

Utvecklingen och genomförandet av den temainriktade
strategin bör syfta till bevarande av de marina ekosystemen. Detta tillvägagångssätt bör omfatta skyddade områden och behandla all mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön.

(6)

Inrättandet av marina skyddsområden, inbegripet områden som redan utsetts eller områden som kommer att
utses enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
växter (5) (nedan kallat livsmiljödirektivet), rådets direktiv
79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda
fåglar (6) (nedan kallat fågeldirektivet), och enligt internationella eller regionala avtal till vilka Europeiska gemenskapen eller de berörda medlemsstaterna är parter, är ett
viktigt bidrag när det gäller att uppnå en god miljöstatus
enligt detta direktiv.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

(1)

(2)

Marina vatten under Europeiska unionens medlemsstaters
suveränitet och jurisdiktion inbegriper Medelhavet, Östersjön, Svarta havet och nordöstra Atlanten samt vattnen
runt Azorerna, Madeira och Kanarieöarna.

Det är uppenbart att den belastning som de marina naturresurserna och de marina ekosystemtjänsterna utsätts
för ofta är alltför stor och att gemenskapen måste minska

(1) EUT C 185, 18.8.2006, s. 20.
(2) EUT C 206, 29.8.2006, s. 5.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 14 november 2006 (EUT C 314
E, 21.12.2006, s. 86), rådets gemensamma ståndpunkt av den
23 juli 2007 (EUT C 242 E, 16.10.2007, s. 11) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjord i EUT). Rådets beslut av den 14 maj 2008.

(4) EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
(5) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2006/105/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 368).
(6) EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv
2006/105/EG.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Att inrätta sådana skyddade områden enligt detta direktiv
kommer att vara ett viktigt steg för att uppfylla de åtaganden som gjorts vid världstoppmötet om hållbar utveckling och i konventionen om biologisk mångfald,
godkänd genom rådets beslut 93/626/EEG (1), och kommer att bidra till att skapa ett sammanhängande och
representativt nätverk med sådana områden.

portionerliga i förhållande till risken, förutsatt att alla
beslut om att inte vidta någon åtgärd är vederbörligen
motiverade.

(12)

Kustvatten, inbegripet deras havsbotten och underliggande jordlager, är en integrerad del av den marina miljön, och bör som sådana också omfattas av detta direktiv,
såvida särskilda aspekter av den marina miljöns miljöstatus inte redan behandlas i direktiv Europaparlamentets
och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000
om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
vattenpolitikens område (2) eller i annan gemenskapslagstiftning, för att säkerställa att åtgärderna kompletterar
varandra samtidigt som onödiga dubbleringar undviks.

(13)

På grund av den marina miljöns gränsöverskridande karaktär bör medlemsstaterna samarbeta för att se till att
utarbetandet av de marina strategierna samordnas inom
varje marin region eller delregion. Eftersom marina regioner och delregioner delas både med andra medlemsstater och med tredjeländer, bör medlemsstaterna göra
sitt yttersta för att säkerställa nära samordning med alla
berörda medlemsstater och tredjeländer. Om det är lämpligt och praktiskt genomförbart, bör befintliga institutionella strukturer i de marina regionerna eller delregionerna, särskilt regionala havskonventioner, användas för
att säkerställa denna samordning.

(14)

Medlemsstater som gränsar till samma marina region
eller delregion som omfattas av detta direktiv bör, om
havets tillstånd är så kritiskt att det krävs omedelbara
insatser, eftersträva att enas om en åtgärdsplan i vilken
ingår ett tidigareläggande av åtgärdsprogrammen. I sådana fall bör kommissionen uppmanas att överväga tillhandahållande av stöd till medlemsstaterna för deras förstärkta insatser för att förbättra den marina miljön genom att göra den berörda regionen till ett pilotprojekt.

(15)

Alla medlemsstater har inte marina vatten enligt definitionen i detta direktiv, och därför bör verkan av de bestämmelser i detta direktiv som uteslutande riktar sig till
medlemsstater som har marina vatten begränsas till dessa
medlemsstater.

(16)

Eftersom åtgärder på internationell nivå är nödvändiga
för att uppnå samarbete och samordning, bör detta direktiv ytterligare stärka samstämmigheten i gemenskapens
och medlemsstaternas bidrag enligt internationella avtal.

Genom att tillämpa en ekosystembaserad strategi för förvaltning av mänskliga aktiviteter samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina varor och tjänster möjliggörs,
bör man prioritera insatser som syftar till att uppnå eller
upprätthålla en god miljöstatus i gemenskapens marina
miljö, att fortsätta skydda och bevara denna miljö och se
till att vidare försämring förhindras.

För att nå dessa mål krävs ett tydligt och sammanhållet
regelverk. Denna ram bör bidra till samstämmighet mellan olika politikområden och främja integrering av miljöfrågor i annan politik, såsom den gemensamma fiskeripolitiken, den gemensamma jordbrukspolitiken och annan relevant gemenskapspolitik. Regelverket bör ge en
övergripande handlingsram och bidra till att de åtgärder
som vidtas är samordnade, konsekventa och väl integrerade med åtgärder enligt annan gemenskapslagstiftning
och internationella avtal.

De varierande förhållandena, problemen och behoven i
de marina regioner eller delregioner som utgör gemenskapens marina miljö kräver olika och specifika lösningar. Denna mångfald bör beaktas i alla skeden av
utarbetandet av marina strategier, men särskilt vid utarbetande, planering och genomförande av åtgärder för att
uppnå ett en god miljöstatus i gemenskapens marina
miljö på nivån marina regioner och delregioner.

Varje medlemsstat bör därför för sina marina vatten utarbeta en marin strategi som, samtidigt som den är specifik för medlemsstatens egna vatten, återspeglar de aspekter som gäller för hela den berörda marina regionen
eller delregionen. De marina strategierna bör leda till
genomförandet av åtgärdsprogram som är utformade
för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus. Medlemsstaterna bör dock inte åläggas att vidta särskilda
åtgärder när det inte finns någon betydande risk för
den marina miljön eller när kostnaderna skulle var opro-

(1) EGT L 309, 13.12.1993, s. 1.
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(2) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2008/32/EG (EUT L 81, 20.3.2008, s. 60).
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(18)

(19)

(1)
(2)
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från
1995,
godkända
genom
rådets
beslut
1999/802/EG (6), liksom dess protokoll om skyddet av
Medelhavet mot förorening från landbaserade källor, godkänt genom rådets beslut 83/101/EEG (7), och ändringarna i detta från 1996, godkända genom rådets beslut
1999/801/EG (8). Detta direktiv bör också bidra till uppfyllandet av medlemsstaternas skyldigheter enligt konventionen om skydd av Svarta havet mot föroreningar, enligt
vilken de har gjort betydande åtaganden när det gäller
skyddet av den marina miljön mot förorening och i vilken gemenskapen ännu inte är part men har observatörsstatus.

Gemenskapen och dess medlemsstater är alla parter i
Förenta nationernas havsrättskonvention, godkänd genom rådets beslut 98/392/EG av den 23 mars 1998
om Europeiska gemenskapens ingående av Förenta nationernas havsrättskonvention och avtalet av den 28 juli
1994 om genomförande av del XI i denna konvention (1). Gemenskapens och dess medlemsstaters skyldigheter enligt dessa avtal bör därför beaktas fullt ut i detta
direktiv. Utöver de bestämmelser som gäller för parternas
marina vatten omfattar havsrättskonventionen allmänna
skyldigheter för att se till att verksamheter under en parts
jurisdiktion eller kontroll inte orsakar skada utanför dess
marina vatten, och för att undvika att skador eller faror
överförs från ett område till ett annat eller att en typ av
förorening omvandlas till en annan.

Detta direktiv bör också stödja gemenskapens tydliga
ställningstagande inom ramen för konventionen om biologisk mångfald, när det gäller att hejda förlusten av
biologisk mångfald, få till stånd ett bevarandeinriktat
och hållbart utnyttjande av den marina biologiska mångfalden och skapa ett globalt nätverk av skyddade marina
områden senast 2012. Det bör också bidra till uppnåendet av de mål som beslutades vid det sjunde partsmötet
om konventionen om biologisk mångfald. Mötet antog
ett omfattande arbetsprogram om biologisk mångfald i
hav och kustnära områden, med ett antal mål och verksamheter som syftar till att hejda förlusten av biologisk
mångfald nationellt, regionalt och globalt och till att
säkra de marina ekosystemens förmåga att tillhandahålla
varor och tjänster. Dessutom antogs ett arbetsprogram
om skyddade områden i syfte att inrätta och underhålla
ekologiskt representativa system av skyddade marina områden senast 2012. Medlemsstaternas skyldighet att utse
Natura 2000-områden enligt fågeldirektivets och livsmiljödirektivet kommer att ge ett viktigt bidrag till denna
process.

Detta direktiv bör bidra till uppfyllandet av gemenskapens och medlemsstaternas skyldigheter och viktiga åtaganden enligt flera tillämpliga internationella avtal om att
skydda den marina miljön från föroreningar. Det gäller
konventionen om skydd av Östersjöområdets marina
miljö, godkänd genom rådets beslut 94/157/EG (2), konventionen om skydd av den marina miljön i nordöstra
Atlanten, godkänd genom rådets beslut 98/249/EG (3),
inklusive dess nya bilaga V om skydd och bevarande
av ekosystem och biologisk mångfald i havsområdet
och härtill hörande tillägg 3, godkända genom rådets
beslut 2000/340/EG (4), konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och kustregion, godkänd genom
rådets beslut 77/585/EEG (5), och ändringarna i denna

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L

179, 23.6.1998, s. 1.
73, 16.3.1994, s. 19.
104, 3.4.1998, s. 1.
118, 19.5.2000, s. 44.
240, 19.9.1977, s. 1.
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(20)

Tredjeländer med marina vatten i samma marina region
eller delregion som en medlemsstat bör inbjudas att delta
i den process som anges i detta direktiv och därigenom
göra det lättare att uppnå god miljöstatus i den marina
regionen eller delregionen.

(21)

För att målen i detta direktiv ska kunna nås, är det
avgörande att integrera målsättningen vad gäller bevarandet, förvaltningsåtgärderna och övervaknings- och utvärderingsverksamheten för geografiska skyddsåtgärder, såsom särskilda bevarandeområden, särskilda skyddsområden eller marina skyddsområden.

(22)

Man bör även beakta den biologiska mångfalden och den
potential för marin forskning som djuphavsmiljöer erbjuder.

(23)

Eftersom åtgärdsprogram som genomförs inom de marina strategierna blir effektiva endast om de bygger på
goda kunskaper om den marina miljöns tillstånd i ett
visst område och om de för varje medlemsstat anpassas
så väl som möjligt till behoven i de aktuella vattnen och
med hänsyn till de allmänna förhållanden som råder i
den marina regionen eller delregionen, bör bestämmelser
införas om att på nationell nivå utarbeta en lämplig ram,
som bland annat omfattar marinvetenskaplig forskning
och övervakningsoperationer, för ett välgrundat beslutsfattande. På gemenskapsnivå bör stöd till tillhörande
forskning fortlöpande införlivas i forsknings- och utvecklingspolitiken. Erkännandet av de marina frågorna i
sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling är
ett viktigt steg i denna riktning.

