30.7.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 206/71

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1240,
18. mai 2016,
millega

kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas

1308/2013

(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1), eriti selle artikli 20 punkte a, b, d, e, i, j, k,
l, m, n ja o ning artikli 223 lõike 3 punkte a, b ja c,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajan
duspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (2), eriti selle
artikli 62 lõike 2 punkte a, b, c ja i ning artikli 64 lõike 7 punkti a,
võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajan
dustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (3), eriti selle artikli 2 lõiget 3 ja
artikli 3 lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (4) ning sätestati uued eeskirjad
riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kohta. Samuti anti selle määrusega komisjonile õigus võtta kõnealuses
küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada riikliku sekkumise ja eraladusta
mistoetuse kavade sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb teatavad eeskirjad osutatud õigusaktidega vastu
võtta. Kõnealuste aktidega tuleks asendada komisjoni määrused (EMÜ) nr 3427/87 (5), (EMÜ) nr 2351/91 (6), (EÜ)
nr 720/2008 (7), (EÜ) nr 826/2008 (8), (EÜ) nr 1130/2009 (9) ja (EL) nr 1272/2009 (10). Osutatud määrused on
tunnistatud kehtetuks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/1238 (11).

(2)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 on sätestatud, et riiklikku sekkumist kohaldatakse pehme nisu, kõva nisu,
odra, maisi, koorimata riisi, veise- ja vasikalihasektori värske või jahutatud liha, või ja lõssipulbri suhtes vastavalt
kõnealuses määruses sätestatud tingimustele.

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

ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.
ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.
Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis
käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
Komisjoni 16. novembri 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 3427/87, milles sätestatakse riisiturul sekkumise üksikasjalikud eeskirjad (EÜT
L 326, 17.11.1987, lk 25).
Komisjoni 30. juuli 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 2351/91, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mida kohaldatakse
sekkumisasutuse valduses oleva riisi ostmisel toiduabi andmiseks (EÜT L 214, 2.8.1991, lk 51).
Komisjoni 25. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 720/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 kohaldamise
üksikasjalikud ühiseeskirjad makseasutuse või sekkumisameti kokkuostetud toodete ladustamise ja liikumise kohta (ELT L 198,
26.7.2008, lk 17).
Komisjoni 20. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele
eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.8.2008, lk 3).
Komisjoni 24. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1130/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud ühiseeskirjad sekkumisvarust
pärit toodete kasutamise ja/või sihtkoha kontrollimiseks (ELT L 310, 25.11.2009, lk 5).
Komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised
üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349,
29.12.2009, lk 1).
Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)
nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 15).

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
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(3)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 17 on sätestatud, et kooskõlas kõnealuses määruses sätestatud tingimustega
võib eraladustamistoetust anda järgmiste toodete puhul: valge suhkur, oliiviõli, linakiud, kaheksa kuu vanuste või
vanemate veiste värske või jahutatud liha, või, juust, lõssipulber, sealiha, lamba- ja kitseliha.

(4)

Määrusega (EL) nr 1370/2013 on kehtestatud eeskirjad riikliku sekkumise hindade kohta, kokkuostu koguseliste
piirangute kohta riiklikul sekkumisel ja eraladustamistoetuse summa suuruse kehtestamise kohta.

(5)

Riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kavadega seotud juhtimis- ja kontrollimehhanismide lihtsustamiseks
ning tõhustamiseks tuleks kõikide määruse (EL) nr 1308/2013 artiklites 11 ja 17 loetletud toodete jaoks
sätestada ühiseeskirjad.

(6)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 13 lõikega 1 võib komisjon otsustada korraldada kõva nisu, odra,
maisi ja koorimata riisi kokkuostu, kui turuolukord seda nõuab. Riikliku sekkumise võib avada ka veiseliha puhul,
kui võrdlusperioodi keskmine turuhind langeb alla 85 % määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 7 lõikes 1 sätestatud
võrdluskünnisest. Sel juhul toimub kokkuost pakkumusmenetluse teel.

(7)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 4 lõikega 1 võib komisjon määrata kindlaks määruse (EL)
nr 1308/2013 artiklis 17 loetletud toodete eraladustamistoetuse summa kas pakkumusmenetluse teel või
määrates toetuse suuruse eelnevalt kindlaks.

(8)

Et riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kavad toimiksid tõhusalt, peaksid ettevõtjad kasutama meetodit, mis
makseasutus on teinud neile kättesaadavaks kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste, pakkumusmenetluse raames
tehtavate pakkumuste ja toetusetaotluste esitamise korra raames.

(9)

Kavade nõuetekohaseks haldamiseks tuleks kehtestada eeskirjad kindlaksmääratud hinnaga sekkumise,
ladustamiseks mõeldud kokkuostmise pakkumusmenetluse ja sekkumisvarude müügi puhul või määrata kindlaks
eraladustamistoetuse ülemmäär ja eelnevalt kindlaksmääratud eraladustamistoetus, samuti pakkumusmenetluse
raames tehtavate pakkumuste, kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja toetusetaotluste esitamise ja vastuvõtu
kord.

(10)

Selleks et suurendada riikliku sekkumise rakendamise tõhusust piirkonna eri paigus asuda võivate väikeste
ladustamiskohtade kasutuse lõpetamise kaudu, tuleks kindlaks määrata sekkumise ladustamiskohtade väikseim
laomaht, mida ei tuleks aga kohaldada selliste ladustamiskohtade puhul, millel on kerge juurdepääs jõele, merele
või raudteeühendusele.

(11)

Kuna riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kavaga hõlmatud toodete laad on tootmis- ja koristusaja ning
ladustamisnõuete tõttu erinev, tuleks sätestada nende rahastamis- ja toetuskõlblikkuse eritingimused.

(12)

Riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kavade mõistlikuks haldamiseks on vaja kindlaks määrata
miinimumkogus, millest väiksemate kogustega seotud kindlaksmääratud hinnaga pakkumusi või pakkumus
menetluse raames tehtavaid pakkumusi, mis on tehtud kokkuostu või müügi raames, ei tohi makseasutus vastu
võtta, või peab otsustama kas määrata kindlaks eraladustamistoetuse ülemmäär või mitte. Kui aga mõnes
liikmesriigis kehtivate hulgikaubandustingimuste ja -tavade või keskkonnaeeskirjadega on õigustatud käesolevas
määruses sätestatust suuremate miinimumkoguste kohaldamine, peaks makseasutusel olema õigus nõuda selliste
suuremate miinimumkoguste kohaldamist kindlaksmääratud hinnaga kokkuostmiseks.

(13)

Tagamaks, et kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus on
tõsiseltvõetav ning et meede avaldab turul soovitud mõju, tuleks nii kindlaksmääratud hinnaga sekkumise kui ka
pakkumusmenetluse puhul kehtestada tagatise määr.

(14)

Et tagada riikliku sekkumise kava tõhus haldamine, tuleks ette näha, et liikmesriigid ja komisjon teavitaksid
üksteist esitatud kindlaksmääratud hinnaga pakkumustest või pakkumusmenetluse raames tehtavatest
pakkumustest. Vaja oleks kehtestada meetmed seoses määruse (EL) nr 1370/2013 artiklis 3 kehtestatud
koguseliste piirangutega.

(15)

Saadud kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste põhjal võib
määrata kindlaks kokkuostuhinna ülemmäära või eraladustamistoetuse ülemmäära. Siiski võib turul tekkida
olukordi, kus majanduslikud või muud tingimused on sellised, et kõnealust hinda või toetust ei ole vaja määrata
ja kõik saadud pakkumusmenetluse raames tehtavad pakkumused tuleb tagasi lükata.
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(16)

Riikliku sekkumise kava selge ja tõhusa toimimise tagamiseks on vaja kehtestada üldeeskirjad, milles käsitletakse
tarnekorralduse väljaandmist ja toodete tarnimist makseasutuse määratud ladustamiskohta. Võttes arvesse
teravilja-, riisi-, veiseliha-, või ja lõssipulbrisektori eripära, on vaja ühtlasi kehtestada osutatud sektorite jaoks
erieeskirjad.

(17)

Ladustatud sekkumisvarude nõuetekohaseks haldamiseks ning teravilja- ja riisisektori eripära arvestades tuleks
täpsustada liikmesriikide kohustused seoses ladustamiskoha maksimumkaugusega ja kuludega, mis tuleb katta
sellest pikema vahemaa korral.

(18)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 907/2014 (1) kehtestatud üldeeskirjade kohaldamiseks on asjakohane
sätestada, et ladustamise ajal tuleb tooteid kontrollida vastavalt käesoleva määruse artiklile 3. Kõnealuste
kontrollide ja analüüside põhjal tuleks välja anda ülevõtmisprotokoll.

(19)

Et tagada riikliku sekkumise raames ladustatud toodete hea kvaliteet juhul, kui tooted ei vasta kohaldatavatele
rahastamiskõlblikkuse tingimustele, tuleks sätestada kohustus, et ettevõtja peab tooted tagasi võtma ja hüvitama
kõik sel perioodil kantud kulud, kui tooteid hoiti ladustamiskohas.

(20)

Kui veiseliha puhul on nõutav konditustamine, on vaja kehtestada asjaomases sektoris üldeeskirju täiendavad
erieeskirjad.

(21)

Toote kvaliteedist või ladustamiskoha asukohast tuleneva hinnakorrektsiooni puhul tuleks kehtestada makseid
käsitlevad eeskirjad. Selleks et anda ettevõtjatele aega uue riikliku sekkumise kavaga kohaneda, tuleks hinnakor
rektsiooni teatavaid tingimusi kohaldada teravilja ja riisi puhul alles alates 2017/2018. turustusaastast.

(22)

Makseasutus, kellel on müügiks saadaolevad sekkumisvarud, peaks koostama ja avaldama pakkumusmenetluse
raames tehtava pakkumuskutse teate, et anda vajalikku teavet toodete omaduste ja nende ladustamiskoha kohta.
Selleks tuleks kõnealuse avaldamise kuupäeva ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamise
esimese lõppkuupäeva vahel ette näha mõistlik ajavahemik.

(23)

Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste ja liidu turul valitseva olukorra põhjal peaks komisjon
otsustama, kas määrata sekkumislaos olevate toodete müügihinna alammäär või mitte. Kõnealuse otsuse alusel
võtavad makseasutused müügiks saadaolevate toodetega seotud pakkumusmenetluse raames tehtavad
pakkumused vastu või lükkavad need tagasi. Vastu tuleks võtta erieeskirjad veiseliha, või ja lõssipulbri jaotamise
kohta.

(24)

Selleks et hõlbustada liikmesriigi ladustamiskohtadesse jäänud väikeste koguste müümist ja tagada süsteemi tõhus
haldamine, on asjakohane sätestada, et makseasutusel on õigus oma vastutusel avada sekkumistoodete väikeste
koguste edasimüügi pakkumusmenetlus, kohaldades liidu poolt avatud pakkumusmenetlusi käsitlevaid eeskirju
mutatis mutandis, et kindlustada võrdväärne juurdepääs kõikidele asjaomastele isikutele. Samadel põhjustel tuleks
makseasutusel lubada pakkuda otseturustamiseks koguseid, mida pärast nende sekkumisvahendina arvelevõtmist
tehtava iga-aastase inventuuri teostamiseks või kontrollimiseks tehtud visuaalset vaatlust ei ole enam võimalik
uuesti originaalpakendisse tagasi panna või mille tarbimisväärtus on langenud.

(25)

Tagamaks, et eraladustamistoetuse kava saaks nõuetekohaselt kontrollida, tuleks määrata kindlaks, millist teavet
on vaja ladustamislepingu sõlmimiseks, samuti tuleks täpsustada lepinguosaliste kohustused ja lattu paigutamise
tingimused, eriti need, mis võimaldavad ladustamistoimingute kontrolli eest vastutaval asutusel ladustamis
tingimusi tõhusalt kontrollida. Kehtestada tuleks eeskirjad seoses lepingulise ladustamise perioodiga.

(26)

Eraladustamistoetuse kava tõhusaks toimimiseks on vaja kehtestada üldeeskirjad, milles käsitletakse toodete
väljaviimist ladustamiskohast ning eraladustamistoetuse maksmist. Või ja lõssipulbri puhul on vaja nende toodete
eripära arvesse võttes üldeeskirju täiendavaid erieeskirju.

(1) Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro
kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).
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(27)

Kui eraladustamistoetuse summa määratakse kindlaks eelnevalt, tuleks näha ette järelemõtlemisaeg, mille jooksul
oleks võimalik hinnata turuolukorda, enne kui tehakse teatavaks otsused toetusetaotluste kohta. Lisaks tuleks
vajaduse korral ette näha erimeetmed, mida kohaldatakse eelkõige menetluses olevate taotluste puhul, et hoida
ära eraladustamistoetuse kava ülemäärast või spekulatiivset kasutamist. Sellised meetmed nõuavad kiiret
tegutsemist ja komisjonil peaksid olema volitused tegutseda ilma määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 229 lõikes 2
või 3 osutatud menetlust kohaldamata ning võtta viivitamata kõik vajalikud meetmed.

(28)

Liidu finantshuvide kaitsmiseks tuleks võtta asjakohased kontrollimeetmed, et võidelda eeskirjade eiramise ja
pettuste vastu. Kõnealused kontrollimeetmed peaksid hõlmama täielikku halduskontrolli, millele lisanduvad
kohapealsed kontrollid. Selleks et tagada võrdne ja ühtne lähenemisviis liikmesriikide vahel, oleks vaja määrata
kindlaks kontrollimeetmete ulatus, sisu, ajakava ja aruandlus.

(29)

Alusetult makstud summad tuleks tagasi nõuda vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 908/2014 (1).

(30)

Riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kavade tõhusaks haldamiseks on vaja sätestada, et liikmesriigid
teavitavad komisjoni korrapäraselt varude olukorrast ning ladustamiskohtadesse paigutatud ja sealt väljaviidud
toodetest, samuti määruse (EL) nr 1308/2013 artiklites 11 ja 17 loetletud toodete hindade ja tootmise olukorrast.

(31)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
I JAOTIS
ÜLDSÄTTED

I PEATÜKK

Sissejuhatavad sätted

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.
Käesoleva määrusega kehtestatakse rakenduseeskirjad määruse (EL) nr 1308/2013 ja määruse (EL) nr 1370/2013
kohaldamiseks
a) määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 loetletud toodete riikliku sekkumise korras kokkuostu ja müügi puhul;
b) määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 17 loetletud toodetele eraladustamistoetuse andmise puhul.
2.

Käesoleva määruse kohaldamine ei takista kohaldamast rakendusmäärustes kehtestatud erisätteid

a) pakkumusmenetluse avamisel toodete kokkuostuks ega sekkumisvarust pärit toodete müügi avamisel või
b) pakkumusmenetluse avamisel või eraladustamistoetuse summa eelneval kindlaksmääramisel.
(1) Komisjoni 6. augusti 2014 aasta rakendusmäärus (EL) nr 908/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja
heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 255, 28.8.2014, lk 59).
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II PEATÜKK

Üldeeskirjad
Artikkel 2
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste, pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste ja
toetusetaotluste esitamine ning nende vastuvõetavus
1.
Ettevõtjad esitavad riikliku sekkumise puhul kindlaksmääratud hinnaga pakkumused ja pakkumusmenetluse raames
tehtavad pakkumused ning eraladustamistoetuse puhul pakkumusmenetluse raames tehtavad pakkumused ja
toetusetaotlused, kasutades selleks asjaomase liikmesriigi makseasutuse poolt kättesaadavaks tehtud meetodit.
2.
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus on
vastuvõetav, kui see esitatakse päritoluliikmesriigi ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest, kus kindlaksmääratud
hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus esitatakse, ja see sisaldab
makseasutuse poolt kättesaadavaks tehtud vormil vähemalt järgmist teavet:
a) ettevõtja nimi, aadress ja käibemaksukohustuslasena registreerimise number liikmesriigis, kus ettevõtja teostab oma
põhitegevust;
b) toode või toote liik ning vajaduse korral selle asjakohane CN-kood;
c) kindlaksmääratud hinnaga pakkumuses, pakkumusmenetluse raames tehtavas pakkumuses või toetusetaotluses
esitatud kogus, järgides artiklis 5 kehtestatud miinimumkoguseid, kui need kohalduvad.
3.
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus ei sisalda
täiendavaid tingimusi peale nende, mis on sätestatud käesolevas määruses või asjakohases rakendusmääruses, millega
avatakse pakkumusmenetlus või määratakse eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse summa.
4.
Kui kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse, pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või toetusetaotluse
esitamise tähtpäev langeb riigipühale, esitatakse kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames
tehtav pakkumus või toetusetaotlus hiljemalt viimasel tööpäeval, mis eelneb riigipühale.
5.
Laupäeval, pühapäeval või riigipühal esitatud kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, pakkumusmenetluse raames
tehtav pakkumus või toetusetaotlus loetakse makseasutusele laekunuks esimesel tööpäeval, mis järgneb nende esitamise
päevale.
6.
Pärast kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse, pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või toetusetaotluse
esitamist ei saa neid tagasi võtta ega muuta.
7.
Makseasutus registreerib vastuvõetavad kindlaksmääratud hinnaga pakkumused, pakkumusmenetluse raames
tehtavad pakkumused või toetusetaotlused ja asjaomased kogused samal päeval, mil need saadeti.
8.
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste, pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste või toetusetaotluste
vastuvõtmisest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa üle anda.

II JAOTIS
RIIKLIK SEKKUMINE
I PEATÜKK

Riikliku sekkumise erieeskirjad
Artikkel 3
Sekkumisladustamise kohad
1.

