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I
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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 1530/2007/EÜ,
24. oktoober 2007,
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja
usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006.
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist
kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1)
eriti selle punkti 26,
võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ)
nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise
kohta, (2)
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

(4)

Saksamaa ja Prantsusmaa on esitanud avaldused fondi
kasutamiseks seoses kahe katastroofiga, mis olid põhjustatud vastavalt tugevast tormist ja troopilisest keeristormist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu 2007. aasta üldeelarvest võetakse Euroopa Liidu
Solidaarsusfondi raames kasutusele 172 195 985 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

ning arvestades järgmist:
Artikkel 2
(1)

Euroopa Liit on loonud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi
(edaspidi „fond”), et näidata üles solidaarsust katastroofide
tagajärjel kannatanud piirkondade elanikkonnaga.

(2)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega on võimalik kasutusele võtta fond, mille aastane
ülemmäär on 1 miljard eurot.

(3)

Määrus (EÜ) nr 2012/2002 sisaldab sätteid, mille alusel
on võimalik fondi kasutada.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(2) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 24. oktoober 2007.

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

H.-G. PÖTTERING

M. LOBO ANTUNES

L 337/2

ET

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1531/2007,
10. detsember 2007,
teatavate terasetoodetega kauplemise kohta Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi vahel
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(6)

Tuleb ette näha vahendid selle korra järgimiseks ühenduse piires võimalikult samaväärsete sätete näol, et see
hõlbustaks uue lepingu rakendamist.

(7)

Tuleb tagada, et kõnealuste toodete päritolu kontrollitakse ning et selleks võetakse kasutusele asjakohased
halduskoostöö meetodid.

(8)

Toodete suhtes, mis on paigutatud vabatsooni või mida
imporditakse tolliladustamise, ajutise impordi või seestöötlemise korra (peatamissüsteemi) alusel, ei tohiks
kõnealuste toodete jaoks kehtestatud koguselisi piirnorme
kohaldada.

(9)

Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise eesmärgil tuleb
kehtestada nõue, et kõnealused tooted lubatakse ühenduses vabasse ringlusse ühenduse impordilitsentsi alusel.

(10)

Selleks et tagada, et ühenduse koguselisi piirnorme ei
ületata, tuleb kehtestada menetluskord, mille kohaselt
liikmesriikide pädevad asutused ei väljasta impordilitsentse enne, kui on komisjonilt saanud eelneva kinnituse,
et kõnealuste koguseliste piirnormide kasutamata osa
võimaldab veel asjaomast kogust importida,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (1)
artikli 17 lõikes 1 on sätestatud, et teatavate terasetoodetega kauplemist reguleeritakse koguselisi piirnorme
käsitleva erilepinguga.

(2)

Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse vahel
19. juulil 2005. aastal sõlmitud kahepoolne leping teatavate terasetoodetega kauplemise kohta (2) kaotas kehtivuse 31. detsembril 2006. aastal. 2007. aastal korraldati
teatavate terasetoodetega kauplemist Euroopa Ühenduste
ja Kasahstani vahel nõukogu määrusega (EÜ) nr
1870/2006 (3) kehtestatud autonoomsete meetmete
alusel.

(3)

Mõlemad pooled tahavad 2008. aastaks ja järgnevateks
aastateks sõlmida uue lepingu.

(4)

Kuni uue lepingu allkirjastamiseni ja jõustumiseni tuleks
kehtestada koguselised piirnormid aastaks 2008.
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

(5)

Kuna tingimused, mille alusel määrati kindlaks 2007.
aasta koguselised piirnormid, jäävad suures osas samaks,
on asjakohane kehtestada 2008. aastaks sama suured
koguselised piirmäärad kui 2007. aastaks.

(1) EÜT L 196, 28.7.1999, lk 3.
(2) ELT L 232, 8.9.2005, lk 64.
(3) ELT L 360, 19.12.2006, lk 1.

Artikkel 1
1.
Käesolevat määrust kohaldatakse I lisas loetletud Kasahstani Vabariigist pärit terasetoodete impordi suhtes ühendusse
alates 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.
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2.
Kõnealused terasetooted klassifitseeritakse tooterühmadesse vastavalt I lisale.