(6) EGT L 322, 14.12.1999, s. 32.
(7) EGT L 67, 12.3.1983, s. 1.
(8) EGT L 322, 14.12.1999, s. 18.
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(24)
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emellertid erkännas att det kanske inte är möjligt att i alla
avseenden uppnå eller behålla god miljöstatus i alla marina vatten till 2020. Därför bör av rättviseskäl och med
avseende på genomförbarhet bestämmelser antas för sådana fall där medlemsstaten omöjligen kan nå den ambitionsnivå som krävs för att uppfylla de uppsatta miljömålen eller för att uppnå eller behålla god miljöstatus.

Som ett första steg i utformningen av åtgärdsprogrammen bör medlemsstaterna inom en marin region eller
delregion analysera de särdrag eller förhållanden som
råder i deras marina vatten samt belastningar och påverkan på dessa, identifiera de viktigaste faktorerna som
belastar och påverkar dessa vatten, och göra en ekonomisk och social analys av deras användning och av de
kostnader som förstöringen av den marina miljön för
med sig. De får använda bedömningar som redan har
gjorts i samband med de regionala havskonventionerna
som grund för sina analyser.

(25)

På grundval av dessa analyser bör medlemsstaterna sedan
fastställa ett antal faktorer som kännetecknar en god
miljöstatus i de marina vattnen. För detta ändamål bör
kriterier och metodstandarder utarbetas för att säkerställa
enhetlighet och möjliggöra jämförelse mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus
har uppnåtts. Dessa bör utarbetas i samarbete med alla
berörda parter.

(26)

Nästa steg i arbetet för att uppnå en god miljöstatus bör
vara att fastställa miljömål och program för löpande
övervakning, så att de marina vattnens tillstånd kan utvärderas regelbundet.

(27)

Medlemsstaterna bör därefter fastställa och genomföra
åtgärdsprogram som är utformade för att uppnå eller
upprätthålla en god miljöstatus i de berörda vattnen
och samtidigt tar hänsyn till befintliga gemenskapskrav
och internationella krav och behoven i den aktuella marina regionen eller delregionen. Åtgärderna bör utformas
på grundval av försiktighetsprincipen och principen om
förebyggande åtgärder, principen om att miljöskador i
första hand ska åtgärdas vid källan och principen om
att förorenaren betalar.

(28)

Med hänsyn till den precisa fokusering som krävs, är det
lämpligt att medlemsstaterna vidtar ovan nämnda åtgärder. För att säkerställa samstämmighet i åtgärderna i gemenskapen som helhet och när det gäller åtaganden på
global nivå är det väsentligt att medlemsstaterna meddelar kommissionen vilka åtgärder som vidtas så att kommissionen kan bedöma samstämmigheten i åtgärderna i
hela den berörda marina regionen eller delregionen och i
förekommande fall kan ge vägledning om eventuella ändringar som behövs.

(29)

Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som behövs för att
uppnå eller behålla god miljöstatus i havsmiljön. Det bör

25.6.2008

(30)

I detta sammanhang bör bestämmelser fastställas för två
specialfall. Det första specialfallet avser en situation där
det är omöjligt för en medlemsstat att nå sina miljömål
på grund av åtgärder eller avsaknad av åtgärder som den
berörda medlemsstaten inte är ansvarig för, naturliga skäl
eller force majeure, åtgärder som medlemsstaten själv har
vidtagit i överordnat allmänt intresse som uppväger den
negativa miljöpåverkan, eller naturliga förutsättningar
som inte tillåter en snar förbättring av de marina vattnens tillstånd. Den berörda medlemsstaten bör dokumentera varför den anser att ett sådant specialfall har uppstått
och identifiera det berörda området och bör vidta lämpliga särskilda åtgärder för att fortsätta arbetet med att nå
miljömålen, förhindra en fortsatt försämring av de berörda marina vattnens tillstånd och mildra den negativa
påverkan inom den aktuella marina regionen eller delregionen.

(31)

Det andra specialfallet avser en situation där en medlemsstat konstaterar förekomsten av ett problem som påverkar miljöstatusen i dess marina vatten, eller i hela den
berörda marina regionen eller delregionen, men som inte
kan lösas med åtgärder på nationell nivå eller som har
anknytning till annan gemenskapspolitik eller till ett internationellt avtal. I ett sådant fall bör åtgärder vidtas för
att informera kommissionen om detta i samband med att
åtgärdsprogrammen anmäls och lämpliga rekommendationer göras till kommissionen och rådet i den händelse
gemenskapsåtgärder skulle behövas.

(32)

Den flexibilitet som införs för specialfall bör dock kontrolleras på gemenskapsnivå. För det första specialfallet är
det därför lämpligt att noggrant överväga effektiviteten av
de särskilda åtgärder som vidtas. Om medlemsstaten hänvisar till att en åtgärd har vidtagits på grund av tvingande
allmänintresse, bör kommissionen bedöma huruvida
eventuella modifieringar eller förändringar som gjorts
av den marina miljön till följd av denna åtgärd inte varaktigt omöjliggör eller äventyrar uppnåendet av en god
miljöstatus i den berörda marina regionen, i delregionen
eller i andra medlemsstaters marina vatten. Kommissionen bör ge vägledning om eventuella ändringar som behövs om den anser att de planerade åtgärderna är otillräckliga eller olämpliga för att garantera samstämmigheten i åtgärderna inom hela den marina regionen eller
delregionen.
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(33)

För det andra specialfallet bör kommissionen överväga
frågan och svara inom sex månader. I förekommande
fall bör kommissionen följa rekommendationerna från
den berörda medlemsstaten när den lägger fram förslag
i frågan till Europaparlamentet och rådet.

(34)

Med tanke på de marina ekosystemens dynamiska karaktär och naturliga föränderlighet, och eftersom belastning
och påverkan på ekosystemen kan variera i takt med
utvecklingen av olika mänskliga verksamheter och klimatförändringens effekter, är det av väsentlig betydelse
att inse att definitionen av god miljöstatus med tiden
eventuellt måste anpassas. Åtgärdsprogrammen för skyddet och förvaltningen av den marina miljön bör följaktligen vara flexibla och anpassningsbara och ta hänsyn till
den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Bestämmelser om att regelbundet uppdatera de marina strategierna
bör därför införas.

(35)

Bestämmelser bör också införas om att offentliggöra åtgärdsprogram och uppdateringar av dessa, och om att till
kommissionen lämna delrapporter med beskrivning av
programmens genomförande.

(36)

För att säkerställa allmänhetens aktiva deltagande i fastställandet, genomförandet och uppdateringen av marina
strategier bör bestämmelser införas om att ge allmänheten tillfredsställande information om de olika inslagen i
de marina strategierna eller om uppdateringen av dessa
samt, på begäran, relevanta uppgifter som använts för
utarbetandet av de marina strategierna i enlighet med
gemenskapens lagstiftning om allmänhetens tillgång till
miljöinformation.

(37)

Kommissionen bör lägga fram en första utvärderingsrapport om genomförandet av direktivet inom två år efter
det att alla åtgärdsprogram har mottagits, dock senast
2019. Kommissionen bör därefter lägga fram rapporter
vart sjätte år.

(38)

Det bör finnas bestämmelser om antagande av metodstandarder för bedömning av den marina miljöns tillstånd, övervakning, miljömål och om antagande av tekniska format för överföring och behandling av data i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av
en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (1).

(1) EUT L 108, 25.4.2007, s. 1.

L 164/23

(39)

Åtgärder som reglerar fiskeriförvaltning kan vidtas inom
ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, såsom
anges i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den
20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2), på grundval av vetenskaplig
rådgivning och i syfte att stödja uppnåendet av de mål
som behandlas i detta direktiv, inbegripet att helt stänga
av vissa områden för fiske för att göra det möjligt att
bevara eller återupprätta ekosystemens integritet, struktur
och funktion och, i förekommande fall, för att skydda,
bland annat, lekområden, uppväxtområden samt födosöksområden. Kontrollen av utsläpp och emissioner till
följd av användning av radioaktiva material regleras i
artiklarna 30 och 31 i Euratomfördraget och bör därför
inte behandlas i detta direktiv.

(40)

Den gemensamma fiskeripolitiken och en framtida reform av denna bör beakta fiskets inverkan på miljön
och målen i detta direktiv.

(41)

Om medlemsstaterna anser att åtgärder på de ovannämnda områdena eller andra områden med anknytning
till annan gemenskapspolitik eller ett internationellt avtal
är önskvärda, bör de utarbeta lämpliga rekommendationer till gemenskapsåtgärder.

(42)

Den allvarliga oro som framför allt på grund av klimatförändringarna råder för miljön i de arktiska vattnen,
som är en marin miljö av särskild betydelse som gränsar
till gemenskapen, måste bedömas av gemenskapsinstitutionerna och kan kräva att åtgärder vidtas för att säkerställa att den arktiska regionens miljö skyddas.

(43)

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att skydda
och bevara den marina miljön, att förhindra att den försämras och att där så är praktiskt möjligt återställa denna
miljö på områden där den har påverkats negativt, inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
och de därför, på grund av direktivets omfattning och
verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(44)

Åtgärdsprogram och efterföljande åtgärder från medlemsstaternas sida bör grundas på en ekosystembaserad strategi för förvaltningen av mänskliga aktiviteter och på de
principer som avses i artikel 174 i fördraget, särskilt
försiktighetsprincipen.

(2) EGT L 358, 31.12.2002, s. 59. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 865/2007 (EUT L 192, 24.7.2007, s. 1).
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(47)

(48)
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Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (1),
särskilt artikel 37, som syftar till att främja integreringen
av en hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av
miljöns kvalitet i unionens politik i enlighet med principen om hållbar utveckling.

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa
bilagorna III, IV och V till vetenskapliga och tekniska
framsteg. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd
och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv,
måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Kommissionen bör även ges befogenhet att fastställa kriterier och metodstandarder som medlemsstaterna ska använda och att anta specifikationer och standardiserade
metoder för övervakning och bedömning. Eftersom dessa
åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke
väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera
det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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a) skydda och bevara den marina miljön, förhindra att den
försämras eller, där det låter sig göras, återställa marina ekosystem i områden där de har påverkats negativt,

b) förhindra och minska utsläpp i den marina miljön, i syfte att
fasa ut föroreningar enligt definitionen i artikel 3.8, för att
säkerställa att det inte finns någon betydande inverkan på
eller betydande risk för den marina biologiska mångfalden,
de marina ekosystemen, människors hälsa eller ett legitimt
utnyttjande av haven.