Sekkumisladustamise koha (edaspidi „ladustamiskoht“) minimaalne laomaht peab olema:

a) teravilja puhul 5 000 tonni, 7 500 tonni alates riikliku sekkumise perioodist 2017/18, 10 000 tonni alates
perioodist 2018/19, 15 000 tonni alates perioodist 2019/20;
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b) riisi puhul 5 000 tonni, 7 500 tonni alates riikliku sekkumise perioodist 2017/18, 10 000 tonni alates perioodist
2018/19;
c) või ja lõssipulbri puhul: 400 tonni, 600 tonni alates riikliku sekkumise perioodist 2017, 800 tonni alates perioodist
2018.
Liikmesriigid, kelle teravilja aastatoodang on alla 20 miljoni
2019/20 10 000 tonni suuruse minimaalse laomahu kohaldamist.

tonni,

võivad

jätkata

alates

perioodist

2.
Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab minimaalne laomaht ladustamise minimaalset mahtu, mis ei pruugi olla
pidevalt kättesaadav, kuid on olemas kokkuostmise ajal.
3.
Makseasutus võib lõikest 1 kõrvale kalduda üksnes juhul, kui ta suudab tõendada, et kõnealuses lõikes osutatud
minimaalne laomaht ei ole kättesaadav ja kui asendusladustamiskohtadel on kerge juurdepääs jõele, merele või raudteeü
hendusele.

Artikkel 4
Toodete kokkuostukõlblikkuse kindlaksmääramine
1.
Toodete kokkuostukõlblikkus määratakse riikliku sekkumise puhul kindlaks vastavalt meetoditele, mis on ette
nähtud käesoleva määruse järgmiste sätetega:
a) teravilja puhul I lisa I, II, III ja IV osa;
b) riisi puhul II lisa I osa;
c) veiseliha puhul III lisa I osa;
d) või puhul: IV lisa I osa ja komisjoni määruse (EL) 273/2008 (1) sätted;
e) lõssipulbri puhul käesoleva määruse V lisa I osa ning määruse (EL) nr 273/2008 sätted.
2.
Meetodid, mida riikliku sekkumise puhul kasutatakse I lisas osutatud teravilja kvaliteedi määramiseks, peavad
vastama Euroopa või rahvusvaheliste asjaomaste standardite viimastele versioonidele, mis hakkavad kehtima iga
turustusaasta esimesest päevast.

II PEATÜKK

Sekkumistoodete kokkuostmine

1. ja gu
Ü ld sä tt ed
Artikkel 5
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumusega
hõlmatud toodete miinimumkogused
1.
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse kaudu kokkuostuks
pakutavad miinimumkogused on järgmised:
a) pehme nisu, odra ja maisi puhul 160 tonni,
(1) Komisjoni 5. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 273/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud
rakenduseeskirjad piima ja piimatoodete analüüsimise ning kvaliteedi hindamise meetodite kohta (ELT L 88, 29.3.2008, lk 1).
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b) kõva nisu puhul 20 tonni,
c) riisi puhul 40 tonni,
d) veiseliha puhul 20 tonni,
e) või puhul: 30 tonni,
f) lõssipulbri puhul 30 tonni.
Liikmesriigid, kelle teravilja keskmine aastatoodang on alla 20 miljoni tonni, võivad otsustada kohaldada pehme nisu,
odra ja maisi puhul 120 tonni suurust miinimumkogust.
2.
Makseasutus võib kehtestada lõikes 1 sätestatud kogustest suuremad miinimumkogused, kui see on õigustatud
asjaomases liikmesriigis kehtivate hulgikaubandustingimuste ja -tavade või keskkonnaeeskirjadega.

Artikkel 6
Tagatise suurus toodete kokkuostul
Delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 4 punkti a kohase nõutava tagatise suurus kindlaksmääratud hinnaga
pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitamisel toodete kokkuostul riiklikuks sekkumiseks
on:
a) teravilja puhul 20 eurot/tonn;
b) riisi puhul 30 eurot/tonn;
c) veiseliha puhul 300 eurot/tonn;
d) või puhul 50 eurot/tonn;
e) lõssipulbri puhul 50 eurot/tonn.

Artikkel 7
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste
esitamine ja nende vastuvõetavus
1.
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus on vastuvõetav, kui see
vastab artiklis 2 sätestatud nõuetele, ning pakkumusmenetlus on vastuvõetav, kui see vastab pakkumusmenetluse
avamise rakendusmäärusele, millele on osutatud artiklis 12. Ühtlasi peab see vastama järgmistele tingimustele:
a) sisaldab vähemalt järgmist teavet:
i)

riisi puhul on esitatud tüüp ja sort;

ii) koht, kus toodet hoitakse kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava
pakkumuse esitamise ajal (v.a veiseliha puhul);
iii) selle teravilja ja riisi ladustamiskoht, mille kohta kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse
raames tehtav pakkumus esitatakse;
iv) teravilja ja riisi puhul saagikoristusaasta ning kasvatuskoht või -kohad liidus;
v) või ja lõssipulbri puhul tootmiskuupäev;
vi) või ja lõssipulbri puhul toote valmistanud heakskiidetud ettevõtte nimi ja heakskiitmise number;
b) ettevõtja on seadnud tagatise kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 4 punktiga a;
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c) teravilja ja riisi puhul on ettevõtja deklareerinud:
i)

et tooted on pärit liidust;

ii) et kindlaksmääratud hinnaga pakkumuses või pakkumusmenetluse raames tehtavas pakkumuses on käsitletud
homogeenset partiid, kusjuures riisi puhul peab olema tegemist ühe ja sama sordi koorimata riisiga;
iii) kas on tehtud koristusjärgset töötlust või mitte ning kui jah, siis millist toodet on kasutatud, samuti see, kas
asjaomast toodet on kasutatud vastavalt kasutustingimustele, ning et toode on heaks kiidetud Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (1) alusel.
2.
Muude toodete kui veiseliha puhul võib ettevõtja esitada artikli 2 lõikes 2 osutatud vormi kasutades taotluse, et
toode võetaks üle ladustamiskohas, kus seda hoitakse kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse
raames tehtava pakkumuse esitamise ajal, tingimusel et asjaomane ladustamiskoht vastab nõuetele, mis on kehtestatud
delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 7 lõikes 1 ning käesoleva määruse artiklis 3.

Artikkel 8
Kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste
kontrollimine makseasutuse poolt
1.
Makseasutus otsustab kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste
vastuvõetavuse artiklites 2 ja 7 sätestatud nõuete alusel.
Kui makseasutus otsustab, et kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus ei
ole vastuvõetav, teavitab ta sellest asjaomast ettevõtjat kolme tööpäeva jooksul alates kindlaksmääratud hinnaga
pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse saamisest. Kui ettevõtja kindlaksmääratud hinnaga
pakkumuse kohta kõnealust teavet ei saa, loetakse pakkumus vastuvõetavaks.
2.
Pärast seda, kui makseasutus on kontrollinud, et kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse
raames tehtav pakkumus on vastuvõetav, võib ta teravilja ja riisi puhul artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud
deklaratsioone kontrollida, et selgitada välja dokumentide vastavus nõuetele, kasutades vajaduse korral ettevõtja
ladustamiskoha puhul pädeva makseasutuse abi vastavalt artikli 57 lõikele 2.

Artikkel 9
Komisjoni teavitamine kindlaksmääratud hinnaga pakkumustest ja pakkumusmenetluse raames
tehtavatest pakkumustest
1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikidest vastuvõetavatest kindlaksmääratud hinnaga pakkumustest ja
pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest järgmiste tähtaegade jooksul:
a) kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste puhul esitatakse teated igal teisipäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi)
ning neis peavad olema esitatud selliste toodete kogused, mille kohta on eelmisel nädalal esitatud vastuvõetav
kindlaksmääratud hinnaga pakkumus, ja muu asjakohane teave.
Kui pakutavad kogused lähenevad määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõikes 1 sätestatud piirangutele, teatab
komisjon liikmesriikidele, mis kuupäevast alates peavad nad teavitama komisjoni igal tööpäeval.
Alates nimetatud kuupäevast teatavad liikmesriigid komisjonile iga päev hiljemalt kell 14.00 (Brüsseli aja järgi) kõik
eelmisel tööpäeval sekkumiseks pakutud kogused.
b) Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul tuleb kohaldada pakkumusmenetluse avamise rakendus
määrusega kehtestatud tähtaegu.
2.
Lõike 1 punktidega a ja b ette nähtud teated ei tohi sisaldada ettevõtja nime, aadressi ega käibemaksukohus
tuslasena registreerimise numbrit ning või ja lõssipulbri puhul heakskiidetud ettevõtte nime ega heakskiitmise numbrit.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu
direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1).
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3.
Kui liikmesriik ei teata komisjonile vastuvõetavatest kindlaksmääratud hinnaga pakkumustest või pakkumus
menetluse raames tehtavatest pakkumustest ettenähtud tähtaja jooksul, millele on osutatud lõike 1 punktides a ja b,
käsitatakse seda kui tühiteate esitamist komisjonile.
2. j agu
K in dl a k sm ää r a tu d hinna g a ko kkuo st
Artikkel 10
Pakkumuste esitamine pehme nisu, või ja lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga kokkuostuks
Makseasutusele võib esitada kindlaksmääratud hinnaga pakkumusi alates määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 12
kehtestatud riikliku sekkumise perioodide algusest.

Artikkel 11
Koguseliste piirangute järgimise meetmed
1.
Selleks et järgida määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõikes 1 kehtestatud koguselisi piiranguid, otsustab komisjon
kõnealuse määruse artikli 3 lõike 6 punkti a kohaselt:
a) lõpetada kindlaksmääratud hinnaga sekkumiskokkuost;
b) määrata jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse otsuse päeval igalt ettevõtjalt saadud ja komisjonile teatatud kindlaks
määratud hinnaga pakkumuste üldkoguse suhtes, kui pakutud täieliku koguse vastuvõtmine tooks kaasa
maksimumkoguse ületamise;
c) vajaduse korral lükata tagasi kaalumisel olevad kindlaksmääratud hinnaga pakkumused, mis on tehtud liikmesriikide
makseasutustele.
Komisjon teeb otsuse kahe tööpäeva jooksul pärast artikli 9 lõike 1 punkti a esimeses lõigus osutatud teate saamist ja
viie tööpäeva jooksul pärast artikli 9 lõike 1 punkti a kolmandas lõigus osutatud teate saamist.
Kui teatamise kuupäev on riigipüha, alustab komisjon käesoleva artikli kohaldamisel tähtaja arvestamist esimesest
tööpäevast, mis järgneb riigipühale. Kui kõnealused pühad kuuluvad komisjoni otsusega hõlmatud ajavahemikku,
arvestatakse ainult tööpäevi.
2.
Erandina artikli 2 lõikest 6 võib ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse lõike 1 punktis b osutatud jaotuskoefitsienti,
oma kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse tagasi võtta viie tööpäeva jooksul pärast selle otsuse jõustumise kuupäeva,
millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient.
3 . j a gu
Kok k u os t m ine p akku mu sm ene tl use te e l
Artikkel 12
Pakkumusmenetlus
1.
Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 osutatud toodete kokkuostmine pakkumusmenetluse teel avatakse
pakkumusmenetluse avamise rakendusmäärusega, mis sisaldab eelkõige järgmist teavet:
a) pakkumusmenetlusega hõlmatud tooted, ja:
i) riisi puhul selle tüüp ja sort;
ii) veiseliha puhul kas pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus hõlmab konditustatud rümpade kokkuostu või
ladustamist ilma konditustamiseta;
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b) pakkumusmenetlusega hõlmatud ajavahemik (edaspidi „pakkumusperiood“) ja vajaduse korral alaperioodid, mille
jooksul pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi saab esitada.
2.
Komisjon võib avada pakkumusmenetluse, et osta kokku veiseliha vastavalt kategooriale ja liikmesriigile või selle
piirkonnale, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 13 lõike 1 punktis c, võttes aluseks viimase kahe
nädala registreeritud turuhinnad. Kõnealuse määruse artikli 13 lõike 2 kohaselt võib komisjon pakkumusmenetluse
lõpetada, võttes aluseks viimase kahe nädala registreeritud turuhinnad.
3.
Kui komisjon algatab piiratud pakkumusmenetluse, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3
lõikes 3, peab kõnealuse menetluse avamise rakendusmääruses olema osutatud pakkumusmenetlusega hõlmatud
konkreetsele liikmesriigile või liikmesriigi piirkonnale/piirkondadele.
4.
Riisi puhul võib pakkumusmenetlus olla piiratud teatavate sortide või üht või mitut liiki koorimata riisiga, milleks
on „ümarateraline riis“, „keskmiseteraline riis“, „pikateraline riis A“ või „pikateraline riis B“, nagu need on määratletud
määruse (EL) nr 1308/2013 II lisa I osa punkti I.2 alapunktis a, b või c.
5.

Veiseliha puhul kehtivad järgmised eeskirjad:

a) liikmesriigi või selle piirkonna keskmise turuhinna puhul võetakse iga sekkumiskõlbliku kategooria puhul arvesse
III lisa II osas sätestatud koefitsientide abil kvaliteediklassina R3 väljendatud kvaliteediklasside U, R ja O hindu
liikmesriigis või asjaomases sekkumispiirkonnas;
b) keskmised turuhinnad registreeritakse vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1249/2008 (1);
c) liikmesriigi või liikmesriigi piirkonna iga sekkumiskõlbliku kategooria keskmise turuhinnana käsitatakse kõigi punktis
b osutatud kvaliteediklasside turuhinna keskmist, mida on kaalutud vastavalt kvaliteediklassi osakaalule kõnealuse
liikmesriigi või piirkonna loomade kogutapaarvus.
Ühendkuningriik koosneb kahest sekkumispiirkonnast:
i) I piirkond: Suurbritannia;
ii) II piirkond: Põhja-Iirimaa.

Artikkel 13
Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamine ja nende vastuvõetavus
1.
Lisaks artiklites 2 ja 7 sätestatud üldtingimustele on pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus vastuvõetav
üksnes juhul, kui selles on näidatud pakutav hind eurodes toote mõõtühiku kohta ilma käibemaksuta ja ümardatuna
mitte rohkem kui kahe kümnendkohani.
Teravilja ja riisi puhul on toote tonni kohta pakutav hind selline hind, mis vastab teravilja miinimumkvaliteedile, mis on
määratletud delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 I lisa II osas, või riisi standardkvaliteedile, mis on määratletud
määruse (EL) nr 1308/2013 III lisa A jaos, kui toode on tarnitud ladustamiskohta, kuid maha laadimata.
Või ja lõssipulbri puhul on pakutav hind ladustamiskoha laadimisplatvormile tarnitud toodete 100 kg hind.
Veiseliha puhul teatatakse pakkumuse hind vastavalt artikli 12 lõike 5 punktile a kvaliteediklassi R3 kuuluva toote tonni
kohta, lisades, kas see hõlmab konditustamiseks mõeldud kondiga liha või ladustamist ilma konditustamiseta.
2.
Ilma et see piiraks käesoleva määruse artikli 15 lõike 2 kohaldamist, ei tohi pakutav hind ületada määruse (EL)
nr 1370/2013 artikli 2 lõikes 1 kehtestatud riikliku sekkumise hinnataset.
(1) Komisjoni 10. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifit
seerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337,
16.12.2008, lk 3).
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Artikkel 14
Kokkuostuhinda käsitlevad otsused
1.

Artikli 9 kohaselt teatatud pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste põhjal otsustab komisjon, kas:

a) määrata kindlaks kokkuostuhinna ülemmäär või
b) jätta see määramata.
2.

Lõikes 1 osutatud otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 15
Pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi käsitlevad üksikotsused
1.
Kui kokkuostuhinna ülemmäära ei ole kindlaks määratud, lükatakse kõik pakkumusmenetluse raames tehtavad
pakkumused tagasi.
2.
Kui kokkuostuhinna ülemmäär on kindlaks määratud, võtab makseasutus vastu pakkumusmenetluse raames
tehtavaid pakkumusi, mille hind on ülemmääraga võrdne või sellest madalam. Kõik muud pakkumusmenetluse raames
tehtavad pakkumused lükatakse tagasi.
Makseasutus võtab vastu üksnes sellised pakkumusmenetluse raames tehtavad pakkumused, millest komisjoni on
artikli 9 kohaselt teavitatud.
3.
Makseasutus teeb käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuse pärast seda, kui on avaldatud komisjoni otsus,
millele on osutatud artikli 14 lõikes 1.
Makseasutus teatab ettevõtjatele pakkumusmenetluses osalemise tulemused kolme tööpäeva jooksul pärast komisjoni
otsuse jõustumist.
Pakkumuse heakskiitmise puhul ei ole kõnealune teatamine vajalik juhul, kui makseasutus annab viie tööpäeva jooksul
pärast komisjoni kõnealuse otsuse jõustumist välja artiklis 17 osutatud tarnekorralduse. Sellise heakskiitmise puhul ei ole
võimalik artikli 17 lõike 1 teises lõigu kohast tarnekorralduse väljaandmise tähtaega pikendada.

Artikkel 16
Veiseliha kokkuostu piiramine
Kui makseasutustele pakutakse veiseliha suuremas koguses kui neil on võimalik kohe üle võtta, võivad nad
kokkuostmisel piirduda kogusega, mida neil on võimalik üle võtta oma territooriumil või mõnes oma sekkumis
piirkonnas, nagu on määratletud artikli 12 lõikes 5.
Sellise piirangu puhul tagavad makseasutused kõigi asjaomaste isikute võrdse juurdepääsu.
4 . j a gu
Tar n ed ja tr ans po r diku lu d
Artikkel 17
Tarnekorraldus
1.
Pärast seda, kui makseasutus on kontrollinud kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste või pakkumusmenetluse
raames tehtavate pakkumuste vastavust artiklites 8 ja 13 esitatud nõuetele, annab ta tarnekorralduse viie tööpäeva
jooksul alates artikli 11 lõike 1 teises lõigus osutatud tähtajast või artikli 14 lõikes 1 osutatud otsuse jõustumisest.
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Makseasutus võib otsustada tarnekorralduse väljaandmise tähtaega pikendada, kui see osutub vajalikuks suurte teravilja
või riisi vastuvõetavate koguste tõttu. Toodete tarne lõppkuupäev ei tohi olla siiski hilisem kui 65 päeva pärast esimeses
lõigus osutatud tähtaega või jõustumist. Sellisel juhul teavitab makseasutus asjaomast ettevõtjat.
2.

Tarnekorraldusel on kuupäev ja number ning selles esitatakse järgmine teave:

a) tarnitav kogus;
b) toodete tarnimise lõppkuupäev;
c) ladustamiskoht, kuhu tooted tuleb tarnida;
d) hind, millega kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus on vastu
võetud.
3.