3.
I lisas loetletud toodete klassifikatsioon põhineb nõukogu
määrusega (EMÜ) nr 2658/87 kehtestatud koondnomenklatuuril
(KN). (1)

4.
Lõikes 1 osutatud toodete päritolu määratakse kindlaks
ühenduses kehtivate eeskirjade kohaselt.

Artikkel 2
1.
I lisas loetletud Kasahstani Vabariigist pärit toodete
impordi suhtes ühendusse kohaldatakse V lisas sätestatud koguselisi piirnorme. I lisas osutatud Kasahstani Vabariigist pärit
toodete ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada
II lisas sätestatud päritolusertifikaat ja liikmesriikide asutuste
poolt artikli 4 kohaselt väljastatud impordilitsents.
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ekspordilitsentsid. Komisjon omakorda teatab liikmesriikidele
nende teadete saabumise järjekorras (põhimõttel „kes ees, see
mees”), kas taotletud kogus/kogused impordiks on olemas.

2.
Komisjonile saadetud teadetes sisalduvad taotlused on
kehtivad, kui nendes on selgelt igal üksikjuhtumil märgitud
ekspordiriik, asjaomaste toodete koodid, imporditavad kogused,
ekspordilitsentsi number, kvoodiaasta ja liikmesriik, kus tooted
kavatsetakse vabasse ringlusse lasta.

3.
Võimaluse korral kinnitab komisjon asutustele iga tooterühma osas üldkoguse, mis on esitatud teatatud taotlustes.

4.
Pädevad asutused teatavad komisjonile viivitamata igast
kogusest, mis impordilitsentsi kehtivuse tähtaja jooksul on kasutamata jäetud ja millest neile on teatatud. Need kasutamata
kogused kantakse automaatselt üle kogu ühenduse koguselise
piirnormi hulka iga tooterühma osas.

2.
Selleks et tagada, et kogused, millele on väljastatud impordilitsentsid, ei ületa kunagi ühegi tootegrupi osas koguselisi
piirnorme, tuleb kehtestada menetluskord, mille kohaselt IV
lisas loetletud pädevad asutused väljastavad impordilitsentsi
üksnes pärast seda, kui on komisjonilt saanud eelneva kinnituse,
et asjaomase terasetoodete rühma koguseliste piirnormide kasutamata osa võimaldab veel tarnijariigist importida kogust, mille
suhtes importija(d) on nimetatud asutustele esitanud taotluse.

5.
Tavaliselt edastatakse lõigetes 1–4 nimetatud teatised elektrooniliselt selleks rajatud arvutivõrgu kaudu, välja arvatud siis,
kui olulistel tehnilistel põhjusel on vaja ajutiselt kasutada muid
sidevahendeid.

3.
Lubatud import arvatakse maha V lisas sätestatud koguselistest piirnormidest. Toodete saatmise kuupäevaks loetakse
nende eksportivale transpordivahendile laadimise kuupäev.

6.
Impordilitsentsid või samaväärsed dokumendid väljastatakse artiklite 12–16 kohaselt.

Artikkel 3
1.
V lisas nimetatud koguselisi piirnorme ei kohaldata
toodete suhtes, mis on paigutatud vabatsooni või vabalattu
või mida imporditakse tolliladustamise, ajutise impordi või seestöötlemise korra (peatamissüsteemi) alusel.

2.
Kui lõikes 1 osutatud tooted lastakse seejärel vabasse ringlusse, kas muutmata kujul või pärast töötlemist, kohaldatakse
artikli 2 lõiget 2 ning ringlusse lastud tootekogus arvatakse
maha V lisas sätestatud asjaomasest piirnormist.

7.
Liikmesriikide pädevad asutused teatavad komisjonile
kõikidest juba väljastatud impordilitsentside või samaväärsete
dokumentide tühistamistest juhtudel, kui Kasahstani Vabariigi
pädevad asutused on vastavad ekspordilitsentsid tagasi võtnud
või tühistanud. Kui Kasahstani Vabariigi pädevad asutused on
siiski komisjonile või liikmesriigi pädevatele asutustele teatanud
ekspordilitsentsi tagasivõtmisest või tühistamisest pärast seda,
kui sellega hõlmatud tooted on ühendusse imporditud, arvatakse kõnealused kogused V lisas sätestatud asjaomasest koguselisest piirnormist maha.