3.
I dessa marina strategier ska en ekosystembaserad metod
för förvaltning av mänskliga aktiviteter tillämpas, som säkerställer att dessa aktiviteters samlade tryck hålls inom nivåer som är
förenliga med uppnåendet av god miljöstatus och att de marina
ekosystemens kapacitet att reagera på antropogena förändringar
inte äventyras, samtidigt som ett hållbart utnyttjande av marina
varor och tjänster möjliggörs för nuvarande och kommande
generationer.

4.
Detta direktiv ska bidra till samstämmighet mellan olika
politikområden, överenskommelser och lagstiftningsåtgärder
som påverkar den marina miljön samt syfta till att säkerställa
integrering av miljöhänsyn i dessa.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.
Detta direktiv ska vara tillämpligt på alla marina vatten
enligt definitionen i artikel 3.1 och ska beakta de gränsöverskridande effekterna på den marina miljöns kvalitet i tredjeländer i samma marina region eller delregion.

2.
Detta direktiv ska inte tillämpas på sådan verksamhet vars
enda syfte är försvar eller nationell säkerhet. Medlemsstaterna
ska emellertid sträva efter att säkerställa att sådan verksamhet
genomförs på ett sätt som så långt det är rimligt och möjligt är
förenligt med detta direktivs syften.

KAPITEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1
Syfte
1.
Genom detta direktiv fastställs en ram inom vilken medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att uppnå
eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön senast
2020.

2.
För detta ändamål ska marina strategier utarbetas och
genomföras för att
(1) EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut
2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

Artikel 3
Definitioner
I detta direktiv avses med

1. marina vatten:

a) vatten, havsbotten och underliggande jordlager som ligger på havssidan av den baslinje som används för att
beräkna territorialvattnets utsträckning, ut till den yttersta gränsen av det område där en medlemsstat har
och/eller utövar jurisdiktion i enlighet med FN:s havsrättskonvention, med undantag av vatten som gränsar
till de länder och territorier som anges i bilaga II till
fördraget och de franska utomeuropeiska departementen
och gemenskaperna,
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b) kustvatten enligt direktiv 2000/60/EG, inbegripet deras
havsbotten och deras underliggande jordlager, såvida särskilda aspekter av den marina miljöns miljöstatus inte
redan behandlas i det direktivet eller i annan gemenskapslagstiftning,

2. marin region: en havsregion som anges i artikel 4. Marina
regioner och deras delregioner har bestämts för att underlätta genomförandet av detta direktiv och har fastställts
med hänsyn till hydrologiska, oceanografiska och biogeografiska förhållanden,

3. marin strategi: en strategi som ska utarbetas och genomföras
för varje berörd marin region eller delregion som avses i
artikel 5,

4. miljötillstånd: det allmänna tillståndet för miljön i marina
vatten, med beaktande av de ingående marina ekosystemens struktur, funktion och processer tillsammans med naturliga geomorfologiska, geografiska, biologiska, geologiska
och klimatiska faktorer samt fysikaliska, akustiska och kemiska förhållanden, inbegripet dem som är resultatet av
mänskliga aktiviteter inom eller utanför det berörda området,

5. god miljöstatus: det miljötillstånd för marina vatten där dessa
utgör ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och
hav som är rena, friska och produktiva utifrån sina inneboende förutsättningar och användningen av den marina
miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och därigenom tryggar möjligheten till användning och verksamhet
för nuvarande och framtida generationer, dvs.:

a) De ingående marina ekosystemens struktur, funktion
och processer tillsammans med tillhörande geomorfologiska, geografiska, geologiska och klimatiska faktorer
tillåter dessa ekosystem att fungera fullt ut och bevara
sin återhämtningsförmåga mot miljöförändringar framkallade av människan. Marina arter och livsmiljöer skyddas, förlust av biologisk mångfald framkallad av människan förhindras och variationsrika biologiska beståndsdelar fungerar i jämvikt.

b) Ekosystemens hydromorfologiska, fysikaliska och kemiska egenskaper, inbegripet de egenskaper som är en
följd av mänsklig verksamhet i det berörda området
stöder ekosystemen enligt ovan. Antropogena utsläpp
av ämnen och energi, inbegripet buller, i den marina
miljön ger inte upphov till föroreningseffekter.

En god miljöstatus ska fastställas på nivån för den marina
region eller delregion som avses i artikel 4 på grundval av
de kvalitativa deskriptorerna i bilaga I. En adaptiv förvaltning baserad på ekosystemansatsen ska tillämpas i syfte att
uppnå en god miljöstatus.
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6. kriterier: särskiljande tekniska kännetecken som har nära
samband med kvalitativa deskriptorer,

7. miljömål: ett kvalitativt eller kvantitativt påstående om det
eftersträvade tillståndet för olika delar av, och belastningar
och påverkan på, marina vatten för varje marin region eller
delregion. Miljömålen ska fastställas i enlighet med artikel 10,

8. förorening: direkt eller indirekt tillförsel till den marina miljön, orsakad av mänskliga aktiviteter, av ämnen eller energi,
inklusive av människan orsakat undervattensbuller, som
leder till eller sannolikt leder till negativa effekter, exempelvis skador på levande resurser och marina ekosystem, inbegripet minskad biologisk mångfald, folkhälsorisker, hinder för marina verksamheter, inklusive fiske, turism, rekreation och annat legitimt nyttjande av haven, försämrad
kvalitet för användning av havsvatten och minskade upplevelsevärden eller rent allmänt försämrad hållbar användning av marina varor och tjänster,

9. regionalt samarbete: samarbete och samordning mellan medlemsstaternas verksamhet och, när så är möjligt, de tredjeländers verksamhet som ligger inom samma marina region
eller delregion i syfte att utarbeta och genomföra marina
strategier,

10. regional havskonvention: en internationell konvention eller ett
internationellt avtal tillsammans med dess styrande organ
som inrättats i syfte att skydda den marina miljön i de
marina regioner som avses i artikel 4, t.ex. konventionen
om skydd av Östersjöområdets marina miljö, konventionen
för skydd av den marina miljön i Nordöstra Atlanten och
konventionen om skydd av Medelhavets marina miljö och
kustregion.

Artikel 4
Marina regioner och delregioner
1.
Medlemsstaterna ska, när de fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv, beakta att marina vatten som omfattas av
deras suveränitet eller jurisdiktion utgör en integrerad del av
följande marina regioner:

a) Östersjön.

b) Nordöstra Atlanten.

c) Medelhavet.

d) Svarta havet.
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2.
Medlemsstaterna får, för att ta hänsyn till särskilda förhållanden i ett visst område, genomföra detta direktiv genom hänvisning till delområden på lämplig nivå av de marina vatten
som avses i punkt 1, förutsatt att delområdena avgränsas på
ett sätt som är förenligt med följande marina delregioner:

a) I nordöstra Atlanten:

i) Nordsjön, inklusive Kattegatt och Engelska kanalen.

25.6.2008

a) Förberedelse:

i) Senast den 15 juli 2012 ska en inledande bedömning av
aktuellt miljötillstånd i de berörda vattnen och av miljöpåverkan på dessa från mänskliga aktiviteter, i enlighet
med artikel 8, vara avslutad.

ii) Senast den 15 juli 2012 ska det fastställas vad som avses
med god miljöstatus i de berörda vattnen, i enlighet med
artikel 9.1.

ii) Keltiska havet.

iii) Biscayabukten och vid Iberiska kusten.

iv) Atlanten, den makaronesiska biogeografiska regionen
som utgörs av de vatten som omger Azorerna och Madeira respektive Kanarieöarna.

b) I Medelhavet:

iii) Senast den 15 juli 2012 ska ett antal miljömål och tillhörande indikatorer fastställas, i enlighet med artikel 10.1.

iv) Senast den 15 juli 2014 ska, om inte annat anges i
tillämplig gemenskapslagstiftning, ett övervakningsprogram för löpande bedömning och regelbunden uppdatering av mål, i enlighet med artikel 11.1 vara fastställt och
genomfört.

i) Västra Medelhavet.
b) Åtgärdsprogram:
ii) Adriatiska havet.

iii) Joniska havet och det centrala Medelhavet.

i) Senast 2015 ska ett åtgärdsprogram utformat för att
uppnå eller bevara en god miljöstatus, i enlighet med
artikel 13.1–3, vara utarbetat.

iv) Egeiska havet och Levantiska havet.
ii) Senast 2016 ska det program som anges i led i vara i
kraft, i enlighet med artikel 13.10.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om eventuella
delområden senast den dag som anges i artikel 26.1 första
stycket men får revidera dessa när den inledande bedömning
som avses i artikel 5.2 a i har genomförts.

Artikel 5
Marina strategier
1.
Varje medlemsstat ska, för varje berörd marin region eller
delregion, utarbeta en marin strategi för sina marina vatten i
enlighet med den åtgärdsplan som anges i punkt 2 a och 2 b.

2.
Medlemsstater som delar en marin region eller delregion
ska samarbeta för att, inom varje marin region eller delregion,
tillse att de åtgärder som krävs för att uppnå direktivets mål,
särskilt de olika delarna av de marina strategier som anges i a
och b, är sammanhängande och samordnade i hela den berörda
marina regionen eller delregionen, i enlighet med följande åtgärdsplan för vilken de berörda medlemsstaterna ska sträva efter
att följa ett gemensamt tillvägagångssätt:

3.
Medlemsstater som gränsar till samma marina region eller
delregion som omfattas av detta direktiv bör, om havets tillstånd är så kritiskt att det krävs omedelbara insatser, utforma en
åtgärdsplan i enlighet med punkt 1, i vilken ingår ett tidigareläggande av åtgärdsprogrammen samt eventuellt striktare
skyddsåtgärder, förutsatt att detta inte hindrar god miljöstatus
från att uppnås eller upprätthållas i en annan marin region eller
delregion. I dessa fall ska

a) de berörda medlemsstaterna informera kommissionen om
sin reviderade tidsplan och handla i enlighet med denna,

b) kommissionen uppmanas att överväga tillhandahållande av
stöd till medlemsstaterna för deras förstärkta insatser för att
förbättra den marina miljön genom att göra den berörda
regionen till ett pilotprojekt.
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Artikel 6

KAPITEL II

Regionalt samarbete

MARINA STRATEGIER: FÖRBEREDELSE

1.
För att uppnå den samordning som avses i artikel 5.2 ska
medlemsstaterna, om det är praktiskt möjligt och lämpligt, använda befintliga regionala institutionella samarbetsstrukturer,
bl.a. samarbetsstrukturer i enlighet med de regionala havskonventioner som omfattar den marina regionen eller delregionen.

2.
I syfte att fastställa och genomföra marina strategier ska
medlemsstaterna, inom varje marin region eller delregion, göra
allt de kan, genom att använda tillämpliga internationella forum,
bland annat mekanismer och strukturer i de regionala havskonventionerna, för att samordna sina åtgärder med tredjeländer
som har suveränitet eller jurisdiktion över vatten i samma marina region eller delregion.