Tarnekorraldus antakse ainult selliste koguste kohta, millest on komisjonile artikli 9 kohaselt teatatud.

Artikkel 18
Teravilja ja riisi tarneid käsitlevad erisätted
1.

Makseasutus määrab ladustamiskoha, kuhu teravilja või riisi kõige väiksemate kuludega tarnida.

2.
Tarnimine ladustamiskohta peab toimuma hiljemalt 60 päeva jooksul pärast tarnekorralduse andmise kuupäeva.
Olenevalt heakskiidetud kogustest võib makseasutus kõnealust perioodi kahe nädala võrra pikendada. Sellistel juhtudel
võib artikli 17 lõike 1 teises lõigus osutatud tarneperioodi vastavalt pikendada. Makseasutus teavitab asjaomaseid
ettevõtjaid viivitamata.
3.
i)

Ettevõtja kannab kulud, mis on seotud I lisa IV osas osutatud meetodil teraviljaga tehtud järgmiste katsetega:
amülaasi aktiivsuse määramine (Hagberg);

ii) kõva nisu ja pehme nisu proteiinisisalduse määramine;
iii) Zeleny sadestuskatse;
iv) mehaanilise töödeldavuse katse;
v) saasteainete analüüs.

Artikkel 19
Teravilja ja riisi transpordi kulud
1.
Teravilja või riisi transpordi kulud kohast, kus toode asus kindlaksmääratud hinnaga pakkumuse või pakkumus
menetluse raames tehtava pakkumuse esitamise ajal, tarnekorralduses osutatud ladustamiskohta kannab ettevõtja, kui
vahemaa on 50 km või väiksem.
Nimetatud maksimaalse vahemaa ületamise korral kannab täiendavad transpordikulud makseasutus ja komisjon hüvitab
need tariifimääraga 0,05 eurot ühe tonni toote transpordil ühe kilomeetri kohta.
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2.
Kui teravilja või riisi kokkuostev makseasutus ei asu liikmesriigis, mille territooriumil pakutavat toodet
ladustatakse, ei võeta lõikes 1 osutatud maksimaalse vahemaa arvestamisel arvesse vahemaad ettevõtja laost selle
liikmesriigi piirini, kus asub ostu sooritav makseasutus.

Artikkel 20
Veiseliha tarneid käsitlevad erisätted
1.
Veiseliha kokkuostuhind on veiseliha hind ladustamiskoha kaalupunkti sisenemisel või lihalõikusettevõttesse
sisenemisel, kui tegemist on konditustamist vajava lihaga.
2.

Mahalaadimise kulud kannab ettevõtja.

3.
Ettevõtja peab tooted tarnima hiljemalt 15 päeva jooksul pärast tarnekorralduse andmise kuupäeva. Olenevalt
määratud kogustest võib makseasutus kõnealust perioodi siiski kuni seitsme päeva võrra pikendada. Sellisel juhul
teavitab makseasutus asjaomast ettevõtjat.

Artikkel 21
Või ja lõssipulbri pakendamise, tarne ja ladustamise erisätted
1.
Või pakitakse vähemalt 25-kilogrammise netomassiga plokkidesse ja tarnitakse sellisena vastavalt IV lisa II osas
sätestatud nõuetele.
2.
Lõssipulber pakitakse vähemalt 25-kilogrammise netomassiga kottidesse ja tarnitakse sellisena vastavalt V lisa II
osas sätestatud nõuetele.
3.
Ettevõtja tarnib või või lõssipulbri ladustamiskoha laadimisplatvormile 21 päeva jooksul tarnekorralduse
väljaandmise kuupäevast. Olenevalt heakskiidetud kogustest võib makseasutus kõnealust perioodi siiski kuni seitsme
päeva võrra pikendada. Sellisel juhul teavitab makseasutus asjaomast ettevõtjat.
Või ja lõssipulber tarnitakse pikaajaliseks ladustamiseks sobiva kvaliteediga kaubaalustel, mis vahetatakse samaväärsete
kaubaaluste vastu. Makseasutus võib alternatiivina heaks kiita teise samaväärse süsteemi.
Või või lõssipulbri ladustamiskoha laadimisplatvormile mahalaadimise kulud kannab makseasutus.
4.
Makseasutus nõuab, et lõssipulber oleks lattu paigutatud ja seal hoitud kaubaalustel kergesti eristatavate ja
ligipääsetavate partiidena.

Artikkel 22
Tarne
1.

Tarnekuupäevaks loetakse

a) teravilja, riisi, või ja lõssipulbri puhul: kuupäeva, millal on kinnitatud, et tarnekorralduses osutatud kogus on
määratud ladustamiskohta tervikuna sisenenud. Kõnealune kuupäev ei saa olla varasem, kui tarnekorralduse
väljaandmise kuupäevale järgnev päev;
b) iga veiselihasaadetise puhul: ladustamiskoha kaalupunkti sisenemise või lihalõikusettevõttesse sisenemise (kui tegemist
on konditustamist vajava lihaga) kuupäev.
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2.
Makseasutus võib otsustada, et teravili, riis, või või lõssipulber võetakse üle ladustamiskohas, kus kõnealuseid
tooteid hoitakse kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitamise
ajal, tingimusel et asjaomane ladustamiskoht vastab delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 7 lõikes 1 ning
käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud nõuetele. Sellisel juhul loetakse tarnekuupäevaks päev pärast tarnekorralduse
väljaandmise kuupäeva ning seda käsitatakse rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 artikli 18 lõike 2 punktis a osutatud
kuupäevana.
3.

Tooted võtab üle makseasutus või selle esindaja, kes peab olema ettevõtjast sõltumatu isik.

5. j agu
K ont ro l l ja ül evõ t m ine
Artikkel 23
Ülevõtmisprotokoll
1.
Makseasutus annab ülevõtmisprotokolli välja pärast seda, kui on teostatud nõutav kontroll ja analüüsidega on
kindlaks tehtud, et delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 3 sätestatud nõuetekohasuse tingimused on täidetud.
Ülevõtmisprotokoll peab kajastama vähemalt järgmist:
a) tarnitud kogused ja riisi puhul sort;
b) toodete omadused, mis on selgitatud välja analüüside tulemusel niivõrd, kuivõrd see on vajalik hindade arvutamiseks;
c) vajaduse korral veel ülevõtmata kogused. Sel juhul teavitatakse ettevõtjat nõuetekohaselt.
2.

Ülevõtmisprotokoll kuupäevastatakse ning saadetakse ettevõtjale ja laopidajale.

Artikkel 24
Ettevõtja kohustused
Tooted peavad vastama delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 3 kehtestatud kokkuostu- või rahastamiskõl
blikkuse nõuetele. Kui kontrollimisel selgub, et tooted ei vasta kokkuostu- või rahastamiskõlblikkuse nõuetele, peab
ettevõtja:
a) võtma asjaomased tooted oma kulul tagasi;
b) maksma kinni kulud, mis on kantud alates toote ladustamiskohta saabumise kuupäevast väljaviimise kuupäevani.
Ettevõtja tasutavad kulud arvutatakse lattu sisenemise, laost väljaviimise ja laos hoidmise kulude standardsumma alusel
vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 906/2014 (1) artiklile 3.

Artikkel 25
Veiseliha konditustamise nõue
Kui konditustamine on nõutud pakkumusmenetluse tingimustes, peab kogu makseasutuse kokkuostetud veiseliha olema
konditustatud vastavalt III lisa III osale.
(1) Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 906/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust
(EL) nr 1306/2013 riikliku sekkumise kulude osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 1).
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6 . j ag u
Hi n na ko r re kts io oni d ja m a kse d
Artikkel 26
Hinnakorrektsioonid teravilja ja riisi puhul
1.

Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 2 lõike 2 ja artikli 3 lõike 4 kohased hinnakorrektsioonid tehakse

a) teravilja puhul kooskõlas käesoleva määruse I lisa V ja VI osaga;
b) riisi puhul kooskõlas käesoleva määruse II lisa II osaga.
2.
Kui makseasutus võtab üle ning ladustab teravilja ja riisi ladustamiskohas vastavalt artikli 22 lõikele 2,
vähendatakse kokkuostuhinda viis eurot tonni kohta.

Artikkel 27
Maksed
1.
Ülevõtmisprotokollis osutatud koguste eest tehakse maksed hiljemalt 65. päeval pärast tarnekuupäeva, millele on
osutatud artiklis 22, välja arvatud juhul, kui haldusuurimine on pooleli.
2.
Tasutakse ainult tegelikult tarnitud ja vastuvõetud koguste eest. Kui kogus on tarnekorralduses osutatud kogusest
suurem, tasutakse siiski ainult tarnekorralduses osutatud koguse eest.

III PEATÜKK

Sekkumisvarust pärit toodete müük
Artikkel 28
Pakkumusmenetluse avamine
1.

Riiklikul sekkumisel ülevõetud ja müügiks saadaolevaid tooteid müüakse pakkumusmenetluse kaudu.

2.

Pakkumusmenetlus avatakse müügi avamise rakendusmäärusega.

Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamise esimene tähtaeg määratakse kindlaks kõige varem kuus
päeva pärast asjaomase rakendusmääruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
3.
Pakkumusmenetlused võivad olla avatud selliste toodete müügiks, mida ladustatakse liidu või liikmesriigi ühes või
mitmes piirkonnas.
4.

Müügi avamise rakendusmäärus sisaldab eelkõige järgmist teavet:

a) pakkumusega hõlmatud tooted, ja eelkõige:
i) riisi puhul selle tüüp ja sort;
ii) veiseliha puhul vastavad jaotustükid;
b) pakkumusmenetlusega hõlmatud ajavahemik (edaspidi „pakkumusperiood“) ja eri alaperioodid, mil jooksul
pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi saab esitada;
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c) veiseliha, või ja lõssipulbri puhul miinimumkogus, mille kohta võib pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse
esitada;
d) tagatise summa, mis esitatakse pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse korral.
Lisaks sellele võib kõnealune rakendusmäärus sisaldada
a) pakkumusmenetlusega hõlmatud üldkoguseid;
b) vajaduse korral teravilja ja riisi transpordikulusid käsitlevaid sätteid.
5.
Pakkumusmenetlused võivad piirduda kindlaksmääratud kasutusotstarvete või sihtkohtadega ja sisaldada sätteid
kasutuse või sihtkoha kontrollimise kohta.

Artikkel 29
Pakkumuskutse teade ja sellega seotud kord
1.
Iga makseasutus, kellel on müügiks saadaolevad sekkumisvarud, koostab pakkumuskutse teate ja avaldab selle
vähemalt neli päeva enne esimest pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamise kuupäeva.
2.

Pakkumuskutse teates märgitakse eelkõige:

a) pakkumuskutse teate väljaandnud makseasutuse nimi ja aadress;
b) viide müügi avamise rakendusmäärusele;
c) pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste lõppkuupäevad iga osalise pakkumuskutse korral;
d) iga ladustamiskoha puhul ladustaja nimi ja aadress ning vajaduse korral:
i)

teravilja ja riisi puhul saadaolevad kogused jaotatuna müügipartiidesse, mis on kõigile ettevõtjatele võrdselt
juurdepääsetavad, ning iga müügipartii kvaliteedi kirjeldus;

ii) veiseliha puhul saadaolevad kogused jaotustükkide kaupa vastavalt III lisa IV osale ja tarnekuupäev;
iii) või ja lõssipulbri puhul saadaolevad kogused ja tarnekuupäev;
e) artikli 30 lõike 1 punktis d osutatud tarnimisetapp ja vajaduse korral pakendi liik;
f) ladustamiskohas olevad transpordivahendile laadimise seadmed;
g) või puhul vajaduse korral rõõsa koore olemasolev kogus ladustamiskohas, nagu on osutatud IV lisa II osa punkti 2
alapunktis d.
3.

Makseasutus tagab pakkumuskutse teate asjakohase avalikustamise.

4.

Makseasutus teeb vajalikud korraldused, et võimaldada huvitatud isikutel:

a) kontrollida müüki pandud teravilja ja riisi ning võtta neilt proovid ja nendega tutvuda oma kulul enne pakkumus
menetluse raames tehtava pakkumuse esitamist;
b) vastavalt vajadusele tutvuda I lisa IV osas, II lisa I osas, IV lisa I osas ja V lisa IV osas osutatud analüüside tulemustega.
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Artikkel 30
Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste esitamine ja nende vastuvõetavus
1.
Pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus on vastuvõetav, kui see vastab artikliga 2 ja müügi avamise
rakendusmäärusega kehtestatud nõuetele. Ühtlasi peab pakkumus vastama järgmistele tingimustele:
a) pakkumusmenetluse raames tehtavas pakkumuses on viide müügi avamise rakendusmäärusele ja pakkumusmenetluse
raames tehtavate pakkumuste esitamise alaperioodi lõppkuupäevale;
b) veiseliha puhul on märgitud vastavad jaotustükid;
c) teravilja ja riisi puhul on märgitud müügipartii üldkogus;
d) pakkumusmenetluse raames tehtavas pakkumuses on märgitud toote mõõtühiku kohta pakutav hind eurodes,
ümardatuna kuni kahe kümnendkohani, ilma käibemaksuta:
i)

teravilja ja riisi puhul veovahendile laadituna;

ii) või või lõssipulbri puhul ladustamiskoha laadimisplatvormile kaubaalustel tarnituna või vajaduse korral
kaubaalustel transpordivahendile laadituna, kui tegemist on veoauto või raudteevaguniga;
iii) veiseliha puhul ladustamiskoha laadimisplatvormile tarnituna;
e) veiseliha, või ja lõssipulbri puhul, et pakkumus on seotud vähemalt selle miinimumkogusega, mis on sätestatud
müügi avamise rakendusmääruses;
f) pakkumuses on märgitud ladustamiskoht, kus toodet hoitakse; või ja lõssipulbri puhul võib kindlaks määrata
alternatiivse ladustamiskoha;
g) ettevõtja on esitanud müügi avamise rakendusmäärusega ette nähtud tagatissumma.
2.
Teravilja puhul tuleb pakutud hinna korral osutada delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 I lisa II osas kindlaks
määratud miinimumkvaliteedile, riisi puhul määruse (EL) nr 1308/2013 III lisa A jaos kindlaks määratud standardkva
liteedile.
3.

Veiseliha, või ja lõssipulbri puhul kohaldatakse pakutavat hinda netomassi suhtes.

Või puhul võib vajaduse korral täpsustada, et pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus on esitatud üksnes
rõõsakoorevõi kohta, nagu on osutatud artikli 29 lõike 2 punktis g.

Artikkel 31
Komisjoni teavitamine pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest
1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikidest vastuvõetavatest pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest
müügi avamise rakendusmääruses sätestatud ajavahemiku jooksul.
2.
Lõikes 1 sätestatud teated ei tohi sisaldada ettevõtja nime, aadressi ega käibemaksukohustuslasena registreerimise
numbrit.
3.
Kui liikmesriik ei teata komisjonile pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest ettenähtud tähtaja
jooksul, millele on osutatud lõikes 1, käsitatakse seda kui tühiteate esitamist komisjonile.
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Artikkel 32
Müügihinda käsitlevad otsused
1.
Artikli 31 kohaselt teavitatud pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste põhjal otsustab komisjon määruse
(EL) nr 1308/2013 artikli 229 lõikes 2 osutatud korras:
a) jätta müügihinna alammäär kindlaks määramata või
b) müügihinna alammäär kindlaks määrata.
Või ja lõssipulbri müügihinna alammäär võib sõltuda müügiks pakutavate toodete asukohast.
2.

Lõikes 1 osutatud otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 33
Pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi käsitlevad üksikotsused
1.
Kui müügihinna alammäär ei ole kindlaks määratud, lükatakse tagasi kõik pakkumusmenetluse raames tehtavad
pakkumused.
2.
Kui müügihinna alammäär on kindlaks määratud, lükkavad makseasutused tagasi kõik müügihinna alammäärast
madalama hinnaga pakkumused.
Makseasutused võtavad vastu üksnes sellised pakkumused, millest komisjoni on teavitatud vastavalt artiklile 31.
3.
Makseasutused võtavad lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuse vastu pärast seda, kui komisjon on avaldanud artiklis 32
osutatud otsuse.
Makseasutus teatab ettevõtjatele pakkumusmenetluses osalemise tulemused kolme tööpäeva jooksul pärast komisjoni
otsuse jõustumist.

Artikkel 34
Veiseliha, või ja lõssipulbri jaotamist käsitlevad erisätted
1.
Või ja lõssipulbri puhul on edukas ettevõtja see, kes pakub kõrgeima hinna. Kui saadaolevat kogust ei kasutata
täielikult ära, jaotatakse allesjäänud kogus teiste ettevõtjate vahel vastavalt pakutud hindadele, alustades kõrgeimast
hinnast.
2.
Kui pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse vastuvõtmine tooks kaasa lepingu sõlmimise suurema koguse
veiseliha, või või lõssipulbri kohta kui konkreetses ladustamiskohas saadaval, sõlmitakse kõnealuse ettevõtjaga leping
ainult saadaoleva koguse kohta. Ettevõtja nõusolekul võib makseasutus siiski lubada saada toodet muust
ladustamiskohast, et täita pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse kogus.
3.
Kui kahe või enama pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse vastuvõtmine, milles pakutakse sama hinda
konkreetses ladustamiskohas oleva toote eest, tooks kaasa lepingute sõlmimise veiseliha, või või lõssipulbri kogusele, mis
ületavad saadaolevat kogust, jaotatakse olemasolevad kogused võrdeliselt pakkumustes soovitud kogustega. Kui selline
jaotamine tooks kaasa artikli 28 lõike 4 punktis c osutatud kogusest väiksemate koguste müügi, otsustatakse ostuõigus
liisu heitmise teel.
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4.
Kui pärast kõigi edukate pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste vastuvõtmist jääb ladustamiskohta
artikli 28 lõike 4 punktis c osutatud kogusest väiksem kogus veiseliha, võid või lõssipulbrit, pakub makseasutus
kõnealust ülejäänud kogust edukatele ettevõtjatele, alustades sellest ettevõtjast, kes pakkus kõrgeima hinna. Edukale
ettevõtjale antakse võimalus osta ülejäänud kogus minimaalse müügihinnaga.
5.
Makseasutus jaotab tooteid lattu sisenemise kuupäeva alusel, alustades ettevõtja määratud ladustamiskohas
saadaoleva üldkoguse kõige vanemast tootest või vastavalt vajadusele ettevõtja määratud külmhoones saadaolevast kõige
vanemast või või rõõsakoorevõi või veiseliha jaotustükkide kogusest.