Artikkel 4

Artikkel 5

1.
Artikli 2 lõike 2 kohaldamisel teatavad IV lisas loetletud
liikmesriikide pädevad asutused enne impordilitsentside väljastamist komisjonile impordikogused, mis on esitatud saadud
impordilitsentsitaotlustes ja mida tõendavad saadud esmased

1.
Kui komisjonil on andmeid, et I lisas loetletud Kasahstani
Vabariigist pärit tooted on ümber laaditud, ümber suunatud või
ühendusse imporditud muul moel artiklis 2 osutatud koguseliste
piirnormide järgimisest kõrvale hoides, ja kui vastavates koguselistes piirnormides on vaja teha kohandusi, taotleb ta konsultatsioonide alustamist, et jõuda kokkuleppele vajalike kohanduste tegemises.

(1) EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1352/2007 (ELT L 303, 21.11.2007, lk 3).
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2.
Kuni lõikes 1 osutatud konsultatsioonide tulemuste selgumiseni võib komisjon nõuda Kasahstani Vabariigilt vajalike ettevaatusabinõude rakendamist, tagamaks, et kõnealustel konsultatsioonidel kokkulepitud kohandused koguselistes piirnormides
tehakse.

3.
Kui ühendus ja Kasahstani Vabariik ei suuda leida rahuldavat lahendust ning komisjonil on selgeid tõendeid kõrvalehoidmise kohta, siis arvab komisjon sama tootekoguse Kasahstani Vabariigist pärit toodete koguselisest piirnormist maha.
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2.
Kui lõikes 1 nimetatud dokumendid koostatakse käsitsi,
tuleb kanded teha tindiga ja trükitähtedega.
3.
Ekspordilitsentsi või samaväärse dokumendi mõõdud on
210 × 297 mm. Kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta valge liimitatud kirjapaber, mis kaalub vähemalt 25 g/m2.
Kõigile osadele on trükitud giljoššmustriline taust, mis toob
nähtavale mis tahes mehhaaniliste või keemiliste vahenditega
tehtud võltsingud.
4.
Ühenduse pädevad asutused aktsepteerivad käesoleva
määruse sätete kohaseks importimiseks ainult originaale.
5.
Igal ekspordilitsentsil või samaväärsel dokumendil peab
olema kas trükitud või käsitsi kirjutatud ühtsustatud seerianumber, mille järgi on võimalik seda tuvastada.

Artikkel 6
1.
Selleks et lähetada mis tahes terasetoodete saadetist, mille
suhtes kehtivad V lisas sätestatud piirnormid, tuleb esitada
Kasahstani Vabariigi pädevate asutuste väljastatud ekspordilitsents, mis on kooskõlas nimetatud piirnormidega.

6.

Seerianumber koosneb järgmistest elementidest:

— kaks tähte eksportiva riigi tähistamiseks järgmiselt:
KZ = Kasahstani Vabariik;

2.
Importija esitab ekspordilitsentsi originaali artiklis 12
osutatud impordilitsentsi saamiseks.

— kaks tähte sihtliikmesriigi tähistamiseks järgmiselt:
BE = Belgia;
BG = Bulgaaria;
CZ = Tšehhi Vabariik;

Artikkel 7
1.
Koguselistele piirangutele vastav ekspordilitsents peab
olema kooskõlas II lisas esitatud näidisega ning selles tuleb
muuhulgas kinnitada, et kõnealune kaubakogus on maha
arvatud asjaomase tooterühma suhtes kehtestatud koguselisest
piirnormist.

DK = Taani;
DE = Saksamaa;
EE = Eesti;
GR = Kreeka;
ES = Hispaania;
FR = Prantsusmaa;
IE = Iirimaa;
IT = Itaalia;

2.
Iga ekspordilitsents peab hõlmama ainult üht I lisas loetletud tooterühma.

CY = Küpros;
LV = Läti;
LT = Leedu;
LU = Luksemburg;
HU = Ungari;

Artikkel 8
Eksport arvatakse maha V lisas sätestatud asjaomastest koguselistest piirnormidest ja selle saatmine toimub artikli 2 lõike 3
tähenduses.