I detta sammanhang ska medlemsstaterna i möjligaste mån
bygga vidare på tillämpliga befintliga program och verksamheter
utvecklade inom ramen för strukturer som har sitt ursprung i
internationella avtal, t.ex. regionala havskonventioner.

Samordning och samarbete ska vid behov utsträckas till att
omfatta alla medlemsstater i den marina regionens eller delregionens avrinningsområde, däribland de kustlösa länderna, för
att göra det möjligt för medlemsstaterna i denna marina region
eller delregion att uppfylla sina skyldigheter enligt detta direktiv
med hjälp av de fastställda samarbetsstrukturer som anges i
detta direktiv eller i direktiv 2000/60/EG.

Artikel 8
Bedömning
1.
Medlemsstaterna ska, för varje marin region eller delregion, göra en inledande bedömning av sina marina vatten,
med beaktande av befintliga uppgifter där sådana finns att tillgå
och med följande innehåll:

a) En analys av grundläggande egenskaper och förhållanden
och aktuellt miljötillstånd i dessa vatten, på grundval av de
vägledande förteckningar över faktorer som anges i tabell 1 i
bilaga III, och omfattande fysikalisk-kemiska förhållanden,
livsmiljötyper, biologiska förhållanden och hydromorfologi.

b) En analys av de viktigaste faktorer som påverkar miljötillståndet i dessa vatten, inklusive mänskliga aktiviteter, vilken

i) grundar sig på de vägledande förteckningar över faktorer
som anges i tabell 2 i bilaga III och omfattar en kombination av olika kvalitativa och kvantitativa påverkansfaktorer, samt urskiljbara trender,

ii) omfattar de viktigaste kumulativa effekterna och synergieffekterna, och

Artikel 7
Behöriga myndigheter
1.
Varje medlemsstat ska, senast den 15 juli 2010, för varje
berörd marin region eller delregion utse en eller flera myndigheter med behörighet för genomförandet av detta direktiv i
marina vatten.

Senast den 15 januari 2011 ska medlemsstaterna överlämna en
förteckning över de utsedda behöriga myndigheterna till kommissionen, tillsammans med de uppgifter som anges i bilaga II.

Medlemsstaterna ska samtidigt sända kommissionen en förteckning över sina behöriga myndigheter när det gäller de internationella organ där de deltar och som är relevanta för genomförandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna inom avrinningsområdet för varje marin region eller delregion ska även utse den eller de myndigheter
som är behöriga för samarbete och samordning enligt artikel 6.

2.
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om varje
förändring av den information som har överlämnats enligt
punkt 1, inom sex månader efter det att förändringen får verkan.

iii) beaktar de relevanta bedömningar som gjorts i enlighet
med befintlig gemenskapslagstiftning.

c) En ekonomisk och social analys av utnyttjandet av dessa
vatten och de kostnader som förstöringen av den marina
miljön för med sig.

2.
De analyser som anges i punkt 1 ska ta hänsyn till faktorer som rör kustvatten, vatten i övergångszon och territorialvatten, som omfattas av tillämpliga bestämmelser i befintlig
gemenskapslagstiftning, i synnerhet direktiv 2000/60/EG. De
ska även ta hänsyn till eller grunda sig på andra relevanta bedömningar, t.ex. de som genomförts gemensamt inom ramen
för de regionala havskonventionerna, så att de ger en allsidig
bedömning av den marina miljöns tillstånd.

3.
När medlemsstaterna förbereder bedömningar enligt punkt
1 ska de med hjälp av samordningen enligt artiklarna 5 och 6
göra allt för att se till att

a) bedömningsmetoderna är enhetliga över hela den marina
regionen eller delregionen,
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b) gränsöverskridande inverkan och gränsöverskridande egenskaper tas i beaktande.

Artikel 9

25.6.2008

När medlemsstaterna utformar dessa mål och indikatorer ska de
ta hänsyn till fortsatt tillämpning av tillämpliga befintliga miljömål, fastställda på nationell nivå, gemenskapsnivå eller internationell nivå för samma vatten och se till att dessa mål överensstämmer med varandra och att största möjliga hänsyn tas till
gränsöverskridande inverkan och gränsöverskridande faktorer
som är av betydelse.

Fastställande av god miljöstatus
1.
Med hänvisning till den inledande bedömning som gjorts i
enlighet med artikel 8.1 ska medlemsstaterna för varje berörd
marin region eller delregion fastställa ett antal förhållanden som
kännetecknar en god miljöstatus i de marina vattnen, på grundval av de kvalitativa deskriptorer som är förtecknade i bilaga I.

2.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om miljömålen senast tre månader efter det att de fastställts.

Artikel 11
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till de vägledande förteckningar
över faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III och särskilt
fysikalisk-kemiska förhållanden, livsmiljöer, biologiska förhållanden och hydromorfologi.

Medlemsstaterna ska även ta hänsyn till belastning och påverkan
till följd av mänsklig verksamhet i varje marin region eller
delregion, med beaktande av de vägledande förteckningar över
faktorer som anges i tabell 2 i bilaga III.

2.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om den
bedömning som gjorts i enlighet med artikel 8.1 och om det
fastställande av god miljöstatus som gjorts i enlighet med punkt
1 i den här artikeln senast tre månader efter den senare åtgärden.

3.
De kriterier och metodstandarder som medlemsstaterna
ska använda och som avser att ändra icke väsentliga delar i
detta direktiv genom att komplettera det ska fastställas, på
grundval av bilagorna I och III, i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3 senast den
15 juli 2010 på ett sätt som garanterar enhetlighet och gör
det möjligt att mellan olika marina regioner eller delregioner
jämföra i vilken utsträckning en god miljöstatus har uppnåtts.
Innan kommissionen föreslår sådana kriterier och standarder
ska den höra alla berörda parter, inbegripet regionala havskonventioner.

Artikel 10
Fastställande av miljömål
1.
På grundval av den inledande bedömning som gjorts i
enlighet med artikel 8.1 ska medlemsstaterna, för varje berörd marin region eller delregion, fastställa en allsidig uppsättning miljömål och tillhörande indikatorer för sina marina vatten
som vägledning för de framsteg som ska uppnås beträffande en
god miljöstatus i den marina miljön, med beaktande av de
vägledande förteckningar över belastning och påverkan som
anges i tabell 2 i bilaga III och över grundläggande förhållanden
som anges i bilaga IV.

Övervakningsprogram
1.
Med utgångspunkt i den inledande bedömning som gjorts
i enlighet med artikel 8.1 ska medlemsstaterna fastställa och
genomföra samordnade övervakningsprogram för löpande bedömning av miljötillståndet i sina marina vatten, på grundval av
de vägledande förteckningarna över faktorer i bilaga III och
förteckningen i bilaga V och med hänvisning till de miljömål
som fastställts i enlighet med artikel 10.

Övervakningsprogrammen ska vara enhetliga inom marina regioner eller delregioner och ska grundas på och vara förenliga
med tillämpliga bestämmelser om bedömning och övervakning
som anges i gemenskapslagstiftning, bland annat fågeldirektivet
och habitatdirektivet, eller i internationella avtal.

2.
Medlemsstater som delar en marin region eller delregion
med varandra ska utarbeta övervakningsprogram i enlighet med
punkt 1, och ska i samstämmighetens och samordningens intresse försöka säkerställa att

a) övervakningsmetoderna är enhetliga över hela den marina
regionen eller delregionen för att underlätta jämförelser av
övervakningsresultaten,

b) gränsöverskridande inverkan och gränsöverskridande egenskaper som är av betydelse tas i beaktande.

3.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om övervakningsprogrammen senast tre månader efter det att de fastställts.

4.
Specifikationer och standardmetoder för övervakning och
bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara och som avser att ändra icke väsentliga delar av detta
direktiv genom att komplettera det ska antas i enlighet med det
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.
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Artikel 12
Underrättelser och kommissionens bedömning
Kommissionen ska, på grundval av de underrättelser som lämnats i enlighet med artiklarna 9.2, 10.2 och 11.3 avseende varje
marin region eller delregion, för varje medlemsstat bedöma
huruvida de anmälda komponenterna bildar en lämplig ram
som uppfyller direktivets krav och får be de berörda medlemsstaterna att lämna sådana kompletterande upplysningar som är
tillgängliga och nödvändiga.

När kommissionen utarbetar dessa bedömningar ska den ta
hänsyn till hur ramarna stämmer överens inom de olika marina
regionerna eller delregionerna och inom gemenskapen.

Senast sex månader efter att alla dessa underrättelser inkommit
ska kommissionen informera de berörda medlemsstaterna om
huruvida den anser att de anmälda komponenterna är förenliga
med detta direktiv och ger vägledning om eventuella ändringar
som den anser behövs.

KAPITEL III
MARINA STRATEGIER: ÅTGÄRDSPROGRAM

Artikel 13
Åtgärdsprogram
1.
Medlemsstaterna ska, för varje berörd marin region eller
delregion, identifiera de åtgärder som behöver vidtas för att
uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus, fastställd i enlighet
med artikel 9.1, i sina marina vatten.

Åtgärderna ska utformas på grundval av den inledande bedömning som gjorts i enlighet med artikel 8.1 och med hänvisning
till de miljömål som fastställts i enlighet med artikel 10.1 samt
med beaktande av de åtgärdstyper som anges i bilaga VI.
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3.
Medlemsstaterna ska, vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet enligt punkt 2, ta hänsyn till hållbar utveckling och särskilt
till de planerade åtgärdernas sociala och ekonomiska effekter.
För att bistå den behöriga myndighet eller de behöriga myndigheter som avses i artikel 7 i arbetet med att nå målen på ett
enhetligt sätt får medlemsstaterna fastställa eller upprätta administrativa ramar för att dra nytta av sådan samverkan.

Medlemsstaterna ska se till att åtgärderna är kostnadseffektiva
och tekniskt genomförbara, och de ska göra konsekvensanalyser, inbegripet kostnads-nyttoanalyser, innan nya åtgärder vidtas.

4.
De åtgärdsprogram som inrättas i enlighet med denna
artikel ska omfatta geografiska skyddsåtgärder för att bidra till
att skapa sammanhängande och representativa nätverk med
marina skyddsområden som har tillräcklig mångfald i ekosystemen, exempelvis särskilda bevarandeområden i enlighet med
livsmiljödirektivet, särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet och marina skyddsområden som erkänts av gemenskapen eller berörda medlemsstater inom ramen för internationella eller regionala avtal som de är parter i.

5.
Om medlemsstaterna anser att förvaltningen av en mänsklig verksamhet på gemenskapsnivå eller internationell nivå sannolikt kommer att ha betydande inverkan på den marina miljön, särskilt inom de områden som anges i punkt 4, ska de var
för sig eller gemensamt kontakta den behöriga myndighet eller
internationella organisation som berörs, i syfte att överväga och
eventuellt vidta åtgärder som behövs för att uppnå målen i detta
direktiv och för att upprätthålla och i förekommande fall återupprätta ekosystemens integritet, struktur och funktion.