Artikkel 35
Maksed
Enne toote väljaviimist ning artikli 37 lõikes 2 osutatud perioodi jooksul maksavad ettevõtjad makseasutusele iga koguse
eest, mille nad ladustamiskohast ära viivad, pakkumusmenetluse raames tehtavale pakkumusele vastava summa, mille
makseasutus on kindlaks määranud ja millest ta on teatanud vastavalt artikli 33 lõikele 3.

Artikkel 36
Müük liikmesriikides
1.
Liikmesriigis, kus ei ole artikli 28 kohaselt pakkumusmenetlust avatud, võib makseasutus ise avada
sekkumistoodete müügiks pakkumusmenetluse, kui selle riigi ladustamiskohas olev üldkogus on väiksem kui:
a) iga teravilja puhul: 10 000 tonni;
b) riisi puhul 2 000 tonni;
c) veiseliha, või või lõssipulbri puhul: 200 tonni.
2.
Delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 II peatükki ja käesolevat peatükki kohaldatakse pakkumusmenetluse suhtes,
mille makseasutus on avanud vastavalt käesoleva määruse lõikele 1, välja arvatud artikli 28 lõige 2, artikli 29 lõike 2
punkt b, artikli 30 lõike 1 punktid a ja e, artikkel 31 ja artikli 32 lõige 2. Artikli 32 lõiget 1 kohaldatakse mutatis
mutandis asjaomase liikmesriigi otsusega.
3.
Lõikes 1 kindlaksmääratud koguste piires võivad makseasutused pakkuda otseturustamiseks tooteid, mida pärast
iga-aastase inventuuri raames teostatud visuaalset vaatlust vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 3
lõike 3 esimese lõigu punktile g ja artikli 3 lõikele 4 või pärast nende sekkumisvahendina arvelevõtmist tehtud kontrolli
ei ole enam võimalik uuesti originaalpakendisse tagasi panna või mille tarbimisväärtus on langenud.
4.

Makseasutused tagavad võrdväärse juurdepääsu kõikidele asjaomastele isikutele.

Artikkel 37
Väljaviimiskorraldus
1.

Artiklis 35 osutatud summa maksmisel annab makseasutus välja väljaviimiskorralduse, millele on märgitud:

a) kogus, mille eest on vastav summa makstud;
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b) toote ladustamise koht;
c) toote väljaviimise lõppkuupäev.
2.
Ettevõtja viib talle määratud toote välja 30 päeva jooksul pärast artikli 33 lõikes 3 osutatud teate saamist. Pärast
kõnealust perioodi kannab kulud ja riskid ettevõtja.

Artikkel 38
Või ja lõssipulbri väljaviimine
1.
Ladustamiskohast väljaviimisel ja juhul kui tarnitakse väljaspool ladustamiskohta, paigutab makseasutus või või
lõssipulbri kaubaalustel ladustamiskoha laadimisplatvormile ja laadituna transpordivahendile, kui selleks on veoauto või
raudteevagun. Sellega seotud kulud kannab makseasutus.
2.
Ettevõtja tagastab ladustamiskohast väljaviimisel makseasutusele samaväärsed kaubaalused. Makseasutus võib
alternatiivina heaks kiita muu samaväärse korra.
3.

Kõik lastina paigutamise ja kaubaaluselt mahatõstmise kulud kannab või või lõssipulbriga seotud ettevõtja.

III JAOTIS
Eraladustamistoetus

I PEATÜKK

Eraladustamistoetuse erieeskirjad

I ja gu
Üld sä tt ed
Artikkel 39
Pakkumusmenetluse avamine ja toetuse eelnev kindlaksmääramine
1.
Rakendusmäärus, millega avatakse pakkumusmenetlus või määratakse eelnevalt kindlaks toetussumma, võib
sisaldada järgmist teavet:
a) tooted või tooteliigid ning vajaduse korral asjakohane CN-kood;
b) juhul, kui toetus on eelnevalt kindlaks määratud, siis ladustamistoetuse summa toetusega hõlmatud toodete toote
mõõtühiku kohta;
c) koguste mõõtühik;
d) kui pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga toetus hõlmab juba lattu
paigutatud tooteid;
e) pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul asjaomane ajavahemik („pakkumusperiood“) ja vajaduse
korral eri alaperioodid, mille jooksul pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi saab esitada ning eelnevalt
kindlaksmääratud hinnaga toetuse puhul toetusetaotluse esitamise periood;
f) ladustamisperiood;
g) üldkogus, kui see on asjakohane;
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h) miinimumkogus pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või toetusetaotluse kohta;
i) tagatise suurus mõõtühiku kohta pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul, ja vajaduse korral
toetusetaotluse puhul;
j) lattu paigutamise ja laost väljaviimise perioodid;
k) teave, mis peab olema kantud pakendile (vajaduse korral).
2.
Kui eraladustamistoetuse andmine on piiratud teatavate liikmesriikidega või liikmesriikide piirkondadega, nagu on
osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 18 lõike 2 punktis b, võib pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi
ja toetusetaotlusi esitada üksnes asjaomane liikmesriik (asjaomased liikmesriigid).
3.
Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul peab pakkumusmenetluse avamise rakendusmääruse ja
pakkumuste esitamise esimese kuupäeva vahele jääma vähemalt kuus päeva.

Artikkel 40
Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste ja toetusetaotluste esitamine eraladusta
mistoetuse puhul ning nende vastuvõetavus
Pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus eraladustamistoetuse saamiseks on vastuvõetav, kui see
vastab artiklis 2 sätestatud nõuetele ja on täidetud järgmised tingimused:
a) pakkumus või taotlus sisaldab vähemalt järgmist teavet:
i)

viide rakendusmäärusele, millega avatakse pakkumusmenetlus või määratakse eelnevalt kindlaks eraladusta
mistoetuse summa;

ii) ladustamisperiood, kui see on ette nähtud rakendusmäärusega, millega avatakse pakkumusmenetlus või
määratakse eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse summa;
iii) pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või toetusetaotlusega hõlmatud toodete kogus;
iv) kui tooted on juba ladustatud, siis iga eraladustamiskoha nimi ja aadress, laopartiide/tootepartiide/vaatide/silode
asukoht ja vastavad kogused ning vajaduse korral heakskiidetud ettevõtte identifitseerimist võimaldav number;
v) pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse korral pakkumuste esitamise alaperioodi lõppkuupäev;
vi) pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse korral toetuse summa eurodes arvestatuna toote mõõtühiku
kohta ja ümardatuna kuni kahe kümnendkohani, ilma käibemaksuta;
b) ettevõtja on esitanud tagatissumma, millele on osutatud rakendusmääruses, millega avatakse pakkumusmenetlus või
määratakse eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse summa.

Artikkel 41
Pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste ja toetusetaotluste kontrollimine makseasutuse
poolt
1.
Makseasutus otsustab pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste ja toetusetaotluste vastuvõetavuse
artiklites 2 ja 40 sätestatud nõuete alusel.
2.
Kui makseasutus otsustab, et pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus ei ole vastuvõetav,
teavitab ta sellest asjaomast ettevõtjat kolme tööpäeva jooksul alates pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või
toetusetaotluse saamisest.
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Artikkel 42
Komisjoni teavitamine pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest ja toetusetaotlustest
1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikidest vastuvõetavatest pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest
ja toetusetaotlustest järgmiste tähtaegade jooksul:
a) pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste puhul tuleb kohaldada pakkumusmenetluse avamise rakendus
määruses kehtestatud tähtaegu;
b) toetusetaotluste puhul esitatakse teated igal teisipäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) ning neis peavad olema
esitatud selliste toodete kogused, mille kohta on eelmisel nädalal esitatud vastuvõetav taotlus, ja muu sellega seotud
teave. Komisjon võib nõuda, et teavitamine toimub sagedamini, juhul kui selline teave on vajalik kava haldamise
eesmärgil.
2.
Lõike 1 punktides a ja b sätestatud teated ei tohi sisaldada ettevõtja nime, aadressi ega käibemaksukohustuslasena
registreerimise numbrit.
3.
Kui liikmesriik ei teata komisjonile pakkumusmenetluse raames tehtavatest pakkumustest või toetusetaotlustest
ettenähtud tähtaja jooksul, millele on osutatud lõike 1 punktides a ja b, käsitatakse seda kui tühiteate esitamist
komisjonile.

I I ja gu
E ra l a du st a mi s toet u se su m ma ki nd la k sm ä ä ra m ine p a kkum us m e netl u se te e l
Artikkel 43
Otsused, mis käsitlevad eraladustamistoetuse summa ülemmäära
1.
Artikli 42 kohaselt teavitatud pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste alusel otsustab komisjon määruse
(EL) nr 1370/2013 artikli 4 lõike 2 punktis a osutatud korras:
a) jätta toetuse ülemmäär kindlaks määramata või
b) toetuse ülemmäär kindlaks määrata.
2.
Kui pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus hõlmab artikli 39 lõike 1 punktis g osutatud üldkogust ja kui
toetuse andmine kõikide koguste eest, mille eest on õigus toetust saada, viiks üldkoguse ületamiseni, võtab komisjon
määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 229 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt vastu otsuse, millega kinnitatakse
jaotuskoefitsient. Koefitsienti kohaldatakse sellistele pakkumusmenetluse raames tehtavatele pakkumustele, mis on tehtud
toetussumma ülemmäära arvestades.
Erandina artikli 2 lõikest 6 võib ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse jaotuskoefitsienti, oma pakkumusmenetluse raames
tehtava pakkumuse tagasi võtta kümne tööpäeva jooksul pärast selle otsuse jõustumise kuupäeva, millega määratakse
kindlaks jaotuskoefitsient.
3.

Otsused lõigetes 1 ja 2 osutatud toetuste kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 44
Pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi käsitlevad üksikotsused
1.

Kui eraladustamistoetuste ülemmäära ei ole kindlaks määratud, lükatakse tagasi kõik pakkumused.
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2.
Kui toetuste ülemmäär on kindlaks määratud, võtab makseasutus vastu pakkumusmenetluse raames tehtavad
pakkumused, mis on ülemmääraga võrdsed või sellest madalamad, ilma et see mõjutaks artikli 43 lõike 2 kohaldamist.
Kõik muud pakkumusmenetluse raames tehtavad pakkumused lükatakse tagasi.
Makseasutused ei võta vastu pakkumusmenetluse raames tehtavaid pakkumusi, millest ei ole teatatud artikliga 42
ettenähtud korras.
3.
Makseasutus teeb käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud otsuse pärast seda, kui on avaldatud komisjoni otsus,
millele on osutatud artikli 43 lõikes 1.
Makseasutus teatab ettevõtjatele pakkumusmenetluses osalemise tulemused kolme tööpäeva jooksul pärast komisjoni
otsuse jõustumist.

II I j agu
Er al a dus t a m isto e tus e s um ma ee lne v ki ndla ksm ää ram ine
Artikkel 45
Otsused seoses taotlustega eelnevalt kindlaksmääratud summas eraladustamistoetuse saamiseks
1.
Juba ladustatud toodete puhul loetakse taotlus vastuvõetuks kaheksandal tööpäeval pärast kõnealuse taotluse
saamist, tingimusel et komisjon ei võta vahepeal vastu lõike 3 kohast otsust.
2.
Juba ladustatud toodete puhul teatab makseasutus taotluste vastuvõtmise otsused ettevõtjale kaheksandal tööpäeval
pärast nõuetekohase taotluse saamist, tingimusel et komisjon ei võta vahepeal vastu lõike 3 kohast otsust.
3.
Kui olukorra uurimisel ilmneb, et eraladustamistoetuse kava on kasutatud ülemäära või et on olemas ülemäärase
kasutamise või spekulatsiooni oht, võib komisjon ilma määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 229 lõikes 2 või 3 osutatud
menetlust kohaldamata otsustada:
a) peatada kava kohaldamine kuni viieks tööpäevaks; kõnealusel perioodil esitatud taotlusi ei aktsepteerita;
b) kehtestada ühtne protsendimäär, mille võrra taotlustes märgitud koguseid vähendatakse, vajaduse korral arvestades
lepingujärgset miinimumkogust;
c) lükata tagasi taotlused, mis esitati enne vastuvõtmise peatamise ajavahemikku ja mille vastuvõtmine oleks tulnud
otsustada peatamisajal.
Erandina artikli 2 lõikest 6 võib ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse esimese lõigu punkti b, oma taotluse tagasi võtta
kümne tööpäeva jooksul pärast selle vähendamisprotsendi kindlaksmääramise otsuse jõustumise kuupäeva.

I V j agu
To o det e p a ig ut am ine er a la du s t a mi se k s
Artikkel 46
Teave, mis on seotud veel ladustamata toodete paigutamisega eraladustamiseks
Pärast artikli 44 lõike 3 teises lõigus osutatud teate või artikli 45 lõikes 2 osutatud otsust käsitleva teate saamist teatab
ettevõtja makseasutusele toodete lattu sisenemise ajavahemiku, iga eraladustamiskoha nime ja aadressi ja vastavad
kogused. Teade esitatakse makseasutusele vähemalt viis tööpäeva enne partiide lattu paigutamist. Makseasutus võib
nõustuda lühema perioodiga kui viis tööpäeva.
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Artikkel 47
Veel ladustamata toodete lattu paigutamine
1.
Tooted paigutatakse lattu 28 päeva pärast teatamist, mis toimub pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste
puhul vastavalt artikli 44 lõike 3 teisele lõigule, või toetusetaotluste puhul pärast artikli 45 lõikes 2 osutatud otsusest
teatamist.
2.
Liha puhul algab pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või toetusetaotlusega hõlmatud koguse iga
üksikpartii lattu paigutamine päeval, mil asjaomane partii läheb pädeva asutuse kontrolli alla. Selle päeva all mõistetakse
päeva, mil värske või jahutatud toote netokaal määratakse:
a) eraladustamiskohas, kui toode külmutatakse ladustamiskoha territooriumil;
b) külmutamiskohas, kui toode külmutatakse nõuetekohaselt väljaspool eraladustamiskohta;
3.
Lattu paigutamine loetakse lõpetatuks päeval, mil viimane pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või
toetusetaotlusega hõlmatud koguse viimane üksikpartii on lattu paigutatud.

II PEATÜKK

Ladustamislepingud

I j a gu
L e pi ngute sõ l mim ine
Artikkel 48
Lepingulise ladustamise periood
1.

Lepingulise ladustamise periood algab päeval, mis järgneb:

a) artikli 44 lõikes 3 osutatud teatamise kuupäevale või vastuvõetava taotluse kättesaamise kuupäevale, ilma et see
piiraks artikli 45 lõike 1 kohaldamist juba ladustatud toodete puhul;
b) kuupäevale, mil veel ladustamata toodete lattu paigutamine loetakse lõpetatuks vastavalt artikli 47 lõikele 3.
2.
Lepingulise ladustamise perioodi viimase päeva võib määrata kindlaks rakendusmäärusega, millega avatakse
pakkumusmenetlus või määratakse eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse summa, nagu on osutatud artikli 39 lõike 1
punktis f.
Erandina nõukogu määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (1) artikli 3 lõikest 4, kui lepingulise ladustamise perioodi
viimane päev langeb laupäevale, pühapäevale või riigipühale, lõpeb lepingulise ladustamise periood selle päeva viimasel
tunnil.

Artikkel 49
Lepingute sõlmimine
Lepingut sõlmivateks osapoolteks on selle liikmesriigi makseasutus, kelle territooriumil tooted on ladustatud või tooteid
ladustatakse, ja ettevõtjad, kes vastavad delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 2 sätestatud tingimustele ja kelle
pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus või toetusetaotlus on vastu võetud.
(1) Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade
suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1).
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Lepingud sõlmitakse tegelikult ladustatud koguse (edaspidi „lepingujärgne kogus“) kohta, mis ei ületa pakkumus
menetluse raames tehtava pakkumuse puhul artikli 44 lõike 3 teises lõigus osutatud kogust; juba ladustatud toodete
puhul toetusetaotluses esitatud kogust või veel ladustamata toodete kohta esitatud toetusetaotluse puhul artikli 45
lõikes 2 osutatud teates esitatud kogust.
Lepingut ei sõlmita, kui tegelikult ladustatud kogus on alla 95 % pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse või
toetusetaotluse kogusest või kogusest, mis tuleneb artikli 45 lõike 3 punkti b kohaldamisest.
Lepingut ei sõlmita, kui toodete eraladustamiskõlblikkus ei ole leidnud kinnitust.

Artikkel 50
Lepingu sõlmimise teade
Makseasutus teatab edukale ettevõtjale lepingu sõlmimisest viie tööpäeva jooksul pärast artikli 61 lõikes 1 osutatud
kontrolliaruande väljaandmise kuupäeva, kui kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid on saadud.
Lepingu sõlmimise kuupäev on päev, mil makseasutus teavitab ettevõtjat.

II ja gu
L e pi n gu ük sik a sja d ja e tt ev õt ja ko hus t u s e d
Artikkel 51
Lepingu üksikasjad
Lepingut tõlgendatakse nii, et see hõlmab vajaduse korral üksikasju, mis on ette nähtud artikliga 52 ja järgmiste
õigusaktidega:
a) pakkumusmenetluse avamise rakendusmääruse ja pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse asjakohased sätted
või
b) rakendusmääruse, millega määratakse eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse summa, ja toetusetaotluse asjakohased
sätted.

Artikkel 52
Ettevõtja kohustused
1.