MT = Malta;
NL = Madalmaad;
AT = Austria;
PL = Poola;
PT = Portugal;
RO = Rumeenia;
SI = Sloveenia;

Artikkel 9
1.
Artiklis 6 osutatud ekspordilitsentsile võib lisada täiendavaid eksemplare, millel peab olema sellekohane märge. Ekspordilitsents ja selle koopiad, samuti päritolusertifikaat ja selle
koopiad koostatakse inglise keeles.

SK = Slovakkia;
FI = Soome;
SE = Rootsi;
GB = Ühendkuningriik;
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— ühekohaline number koguselise piirnormi aasta tähistamiseks, vastavalt aastaarvu viimasele numbrile, nt 4 tähendab
2004;
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4.
Impordilitsentsi saamiseks esitatud deklaratsioonis või
taotluses peab importija esitama järgmised andmed:
a) eksportija täielik nimi ja aadress;

— kahekohaline number dokumendi väljastanud ekspordiriigi
asutuse tähistamiseks;

b) importija täielik nimi ja aadress;
c) toodete täpne nimetus ja nende TARICi kood(id);

— viiekohaline number 00001st 99999ni konkreetse sihtliikmesriigi tähistamiseks.

d) kaupade päritoluriik;
e) lähteriik;

Artikkel 10
Ekspordilitsentsi võib väljastada pärast sellega hõlmatud kaubasaadetise lähetamist. Sellisel juhul tuleb dokumendile teha märge
„väljastatud tagasiulatuvalt”.

f)

asjaomane tooterühm ja kõnealuse toote kogus;

g) netomassid TARICi rubriikide kaupa;

Artikkel 11
Ekspordilitsentsi varguse, kadumise või hävimise korral võib
eksportija taotleda selle väljastanud pädevalt riigiasutuselt duplikaati tema valduses olevate ekspordidokumentide põhjal.

Selliselt väljastatud litsentsi duplikaadil peab olema märge
„duplikaat”. Duplikaadile peab olema märgitud originaallitsentsi
kuupäev.

h) toodete CIF-hinnad ühenduse piiril TARICi rubriikide kaupa;
i)

kas asjakohased tooted on teisesordilised või standardist
madalama kvaliteediga;

j)

vajaduse korral maksmise ja tarnimise kuupäevad ning
veokirja või ostulepingu koopia;

k) ekspordilitsentsi kuupäev ja number;
l)

halduseesmärkidel kasutatav sisekood;

Artikkel 12
1.
Kui komisjon on kooskõlas artikliga 4 kinnitanud, et taotletud kogus on kõnealuse koguselise piirnormi piires kättesaadav, väljastab liikmesriigi pädev asutus impordilitsentsi hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil importija
esitab vastava ekspordilitsentsi originaali. Ekspordilitsents tuleb
esitada hiljemalt litsentsis nimetatud kaupade lähetamisele järgneva aasta 31. märtsiks. Kui komisjon on kooskõlas artikliga 4
kinnitanud, et taotletud kogus on asjaomaste koguseliste piirnormide piires kasutatav, väljastab impordilitsentsi mis tahes
liikmesriigi pädev asutus, sõltumata sellest, milline liikmesriik
on märgitud ekspordilitsentsile.

2.
Impordilitsents kehtib neli kuud alates väljastamise
kuupäevast. Importija nõuetekohaselt motiveeritud taotluse
korral võivad liikmesriigi pädevad asutused kehtivuse tähtaega
pikendada ajavahemikuks, mis ei ületa nelja kuud.

3.
Impordilitsentsid koostatakse III lisas esitatud näidisvormi
järgi ja need kehtivad kogu ühenduse tolliterritooriumil.

m) kuupäev ja importija allkiri.
5.
Importijad ei ole kohustatud importima impordilitsentsis
nimetatud üldkogust ühe saadetisena.

Artikkel 13
Liikmesriikide asutuste väljastatud impordilitsentside kehtivus
sõltub Kasahstani Vabariigi pädevate asutuste väljastatud ekspordilitsentsi kehtivusest ja kogustest, mis on näidatud neis litsentsides, mille põhjal impordilitsentsid on väljastatud.

