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EUROOPA KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta
ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999,1 eelkõige selle artikli 33 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:

ET

(1)

1. juunil 2012 aastal esitas Eesti Rahandusministeerium Eesti Vabariigi nimel
komisjoniga andmevahetuseks ettenähtud arvutisüsteemi kaudu taotluse
ühtekuuluvuse eesmärgi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist ja
Ühtekuuluvusfondist Eestis antava ühenduse abi rakenduskava "Elukeskkonna
arendamise rakenduskava", mille komisjon võttis vastu 10. oktoobri 2007. aasta
otsusega K(2007) 4692 ning mida on muudetud otsusega K(2011) 4138,
läbivaatamiseks.

(2)

Rakenduskava läbivaatamise ettepanek on põhjendatud määruse (EÜ) nr 1083/2006
artikli 48 lõikes 3 osutatud hindamise tõttu.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 48 lõike 3 kohaselt läbi viidud rakenduskava
seirega seotud hindamine ning selle tulemused on saadetud kõnealuse rakenduskava
seirekomisjonile ja komisjonile 1. veebruaril 2012.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 65 punkti g kohaselt kaalus seirekomisjon 3. mail
2012 oma koosolekul ettepanekut otsuse K(2007) 4692 sisu muutmise kohta, eelkõige
seoses rakenduskava tekstiga, ning kiitis selle heaks.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 56 lõike 3 teise lõigu kohaselt on asjakohane
määrata kindlaks kuupäev, millest alates on abikõlblikud uude kategooriasse kuuluvad
kulutused kood nr 47 „Õhu kvaliteet”, millele on osutatud komisjoni 8. detsembri
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2006. aasta määruse (EÜ) nr 1828/2006 (milles sätestatakse rakenduseeskirjad
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi)2 II lisa A osa tabelis 1, ja nagu on esitatud läbivaadatud
rakenduskava tabelis „Ühenduse osaluse indikatiivne jaotus kategooriate järgi”.
(6)

Seepärast tuleks otsust K(2007) 4692 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1
Otsust K(2007) 4692 muudetakse järgmiselt.
1.

Artikli 1 lõikes 1 asendatakse punkt (a) järgmiselt:
„Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ning välisõhu kaitse”.

2.

I lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas sätestatuga.
Artikkel 2

Uude kategooriasse kuuluvaid kulutusi kood nr 47 „Õhu kvaliteet”, mis on esitatud
läbivaadatud rakenduskava tabelis „Ühenduse osaluse indikatiivne jaotus kategooriate järgi”
ja mis on lisatud käesoleva otsuse artiklis 1 osutatud muudatuste tulemusena, peetakse
abikõlblikeks alates 1. juunist 2012.
Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile.
Brüssel, 11.10.2012

Komisjoni nimel
Johannes HAHN
komisjoni liige
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LISA
Muudetud rakenduskava „Elukeskkonna arendamise rakenduskava”.
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