Lepingud peavad hõlmama vähemalt järgmisi ettevõtja kohustusi:

a) ladustada lepinguline tootekogus ja hoida seda laos lepingulise ladustamise perioodi jooksul omal vastutusel ja kulul
sellistel tingimustel, mis tagavad delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 3 osutatud toodete omaduste säilimise,
ilma
i) ladustatud tooteid asendamata, välja arvatud suhkru puhul vastavalt lõikele 3;
ii) või neid teise eraladustamiskohta üle viimata või suhkru puhul teise silosse üle viimata;
b) säilitada eraladustamiskohta ladustamisel koostatud kaalumise dokumendid;
c) edastada dokumendid, mis on seotud lattu paigutamisega, sealhulgas laopartiide/tootepartiide/vaatide/silode asukoht
ja vastavad kogused, makseasutusele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast artikli 47 lõikes 3 osutatud lattu
paigutamist;
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d) võimaldada makseasutusel igal ajal kontrollida, kas kõiki lepingus sätestatud kohustusi järgitakse;
e) ladustada tooted selliselt, et nad oleksid kergesti ligipääsetavad ja laopartii/tootepartii/vaadi/silo kaupa eristatavad.
2.
Erandina lõike 1 punkti a alapunktist ii võib makseasutus lubada ladustatud toodete ümberpaigutamist järgmistel
tingimustel:
i) kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) juustude puhul, kui ettevõtja esitab
põhjendatud taotluse;
ii) muude toodete puhul erandjuhtudel, kui ettevõtja esitab põhjendatud taotluse.
3.
Erandina käesoleva artikli lõike 1 punktist e võib lepinguga hõlmatud suhkrut ladustada ettevõtja määratud silos
koos muu suhkruga, tingimusel et lepingulist kogust hoitakse määratud silos lepinguperioodi vältel kooskõlas
delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 8 lõikega 1.
4.
Ettevõtja annab makseasutuse taotlusel viimase käsutusse iga lepingu kohta kogu dokumentatsiooni, mis
võimaldab kontrollida ladustatud toodete kohta eelkõige järgmist teavet:
a) heakskiidetud ettevõtte identifitseerimist võimaldav number ja vajaduse korral tootjaliikmesriik;
b) toodete päritolu ja valmistamiskuupäev või suhkru korral toote turustusaasta ning liha puhul tapakuupäev;
c) lattu paigutamise kuupäev;
d) kaal ja liha korral pakendatud jaotustükkide arv;
e) eraladustamiskoha aadress ja vahendid, mis võimaldavad tuvastada toodet eraladustamiskohas või lahtise suhkru
korral identifitseerida ettevõtja määratud silo;
f) lepingulise ladustamise perioodi lõppkuupäev ja laost väljaviimise tegelik kuupäev lepingulisel ladustamisel.
5.

Ettevõtja või vajaduse korral laopidaja peab registrit, mis sisaldab lepingunumbrite kaupa järgmist teavet:

a) eraladustatud toodete märgistus laopartii/tootepartii/vaadi/silo kaupa;
b) lattu saabumise ja laost väljaviimise kuupäev;
c) ladustatud toodete kogus laopartii/tootepartii/vaadi/silo kaupa;
d) toodete asukoht laos laopartii/tootepartii/vaadi/silo kaupa.

III PEATÜKK

Toodete laost väljaviimine ja eraladustamistoetuse maksmine

I ja gu
Too de t e la o s t vä l ja vi imi ne
Artikkel 53
Laost väljaviimine
1.
Laost väljaviimine võib alata järgmisel päeval pärast lepingulise ladustamise perioodi viimast päeva või vajaduse
korral alates kuupäevast, mis kehtestatakse rakendusmäärusega, millega avatakse pakkumusmenetlus või määratakse
eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse summa.
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Laost väljaviimine toimub laopartiide kaupa või makseasutuse loal väiksemate kogustena.

Siiski artiklis 60 osutatud pitseeritud toodete puhul võib laost välja viia üksnes pitseeritud koguse.
3.
Kui rakendusmääruses, millega avatakse pakkumusmenetlus või määratakse eelnevalt kindlaks eraladustamistoetuse
summa, on lepingulise ladustamise perioodiks kehtestatud päevade vaheline ajavahemik, teatab ettevõtja makseasutusele
kavatsust hakata tooteid laost välja tooma, osutades asjaomased laopartiid/tootepartiid/vaadid/silod vähemalt viis
tööpäeva enne väljaviimistoimingute algust.
Makseasutus võib nõustuda lühema perioodiga kui viis tööpäeva.

II ja gu
Ma ks mi ne
Artikkel 54
Taotlus eraladustamistoetuse maksmiseks
Ettevõtja esitab maksetaotluse kolme kuu jooksul pärast lepingulise ladustamise perioodi lõppu.

Artikkel 55
Eraladustamistoetuse maksmine
Toetus makstakse hiljemalt 120 päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamise kuupäeva, tingimusel et lepingulised
kohustused on täidetud.
Kui aga toetuse saamise õiguse ametlik läbivaatamine on pooleli, ei tehta väljamakset enne õiguse tunnustamist.

IV JAOTIS
KONTROLLID JA KARISTUSED

I PEATÜKK

Kontrollid
Artikkel 56
Riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse kontrollide üldsätted
1.
Makseasutused võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada vastavus riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse
andmise nõuetele, mis on sätestatud delegeeritud määruses (EL) 2016/1238, käesolevas määruses ning käesoleva
määruse artikli 1 lõike 2 punktides a ja b osutatud rakendusmäärustes.
Meetmed hõlmavad riikliku sekkumise puhul kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames
tehtavate pakkumuste ning eraladustamistoetuse puhul pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste ja
toetusetaotluste täielikku halduskontrolli, millele lisanduvad dokumentide kohapealne kontroll ja füüsiline kontroll, nagu
on sätestatud käesolevas jaotises.
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2.
Kaalu kontrollimine riiklikuks sekkumiseks tarnitud toodete puhul ja eraladustamistoetuse andmisel lepinguliste
koguste puhul toimub makseasutuse ametnike juuresolekul.
3.
Füüsiline proovide võtmine toodete kvaliteedi ja koostise kontrollimiseks riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse
puhul toimub makseasutuse ametnike poolt või nende juuresolekul.
4.
Kontrolljälje jätmiseks tuleb kõik makseasutuse kontrollitud lao- ja finantsdokumendid ning muud dokumendid
kontrolli käigus tembeldada või initsiaalidega kinnitada. Elektrooniliste dokumentide tõendamisel lisatakse kontrollkäigu
kausta teostatud kontrolli dokumendid paberkandjal või elektrooniliselt. Kõnealused dokumendid tehakse komisjoni
nõudmisel talle kättesaadavaks.

Artikkel 57
Riikliku sekkumise kontrolli erieeskirjad
1.
Ilma et see piiraks toodete ülevõtmisel käesoleva määrusega nõutavaid kontrolle, kontrollitakse sekkumisvarusid
kooskõlas delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikliga 3.
2.
Kui artikli 7 lõike 1 punkti a alapunktis ii osutatud ladustamiskoht asub mõnes teises liikmesriigis kui see, kus
kindlaksmääratud hinnaga pakkumus või pakkumusmenetluse raames tehtav pakkumus esitatakse, võib kindlaks
määratud hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse saanud makseasutus taotleda
ladustamiskoha eest vastutava makseasutuse abi, kaasa arvatud kohapealsed kontrollid. Abi antakse kindlaksmääratud
hinnaga pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse saanud makseasutuse taotletud perioodi
jooksul.
3.

Veiseliha puhul teostatakse kontrolle kooskõlas III lisa I ja III osaga.

Artikkel 58
Riikliku sekkumise kontrolli erieeskirjad teravilja ja riisi puhul
1.
Olenemata artikli 56 lõikest 2 viibivad tarnitud koguse kaalumise juures ettevõtja ja makseasutuse esindaja, kes on
ettevõtjast sõltumatu.
Kui makseasutuse esindaja on ka laopidaja, teostab makseasutus 30 päeva jooksul pärast tarnekuupäeva vähemalt
mahukontrolli hõlmava kontrollimise. Erinevus kaalutud koguse ja mahumõõtmismeetodiga hinnatud koguse vahel ei
tohi ületada 5 %.
Kui lubatud 5 % ei ole ületatud, kannab laopidaja kõik kulud, mis on seotud toodete ülevõtmisel raamatupidamisar
vestusse kantud ja hilisemal kaalumisel täheldatud massi võimaliku erinevusega.
Kui lubatud 5 % ületatakse, kaalutakse teravili või riis viivitamata. Kui kaalumisel saadud kogus on registreeritust
väiksem, kannab kaalumisega seotud kulud laopidaja. Muul juhul kannab kaalumisega seotud kulud makseasutus.
2.
Kui delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 I lisa I osa punktis 3 osutatud riskianalüüsi alusel tuleb kontrollida
teravilja saasteainete taset, jäävad saasteainete lubatud maksimumtaseme järgimata jätmisest tulenevad rahalised
kohustused makseasutuse kanda, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 907/2014 artiklis 3 lõikes 6.
Kui asjaomane makseasutus suudab ohratoksiin A ja aflatoksiini puhul komisjonile tõendada standarditest kinnipidamist
vastuvõtmisel, normaalsete ladustamistingimuste täitmist ning laopidaja muudest kohustustest kinnipidamist, kantakse
rahalised kohustused liidu eelarvesse.
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Artikkel 59
Erisätted, milles käsitletakse teravilja ja riisi ülevõtmist ladustamiskohas laopidaja poolt
1.
Kui teravili või riis võetakse üle ladustamiskohas, kus kõnealuseid tooteid hoitakse kindlaksmääratud hinnaga
pakkumuse või pakkumusmenetluse raames tehtava pakkumuse esitamise ajal, tehakse ülevõetav kogus kindlaks sellise
laoarvestuse alusel, mis vastab ametialastele normidele ja võimaldab kooskõla liidu õigusaktidega, eelkõige määruse (EL)
nr 907/2014 III lisaga, ning eeldusel et:
a) laoarvestuses märgitakse:
i)

mass, mis on kindlaks tehtud kaalumisel hiljemalt kümne kuu jooksul enne ülevõtmist;

ii) füüsikalised kvaliteediomadused kaalumise hetkel ning eelkõige niiskusesisaldus;
iii) punkrivahetused ja töötlemine;
b) laopidaja tõendab, et pakutud partii vastab igati laoarvestuses esitatud andmetele;
c) kaalumise ajal kindlakstehtud kvaliteediomadused on samad, mis makseasutuse või selle esindaja iga 60 tonni kohta
võetud proovist koostatud representatiivse proovi kvaliteediomadused.
2.
Kui kohaldatakse lõiget 1, tuleb laoarvestusse ja delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 3 lõike 3 esimese
lõigu punktiga a ette nähtud rahalisse arvestusse registreerida laoarvestusse kantud mass, mida vajaduse korral
kohandatakse, et võtta arvesse erinevust kaalumise käigus kindlakstehtud niiskusesisalduse ja/või prügilisandite
protsendimäära ning representatiivse proovi põhjal kindlakstehtud niiskusesisalduse ja/või prügilisandite protsendimäära
vahel. Erinevust prügilisandite protsendimäära vahel võib võtta arvesse ainult juhul, kui sellega väheneb laoarvestusse
kantud mass.
Makseasutus korraldab täiendava mahukontrolli 30 päeva jooksul alates ülevõtmise päevast. Erinevus kaalutud koguse ja
mahumõõtmismeetodiga hinnatud koguse vahel ei tohi ületada 5 %.
Kui lubatud 5 % ei ole ületatud, kannab laopidaja kõik kulud, mis on seotud toodete ülevõtmisel raamatupidamisar
vestusse kantud ja hilisemal kaalumisel täheldatud massi võimaliku erinevusega.
Kui lubatud 5 % ületatakse, kaalutakse teravili või riis viivitamata. Kui kaalumisel saadud kogus on registreeritust
väiksem, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 IV lisa punktis 1 sätestatud lubatud hälvet, kannab
kaalumisega seotud kulud laopidaja. Vastupidisel juhul kannab kaalumisega seotud kulud Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfond.

Artikkel 60
Eraladustamistoetuse kontrollide erisätted
1.
Kõikide ladustatud partiide puhul teostab makseasutus dokumentide kohapealse kontrolli 30 päeva jooksul pärast
artikli 48 lõikes 1 osutatud lepingulise ladustamise perioodi algust artiklis 49 osutatud lepinguliste koguste
kontrollimiseks. Kontrolli käigus uuritakse artikli 52 lõikes 5 osutatud laoarvestust ja tõendavaid dokumente, nagu
kaalumis- ja üleandmisdokumendid, samuti tehakse füüsiliselt kindlaks partiide olemasolu ning identifitseeritakse tooted
eraladustamiskohas.
Liha puhul teostatakse kontroll toodete eraladustamisse paigutamisel ning oliiviõli puhul enne vaatide ametlikku
pitseerimist.
Nõuetekohaselt põhjendatud asjaoludel võib makseasutus pikendada esimeses lõigus osutatud perioodi kuni 15 päeva
võrra. Makseasutus teavitab sellest asjaomaseid ettevõtjaid.
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2.
Lisaks lõikega 1 ettenähtud kontrollidele kontrollitakse füüsiliselt representatiivset statistilist valimit, mis
moodustab vähemalt 5 % partiist, mis hõlmab vähemalt 5 % lattu paigutatud üldkogusest, et teha kindlaks, kas toodete
ja laopartiide kogus, laad ja koostis, pakendamine ja märgistamine vastab eraladustamise nõuetele ja ettevõtja poolt
pakkumusmenetluse raames tehtavas pakkumuses või toetusetaotluses täpsustatud üksikasjadele.
Juustu puhul tehakse füüsilisi kontrolle kõikide partiide puhul, et kontrollida lepingulisi koguseid.
3.
Ladustamisperioodi jooksul teostab makseasutus ka etteteatamata kohapealseid kontrolle, et teha kindlaks ja tagada
lepingulise koguse olemasolu eraladustamiskohas ning et lahtiselt ladustatud suhkur on ettevõtja määratud silos. Kontroll
tuleb teha statistilise juhuvalimi põhjal vähemalt 5 %-le partiist, mis hõlmab vähemalt 5 % üldkogustest, mille kohta on
lepingud sõlmitud. Kõnealune valim ei tohi sisaldada rohkem kui 25 % lõike 2 kohaselt juba kontrollitud partiist, välja
arvatud juhul, kui ei ole võimalik teostada kohapealset kontrolli vähemalt 5 %-le partiist, mis hõlmab vähemalt 5 %
üldkogustest, mille kohta on lepingud sõlmitud.
Esimeses lõigus osutatud etteteatamata kontroll ei ole vajalik, kui makseasutus on ettevõtja nõusolekul pitseeritud tooted
selliselt, et lepingulisi koguseid ei saa ladustamiskohast eemaldada plommi lõhkumata.
4.
Lepingulise ladustamise perioodi lõpus või enne toodete väljaviimise algust artikli 53 lõike 3 kohaldamisel, teostab
makseasutus kohapealsed kontrollid, et teha kindlaks, kas lepingulised kohustused on täidetud, kontrollides laoarvestuse
dokumente ja tõendavaid dokumente ning tehes kindlaks partiide olemasolu ja identifitseerides tooted eraladusta
miskohas.
Lisaks esimeses lõigus osutatud kontrollidele tuleb representatiivset statistilist valimit, mis on moodustatud vähemalt 5 %
partiist, mis hõlmab vähemalt 5 % üldkogustest, mille kohta on lepingud sõlmitud, kontrollida füüsiliselt, et teha
kindlaks eraladustamiskohas olevate toodete kogus, liik, pakendamine ja märgistamine ning tooted identifitseerida.
5.
Kui makseasutus on ettevõtja nõusolekul pitseerinud tooted selliselt, et ladustatud koguseid ei saa üksikpartiist
eemaldada plommi lõhkumata, võib lõigetes 3 ja 4 osutatud kontrollide puhul piirduda pitserite olemasolu ja
rikkumatuse kindlakstegemisega.

Artikkel 61
Kontrolliaruandlus
1.
Makseasutus koostab kontrolliaruande viie tööpäeva jooksul pärast kohapealse kontrolli ja vajaduse korral
artikli 56 lõikes 3 osutatud kontrollide lõpetamist. Aruandes kirjeldatakse täpselt iga kontrollitud küsimust ja
sätestatakse järgmine:
a) kontrolli alguse kuupäev ja kellaaeg;
b) iga etteteatamise üksikasjad;
c) kontrolli kestus;
d) kohalviibivad vastutavad isikud;
e) teostatud kontrolli laad ja ulatus, esitades eelkõige uuritud dokumentide ja toodete üksikasjad;
f) tulemused ja järeldused;
g) järelkontrolli vajadus.
Aruandele kirjutavad alla makseasutuse vastutav ametnik ja kas ettevõtja või vajaduse korral laopidaja, või saadetakse see
ettevõtjale nii, et saadetis on registreeritud. Aruanne lisatakse maksete toimikusse.
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2.
Kui kontrollitav toode ei ole nõuetega vastavuses, laiendatakse kontrolli suuremale statistilisele valimile, mille
määrab kindlaks makseasutus.
3.
Makseasutus registreerib kõik mittevastavused selliste tõsiduse, ulatuse, kestvuse ja korduvuse kriteeriumide alusel,
mis vastavalt artikli 62 lõikele 1 võivad põhjustada toetuse välistamise või vastavalt kõnealuse artikli 62 lõikele 4
alusetult makstud toetuse tagasimaksmise, vajaduse korral koos intressidega.

II PEATÜKK

Karistused ja haldusmeetmed
Artikkel 62
Karistused ja haldusmeetmed eraladustamistoetuse puhul
1.
Kui makseasutus leiab, et ettevõtja esitatud dokument, mis on ette nähtud delegeeritud määrusega (EL) 2016/1238,
käesoleva määrusega või rakendusmäärusega, millele on osutatud käesoleva määruse artikli 1 lõike 2 punktis b, sisaldab
ebaõiget teavet ning kui asjaomane ebaõige teave on otsustava tähtsusega eraladustamistoetuse andmisel, välistab
makseasutus ettevõtja sellele tootele toetuse andmise menetlusest, mille kohta ebaõige teave esitati, üheks aastaks alates
rikkumist kinnitava lõpliku haldusotsuse vastuvõtmise kuupäevast.
2.
Lõike 1 kohast välistamist ei kohaldata juhul, kui ettevõtja esitab makseasutust rahuldavad tõendid, et kõnealuses
lõikes osutatud olukord tekkis vääramatu jõu või ilmse vea tagajärjel.
3.
Alusetult makstud toetus nõutakse asjaomaselt ettevõtjalt tagasi koos intressidega. Komisjoni määruse (EL)
nr 908/2014 artiklit 27 kohaldatakse mutatis mutandis.
4.
Halduskaristuste rakendamine ja alusetult makstud summade tagasimaksmine, nagu käesolevas artiklis ette nähtud,
ei piira komisjonile eeskirjade eiramisest teatamist vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1848/2006 (1).