6.
Senast 2013 ska medlemsstaterna, för varje marin region
eller delregion, offentliggöra relevant information om de områden som avses i punkterna 4 och 5.

7.
Medlemsstaterna ska i sina åtgärdsprogram ange hur åtgärderna ska genomföras och hur de bidrar till att uppnå de
miljömål som fastställts i enlighet med artikel 10.1.
2.
Medlemsstaterna ska samla de åtgärder som utformats i
enlighet med punkt 1 i ett åtgärdsprogram, med beaktande av
tillämpliga åtgärder som krävs enligt gemenskapslagstiftning,
särskilt direktiv 2000/60/EG, rådets direktiv 91/271/EEG av
den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG
av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten (2) samt kommande lagstiftning om miljökvalitetsnormer
inom vattenpolitikens område, eller internationella avtal.
(1) EGT L 135, 30.5.1991, s. 40. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT
L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) EUT L 64, 4.3.2006, s. 37.

8.
Medlemsstaterna ska beakta vilka konsekvenser deras åtgärdsprogram kan få för vatten bortom deras egna marina vatten i syfte att minska risken för skador på sådana vatten och om
möjligt påverka dem i positiv riktning.

9.
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och berörda medlemsstater om sina åtgärdsprogram inom tre månader
efter det att de fastställts.
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10.
Medlemsstaterna ska, om inte annat följer av artikel 16,
se till att programmen är operativa senast ett år efter det att de
fastställts.

Artikel 14
Undantag
1.
En medlemsstat får identifiera fall inom sina marina vatten
där miljömålen eller god miljöstatus, av något av de skäl som
anges i leden a–d, inte kan uppnås i alla avseenden genom
åtgärder som vidtas av den medlemsstaten eller, av skäl som
avses i led e, inte kan uppnås inom den tillämpliga relevanta
tidsramen:

a) Åtgärder eller brist på åtgärder som den berörda medlemsstaten inte är ansvarig för.

b) Naturliga orsaker.
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3.
De särskilda åtgärder som avses i punkt 1 tredje stycket
ska i möjligaste mån integreras i åtgärdsprogrammen.

4.
Medlemsstaterna ska utveckla och genomföra alla delarna i
de marina strategier som avses i artikel 5.2, men det ska därvid
inte krävas av dem, förutom beträffande den inledande bedömningen enligt artikel 8, att de vidtar särskilda åtgärder om det
inte finns några betydande risker för den marina miljön eller
om kostnaderna inte skulle stå i proportion till riskerna för den
marina miljön, förutsatt att det inte sker någon ytterligare försämring.

Om en medlemsstat av något av dessa skäl inte vidtar någon
åtgärd ska den till kommissionen överlämna den motivering
som krävs som underlag för dess beslut och samtidigt se till
att möjligheterna att uppnå god miljöstatus inte äventyras varaktigt.

Artikel 15
Rekommenderade gemenskapsåtgärder

c) Force majeure.

d) Förändringar eller modifieringar av de marina vattnens fysiska förhållanden till följd av åtgärder vidtagna på grund av
ett tvingande allmänintresse som uppväger den negativa miljöpåverkan, inbegripet all gränsöverskridande inverkan.

e) Naturliga förhållanden som inte tillåter en snar förbättring av
de berörda marina vattnens tillstånd.

Den berörda medlemsstaten ska klart ange sådana fall i sitt
åtgärdsprogram och motivera sin ståndpunkt för kommissionen.
När en medlemsstat anger sådana fall ska den överväga konsekvenserna för medlemsstaterna i den berörda marina regionen
eller delregionen.

1.
Om en medlemsstat identifierar ett problem som påverkar
miljötillståndet i dess marina vatten och som inte kan lösas med
åtgärder på nationell nivå, eller som har samband med annan
gemenskapspolitik eller annat internationellt avtal, ska den informera kommissionen om detta och lämna in underlag för att
motivera ståndpunkten.

Kommissionen ska svara inom sex månader.

2.
När gemenskapens institutioner måste agera, ska medlemsstaterna lämna lämpliga rekommendationer till kommissionen och rådet till åtgärder avseende de problem som avses i
punkt 1. Om inte annat anges i relevant gemenskapslagstiftning
ska kommissionen reagera på varje sådan rekommendation
inom sex månader och ska, på lämpligt sätt, beakta rekommendationerna vid framläggandet av därmed sammanhängande förslag för Europaparlamentet och rådet.

Artikel 16
Medlemsstaten ska dock vidta lämpliga särskilda åtgärder i syfte
att fortsätta sträva efter att uppnå miljömålen, förhindra att de
berörda marina vattnens tillstånd fortsätter att försämras av de
skäl som fastställs i leden b, c eller d och motverka negativ
påverkan av den berörda marina regionens eller delregionens
nivå eller i andra medlemsstaters marina vatten.

2.
Medlemsstaterna ska, i den situation som omfattas av
punkt 1 d, se till att förändringarna eller modifieringarna inte
varaktigt omöjliggör eller äventyrar uppnåendet av en god miljöstatus på den berörda marina regionens eller delregionens nivå
eller i andra medlemsstaters marina vatten.

Underrättelser och kommissionens bedömning
Kommissionen ska, på grundval av de uppgifter om åtgärdsprogram som lämnas i enlighet med artikel 13.9, för varje medlemsstat bedöma huruvida de anmälda programmen bildar en
lämplig ram som uppfyller direktivets krav och får be de berörda medlemsstaterna att lämna sådana kompletterande upplysningar som är tillgängliga och nödvändiga.

När kommissionen utarbetar dessa bedömningar ska den ta
hänsyn till hur åtgärdsprogrammen stämmer överens inom de
olika marina regionerna eller delregionerna och inom gemenskapen.
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Senast sex månader efter att alla dessa underrättelser inkommit
informerar kommissionen de berörda medlemsstaterna om huruvida den anser att de anmälda åtgärdsprogrammen är förenliga med detta direktiv och ger vägledning om eventuella ändringar som den anser behövs.
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kel 19.2, ge kommissionen en kortfattad delrapport med en
beskrivning av hur genomförandet av åtgärdsprogrammet har
framskridit.

Artikel 19
Samråd med och information till allmänheten
KAPITEL IV
UPPDATERING, RAPPORTER OCH INFORMATION
TILL ALLMÄNHETEN

Artikel 17
Uppdatering
1.
Medlemsstaterna ska för varje berörd marin region eller
delregion se till att de marina strategierna hålls uppdaterade.

2.
Medlemsstaterna ska, med avseende på tillämpningen av
punkt 1, på ett samordnat sätt i enlighet med artikel 5 se över
följande inslag i sina marina strategier vart sjätte år efter det att
de har fastställts:

a) Den inledande bedömningen och fastställandet av god miljöstatus, som gjorts i enlighet med artikel 8.1 respektive artikel 9.1.

b) De miljömål som fastställts i enlighet med artikel 10.1.

c) De övervakningsprogram som fastställts i enlighet med artikel 11.1.

d) De åtgärdsprogram som fastställts i enlighet med artikel 13.2.

3.
Uppgifter om uppdateringar som gjorts till följd av översyner enligt punkt 2 ska skickas till kommissionen, till de regionala havskonventionerna och till andra berörda medlemsstater senast tre månader efter det att de har offentliggjorts i enlighet med artikel 19.2.

4.
Artiklarna 12 och 16 ska gälla i tillämpliga delar för
denna artikel.

Artikel 18
Delrapporter
Medlemsstaterna ska, senast tre år efter offentliggörandet av
varje åtgärdsprogram eller uppdatering av detta enligt arti-

1.
Medlemsstaterna ska, i enlighet med tillämplig, befintlig
gemenskapslagstiftning, se till att alla berörda parter tidigt ges
reella möjligheter att delta i genomförandet av detta direktiv,
om möjligt med deltagande av befintliga förvaltningsorgan eller
förvaltningsstrukturer, exempelvis regionala havskonventioner,
vetenskapliga rådgivande organ och regionala rådgivande nämnder.

2.
Medlemsstaterna ska offentliggöra och göra det möjligt för
allmänheten att lämna synpunkter på sammanfattningar av följande inslag i de marina strategierna, eller deras uppdateringar:

a) Den inledande bedömningen och fastställandet av god miljöstatus, som gjorts i enlighet med artikel 8.1 respektive artikel 9.1.

b) De miljömål som fastställts i enlighet med artikel 10.1.

c) De övervakningsprogram som fastställts i enlighet med artikel 11.1.

d) De åtgärdsprogram som fastställts i enlighet med artikel 13.2.

3.
När det gäller tillgången till miljöinformation, ska Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari
2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation (1) tillämpas.

I enlighet med direktiv 2007/2/EG ska kommissionen när den
utför sina uppgifter med avseende på detta direktiv, särskilt
översynen av tillståndet för gemenskapens marina miljö enligt
artikel 20.3 b, av medlemsstaterna få tillträde och fulla användarrättigheter till data och information från den inledande bedömning som gjorts enligt artikel 8 och från de övervakningsprogram som fastställts enligt artikel 11.

Senast sex månader efter det att data och information från den
inledande bedömningen enligt artikel 8 och från övervakningsprogrammen enligt artikel 11 finns tillgängliga ska denna information och dessa data även ställas till Europeiska miljöbyråns
förfogande när den utför sina uppgifter.
(1) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
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Artikel 20

Artikel 21

Kommissionens rapporter

Lägesrapport om skyddsområden

1.
Kommissionen ska offentliggöra en första utvärderingsrapport om genomförandet av detta direktiv inom två år efter det
att alla åtgärdsprogram har mottagits, dock senast 2019.

På grundval av den information som medlemsstaterna ska
lämna senast 2013 ska kommissionen senast 2014 rapportera
om hur arbetet med att upprätta marina skyddsområden fortskridit, med beaktande av gemenskapens och medlemsstaternas
befintliga skyldigheter enligt gällande gemenskapsrätt och internationella åtaganden.

Kommissionen ska därefter offentliggöra rapporter vart sjätte år.
Kommissionen ska överlämna rapporterna till Europaparlamentet och rådet.

Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.
2.
Senast den 15 juli 2012 ska kommissionen offentliggöra
en rapport med en utvärdering av i vad mån detta direktiv har
bidragit till genomförandet av medlemsstaternas eller gemenskapens befintliga skyldigheter, åtaganden och initiativ på gemenskapsnivå eller på internationell nivå vad gäller miljöskydd i
marina vatten.

Artikel 22
Gemenskapsfinansiering
1.
Mot bakgrund av hur viktigt det är att en marin strategi
upprättas ska genomförandet av detta direktiv understödjas av
gemenskapens befintliga finansieringsinstrument i enlighet med
tillämpliga bestämmelser och villkor.

Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

3.
De rapporter som anges i punkt 1 ska innehålla följande
uppgifter:

a) En översyn av hur genomförandet av detta direktiv fortskrider.

b) En översyn av den marina miljöns tillstånd i gemenskapen,
genomförd i samverkan med Europeiska miljöbyrån och berörda regionala organisationer och konventioner som rör
fiske- och havsfrågor.