Artikkel 14
Liikmesriikide pädevad asutused väljastavad impordilitsentsid või
samaväärsed dokumendid artikli 2 lõike 2 kohaselt, diskrimineerimata ühtki ühenduse importijat tema asukoha tõttu ühenduses, ilma et see piiraks muude kehtivates eeskirjades ettenähtud tingimuste täitmist.
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Artikkel 15
1.
Kui komisjon leiab, et Kasahstani Vabariigi väljastatud
ekspordilitsentsis nimetatud teatava tooterühma üldkogused
ületavad sellele tooterühmale kehtestatud koguselise piirnormi,
teatatakse sellest viivitamata liikmesriikide pädevatele litsentseerimisasutustele, et nad peataksid impordilitsentside väljastamise.
Sellisel juhul algatatakse otsekohe konsultatsioonid komisjoniga.
2.
Liikmesriigi pädevad asutused keelduvad väljastamast
impordilitsentse nende Kasahstani Vabariigist pärit toodete
jaoks, millel ei ole artiklite 6–11 sätete kohaselt väljastatud
ekspordilitsentsi.
Artikkel 16
1.
Vormid, mida liikmesriikide pädevad asutused kasutavad
artiklis 12 osutatud impordilitsentside väljastamiseks, vastavad
III lisas sätestatud impordilitsentsi näidisele.
2.
Impordilitsentsid ja nende väljavõtted vormistatakse kahes
eksemplaris, kusjuures üks eksemplar, millele märgitakse sõnad
„Omaniku eksemplar” ja number 1, antakse taotlejale ja teine,
millele märgitakse sõnad „väljastava asutuse eksemplar” ja
number 2, jääb litsentsi väljastanud asutusele. Haldusotstarbel
võivad pädevad asutused vormile 2 lisada täiendavaid koopiaid.
3.
Vormid trükitakse valgele puidumassi jääkideta kirjutuspaberile kaaluga 55–65 g/m2. Paberilehe mõõtmed on 210 × 297
mm; masinakirja reavahe on 4,24 mm (üks kuuendik tolli);
vormi küljendust tuleb täpselt järgida. Eksemplari nr 1, s.o
litsentsi originaali mõlemal küljel on lisaks punane giljoššmustriline trükitud taust, mis toob nähtavale kõik mehaaniliste või
keemiliste vahenditega tehtud võltsingud.
4.
Liikmesriigid vastutavad vormide trükkimise eest. Vorme
võib trükkida ka asukohaliikmesriigi poolt määratud trükikojas.
Viimasel juhul peab igal vormil olema viide sellisele määramisele. Igale vormile märgitakse trükikoja nimi ja aadress või tähis,
mis võimaldab trükikoda tuvastada.
5.
Impordilitsentsidele või nende väljavõtetele märgitakse
väljastamisel väljastamisnumber, mille määravad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused. Impordilitsentsi number teatatakse
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komisjonile elektrooniliselt artiklis 4 ette nähtud arvutivõrgu
kaudu.
6.
Litsentsid ja väljavõtted koostatakse neid väljastava liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle liikmesriigi ametlikest
keeltest.
7.
Lahtrisse 10 märgivad pädevad asutused asjakohase terasetoodete rühma.
8.
Väljastava asutuste ja arvestusasutuste märgid tehakse
pitsatiga. Selle võib siiski asendada survereljeefpitseriga, mis
võimaldab tähtede ja numbrite perforeerimist, või litsentsile
trükkimisega. Eraldatud koguse märkimiseks kasutavad väljastavad asutused võltsimiskindlaid võtteid, et ei oleks võimalik
lisada numbreid ega viiteid.
9.
Eksemplaride nr 1 ja 2 tagaküljel on lahter, kuhu võivad
koguseid sisse kanda impordiga seotud vorminõuete täitmise
puhul tolliasutused või väljavõtte tegemise puhul pädevad
haldusasutused. Kui litsentsil või selle väljavõttel on eraldatud
koguste märkimiseks jäetud liiga vähe ruumi, võivad pädevad
asutused kasutada üht või enamat lisalehte, millel on samad
lahtrid, mis litsentsi või selle väljavõtte esimesel ja teisel eksemplaril. Koguseid arvestavad asutused löövad templi nii, et üks
pool templist on litsentsi või selle väljavõtte peal ja teine pool
lisalehel. Igale järgmisele väljastatud lisalehele lüüakse tempel
samamoodi, nii et pool templist on sellel lehel ja pool eelmisel.
10.
Ühe liikmesriigi asutuste väljastatud impordilitsentsidel ja
väljavõtetel ning nende kannetel ja kinnitusmärgetel on teistes
liikmesriikides samasugune õiguslik jõud kui nende liikmesriikide asutuste väljastatud dokumentidel ja kannetel ning kinnitusmärgetel.
11.
Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad vajaduse korral nõuda kõikide litsentside või väljavõtete tõlkimist
selle liikmesriigi ametlikku keelde või ühte selle liikmesriigi
ametlikest keeltest.
Artikkel 17
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
L. AMADO
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I LISA
SA Lehtvaltstooted
SA1. Rullitud
valtsteras
7208 10 00 00
7208 25 00 00
7208 26 00 00
7208 27 00 00
7208 36 00 00
7208 37 00 10
7208 37 00 90
7208 38 00 10
7208 38 00 90
7208 39 00 10
7208 39 00 90
7211 14 00 10
7211 19 00 10
7219 11 00 00
7219 12 10 00
7219 12 90 00
7219 13 10 00
7219 13 90 00
7219 14 10 00
7219 14 90 00
7225 30 10 00
7225 30 30 10
7225 30 90 00
7225 40 15 10
7225 50 20 10