V JAOTIS
TEAVITAMINE JA LÕPPSÄTTED

I PEATÜKK

Teavitamine

I j a gu
Teav i t ami s t r eg ul ee r iva d ül dsä t ted
Artikkel 63
Teavitamise viis
Käesolevas määruses ja artiklis 1 osutatud rakendusmäärustes osutatud teated peavad olema vastavuses komisjoni
määrusega (EÜ) nr 792/2009 (2).
(1) Komisjoni 14. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1848/2006, eeskirjade eiramise ja valesti makstud summade tagasinõudmise kohta
ühise põllumajanduspoliitika rahastamisel, infosüsteemi loomise kohta selles valdkonnas ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 595/91
kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 355, 15.12.2006, lk 56).
2
( ) Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (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 dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).
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Artikkel 64
Teated makseasutuste kohta
1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile heakskiidetud makseasutused, kes vastutavad sekkumiskokkuostu ja müügi ning
eraladustamistoetuse eest.
2.
Komisjon teeb liikmesriikidele ja üldsusele kättesaadavaks heakskiidetud makseasutuste loetelu, sealhulgas avaldab
selle internetis.

I I ja gu
R ii k l ik u s ekku m ise ga s eo tu d tea t ed
Artikkel 65
Teabe edastamine sekkumisvarude kohta
1.
Liikmesriigid, kelle makseasutused omavad sekkumisvarusid, teatavad komisjonile hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks
eelmise kuu kohta:
a) teravilja ja riisi puhul:
i)

turustusaasta algusest alates ladustatud kogused;

ii) turustusaasta algusest alates ülevõetud kumulatiivsed kogused;
iii) turustusaasta algusest alates ladustamiskohtadest väljaviidud kumulatiivsed kogused (vajaduse korral märgitud
kasutusliik või sihtkoht) ning kaotatud kumulatiivsed kogused;
iv) lepinguga hõlmatud kumulatiivsed kogused, vajaduse korral märgitud kasutusliik või sihtkoht;
v) kogused, mille suhtes on tehtud igakuise aruandlusperioodi lõpuks pakkumused.
b) või ja lõssipulbri puhul:
i)

kõikide laos olnud toodete kogused eelmise kuu lõpus ning kõnealuse kuu jooksul ladustamiskohtadesse toodud
ja sealt väljaviidud kogused;

ii) iga ladustamiskohast väljaviidava toote koguste jaotus eelmise kuu jooksul kooskõlas pakkumusmenetluse
avamise määrusega asjaomaste toodete müügiks;
iii) ladustatud koguste jaotus valmistamisaja järgi eelmise kuu lõpus;
c) veiseliha puhul:
i)

kõikide laos olnud toodete kogused eelmise kuu lõpus ning kõnealuse kuu jooksul ladustamiskohtadesse toodud
ja sealt väljaviidud kogused;

ii) iga ladustamiskohast väljaviidava toote koguste jaotus eelmise kuu jooksul kooskõlas pakkumusmenetluse
avamise määrusega asjaomaste toodete müügiks;
iii) eelmisel kuul sõlmitud müügilepingutega hõlmatud iga jaotustüki kogused;
iv) eelmisel kuul väljaantud väljaviimiskorraldustega hõlmatud iga jaotustüki kogused;
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v) eelmise kuu jooksul ostetud iga jaotustüki kogused;
vi) iga jaotustüki lepinguga hõlmamata ja tegelikud kogused eelmise kuu lõpul ning üksikasjad lepinguga hõlmamata
toodete ladustamisaja kohta;
d) kõigi toodete puhul:
i) pakkumusmenetluste avamine, eraldatud kogused ja müügihindade kindlaksmääratud alammäärad artikli 36
kohaldamisel;
ii) teave enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi raames toodete võõrandamise kohta.
2.
Komisjon võib nõuda, et lõikes 1 ettenähtud teadete esitamise sagedust tuleb suurendada, kui see on vajalik
sekkumiskorra tõhususe haldamiseks.
3.

Lõike 1 punkti b kohaldamisel:

a) „laekunud kogused“ – kogused, mis füüsiliselt ladustatakse, olenemata sellest, kas makseasutus võtab need üle või
mitte;
b) „väljaviidud kogused“ – kõrvaldatud kogused või ülevõetud kogused, kui need on ostja poolt enne kõrvaldamist üle
võetud.
4.

Lõike 1 punkti c kohaldamisel:

a) „lepinguga hõlmamata kogused“ – kogused, mis ei ole veel müügilepinguga hõlmatud;
b) „tegelikud kogused“ – lepinguga hõlmamata koguste ja müügilepinguga hõlmatud, aga veel ülevõtmata koguste
koguhulk.

III j a gu
E r a l a d us t a m is to et us ega seo tu d te a ted
Artikkel 66
Teabe edastamine eraladustamise kohta
Liikmesriigid, kus eraladustamistoetust kasutatakse, teatavad komisjonile:
a) vähemalt kord nädalas ladustamisperioodi kaupa tooted ja kogused, mille kohta on eelmise nädala jooksul lepingud
sõlmitud;
b) eelneva kuu kohta mitte hiljem kui iga kuu 15. kuupäevaks:
i)

asjaomase kuu jooksul eraladustamisele antud ja eraladustamisest väljaviidud toodete kogused, vajaduse korral
kategooriatesse jaotatuna;

ii) asjaomase kuu lõpus eraladustamisel olevate toodete kogus, vajaduse korral kategooriatesse jaotatuna;
iii) toodete kogused, mille lepingulise ladustamise periood on lõppenud;
iv) kui ladustamisperioodi määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 20 punkti m kohaselt lühendatud või pikendatud, siis
teave muudetud ladustamisperioodiga toodete ja koguste ning laost väljaviimise esialgsete ja muudetud
kuupäevade kohta.
c) Iga aasta 31. märtsiks eelmise kalendriaasta kohta tehtud kohapealsete kontrollide tulemused vastavalt IV jaotisele.
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II PEATÜKK

Lõppsätted
Artikkel 67
Jõustumine ja kohaldamine
Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2016. Riikliku sekkumise kokkuostu puhul kohaldatakse I lisa V
osa III ja IV tabelit ning VI osa punkti b alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 18. mai 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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I LISA
TERAVILI
I OSA

1.

NENDE KOOSTISOSADE MÄÄRATLEMINE, MIDA EI TOHI SISALDADA LAITMATU KVALITEEDIGA PÕHITERAVILJAD

1.1. Katkised terad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „katkised terad“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „katkised terad“ standardile EN 16378.

1.2. Teralisandid
a) Kidurad terad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „kidurad terad“ standardile EN 15587. Eestist, Lätist,
Soomest ja Rootsist pärit odra puhul tähendab „kidurad terad“ siiski terasid, mille mahukaal on vähemalt
64 kilogrammi hektoliitri kohta ja mida pakutakse pakkumusmenetluse raames või kindlaksmääratud hinnaga
või antakse sekkumiseks asjaomastes liikmesriikides, ning terasid, mis pärast käesolevas lisas märgitud kõikide
teiste koostisosade kõrvaldamist lähevad läbi 2,0 mm läbimõõduga avadega sõelast.
Määratlust „kidurad terad“ ei kohaldata maisi puhul.

b) Muud teraviljad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „muud teraviljad“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „muud teraviljad“ standardile EN 16378.

c) Kahjurite kahjustatud terad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „kahjurite kahjustatud terad“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „kahjurite kahjustatud terad“ standardile EN 16378.

d) Terad, mille idu värvus on muutunud
Kõva nisu ja pehme nisu puhul vastab määratlus „terad, mille idu värvus on muutunud“ standardile EN 15587.
Määratlust „terad, mille idu värvus on muutunud“ ei kohaldata odra või maisi puhul.

e) Kuivatamise käigus ülekuumenenud terad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „kuivatamise käigus ülekuumenenud terad“ standardile
EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „kuivatamise käigus ülekuumenenud terad“ standardile EN 16378.
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f) Plekilised terad
Kõva nisu puhul vastab määratlus „plekilised terad“ standardile EN 15587.
Määratlust „plekilised terad“ ei kohaldata pehme nisu, odra või maisi puhul.

1.3. Kasvama läinud terad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „kasvama läinud terad“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „kasvama läinud terad“ standardile EN 16378.

1.4. Prügilisandid
a) Võõrseemned
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „võõrseemned“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „võõrseemned“ standardile EN 16378.
„Väliste haigustunnustega seemned“ on inimestele ja loomadele mürgised seemned; seemned, mis takistavad või
raskendavad teraviljade puhastamist ja jahvatamist, ning seemned, mis mõjutavad teraviljatoodete kvaliteeti.

b) Riknenud terad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „riknenud terad“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „riknenud terad“ standardile EN 16378.
Standardis EN 15587 kuulub kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul määratlus „fusarioossed terad“ määratluse
„riknenud terad“ alla.

c) Võõrkehad
Kõva nisu, pehme nisu ja odra puhul vastab määratlus „võõrkehad“ standardile EN 15587.
Maisi puhul vastab määratlus „võõrkehad“ standardile EN 16378.

d) Seemnekestad (maisitõlviku osad)

e) Tungalterad

f) Mädanenud terad
Kõva nisu ja pehme nisu puhul vastab määratlus „mädanenud terad“ standardile EN 15587.
Määratlust „mädanenud terad“ ei kohaldata odra või maisi puhul.

g) Loomset päritolu lisandid
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1.5. Elus kahjurid

1.6. Oma klaasja välimuse kaotanud terad
Oma klaasja välimuse kaotanud kõva nisu terad on terad, mille tuuma ei saa käsitada täiesti klaasjana. Need on
määratletud standardis EN 15585.

2.

LISANDITE MÄÄRATLEMISEL ARVESSEVÕETAVAD ASJAOLUD IGA LIIKI TERAVILJA PUHUL

2.1. Kõva nisu
Teralisandid on kidurad terad, muude teraviljade terad, kahjurite kahjustatud terad, värvi muutnud iduga terad,
plekilised terad ja kuivatamise käigus ülekuumenenud terad.
Prügilisandid on võõrseemned, riknenud terad (sealhulgas fusarioossed terad), võõrkehad, seemnekestad,
tungalterad, mädanenud terad, ja loomset päritolu lisandid.

2.2. Pehme nisu
Teralisandid on kidurad terad, muude teraviljade terad, kahjurite kahjustatud terad, värvi muutnud iduga terad
(üksnes kui nende osakaal on üle 8 %) ja kuivatamise käigus ülekuumenenud terad.
Prügilisandid on võõrseemned, riknenud terad (sealhulgas fusarioossed terad), võõrkehad, seemnekestad,
tungalterad, mädanenud terad, ja loomset päritolu lisandid.

2.3. Oder
Teralisandid on kidurad terad, muude teraviljade terad, kahjurite kahjustatud terad ja kuivatamise käigus
ülekuumenenud terad.
Prügilisandid on võõrseemned, riknenud terad (sealhulgas fusarioossed terad), võõrkehad, seemnekestad ja loomset
päritolu lisandid.

2.4. Mais
Teralisandid on muude teraviljade terad, kahjurite kahjustatud terad ja kuivatamise käigus ülekuumenenud terad.
Prügilisandid on võõrseemned, riknenud terad, võõrkehad, maisitõlviku osad ja loomset päritolu lisandid.

II OSA

Pakkumusmenetluse raames või kindlaksmääratud hinnaga pakutavate või sekkumiseks antavate
teraviljade kvaliteedi määramiseks kasutatavad meetodid
Artikli 4 kohaselt tuleb pakkumusmenetluse raames või kindlaksmääratud hinnaga pakutavate või sekkumiseks antavate
teraviljade kvaliteedi määramiseks kasutada järgmisi meetodeid:
a) standardmeetod nende koostisosade määramiseks, mis ei kuulu laitmatu kvaliteediga põhiteraviljade hulka
i) pehme nisu, kõva nisu ja odra puhul standard EN 15587,
ii) maisi puhul: standard EN 16378;
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b) standardmeetod niiskusesisalduse määramiseks
i) maisi puhul: standard EN 6540,
ii) muu teravilja kui maisi puhul: standard EN ISO 712 või infrapunatehnoloogial põhinev meetod, mis vastab
standardile EN 15948.
Vaidluse korral tuleb lugeda kehtivaks üksnes neid tulemusi, mis on saadud maisi puhul standardi EN ISO 6540 ja
muu teravilja kui maisi puhul standardi EN ISO 712 kohaldamisest;
c) standardmeetod pehmest nisust saadud taina mittekleepuvuse ja mehaanilise töödeldavuse määramiseks: kehtestatud
käesoleva lisa III osas;
d) standardmeetod kõva nisu ja jahvatatud pehme nisu proteiinisisalduse määramiseks: kehtestatud:
i) standardis EN ISO 20483 või
ii) standardis CEN ISO/TS 16634-2.
Vaidluse korral tuleb lugeda kehtivaks üksnes neid tulemusi, mis on saadud standardi EN ISO 20483 kohaldamisel;
e) standardmeetod jahvatatud pehme nisu Zeleny indeksi määramiseks: kehtestatud standardiga EN ISO 5529;
f) standardmeetod Hagbergi langemisarvu määramiseks (amülaasi aktiivsuse test): kehtestatud standardiga EN ISO 3093;
g) standardmeetod kõva nisu klaasja välimuse kaotamise määra määramiseks: kehtestatud standardiga EN 15585;
h) standardmeetod mahukaalu määramiseks: kehtestatud standardiga EN ISO 7971/3;
i) proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide sisalduse kindlaksmääramiseks, millele on osutatud komisjoni
määruse (EÜ) nr 1881/2006 (1) lisas ja mis on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 401/2006 (2) I ja II lisas.

III OSA

Pehmest nisust saadud taina mittekleepuvuse ja mehaanilise töödeldavuse määramise meetod
1.

Jaotis
Nisujahu prooviküpsetuse meetod.

2.

Kohaldamisala
Meetodit kasutatakse nisust katseliselt jahvatatud jahust pärmi abil kergitatud leiva tootmiseks.

3.

Põhimõte
Tainas valmistakse spetsiaalses segistis jahust, veest, pärmist, soolast ja sahharoosist. Pärast jaotamist ja rullimist
jäetakse pätsid 30 minutiks seisma; pätsid vormitakse, pannakse küpsetusplaatidele ja pärast lõppkergitust
küpsetatakse kindlaksmääratud aja jooksul. Taina käitlemisomadused märgitakse üles. Pätse hinnatakse mahu ja
kõrguse järgi.

(1) Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT
L 364, 20.12.2006, lk 5).
(2) Komisjoni 23. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 401/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide
sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes (ELT L 70, 9.3.2006, lk 12).
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Saccharomyces cerevisiae (DHW-Hamburg-Wansbeck) tüüpi aktiivne kuivpärm või samade omadustega toode.

4.2.

Kraanivesi

4.3.

Suhkru, soola ja askorbiinhappe lahus
30 ± 0,5 g kaubandusliku kvaliteediga naatriumkloriidi, 30 ± 0,5 g kaubandusliku kvaliteediga sahharoosi ja
0,040 ± 0 001 g askorbiinhapet lahustatakse 800 ± 5 g vees. Iga päev valmistatakse värske lahus.

4.4.

Suhkrulahus
5 ± 0,1 g kaubandusliku kvaliteediga sahharoosi lahustatakse 95 ± 1 g vees. Iga päev valmistatakse värske lahus.

4.5.

Ensüümaktiivne linnasejahu
Kaubanduslik kvaliteet.

5.

Seadmed ja aparatuur

5.1.

Küpsetusruum
Küpsetusruumis saab hoida temperatuuri 22–25 °C.

5.2.

Külmik
Külmikus saab hoida temperatuuri 4 ± 2 °C.

5.3.

Kaal
Suurim lubatud koormus 2 kg, täpsus 2 g.

5.4.

Kaal
Suurim lubatud koormus 0,5 kg, täpsus 0,1 g.

5.5.

Analüütiline kaal
Täpsus 0,1 × 10– 3 g.

5.6.

Segisti
Stephan UMTA 10, mille segaja on Detmold (Stephan Söhne GmbH) või samade omadustega seade.
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Kerkekapis saab hoida temperatuuri 30 ± 1 °C.

5.8.

Lahtised plastmasskarbid
Valmistatud polümetüülmetakrülaadist (Plexiglas, Perspex). Sisemõõtmed: 25 × 25 cm, kõrgus 15 cm, seina
paksus 0,5 ± 0,05 cm.

5.9.

Neljakandilised plastmassplaadid
Valmistatud polümetüülmetakrülaadist (Plexiglas, Perspex). Mõõtmed on vähemalt 30 × 30 cm, paksus
0,5 ± 0,05 cm.

5.10. Tainavormimismasin
Brabender kuulhomogenisaator (Brabender OHG) või samade omadustega samalaadne seade.

6.

Proovi võtmine
Vastavalt standardile EN ISO 24333.

7.

Menetlus

7.1.

Hüdratatsiooni määramine
Veeimendumine määratakse vastavalt Rahvusvahelise Teraviljakeemia Assotsiatsiooni standardile nr 115/1.

7.2.

Linnasejahu lisamise määramine
Jahu langemisarv määratakse kindlaks EN ISO 3093 meetodil. Kui langemisarv on üle 250, määratakse kasvava
hulga linnasejahu sisaldusega jahusegude abil kindlaks lisatav linnasejahu (punkt 4.5) hulk, et langemisarv oleks
vahemikus 200–250. Kui langemisarv on alla 250, ei ole linnasejahu vaja lisada.

7.3.