2.
De program som medlemsstaterna utarbetar ska samfinansieras av EU i enlighet med befintliga finansieringsinstrument.

Artikel 23
Översyn av detta direktiv
Kommissionen ska se över detta direktiv senast den 15 juli
2023 och ska i förekommande fall föreslå nödvändiga ändringar.

KAPITEL V

c) En granskning av de marina strategierna samt förslag till
förbättringar av dessa.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 24
Tekniska anpassningar
d) En sammanfattning av information som erhållits från medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 12 och 16 och av de
bedömningar som gjorts av kommissionen, i enlighet med
artikel 16, när det gäller information som erhållits från medlemsstaterna i enlighet med artikel 15.

1.
Bilagorna III, IV och V får ändras mot bakgrund av vetenskapliga och tekniska framsteg i enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3, med beaktande av de perioder för översyn och uppdatering av marina
strategier som fastställs i artikel 17.2.

e) En sammanfattning av reaktionen på var och en av de rapporter som lämnats till kommissionen av medlemsstaterna i
enlighet med artikel 18.

2.
I enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i
artikel 25.2

f) En sammanfattning av reaktionerna på Europaparlamentets
och rådets kommentarer till tidigare marina strategier.

a) får det antas metodstandarder för tillämpningen av bilagorna
I, III, IV och V.

g) En kortfattad beskrivning av hur annan relevant gemenskapspolitik bidragit till att uppnå målen för detta direktiv.

b) får det antas tekniska format för överföring och behandling
av data, inbegripet statistiska och kartografiska data.
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Artikel 25
Föreskrivande kommitté
1.
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2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara
tre månader.

3.
Medlemsstater utan marina vatten ska sätta i kraft endast
de bestämmelser som är nödvändiga för att säkerställa överensstämmelse med kraven enligt artiklarna 6 och 7.
När sådana bestämmelser redan är i kraft i nationell lagstiftning,
ska de berörda medlemsstaterna överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.
Artikel 27

3.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4
och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande
av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Artikel 28

Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast
den 15 juli 2010. De ska genast överlämna texterna till dessa
bestämmelser till kommissionen.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Strasbourg den 17 juni 2008.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
Kvalitativa deskriptorer för fastställande av en god miljöstatus
(som avses i artiklarna 3.5, 9.1, 9.3 och artikel 24)
1. Biologisk mångfald bevaras. Livsmiljöernas kvalitet och förekomst samt arternas fördelning och abundans överensstämmer med rådande geomorfologiska, geografiska och klimatiska villkor.
2. Främmande arter som har införts genom mänsklig verksamhet håller sig på nivåer som inte förändrar ekosystemen
negativt.
3. Populationerna av alla kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur håller sig inom säkra biologiska gränser och
uppvisar en ålders- och storleksfördelning som vittnar om ett friskt bestånd.
4. Alla delar av de marina näringsvävarna, i den mån de är kända, förekommer i normal omfattning och mångfald på
nivåer som är tillräckliga för att arternas långsiktiga bestånd ska kunna säkerställas och deras fulla reproduktiva
kapacitet behållas.
5. Eutrofiering framkallad av människan reduceras till ett minimum, särskilt dess negativa effekter, såsom minskad
biologisk mångfald, försämrade ekosystem, skadliga algblomningar och syrebrist i bottenvattnet.
6. Havsbottnens integritet håller sig på en nivå som innebär att ekosystemens struktur och funktioner kan tryggas och
att i synnerhet de bentiska ekosystemen inte påverkas negativt.
7. En bestående förändring av de hydrografiska villkoren påverkar inte de marina ekosystemen på ett negativt sätt.
8. Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger upphov till föroreningseffekter.
9. Främmande ämnen i fisk och skaldjur avsedda som livsmedel överskrider inte de nivåer som fastställts i gemenskapslagstiftningen eller andra tillämpliga normer.
10. Egenskaper hos och mängder av marint avfall förorsakar inga skador på kustmiljön och den marina miljön.
11. Tillförsel av energi, inbegripet undervattensbuller, ligger på nivåer som inte påverkar den marina miljön på ett
negativt sätt.
För att fastställa förhållanden som kännetecknar en god miljöstatus i en marin region eller delregion i enlighet med
artikel 9.1 ska medlemsstaterna beakta var och en av de kvalitativa deskriptorer som anges i denna bilaga i syfte att
identifiera de deskriptorer som ska användas för att fastställa en god miljöstatus i den marina regionen eller delregionen.
När en medlemsstat inte anser det lämpligt att använda en eller flera av dessa deskriptorer ska den motivera detta för
kommissionen i samband med underrättelsen i enlighet med artikel 9.2.
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BILAGA II
Behöriga myndigheter
(som avses i artikel 7.1)
1. Den eller de behöriga myndigheternas namn och adress – Officiellt namn och adress för den angivna behöriga
myndigheten/de angivna behöriga myndigheterna.
2. Den eller de behöriga myndigheternas rättsliga ställning – En kortfattad beskrivning av den eller de behöriga myndigheternas rättsliga ställning.
3. Ansvar – En kortfattad beskrivning av den eller de behöriga myndigheternas rättsliga och administrativa ansvar och av
dess/deras roll avseende de berörda marina vattnen.
4. Medlemskap – Om den eller de behöriga myndigheterna agerar som samordnande organ för andra behöriga myndigheter krävs en förteckning över dessa och en sammanfattning av de institutionella förbindelser som upprättas för att
sköta samordningen.
5. Regional eller subregional samordning – En sammanfattning krävs av de mekanismer som inrättats för att säkerställa
samordningen mellan medlemsstater vars marina vatten ligger inom samma marina region eller delregion.
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BILAGA III
Vägledande förteckning över grundläggande förhållanden, belastning och påverkan
(som avses i artiklarna 8.1, 9.1, 9.3, 10.1, 11.1 och artikel 24)
Tabell 1
Grundläggande förhållanden

Fysikaliska och kemiska
förhållanden

— Havsbottnens topografi och batymetri.
— Årsvisa och säsongsvisa temperaturförhållanden samt isutbredning, strömningshastighet,
uppvällning, vågexponering, blandningskarakteristik, turbiditet, uppehållstid.
— Geografisk och tidsmässig fördelning av salthalt.
— Geografisk och tidsmässig fördelning av näringsämnen (DIN, TN, DIP, TP, TOC) och syre.
— Profiler för pH, pCO2 eller motsvarande uppgifter som används för att mäta marin
försurning.

Livsmiljöer

— Dominerande livsmiljöer på havsbottnen och i vattenpelaren med en beskrivning av
karakteristiska fysikaliska och kemiska egenskaper, t.ex. djup, temperaturförhållanden i
vattnet, strömmar och andra rörelser i vattnet, salthalt, bottenstruktur och bottensubstratens sammansättning.
— Identifiering och kartläggning av speciella livsmiljötyper, särskilt sådana som enligt
gemenskapslagstiftningen (livsmiljödirektivet och fågeldirektivet) eller internationella konventioner är av särskilt intresse för vetenskapen eller för den biologiska mångfalden.
— Livsmiljöer i områden som på grund av sina egenskaper, sitt läge eller sin strategiska
betydelse förtjänar ett särskilt omnämnande. Detta kan exempelvis vara områden som är
utsatta för intensiv eller särskild påverkan och områden som förtjänar ett särskilt skydd.

Biologiska förhållanden

— En beskrivning av de biologiska samhällen som är förknippade med de dominerande
livsmiljöerna på havsbottnen och i vattenpelaren. Beskrivningen ska innehålla uppgifter
om samhällen av växt- och djurplankton, inbegripet arter samt säsongsmässig och geografisk variation.
— Information om gömfröiga växter, makroalger och evertebrater i bottenfaunan, inklusive
artsammansättning, biomassa och års-/säsongsvariation.
— Uppgifter om fiskbeståndens struktur, inklusive beståndens storlek, utbredning och
ålders-/storleksstruktur.
— En beskrivning av populationsdynamik, naturlig och nuvarande utbredning och status för
marina däggdjursarter och reptilarter som förekommer i den marina regionen eller
delregionen.
— En beskrivning av populationsdynamik, naturlig och nuvarande utbredning och status för
havsfågelarter som förekommer i den marina regionen eller delregionen.
— En beskrivning av populationsdynamik, naturlig och nuvarande utbredning och status för
andra arter som förekommer i den marina regionen eller delregionen och som omfattas
av gemenskapslagstiftning eller internationella avtal.
— En inventering av temporär förekomst, frekvens och geografisk utbredning av främmande
arter eller, i förekommande fall, genetiskt distinkta former av inhemska arter i den
marina regionen eller delregionen.

Andra förhållanden

— En beskrivning av situationen beträffande kemikalier, inbegripet kemikalier som ger
anledning till oro, förorening av sediment, kraftigt förorenade områden, hälsofrågor
och förorening av biota (särskilt biota avsett som livsmedel).
— En beskrivning av andra förhållanden eller särdrag som är typiska eller specifika för den
marina regionen eller delregionen.
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Tabell 2
Belastning och påverkan

Fysisk förlust

— Kvävning (t.ex. genom människans byggverksamhet, deponering av muddermassor).
— Tillslutning (t.ex. genom permanenta konstruktioner).

Fysiska skador

— Förändringar i igenslamning (t.ex. genom flodmynningar, ökad avrinning, muddring/
deponering av muddermassor).
— Abrasion (t.ex. påverkan på havsbottnen genom kommersiellt fiske, båttrafik, ankring).
— Selektiv utvinning (t.ex. exempelvis prospektering och bearbetning av levande och andra
resurser på havsbotten och i underliggande jordlager).

Övrig fysisk störning

— Undervattensbuller (t.ex. från sjöfart, akustisk undervattensutrustning).
— Marint avfall.

Interferens med naturliga
hydrologiska processer

— Betydande ändring av temperaturförhållanden (t.ex. genom spillvatten från kraftverk).

Föroreningar genom
farliga ämnen

— Tillförsel av syntetiska ämnen (t.ex. prioriterade ämnen enligt direktiv 2000/60/EG som
är relevanta för den marina miljön, såsom bekämpningsmedel, antifoulingmedel, läkemedel, som tillförs t.ex. genom spill från diffusa källor, förorening från fartyg, deposition
från atmosfären och biologiskt verksamma ämnen).

— Betydande ändring av salthalt (t.ex. konstruktioner som hindrar vattnets rörelser, uttag av
vatten).

— Tillförsel av icke syntetiska ämnen och föreningar (t.ex. tungmetaller och kolväten som
tillförs t.ex. genom förorening från fartyg och prospektering och bearbetning av olja, gas
och mineraler, deposition från atmosfären, från vattendrag).
— Tillförsel av radionuklider.
Systematiska och/eller
avsiktliga utsläpp av
ämnen

— Tillförsel till marina vatten av andra ämnen (fasta, flytande eller gasformiga) genom
systematiska och/eller oavsiktliga utsläpp i den marina miljön som är tillåtna enligt
annan gemenskapslagstiftning och/eller enligt internationella konventioner.

