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MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 165/2013,
22. veebruar 2013,
millega määratakse eelnevalt kindlaks või eraladustamise toetuse summa 2013. aastaks
EUROOPA KOMISJON,

(6)

Asjakohane on määrata kindlaks asjaomaste toodete lattu
paigutamise ja laost väljavõtmise kulude katteks antav
toetus ning külmhoones ladustamise igapäevaste kulude
ja rahastamise katteks antav toetus.

(7)

Käesoleva meetme rakendamise lihtsustamiseks ja liik
mesriikides kehtivate tavade arvessevõtmiseks peaks
toetus kehtima ainult selliste toodete suhtes, mis on täie
likult ladustatud. Seepärast tuleks ette näha erand
määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 7 lõikest 3.

(8)

Haldussuutlikkuse ja lihtsustamise huvides on asjakohane
loobuda nõudest esitada pärast lepingu sõlmimist sama
teave, mis käsitleb ladustamise üksikasju, kui nõutav
teave on juba kantud toetusetaotlusse määruse (EÜ) nr
826/2008 artikli 20 esimese lõigu punkti a kohaselt.

(9)

Lihtsustamise ja logistika tõhususe huvides tuleks liikmes
riikidel lubada loobuda nõudest märkida lepingu number
igale ladustatud kaubaühikule, kui lepingu number on
kantud laoregistrisse.

(10)

Haldussuutlikkuse ja lihtsustamise eesmärgil ning võttes
arvesse või ladustamise konkreetset olukorda, tuleks
määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 36 lõikega 6 ette
nähtud kontrolli teha vähemalt poolte lepingute suhtes.
Seetõttu tuleks kehtestada erand kõnealusest artiklist.

(11)

Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrusega (EÜ) nr
792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad
turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete
režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning
äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse
mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja doku
mentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile, (3) on
kehtestatud ühised eeskirjad, mida liikmesriikide pädevad
asutused peavad järgima teabe ja dokumentide esitamisel
komisjonile. Kõnealused eeskirjad hõlmavad eelkõige liik
mesriikide kohustust kasutada komisjoni poolt kättesaa
davaks tehtud infosüsteeme ning kinnitada teatisi saatma
volitatud ametiasutuste või eraisikute juurdepääsuõigused.
Lisaks on kõnealuse määrusega kehtestatud infosüstee
mide suhtes kohaldatavad ühised põhimõtted, et tagada

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle
artikli 43 punkte a ja d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 28 on ette nähtud
toetuse andmine või eraladustamise puhul.

Võihindade ja -varude muutused osutavad turu ebastabiil
susele, mida võib kõrvaldada või vähendada hooajalise
ladustamise abil. Kujunenud turuolukorda arvestades on
asjakohane anda või eraladustamise toetust alates 1. märt
sist 2013.

Komisjoni 20. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ) nr
826/2008 (millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele
põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks) (2) on
kehtestatud ühiseeskirjad eraladustuse abikava rakendami
seks.

(4)

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 6 kohaselt tuleb eelne
valt kindlaks määratud toetust anda kooskõlas kõnealuse
määruse III peatükis sätestatud üksikasjalike eeskirjade ja
tingimustega.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 29 on sätestatud, et
toetuse määramisel tuleks arvesse võtta ladustamiskulusid
ning värske või ja varudest pärineva või hinna tõenäolisi
suundumusi.

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 223, 21.8.2008, lk 3.

(3) ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.
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dokumentide pikaajaline autentsus, terviklikkus ja loeta
vus. Selles on sätestatud ka isikuandmete kaitse.

(12)

(13)

(14)

Määruse (EÜ) nr 792/2009 kohaselt tuleb nendes
määrustes, millega kehtestatakse konkreetne teatamisko
hustus, sätestada kohustus kasutada infosüsteeme koos
kõlas nimetatud määrusega.

Komisjon on loonud infosüsteemi, mis võimaldab elekt
rooniliselt hallata dokumente ja menetlusi komisjonisi
seses töökorralduses ja ühise põllumajanduspoliitikaga
seotud asutustega suhtlemisel.

Leitakse, et või eraladustamisest teatamise kohustusi,
eelkõige määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 35 sätestatud
teatamiskohustusi, saab vastavalt määrusele (EÜ) nr
792/2009 täita ka kõnealuse süsteemi kaudu.
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3.
Liikmesriigid võivad loobuda määruse (EÜ) nr 826/2008
artikli 22 lõike 1 punktis e osutatud nõudest märkida lepingu
number, kui lao juhataja kohustub pidama kõnealuse määruse I
lisa III punktis osutatud laoregistrit, kuhu ta sisestab lepingu
numbri.
4.
Erandina määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 36 lõikest 6
peab kontrollimise eest vastutav asutus kogu laost väljaviimise
aja jooksul alates augustist 2013 kuni veebruarini 2014 lepin
gulise ladustusaja lõpus kontrollima ladustatud toodete kaalu ja
märgistust proovide võtmisega vähemalt poolte lepingute puhul.
Artikkel 4
1.
Artiklis 1 osutatud toodete puhul antakse toetust järgmi
selt:
— 14,88 eurot tonni kohta ladustamise püsikulude eest;

(15)

Selguse huvides peaks käesoleva määruse kehtivusaeg
lõppema lepingulise ladustamise lõpptähtpäeval.

— 0,25 eurot tonni kohta päevas iga lepingujärgse ladustamis
päeva eest.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

2.
Lepingulise ladustamise puhul paigutatakse tooted lattu
ajavahemikul 1. märtsist kuni 15. augustini 2013. Tooted
võib laost välja viia alates 16. augustist 2013. Lepinguline ladus
tamine lõpeb laost väljaviimisele eelneval päeval või hiljemalt
lattu paigutamisele järgneva aasta veebruari viimasel päeval.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
1.
Käesolevas määruses sätestatakse määruse (EÜ) nr
1234/2007 artikli 28 punktis a osutatud soolase ja mageda
või eraladustamise toetus alates 1. märtsist 2013 sõlmitud lepin
gute puhul.

2.
Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohalda
takse määrust (EÜ) nr 826/2008.

3.
Abi võib anda ainult juhul, kui lepinguline ladustusaeg on
vahemikus 90–210 päeva.
Artikkel 5
1.

Liikmesriigid teatavad komisjonile

a) määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 35 lõike 1 punkti a koha
selt igal teisipäeval eelmise nädala kohta kogused, mille
kohta on sõlmitud lepingud, ning vajaduse korral ka nende
toodete kogused, mille kohta on esitatud lepingute sõlmimise
taotlused;

Artikkel 2
Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 16 lõike 2 punktis c osutatud
koguste mõõtühik on „laopartii”, mis vastab käesoleva
määrusega hõlmatud tootekogusele, mis kaalub vähemalt ühe
tonni ning on ühesuguse koostise ja kvaliteediga, toodetud
samas tehases ja võetud ühte lattu hoiule samal päeval.

Artikkel 3
1.
Erandina määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 7 lõikest 3
kehtivad taotlused ainult nende toodete suhtes, mis on täielikult
ladustatud.

2.
Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 20 esimese lõigu punkti
a ei kohaldata.

b) hiljemalt iga kuu lõpus eelmise kuu kohta varusid käsitleva
teabe vastavalt määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 35 lõike 1
punktile b.
2.
Lõikes 1 osutatud teatised esitatakse kooskõlas määrusega
(EÜ) nr 792/2009.
Artikkel 6
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrus kehtib kuni 28. veebruarini 2014.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