Aktiivse kuivpärmi reaktiveerimine
Kohandatakse suhkrulahuse temperatuuri (punkt 4.4) temperatuurini 35 ± 1 °C. Üks massiosa aktiivset kuivpärmi
lisatakse neljale massiosale leigele suhkrulahusele. Mitte segada. Vajaduse korral loksutada.
Lastakse seista 10 ± 1 minutit, seejärel segatakse, kuni saadakse ühtlane suspensioon. Suspensioon kasutatakse ära
kümne minuti jooksul.

7.4.

Jahu ja vedelate lisaainete temperatuuri kohandamine
Jahu ja vee temperatuuri tuleb kohandada nii, et taina temperatuur oleks pärast segamist 27 ± 1 °C.

7.5.

Taina koostis
2 g täpsusega kaalutakse 10 y/3 g olemasoleva niiskusesisaldusega jahu (vastab 1 kg 14 % niiskusesisaldusega
jahule), kus „y“ on farinograafilise analüüsi jaoks kasutatava jahu kogus (vt Rahvusvahelise Teraviljakeemia
Assotsiatsiooni standard nr 115/1).
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Linnasejahu kogus, mis on vajalik langemisarvu viimiseks vahemikku 200–250 (punkt 7.2), kaalutakse 0,2 g
täpsusega.

Kaalutakse 430 ± 5 g suhkru, soola ja askorbiinhappe lahust (punkt 4.3), millele lisatakse vett, kuni üldmass on (x
– 9) 10 y/3 g (vt punkt 10.2), kus „x“ on farinograafilise analüüsi jaoks kasutatav vee kogus (vt Rahvusvahelise
Teraviljakeemia Assotsiatsiooni standard nr 115/1). Kõnealune üldmass (tavaliselt vahemikus 450–650 g) tuleb
saavutada 1,5 g täpsusega.

Kaalutakse 90 ± 1 g pärmi suspensiooni (punkt 7.3).

Märgitakse üles taina üldmass (P), mis on jahu, suhkru, soola ja askorbiinhappe lahuse ning vee, pärmisus
pensiooni ja linnasejahu masside summa.

7.6.

Segamine

Enne segamist tuleb sobiva koguse leige vee abil viia segisti temperatuurile 27 ± 1 °C.
Segistisse valatakse taina vedelad koostisained ning selle peale puistatakse jahu ja linnasejahu.
Segisti käivitatakse (kiirusel 1, s.o 1 400 pööret minutis) ja lastakse töötada 60 sekundit. 20 sekundit pärast
segisti käivitamist pööratakse tainasegamisnõu kaane küljes olevat kaabitsat kaks pööret.
Taina temperatuur mõõdetakse. Kui see ei ole vahemikus 26–28 °C, visatakse tainas ära ning pärast koostisainete
temperatuuri kohandamist segatakse uus.
Taina omadusi hinnatakse järgmiste määratluste järgi:
— mittekleepuv ja mehaaniliselt töödeldav või
— kleepuv ja mehaaniliselt mittetöödeldav.
Taina käsitamiseks segamise lõpul mittekleepuva ja mehaaniliselt töödeldavana peaks tainas moodustama ühtse
massi, mis ei jää nõu külgede ega segisti võlli külge. Tainast peaks olema võimalik eemaldada tainasegamisnõust
käsitsi ühe liigutusega ilma olulise kaota.

7.7.

Jaotamine ja rullimine

2 g täpsusega kaalutakse kolm tainapätsi vastavalt järgmisele valemile:

p

= 0,25 P, kus:

p

= jaotatud tainapätsi mass,

P

= taina üldmass.

Pätse rullitakse viivitamatult 15 sekundi jooksul tainavormimismasinas (punkt 5.10) ning paigutatakse
30 ± 2 minutiks ümberpööratud plastmasskarpidega (punkt 5.8) kaetud neljakandilistel plastmassplaatidel (punkt
5.9) kerkekappi (punkt 5.7).

Pätsidele jahu ei raputata.
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Tainapätsid paigutatakse plastmassplaatidel ja plastmasskarpidega kaetuna tainavormimismasinasse (punkt 5.10)
ning iga pätsi rullitakse uuesti 15 sekundit. Tainapätsilt eemaldatakse kate alles vahetult enne rullimist. Taina
omadusi hinnatakse uuesti järgmiste määratluste järgi:
a) mittekleepuv ja mehaaniliselt töödeldav või
b) kleepuv ja mehaaniliselt mittetöödeldav.
Taina käsitamiseks segamise lõpul mittekleepuva ja mehaaniliselt töödeldavana ei jää tainas üldse või jääb vähe
tainavormimismasina kambri külgede külge, nii et kamber käib masina töötades vabalt ringi ja moodustab tainast
korrapärase kuuli. Segamise lõpul ei tohiks tainas kambri kaane avamisel kleepuda tainavormimismasina kambri
külgedele.

8.

Katsearuanne
Katsearuandes peab olema märgitud:
a) taina käitlemisomadused segamise lõpul ja vormimise ajal,
b) jahu langemisarv linnasejahu lisamata,
c) täheldatud kõrvalekalded,
d) kasutatud meetod,
e) kõik andmed, mis on vajalikud proovi identifitseerimiseks.

9.

Üldised märkused

9.1.

Vedelate lisaainete koguse arvutamise valem põhineb järgmisel:
Soovitud konsistentsi annab x ml vee lisamine 300 g 14 % niiskusesisaldusega jahu kogusele vastavale jahu
kogusele. Kuna prooviküpsetusel kasutatakse 1 kg 14 % niiskusesisaldusega jahu, aga x on arvutatud 300 g jahu
kohta, siis on prooviküpsetamiseks vaja x jagatud kolmega korda 10 g vett, st 10 x/3 g.
430 g suhkru, soola ja askorbiinhappe lahust sisaldab 15 g soola ja 15 g suhkrut. See 430 g lahus sisaldub
vedelates koostisainetes. Tainale 10 x/3 g vee lisamisel tuleb lisada (10 x/3 + 30) g vedelaid koostisaineid, mis
sisaldavad 430 g suhkru, soola ja askorbiinhappe lahust ja täiendava koguse vett.
Kuigi osa pärmisuspensiooniga lisatud vett imendub pärmi, sisaldab suspensioon ka „vaba“ vett. Hinnatakse, et
90 g pärmisuspensiooni sisaldab 60 g „vaba“ vett. Taina vedelate koostisainete kogust korrigeeritakse vastavalt
kõnealusele pärmisuspensioonis sisalduvale 60 g „vabale“ veele, st et tuleb lisada vett 10 x/3 pluss 30 miinus
60 g. Seda võib esitada järgmiselt: (10 x/3 + 30) – 60 = 10 x/3 – 30 = (x/3 – 3) 10 = (x – 9) 10/3, punktis 7.5
esitatud valem. Kui näiteks farinograafilises analüüsis kasutatud vee kogus x on 165 ml, asendatakse see väärtus
käesolevas valemis nii, et veele lisatakse 430 g suhkru, soola ja askorbiinhappe lahust ja saadav üldkogus on:
(165 – 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Meetodit ei kohaldata vahetult nisu suhtes. Nisu küpsetamisomaduste iseloomustamiseks kasutatakse järgmist
meetodit.
Nisu puhastatakse ja määratakse selle niiskusesisaldus. Nisu niiskusesisaldust ei ole vaja muuta, kui see on
vahemikus 15,0–16,0 %. Kui niiskusesisaldus on väljaspool nimetatud vahemikku, tuleb see vähemalt kolm tundi
enne jahvatamist kohandada 15,5 ± 0,5 %ni.
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Nisu jahvatatakse jahuks Bühler MLU 202 laboriveski või Brabender Quadrumat Seniori veski või samade
omadustega samalaadse seadme abil.
Valitakse selline jahvatusmeetod, et saagis (saadava jahu hulk jahvatatud terade massist) oleks vähemalt 72 % ning
tuhasus 0,50–0,60 % kuivaine põhjal arvutatuna.
Jahu tuhasus määratakse vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 234/2010 (1) II lisale ja niiskusesisaldus vastavalt
käesolevale määrusele. Saagis arvutatakse järgmise võrrandi abil:
E = (((100 – f) F)/(100 – w) W) × 100 %,
kus:
E

= saagis,

f

= jahu niiskus,

w

= nisu niiskusesisaldus,

F

= valmistatud jahu mass niiskusesisaldusega f,

W

= jahvatatud nisu mass niiskusesisaldusega w.

Märkus. Teave kasutatavate koostisainete ja seadmete kohta on avaldatud 31. märtsi 1977. aasta dokumendis T/
77,300, mille on avaldanud Instituut voor Graan, Meel en Brood, TNO – Postbus 15, Wageningen, Netherlands.

IV OSA

Teraviljade proovide võtmise ja analüüsimise meetodid
1. Iga teraviljapartii puhul määratakse kvaliteediomadused kindlaks pakutud partii representatiivse proovi alusel, mis
koosneb iga tarne puhul vähemalt iga 60 tonni kohta võetavatest proovidest.
2. Pakkumusmenetluse raames või kindlaksmääratud hinnaga pakutava või sekkumiseks antava teravilja kvaliteedi
määramiseks kasutatavad standardmeetodid on kehtestatud käesoleva lisa I, II ja III osas.
3. Vaidluse korral korraldab makseasutus uuesti asjaomase teravilja suhtes vajalikud katsed, mille kulud kannab kaotaja
osapool.
V OSA

Hinnatõstmised ja -alandamised
I tabel
Muu teravilja kui maisi hinna tõstmine vastavalt niiskusesisaldusele
Niiskusesisaldus
(%)

Hinna tõstmine
(eurot/t)

Alla 12,5 ja kuni 12

0,5

Alla 12 ja kuni 11,5

1

Alla 11,5

1.5

(1) Komisjoni 19. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 234/2010, millega kehtestatakse teravilja eksporditoetuste andmist ja teraviljaturu
häirete korral võetavaid meetmeid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 72,
20.3.2010, lk 3).
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Maisi hinna tõstmine vastavalt niiskusesisaldusele
Niiskusesisaldus
(%)

Hinna tõstmine
(eurot/t)

Alla 12 ja kuni 11,5

0,5

Alla 11,5

1

II tabel
Muu teravilja kui maisi hinna alandamine vastavalt niiskusesisaldusele
Niiskusesisaldus
(%)

Hinna alandamine
(eurot/t)

Üle 13,0 ja kuni 13,5

0,5

Üle 13,5 ja kuni 14,0

1,0

Üle 14,0 ja kuni 14,5

1,5

Maisi hinna alandamine vastavalt niiskusesisaldusele
Niiskusesisaldus
(%)

Hinna alandamine
(eurot/t)

Üle 12,5 ja kuni 13,0

0,5

Üle 13,0 ja kuni 13,5

1,0

III tabel
Pehme nisu hinna tõstmine vastavalt proteiinisisaldusele
Proteiinisisaldus (1)
(N × 5,7)

Hinna tõstmine
(eurot/t)

Üle 12,0

2,5

(1) Protsendina kuivainest.

IV tabel
Pehme nisu hinna alandamine vastavalt proteiinisisaldusele
Proteiinisisaldus (1)
(N × 5,7)

Alla 11,5 ja kuni 11,0
(1) Protsendina kuivainest.

Hinna alandamine
(eurot/t)

2,5
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VI OSA

Hinnatõstmiste ja -alandamiste arvutamine
Artiklis 26 lõikes 1 sätestatud hinnakorrektsioonid väljendatakse eurodes tonni kohta ning neid kohaldatakse
sekkumiseks ette nähtud kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste
suhtes, korrutades kõnealuses artiklis osutatud hinna kindla protsendimääraga tõstmiste või alandamiste summaga
järgmiselt:
a) kui kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumusmenetluse raames tehtavate pakkumuste alusel sekkumiseks
pakutava teravilja niiskusesisaldus on maisi puhul alla 12,0 % ja muu teravilja puhul alla 12,5 %, kohaldatakse
käesoleva lisa V osa I tabelis osutatud hinnatõstmisi. Kui kindlaksmääratud hinnaga pakkumuste ja pakkumus
menetluse raames tehtavate pakkumuste alusel sekkumiseks pakutava teravilja niiskusesisaldus on maisi puhul üle
12,5 % ja muu teravilja puhul alla 13,0 %, kohaldatakse käesoleva lisa V osa II tabelis osutatud hinnaalandamisi;
b) kui pehme nisu proteiinisisaldus on alla 12,0 %, kohaldatakse käesoleva lisa V osa III tabelis osutatud
hinnaalandamisi. Kui pehme nisu proteiinisisaldus on alla 11,5 %, kohaldatakse käesoleva lisa V osa IV tabelis
osutatud hinnaalandamisi.
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II LISA
RIIS
I OSA

Koorimata riisi proovide võtmise ja analüüsimise meetodid
1. Delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 II lisa I osas sätestatud kvaliteedinõuete kontrollimiseks võtab makseasutus
proovid ettevõtja või selle volitatud esindaja juuresolekul.
Võetakse kolm vähemalt ühe kilogrammi suuruse massiga representatiivset proovi. Proovid jaotatakse järgmiselt:
a) ettevõtjale,
b) ladustamiskohale, kus ülevõtmine aset leidis,
c) makseasutusele.
Representatiivsete proovide saamiseks võetavate üksikproovide arv saadakse partii koguse jagamisel 10 tonnisteks
osadeks. Kõik üksikproovid on ühesuguse kaaluga. Representatiivsed proovid saadakse üksikproovideks võetud
koguse jagamisel kolmeks.
Kvaliteedinõudeid kontrollitakse selle representatiivse proovi alusel, mis saadetakse lattu, kus ülevõtmine toimub.
2. Representatiivsed proovid võetakse igast osatarnest (veoautokoorem, praamjõelaevakoorem, raudteevagun) punktis 1
sätestatud tingimustel.
Tarne korral kontrollitakse enne partii jõudmist sekkumislattu iga osatarne puhul ainult niiskusesisaldust,
prügilisandite hulka ja seda, et partiis ei ole elus putukaid. Kui hiljem kontrolli lõpuks siiski ilmneb, et osatarne ei
vasta kvaliteedi miinimumnõuetele, keeldutakse asjaomase koguse ülevõtmisest. Kui makseasutus suudab enne tarne
lattu jõudmist kontrollida iga osatarne vastavust kõikidele kvaliteedi miinimumnõuetele, keeldub ta kõigi selliste
osatarnete ülevõtmisest, mis ei vasta eespool nimetatud nõuetele.
3. Radioaktiivsuse taset kontrollitakse üksnes juhul, kui olukord seda nõuab ja piiratud aja jooksul.
4. Vaidluse korral korraldab makseasutus uuesti asjaomase koorimata riisi suhtes vajalikud katsed, mille kulud kannab
kaotaja osapool.
Uue analüüsi teeb makseasutuse tunnustatud labor uue representatiivse proovi põhjal, mis koosneb võrdsest arvust
ettevõtja ja makseasutuse valduses olevatest proovidest. Pakkumismenetluse raames pakutava partii osatarnete puhul
saadakse tulemus iga osatarne uute representatiivsete proovide analüüside kaalutud keskmiste näitajate hindamise
alusel.

II OSA

Hinnatõstmised ja -alandamised
1. Artiklis 26 lõikes 1 sätestatud hinnakorrektsioonid väljendatakse eurodes tonni kohta ning neid kohaldatakse
sekkumiseks ette nähtud pakkumismenetluse raames tehtavate pakkumuste suhtes, korrutades kõnealuses artiklis
osutatud hinna käesoleva lisa I, II ja III tabelis kehtestatud kindla protsendimääraga tõstmiste või alandamiste
summaga.
2. Hinnatõstmised või -alandamised määratakse käesoleva lisa I osas määratletud representatiivse proovi kontrolli
tulemuste kaalutud keskmise põhjal.
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I tabel
Hinna tõstmine vastavalt niiskusesisaldusele
Niiskusesisaldus
(%)

Hinna tõstmine
(eurot/t)

Alla 12,5 ja kuni 12

0,75

Alla 12 ja kuni 11,5

1,5

II tabel
Hinna alandamine vastavalt niiskusesisaldusele
Niiskusesisaldus
(%)

Hinna alandamine
(eurot/t)

Üle 13,5 ja kuni 14,0

0,75

Üle 14,0 ja kuni 14,5

1,5
III tabel
Hinna tõstmine töötlemisjärgse saagise puhul

Saagis koorimata riisi töötlemisel kroovitud täisteraliseks riisiks

Suurem kui põhisaagis
Saagis koorimata riisi töötlemisel kroovitud riisiks
Suurem kui põhisaagis

Saagisepunkti (1) suhtes kohaldatav hinnatõstmine

0,75 % tõstmine
Saagisepunkti suhtes kohaldatav hinnatõstmine
0,60 % tõstmine

(1) Kohaldatakse, kui riisi saagis pärast töötlemist erineb delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 II lisa II osas määratletud ja vastavalt
sordile ettenähtud saagisenäitajatest.
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III LISA
VEISELIHA
I OSA

Ülevõtmisega seotud tingimused ja kontrollid
1. Tarnitud tooted võetakse üle, kui makseasutus on kontrollinud nende vastavust delegeeritud määruse (EL) 2016/1238
III lisa I osas kehtestatud nõuetele. Eelkõige tuleb süstemaatiliselt kontrollida iga tarnitud rümba, poolrümba ja
veerandrümba esitusviisi, klassifikatsiooni, kaalu ja märgistust.
2. Kui kas või üks delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 III lisa I osas kehtestatud nõue on täitmata, lükatakse
pakkumus tagasi. Tagasilükatud tooteid ei tohi enam vastuvõtmiseks esitada.
3. Makseasutus registreerib süstemaatiliselt punktis 1 kirjeldatud kontrollide tulemused.
II OSA

Ümberarvestuskoefitsiendid
Lihakusklass/rasvakiht

Koefitsient

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

III OSA

Konditustamine
I. Konditustamise üldtingimused
1. Liha võib konditustada ainult heakskiidetud lihalõikusettevõtetes, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 853/2004 (1) nõuetele.
2. Käesoleva määruse mõistes tähendab „konditustamine“ veise-/vasikarümba füüsilist käitlemist, millele on osutatud
delegeeritud määruse (EL) nr 906/2014 II lisas.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni
erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).
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3. Konditustatud jaotustükid peavad vastama käesoleva lisa IV lisas osutatud nõuetele.
II. Lepingud ja üldtingimused
1. Konditustamine toimub lepingu alusel vastavalt tingimustele, mille makseasutused on kehtestanud vastavalt oma
üldtingimustele ja kooskõlas käesoleva määruse nõuetega.
2. Makseasutuste üldtingimustes sätestatakse nõuded lihalõikusettevõtetele, esitatakse täpsustused ettevõtte ja nõutavate
seadmete kohta ning kehtestatakse konditustamise etappe hõlmavad üksikasjalikud tingimused.
Arvestades seda, et makseasutus võtab jaotustükid üle, sätestatakse üldtingimustes eelkõige jaotustükkide
ettevalmistamis-, korrastamis-, pakendamis-, külmutamis- ja säilitamisviiside üksikasjalikud tingimused.
III. Konditustamise kontroll ja järelevalve
Makseasutused võtavad vajalikud meetmed, millega tagada, et konditustamine toimub vastavalt käesoleva määruse
nõuetele ning kooskõlas lepingute ning käesoleva osa II jaos esitatud üksikasjadega.
Eelkõige peavad makseasutused panema toimima süsteemi, millega tagada konditustamise pidev kontroll ja järelevalve.
Kõnealuse kontrolli ja järelevalve tegevuse tulemused tuleb registreerida.
VI. Jaotustükkide ladustamine
Jaotustükid ladustatakse külmhoonetes, mis asuvad selle liikmesriigi territooriumil, kellele makseasutus allub.
V. Konditustamise maksumus
Käesoleva osa II jaos osutatud lepingud ja nende alusel tehtavad maksed peavad katma konditustamiskulud, nagu on
osutatud käesoleva osa I jao punktis 2.
VI. Konditustamise tähtajad
Konditustamine, korrastamine, kaalumine, pakendamine ja kiirkülmutamine peavad toimuma kümne tapmisjärgse
kalendripäeva jooksul. Makseasutused võivad siiski määrata ka lühema tähtaja.
VII. Toodete kontroll ja tagasilükkamine
1. Kui käesoleva osa III jaos osutatud kontrollide tulemusel selgub, et tooted ei vasta käesoleva määruse nõuetele ega ole
kooskõlas lepingute ning käesoleva osa II jaos esitatud üksikasjadega, lükatakse tooted tagasi.
2. Ilma et see piiraks karistuste kohaldamist, nõuavad makseasutused vajaduse korral vastutavatelt pooltelt maksed
tagasilükatud jaotustükkide eest tagasi summas, mis vastab käesoleva lisa V osas esitatud hinnale.