Tillförsel av
näringsämnen och
organiskt material

— Tillförsel av gödningsmedel och andra kväve- och fosforrika ämnen (t.ex. från punktkällor och diffusa källor, även jordbruk, vattenbruk, deposition från atmosfären).

Biologiska störningar

— Tillförsel av patogena mikroorganismer.

— Tillförsel av organiskt material (t.ex. avlopp, vattenbruk, tillförsel från vattendrag).

— Införande av främmande arter och omflyttning av arter.
— Selektivt uttag av arter, bland annat oavsiktliga fångster av icke-målarter (t.ex. genom
kommersiellt fiske).
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BILAGA IV
Vägledande förteckning över grundläggande förhållanden som ska beaktas vid fastställande av miljömål
(som avses i artikel 10.1 och artikel 24)
1. Tillfredsställande täckning av de karakteristiska faktorerna i marina vatten som omfattas av medlemsstaternas
suveränitet eller jurisdiktion inom en marin region eller delregion.
2. Fastställande av a) mål för önskvärda förhållanden på grundval av definitionen av god miljöstatus, b) mätbara mål
och tillhörande indikatorer som möjliggör övervakning och bedömning, och c) operativa mål för konkreta genomförandeåtgärder som kan bidra till att de uppnås.
3. Specificering av det miljötillstånd som ska uppnås och bevaras och formulering av detta tillstånd i mätbara egenskaper hos de karakteristiska faktorerna i en medlemsstats marina vatten inom en marin region eller delregion.
4. Konsekvent uppsättning mål som inte kommer i konflikt med varandra.
5. Beskrivning av de resurser som krävs för att nå målen.
6. Formulering av mål, inbegripet eventuella delmål, med en tidsplan för när de ska vara uppnådda.
7. Definition av indikatorer som kan användas för att övervaka utvecklingen och fungera som ledning vid beslut om
förvaltningsåtgärder för att nå målen.
8. Angivelse av referenspunkter om så behövs (gräns- och målreferenspunkter).
9. Beaktande av sociala och ekonomiska faktorer vid fastställande av mål.
10. Granskning av uppsättningen miljömål, tillhörande indikatorer och gräns- och målreferenspunkter som har fastställts
mot bakgrund av de övergripande mål som anges i artikel 1. Syftet är att bedöma om uppnåendet av miljömålen
skulle leda till att de marina vatten som omfattas av medlemsstaternas suveränitet eller jurisdiktion inom en marin
region uppnår ett miljötillstånd som stämmer överens med de övergripande målen.
11. Målen ska vara förenliga med mål som gemenskapen och medlemsstaterna har förbundit sig till inom relevanta
internationella och regionala avtal, varvid man ska använda dem som är mest relevanta för den berörda marina
regionen eller delregionen i syfte att uppnå miljömålen i artikel 1.
12. När uppsättningen mål och indikatorer har fastställts bör de granskas tillsammans mot bakgrund av de övergripande
mål som anges i artikel 1 för att bedöma om uppnåendet av miljömålen skulle leda till att den marina miljön uppnår
ett tillstånd som stämmer överens med de övergripande målen.
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BILAGA V
Övervakningsprogram
(som avses i artikel 11.1 och artikel 24)
1. Krav på att lämna uppgifter för en bedömning av miljötillstånd och för en bedömning av avståndet från och
framstegen mot en god miljöstatus i enlighet med bilaga III och de kriterier och metodstandarder som ska fastställas
i enlighet med artikel 9.3.
2. Krav på att säkerställa att information tas fram för att möjliggöra identifiering av lämpliga indikatorer för de
miljömål som föreskrivs i artikel 10.
3. Krav på att ta fram information för att möjliggöra bedömning av effekterna av de åtgärder som avses i artikel 13.
4. Krav på att inkludera insatser för att fastställa orsaken till förändringar och identifiera möjliga korrigeringsåtgärder
för att återskapa en god miljöstatus om avvikelser utanför intervallet för önskvärt miljötillstånd har konstaterats.
5. Krav på att tillhandahålla information om kemiska föroreningar i arter som används som livsmedel och kommer
från kommersiella fiskeområden.
6. Krav på att inkludera insatser för att bekräfta att de korrigerande åtgärderna leder till de önskade förändringarna och
inte till oönskade bieffekter.
7. Krav på att samla informationen på grundval av marina regioner eller delregioner i enlighet med artikel 4.
8. Krav på att garantera jämförbara metoder för bedömning inom och mellan marina regioner och/eller delregioner.
9. Krav på att utarbeta tekniska specifikationer och standardiserade metoder för övervakning på gemenskapsnivå så att
informationen blir jämförbar.
10. Krav på att i möjligaste mån skapa kompatibilitet med befintliga program som utvecklats på regional och internationell nivå. Syftet är att främja överensstämmelse mellan programmen och förhindra dubbelarbete, varvid man
ska använda de övervakningsriktlinjer som är mest relevanta för den berörda marina regionen eller delregionen.
11. Krav på att den inledande bedömningen enligt artikel 8 ska omfatta en bedömning av viktiga förändringar i
miljöförhållanden och vid behov nya och framväxande frågor.
12. Krav på att, som ett led i den inledande bedömningen enligt artikel 8, behandla de relevanta faktorer som förtecknas
i bilaga III inklusive deras naturliga variation samt bedöma trender i riktning mot de miljömål som fastställts i
enlighet med artikel 10.1, i förekommande fall med hjälp av fastställda indikatorer och gräns- eller målreferenspunkter för dessa.
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BILAGA VI
Åtgärdsprogram
(som avses i artikel 13.1 och artikel 24)
1. Kontroller av påverkan: förvaltningsåtgärder som reglerar den tillåtna omfattningen av en mänsklig aktivitet.
2. Kontroller av effekt: förvaltningsåtgärder som reglerar den tillåtna graden av störning av en faktor i ekosystemet.
3. Kontroller av rumslig och tidsmässig utbredning: förvaltningsåtgärder som reglerar var och när en aktivitet år tillåten.
4. Åtgärder för samordning av förvaltning: verktyg för att säkerställa en samordnad förvaltning.
5. Åtgärder för att förbättra möjligheterna att spåra marina föroreningar, där detta är möjligt.
6. Ekonomiska incitament: förvaltningsåtgärder som gör att de som nyttjar de marina ekosystemen har ekonomiskt
intresse av att agera på sätt som bidrar till att målet med en god miljöstatus uppnås.
7. Verktyg för förbättring och återställning: förvaltningsverktyg som vägleder mänskliga aktiviteter för att återställa
skadade komponenter i marina ekosystem.
8. Kommunikation, medverkan av berörda parter och information till allmänheten.
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II
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BESLUT

KOMMISSIONEN
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 18 juni 2008
om fastställande av finansiellt stöd från gemenskapen till utgifter i samband med nödåtgärder för att
bekämpa klassisk svinpest i Tyskland under 2006
[delgivet med nr K(2008) 2722]
(Endast den tyska texten är giltig)

(2008/483/EG)
beslut 90/424/EEG. I artikel 3 i förordningen fastställs
regler om vilka utgifter som berättigar till finansiellt
stöd från gemenskapen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(3)

Genom kommissionens beslut 2006/777/EG av den
14 november 2006 om ekonomiskt stöd från gemenskapen för utrotning av klassisk svinpest i Tyskland 2006 (3)
beviljades Tyskland finansiellt stöd från gemenskapen till
utgifter i samband med nödåtgärder för att bekämpa
klassisk svinpest under 2006. Enligt det beslutet utbetalades en första del på 5 000 000 euro.

(4)

Den 6 december 2006 lämnade Tyskland in en officiell
ansökan om ersättning i enlighet med artikel 7.1 och 7.2
i förordning (EG) nr 349/2005.

(5)

Mellan den 23 och 27 april 2007 gjorde kommissionen
en revision på plats i enlighet med artikel 10 i förordning
(EG) nr 349/2005. I en skrivelse av den 6 februari 2008
informerades Tyskland om kommissionens iakttagelser,
metod för beräkning av stödberättigande utgifter och
slutsatser.

(6)

Det finansiella stödet från gemenskapen utbetalas under
förutsättning att de åtgärder som planerats verkligen har
genomförts och att myndigheterna lämnat alla nödvändiga uppgifter inom de fastställda tidsfristerna.

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni
1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), särskilt artikel 3.3
och 3.5, och

av följande skäl:

(1)

(2)

I beslut 90/424/EEG fastställs de förfaranden som bestämmer gemenskapens finansiella stöd till specifika veterinäråtgärder, inklusive nödåtgärder. För att bidra till att
så snabbt som möjligt utrota klassisk svinpest bör gemenskapen ge finansiellt stöd för de stödberättigande
kostnader som uppstått i medlemsstaterna. I artikel 3.5
första strecksatsen i det beslutet fastställs regler om vilken
procentsats som måste tillämpas i fråga om medlemsstaternas kostnader.

I kommissionens förordning (EG) nr 349/2005 (2) fastställs villkor för gemenskapsbidrag för nödåtgärder och
bekämpning av vissa djursjukdomar som avses i rådets

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 1).
(2) EUT L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3) EUT L 314, 15.11.2006, s. 37.
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De tyska myndigheterna har till fullo uppfyllt sina tekniska och administrativa skyldigheter enligt artikel 3.2 i
beslut 90/424/EEG och artikel 7 i förordning (EG) nr
349/2005.
Mot denna bakgrund bör det sammanlagda belopp som
gemenskapen bidrar med till de stödberättigade utgifterna
i samband med utrotning av klassisk svinpest i Tyskland
under 2006 nu fastställas.

25.6.2008

Artikel 2
Villkor för utbetalning av stödet
Återstoden av det finansiella stödet från gemenskapen fastställs
till 3 315 827,65 EUR.

Artikel 3
Adressat

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdad i Bryssel den 18 juni 2008.

Artikel 1
Finansiellt stöd från gemenskapen till Tyskland
Det sammanlagda finansiella stödet från gemenskapen för utgifter i samband med utrotning av klassisk svinpest i Tyskland
under 2006 fastställs till 8 315 827,65 EUR.

På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 20 juni 2008
om förlängning av vissa beslut om statligt stöd
[delgivet med nr K(2008) 2883]
(Text av betydelse för EES)

(2008/484/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 87 och 88, och

nen godkänner statliga stödordningar på grundval av förordning (EG) nr 2204/2002, förordning (EG) nr 70/2001
eller förordning (EG) nr 68/2001 förlängas för en begränsad period för att möjliggöra en lämplig övergångsperiod till dess att den allmänna gruppundantagsförordningen träder i kraft.

av följande skäl:
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(1)

(2)

Giltighetstiden för kommissionens förordning (EG) nr
2204/2002 av den 5 december 2002 om tillämpningen
av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (1), kommissionens förordning (EG) nr
70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av
artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till
små och medelstora företag (2) och kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
stöd till utbildning (3) har förlängts till den 30 juni 2008
genom kommissionens förordning (EG) nr 1976/2006 av
den 20 december 2006 om ändring av förordningarna
(EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr
68/2001 vad avser en förlängning av tillämpningsperioderna (4). Giltighetstiden för beslut genom vilka kommissionen godkänner statliga stödordningar på grundval av
förordning (EG) nr 2204/2002, förordning (EG) nr
70/2001 eller förordning (EG) nr 68/2001 förlängdes
till den 30 juni 2008 genom Kommissionens beslut
2007/72/EG (5).