IV OSA

Sekkumiskõlbliku veiseliha konditustamisjuhised
1.

TAGAVEERANDI JAOTUSTÜKID

1.1.

Jaotustükkide kirjeldus

1.1.1. Sekkumiskõlblik tagakoot (kood INT 11)
Lõikamine ja konditustamine: eemaldada lõikega, mis läbib põlveliigest ja eraldab sise- ja välistüki (hõbetüki)
koepiire mööda; kannalihased tuleb jätta tagakoodi külge. Eemaldada koodiluud (sääre- ja kannaluud).
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Korrastamine: eemaldada lihastest väljaulatuvad kõõluseotsad.
Pakendamine ja pakkimine: enne kasti pakkimist tuleb iga jaotustükk eraldi pakendada.

1.1.2. Sekkumiskõlblik küljetükk (pähkeltükk) (kood INT 12)
Lõikamine ja konditustamine: eraldada sisetükist piki reieluud allasuunatud otselõikega ning välistükist mööda
koepiire allasuunatud otselõikega; ümarat fastsiatega kaetud osa ei eemaldata.
Korrastamine: eemaldada põlvekeder, liigesekapsel ja kõõlus; välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm.

1.1.3. Sekkumiskõlblik sisetükk (kood INT 13)
Lõikamine ja konditustamine: eraldada välistükist ja tagakoodist lõikega mööda koepiire ning eemaldada reieluust;
eemaldada istmikuluu.
Korrastamine: eemaldada kusejuha, külgnev sidekude ja munandikoti lümfisõlm; eemaldada kõhr ja
vaagnaluudega ühendatud sidekude; välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm.

1.1.4. Sekkumiskõlblik välistükk (kood INT 14)
Lõikamine ja konditustamine: eraldada sisetükist ja tagakoodist lõikega mööda koepiire; eemaldada reieluu.
Korrastamine: eemaldada liigesega külgnev tugev kõhr, põlveõndla lümfisõlmed ning sellega seotud rasvkude ja
kõõlused; välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm.

1.1.5. Sekkumiskõlblik sisefilee (kood INT 15)
Lõikamine: sisefilee kogupikkuses eemaldamiseks tuleb selle jämedam ots vabastada puusaluu küljest ning seejärel
vabastada selgroolülidega külgnev filee seljaosast.
Korrastamine: eemaldada nääre ja rasvkude. Sidekoeline kate ja väike nimmelihas peavad jääma terveks ja
eemaldamata.

1.1.6. Sekkumiskõlblik ristluutükk (ülemine tükk) (kood INT 16)
Lõikamine ja konditustamine: see jaotustükk eraldatakse välistükist ja küljetükist otselõikega alates viiendast
ristluulülist umbes 5 cm tagapool asuvast kohast kuni kohani, mis asub umbes 5 cm istmikuluust eespool,
kusjuures küljetükki ei tohi sisse lõigata.
Eraldada seljaosast lõikega viimase nimmelüli ja esimese ristluulüli vahelt ja puhastada vaagnaluu esiserv.
Eemaldada luud ja kõhred.
Korrastamine: eemaldada sisepinnalt pikima seljalihase alt nn rasvatasku. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada
1 cm.

1.1.7. Sekkumiskõlblik seljatükk (kood INT 17)
Lõikamine ja konditustamine: see jaotustükk eraldatakse ristluutükist otselõikega viimase nimmelüli ja esimese
ristluulüli vahelt. Esiribist (viieribitükist) eraldatakse see otselõikega 11. ja 10. ribi vahelt. Hoolikalt eemaldada
selgroolülid. Ribid ja ogajätked eemaldatakse plaadina.
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Korrastamine: eemaldada pärast konditustamist allesjäänud kõhretükid. Eemaldada kõõlus. Välise rasvkoe paksus
ei tohi ületada 1 cm.

1.1.8. Sekkumiskõlblik kubemetükk (kood INT 18)
Lõikamine ja konditustamine: kogu kubemetükk tuleb eemaldada tagaveerandi kaheksaribi otselõikest, lõigates
kohast, kus kubemetükk on tagasi asetatud, mööda reietüki lihaste koepiire alla kohani, mis on horisontaalne
viimase nimmelüli keskmega.
Seejärel jätkatakse lõiget paralleelselt sisefileega otse alla kolmeteistkümnendast kuni kuuenda ribini, sealhulgas
paralleelselt selgroo selgmise äärega, nii et kogu allasuunatud lõige ei jääks pikima seljalihase külgmisest otsast
kaugemale kui 5 cm.
Kõhr ja kõik luud eemaldada plaadina. Kogu kubemeosa peab jääma terveks.
Korrastamine: eemaldada sidekoeline kattekiht. Rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja seesmine) ei
ületaks 30 %.

1.1.9. Sekkumiskõlblik esiribitükk (viieribitükk) (kood INT 19)
Lõikamine ja konditustamine: see jaotustükk eraldatakse seljaosast otselõikega 11. ja 10. ribi vahelt ning see peab
sisaldama 6. kuni 10. ribi, viimane kaasa arvatud. Eemaldada roietevahelised lihased ja rinnakelme õhukese
plaadina koos roietega. Eemaldada selgroolülid ja kõhr, sealhulgas abaluukõhr.
Korrastamine: eemaldada turjaväät ligamentum nuchae. Välise rasvkoe paksus ei tohi ületada 1 cm. Ümarat
fastsiatega kaetud osa ei eemaldata.

2.

ESIVEERANDI JAOTUSTÜKID

2.1.

Jaotustükkide kirjeldus

2.1.1. Sekkumiskõlblik esikoot (kood INT 21)
Lõikamine ja konditustamine: eemaldada lõikega kodarluud ja õlavarreluud lahutava liigese kohalt. Eemaldada
kodarluu.
Korrastamine: eemaldada lihastest väljaulatuvad kõõluseotsad.
Esikoote ja tagakoote ei tohi koos pakkida.

2.1.2. Sekkumiskõlblik abatükk (kood INT 22)
Lõikamine ja konditustamine: eraldada abaosa esiveerandist, lõigates mööda koepiire ümber abaosa serva ja
abaluukõhre ning jätkates mööda koepiire nii, et abaosa tõstetakse oma loomulikust „taskust“ üles. Eemaldada
abaluu. Abaluu alune lihas tuleb tagasi asetada, kuid seda ei tohi täielikult eemaldada, et luud oleks võimalik
puhtalt eemaldada. Eemaldada õlavarreluu.
Korrastamine: eemaldada kõhred, kõõlused ja liigesekapslid; rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja
seesmine) ei ületaks 10 %.

2.1.3. Sekkumiskõlblik rinnakutükk (kood INT 23)
Lõikamine ja konditustamine: eraldada esiveerandist, tehes otselõike risti esimese ribi keskmega. Eemaldada
roietevahelised lihased ja rinnakelme õhukese plaadina koos ribide, rinnakuluu ja kõhrega. Ebatasane äär peab
jääma rinnaku külge. Ebatasase ääre ja rinnaku all olev rasvkude tuleb eemaldada.
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Korrastamine: rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja seesmine) ei ületaks 30 %.
2.1.4. Sekkumiskõlblik esiveerand (kood INT 24)
Lõikamine ja konditustamine: esiveerand on jaotustükk, mis on järele jäänud pärast rinnakutüki, abatüki ja
esikoodi eemaldamist.
Ribid eemaldada plaadina. Kaelalülid tuleb puhtalt eemaldada.
Külgnevad lihased tuleb jätta jaotustüki külge.
Korrastamine: eemaldada kõõlused, liigesekapslid ja kõhr. Rasvkude eemaldada nii, et nähtav rasvkude (väline ja
seesmine) ei ületaks 10 %.
V OSA

Tagasilükatud sekkumiskõlblike jaotustükkide hinnad
(eurot/t)

Sekkumiskõlblik sisefilee

22 000

Sekkumiskõlblik seljatükk

14 000

Sekkumiskõlblik sisetükk, sekkumiskõlblik ristluutükk (ülemine tükk)

10 000

Sekkumiskõlblik välistükk (hõbetükk), sekkumiskõlblik küljetükk (pähkeltükk), sekkumis
kõlblik esiribitükk (viieribitükk)

8 000

Sekkumiskõlblik abatükk, sekkumiskõlblik esiveerand

6 000

Sekkumiskõlblik rinnakutükk, sekkumiskõlblik tagakoot, sekkumiskõlblik esikoot

5 000

Sekkumiskõlblik kubemetükk

4 000
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IV LISA
VÕI
I OSA

Proovi võtmine keemiliseks ja mikrobioloogiliseks analüüsiks ning organoleptiliseks hindamiseks
1. Keemiline ja mikrobioloogiline analüüs
Või kogus
(kg)

Väikseim proovide arv
(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 iga järgmise kuni 25 000 kg kohta

Mikrobioloogiliseks analüüsiks võetakse proove aseptiliselt.
Kuni viiest 100 g proovist võib teha koondproovi, mis tuleb enne analüüsi omavahel hästi läbi segada.
Proove tuleb võtta iga partii eri osadest juhuslikult, enne makseasutuse määratud külmhoonesse paigutamist või selle
ajal.
Koondproovi ettevalmistamine (keemiliseks analüüsiks):
a) kuiva puhta võipuuri või samalaadse sobiva vahendiga võetakse vähemalt 30 g võisüdamik ja asetatakse see
konteinerisse. Koondproov tuleb seejärel plommida ja saata analüüsimiseks laborisse;
b) laboris soojendatakse koondproovi avamata originaalkonteineris 30 °C juures seda sageli loksutades, kuni saadakse
ühtlane vedel klompideta emulsioon. Konteinerist peab olema täidetud pool kuni kaks kolmandikku.
Iga tootja võitoodangust, mida pakutakse sekkumiseks, tuleb aastas teha kaks mittepiimarasvade analüüsi.

2. Organoleptiline hindamine
Või kogus
(kg)

Väikseim proovide arv

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 iga järgmise kuni 25 000 kg kohta
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Pärast 30 päevast ladustamise prooviaega võetakse proovid iga partii eri osadest juhuslikult 30. kuni 45.
tarnimisjärgsel päeval ja antakse võile hinnang.
Iga proovi hinnatakse eraldi määruse (EÜ) nr 273/2008 IV lisa kohaselt. Uute proovide võtmine ja kordushindamine
ei ole lubatud.

3. Toimimisjuhend juhul, kui proov ei vasta nõuetele
a) keemiline ja mikrobioloogiline analüüs
i) juhul kui analüüsitakse üksikproove, on lubatud ühe nõuetele mittevastava parameetriga ühe defektse proovi
esinemine viie kuni kümne proovi kohta või kahe samalaadse defektse proovi esinemine 11 kuni 15 proovi
kohta. Kui proov ei vasta nõuetele, peab võtma kaks uut proovi kummaltki poolt mittevastavat proovi ja neid
kontrollima mittevastava parameetri suhtes. Kui ka mõlemad uued proovid ei vasta spetsifikaadile, lükatakse
tagasi see osa pakutavast võikogusest, mis jääb kummaltki poolt mittevastavat proovi võetud nõuetekohaste
algproovide vahele.
Kogus, mis tuleb tagasi lükata, kui ka uued proovid ei vasta nõuetele:

ii) juhul kui analüüsitakse koondproovi ja selle üks parameeter ei vasta nõuetele, lükatakse tagasi pakutava koguse
see osa, mida iseloomustab asjakohane koondproov. Koguse, mida iseloomustab üks koondproov, võib määrata
nii, et kogus jagatakse osadeks enne proovide võtmist igast osast;
b) organoleptiline hindamine: juhul kui organoleptilisel hindamise tulemusel ei vasta mõni proov nõuetele, lükatakse
tagasi partii koguse see osa, mis jääb kahe külgneva nõuetekohase proovi vahele kummalgi pool mittevastavat
proovi;
c) juhul kui proov ei vasta nõuetele keemilisel või mikrobioloogilise analüüsil ja samal ajal organoleptilise hindamise
tulemusel, lükatakse kogus tervikuna tagasi.

II OSA

Või tarne ja pakendamine
1. Või tarnitakse plokkidena ja pakitakse uuest tugevast materjalist pakendisse nii, et transportimise, lattu saabumise,
ladustamise ja laost väljaviimise ajal oleks tagatud selle kaitse.
2. Pakendile on märgitud vähemalt järgmised andmed, vajaduse korral koodiga:
a) heakskiidu number tootjaettevõtte ja -liikmesriigi kindlakstegemiseks;
b) tootmise kuupäev;
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c) tootepartii ja pakendi number; pakendi numbri võib asendada kaubaalusele märgitud kaubaalusenumbriga;
d) märge „rõõsk koor“, kui või pH on 6,2 või kõrgem.
3. Laopidaja peab pidama registrit, kuhu kantakse lattu saabumise kuupäeval punktis 2 osutatud andmed.
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V LISA
LÕSSIPULBER
I OSA

Sekkumiseks pakutava lõssipulbri proovi võtmine ja analüüs
1. Proove võetakse vastavalt rahvusvahelise standardiga ISO 707 sätestatud korrale. Makseasutused võivad kasutada
muud proovide võtmise meetodit, kui see on kooskõlas eespool nimetatud standardi põhimõtetega.
2. Pakendite arv, millest analüüsiks vajalikud proovid võetakse, on:
a) partiide puhul, mille maht on kuni 800 25-kilogrammist kotti: vähemalt kaheksa;
b) partiide puhul, mille maht on rohkem kui 800 25-kilogrammist kotti: vähemalt kaheksa, millele lisandub üks
pakend iga järgmise 800 koti või selle koguse osa kohta.
3. Proovi mass: igast pakendist võetakse vähemalt 200 g suurune proov.
4. Proovide rühmitamine: segatakse koondproov kuni 9 proovist.
5. Proovide analüüs: iga koondproovi analüüsitakse delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 V lisa II osas sätestatud
kvaliteedinõuete suhtes.
6. Kui proovid ei vasta nõuetele:
a) kui liitproov ei vasta nõuetele ühe parameetri osas, praagitakse välja kogus, millest proov on võetud;
b) kui liitproov ei vasta nõuetele rohkem kui ühe parameetri osas, siis kogus, millest proov on võetud, praagitakse
välja ja võetakse proovid sama tehase valmistatud ülejäänud kogustest; nende proovide analüüsi tulemused on
otsustavad. Sel juhul:
— kahekordistatakse punktis 2 ettenähtud proovide arvu,
— kui liitproov ei vasta nõuetele ühe või enama parameetri osas, praagitakse välja kogus, millest proov on
võetud.
II OSA

Lõssipulbri tarne ja pakendamine
1. Lõssipulber pakendatakse uutesse, puhastesse, kuivadesse ja tervetesse kottidesse, mis vastavad järgmistele
nõudmistele:
a) kotid peavad koosnema vähemalt kolmest kihist, mille vastupidavus on koos vähemalt 420 J/m2 TEA Average;
b) teine kiht peab olema kaetud polüetüleeni kihiga vähemalt 15 g/m2;
c) iga paberist kihi siseküljel peab olema vähemalt 0,08 mm paksune põhjast kokku sulatatud polüetüleenkott;
d) kotid peavad vastama standardile EN 770;
e) pakendamisel tuleb pulber hästi kokku suruda. Pulber ei tohi sattuda pakkematerjali kihtide vahele.
2. Kottidele on märgitud järgmised andmed, vajaduse korral koodiga:
a) heakskiidu number tootjaettevõtte ja -liikmesriigi kindlakstegemiseks;
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b) tootmise kuupäev või vajaduse korral nädal;
c) tootepartii number;
d) nimetus „pihustuskuivatamisel saadud lõssipulber“.
3. Laopidaja peab pidama registrit, kuhu kantakse lattu saabumise kuupäeval punktis 2 osutatud andmed.
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