Artikel 1
Utan att det påverkar de lämpliga åtgärder som anges i punkt
107, tredje strecksatsen i riktlinjerna för statligt regionalstöd för
2007–2013 av den 4 mars 2006 (7) och som alla medlemsstater har godkänt, ska giltighetstiden förlängas till den 30 september 2008 för beslut genom vilka kommissionen innan det här
beslutet träder i kraft godkänner statliga stödordningar på
grundval av förordning (EG) nr 2204/2002, förordning (EG)
nr 70/2001 eller förordning (EG) nr 68/2001.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Det ska tillämpas från och med den 1 juni 2008.

Utfärdat i Bryssel den 20 juni 2008.

Med beaktande av att den allmänna gruppundantagsförordning (6) som ersätter dessa förordningar enligt planerna kommer att antas och offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning senare än den 30 juni 2008
måste giltighetstiden för beslut genom vilka kommissio-

(1) EGT L 337, 13.12.2002, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1040/2006 (EUT L 187, 8.7.2006, s. 8).
(2) EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1040/2006.
(3) EGT L 10, 13.1.2001, s. 20. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1040/2006.
(4) EUT L 368, 23.12.2006, s. 85.
(5) EUT L 32, 6.2.2007, s. 180.
(6) EUT C 210, 8.9.2007, s. 14.

På kommissionens vägnar
Neelie KROES

Ledamot av kommissionen

(7) EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.
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III
(Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen)

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN
RÅDETS GEMENSAMMA ÅTGÄRD 2008/485/GUSP
av den 23 juni 2008
om ändring och förlängning av gemensam åtgärd 2007/405/Gusp om Europeiska unionens
polisuppdrag inom ramen för reformen av säkerhetssektorn och dess samverkan med
rättsväsendet i Demokratiska republiken Kongo (Eupol RD Congo)
EUROPEISKA
UNIONENS
GEMENSAMMA ÅTGÄRD

RÅD

HAR

ANTAGIT

DENNA

(5)

Ett nytt finansiellt referensbelopp bör anges för att täcka
utgifterna i samband med uppdraget för perioden 1 juli
2008–30 juni 2009.

(6)

Uppdragets mandat genomförs i ett säkerhetssammanhang som kan komma att försämra och skada målen
för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
(Gusp) enligt artikel 11 i fördraget.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 14, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Den 12 juni 2007 antog rådet gemensam åtgärd
2007/405/Gusp (1) för en inledande period som löper
ut den 30 juni 2008.
Efter samråd med de kongolesiska myndigheterna och
andra berörda parter förefaller det nu vara nödvändigt
att förlänga uppdraget med ett år.
I uppgifterna för Eupol RD Congo bör också ingå att
biträda Police Nationale Congolaise när det gäller gränspolisuppgifter och övervakning av polisen. Uppdraget bör
dessutom bidra till de led i stabiliseringsprocessen i östra
Demokratiska republiken Kongo som rör polis, jämställdhet, mänskliga rättigheter och barn i väpnade konflikter
samt underlätta samverkan och harmonisering av dessa
insatser med den nationella processen för reformering av
polisen. Detta bör uppnås särskilt genom att ge stöd till
två program som har utformats för att genomföra de
avtal som undertecknades i Goma den 23 januari 2008
av Demokratiska republiken Kongos regering och olika
beväpnade styrkor som opererar i södra och norra Kivuprovinsen, nämligen Programme Amani och Plan de Stabilisation de l'Est som båda innefattar polisiära komponenter.
Eupol RD Congo bör i detta sammanhang också sättas in
i den östra delen av Demokratiska republiken Kongo och
särskilt ägna sig åt säkerhetsfrågor och frågor i samband
med könsrelaterat våld och barn i väpnade konflikter
samt internationell samordning.

(1) EUT L 151, 13.6.2007, s. 46. Gemensamma åtgärden ändrad genom
gemensam åtgärd 2008/38/Gusp (EUT L 9, 12.1.2008, s. 18).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Gemensam åtgärd 2007/405/Gusp ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 2.1 ska följande strecksats läggas till:

”— bidra till de led i fredsprocessen i östra Demokratiska
republiken Kongo som rör polis, jämställdhet, mänskliga
rättigheter och barn och väpnade konflikter och särskilt
kopplingarna till processen för reformering av den nationella kongolesiska polisen.”

2. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3
Uppdragets struktur och insatsområde
1.
av

Uppdraget ska ha sitt högkvarter i Kinshasa, bestående

a) uppdragschefen,
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b) en grupp rådgivare i polisfrågor på strategisk nivå,
c) en grupp rådgivare i polisfrågor på operativ nivå,
d) en grupp juridiska rådgivare på strategisk och operativ
nivå,
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4.
Insatsområdet ska vara Kinshasa, Goma och Bukavu. På
grund av att uppdraget till följd av uppdragsbeskrivningen
geografiskt omfattar hela Demokratiska republiken Kongos
territorium, kan omplaceringar av experter och deras närvaro
på andra platser i provinserna bli nödvändiga, på order av
uppdragschefen eller varje person som har tilldelats denna
befogenhet av uppdragschefen och med hänsyn till säkerhetsförhållandena.”

e) administrativt stöd
3. Artikel 9.1 ska ersättas med följande:
2.
Uppdraget ska vara permanent närvarande i Goma och
Bukavu i östra delen av Demokratiska republiken Kongo för
att biträda och lämna expertstöd till stabiliseringsprocessen i
östra delen av Demokratiska republiken Kongo.
3.

Uppgifterna ska operativt fördelas enligt följande:

a) Experter integrerade i de olika arbetsgrupperna för reformen av polisen samt rådgivare utplacerade på organisatoriska och beslutsfattande nyckelbefattningar i CSRP som
de kongolesiska myndigheterna planerar att inrätta.
b) Experter utplacerade vid PNC, särskilt på nyckelbefattningar och på ledningsnivå vid kriminalpolisen och ordningspolisen.
c) Stöd inom rättsväsendet på det straffrättsliga området för
att etablera en länk mellan polisens verksamhet och
straffrättsliga aspekter och för att följa upp viktiga aspekter av reformen av straffrätten, inbegripet militär straffrätt.
d) Expertis för att bidra till arbetet med de horisontella aspekterna av reformen av säkerhetssektorn.
e) Experter utplacerade vid den nationella kongolesiska polisen, särskilt på nyckelbefattningar och på ledningsnivå
vid gränspolisavdelningen och avdelningen för övervakning av polisen.
f) Experter som arbetar med de led i stabiliseringsprocessen
i den östra delen av landet som rör polis, jämställdhet,
mänskliga rättigheter, barn i väpnade konflikter och dessa
frågors kopplingar till processen för reformering av den
nationella polisen.

”1.
Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka
utgifterna för uppdraget för perioden 1 juli 2007–
30 juni 2008 ska vara 5 500 000 EUR.
Det finansiella referensbelopp som är avsett att täcka utgifterna för uppdraget för perioden 1 juli 2008–30 juni 2009
ska vara 6 920 000 EUR.”
4. Artikel 15 ska utgå.
5. Artikel 16 andra stycket ska ersättas med följande:
”Den ska tillämpas till och med den 30 juni 2009.”
Artikel 2
Denna gemensamma åtgärd träder i kraft samma dag som den
antas.
Artikel 3
Denna gemensamma åtgärd ska offentliggöras i Europeiska
unionens officiella tidning.

Utfärdad i Luxemburg den 23 juni 2008.
På rådets vägnar
I. JARC

Ordförande

SV
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Europeiska unionens officiella tidning

RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1214/2007 av den 20 september 2007 om ändring av bilaga I till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(Europeiska unionens officiella tidning L 286 av den 31 oktober 2007)
På sidan 6, kapitel 54, ska det
i stället för: ”Konstfilament”
vara:

”Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer”.

På sidan 54 ska fotnot 3 strykas.
På sidan 54, KN-nummer 0304 19 99, kolumn 3, ska det
i stället för: ”15 (2) (3)”
vara:

”15 (2)”.

På sidan 56 ska följande fotnot läggas till:
”(3) En lägre tillämpad tullsats på 11,4 % till och med den 16 december 2009 (rådets förordning (EG) nr 1839/2006 (EUT
L 355, 15.12.2006, s. 1)).”
På sidan 56, KN-nummer 0304 29 99, kolumn 3, ska det
i stället för: ”15 (1)”
vara:

”15 (1) (3)”.

På sidan 118, KN-nummer 1511 90 11, kolumn 3, ska det
i stället för: ”12,8 (1)”
vara:

”12,8”.

På sidan 118, KN-nummer 1511 90 19, kolumn 3, ska det
i stället för: ”10,9”
vara:

”10,9 (1)”.

På sidan 257, på raden under KN-nummer 3502 90, kolumn 2, ska det
i stället för: ”Albuminer, andra än äggalbuminer; mjölkalbumin (laktalbumin):”
vara:

”Albuminer, andra än äggalbuminer och mjölkalbumin (laktalbumin):”.

På sidan 270, KN-nummer 3823 11 00, kolumn 2, ska det
i stället för: ”Stearin”
vara:

”Stearinsyra”.

På sidan 270, KN-nummer 3823 12 00, kolumn 2, ska det
i stället för: ”Olein”
vara:

”Oleinsyra”.

25.6.2008
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På sidan 643, kolumn 2, ska det
i stället för: ”Masku- ja Tolliamet
Narva mnt 9j
15176, Tallinn”
vara:

”Maksu- ja Tolliamet
Narva mnt 9j
15176, Tallinn”

På sidan 813, under rubriken till bilaga 4, ska följande text läggas till:
”Prefix och suffix kan kombineras (t.ex. hydrokloridfosfat). De kan föregås av prefix av typen bi, bis, di, hemi, hepta, hexa,
mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris… (t.ex. diacetat). Synonymer och systematiska namn får också användas på samma sätt.
INN står för internationella generiska benämningar för farmaceutiska ämnen, Världshälsoorganisationen.
INNRG står för International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances, Names for radicals & groups
(internationella generiska benämningar [INN] för farmaceutiska ämnen, radikaler och grupper, fullständig förteckning från
2004).
INNCN står för kemiska eller systematiska namn i International Nonproprietary Names (INN) för farmaceutiska ämnen,
Names for radicals & groups (internationella generiska benämningar [INN] för farmaceutiska ämnen, radikaler och
grupper, fullständig förteckning från 2004).”
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