leht-

SA2. Raskplaadid

SA3. Muud lehtvaltstooted

7208 40 00 10
7208 51 20 00

7208 40 00 90
7208 53 90 00
7208 54 00 00

7208 51 91 00
7208 51 98 00
7208 52 91 00
7208 52 10 00
7208 52 99 00
7208 53 10 00
7211 13 00 00

7208 90 80 10
7209 15 00 00
7209 16 10 00
7209 16 90 00
7209 17 10 00
7209 17 90 00
7209 18 10 00
7209 18 91 00
7209 18 99 00
7209 25 00 00
7209 26 10 00
7209 26 90 00
7209 27 10 00
7209 27 90 00
7209 28 10 00
7209 28 90 00
7209 90 80 10
7210 11 00 10
7210 12 20 10
7210 12 80 10
7210 20 00 10
7210 30 00 10
7210 41 00 10

7210 49 00 10
7210 50 00 10
7210 61 00 10
7210 69 00 10
7210 70 10 10
7210 70 80 10
7210 90 30 10
7210 90 40 10
7210 90 80 91
7211 14 00 90
7211 19 00 90
7211 23 20 10
7211 23 30 10
7211 23 30 91
7211 23 80 10
7211 23 80 91
7211 29 00 10
7211 90 80 10
7212 10 10 00
7212 10 90 11
7212 20 00 11
7212 30 00 11
7212 40 20 10
7212 40 20 91
7212 40 80 11
7212 50 20 11
7212 50 30 11

7212 50 40 11
7212 50 61 11
7212 50 69 11
7212 50 90 13
7212 60 00 11
7212 60 00 91
7219 21 10 00
7219 21 90 00
7219 22 10 00
7219 22 90 00
7219 23 00 00
7219 24 00 00
7219 31 00 00
7219 32 10 00
7219 32 90 00
7219 33 10 00
7219 33 90 00
7219 34 10 00
7219 34 90 00
7219 35 10 00
7219 35 90 00
7225 40 12 90
7225 40 90 00

L 337/8

ET

Euroopa Liidu Teataja

II LISA

21.12.2007

21.12.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/9

L 337/10

ET

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

21.12.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/11

L 337/12

ET

Euroopa Liidu Teataja

III LISA

21.12.2007

21.12.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/13

L 337/14

ET

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

21.12.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/15

L 337/16

ET

Euroopa Liidu Teataja

IV LISA
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

ČESKÁ REPUBLIKA

Service public fédéral de l'économie, des PME,
des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: (420) 224 21 21 33

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката
дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”
ул. „Славянска” № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax: (359-2) 980 47 10
(359-2) 988 36 54

DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax: (45) 35 46 60 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax: (49) 6196 90 88 00
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: + 372 631 3660
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IRELAND

MAGYARORSZÁG

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax: + 353-1-631 25 62

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: (36-1) 336 73 02

ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30-210) 328 60 94

MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: (356) 25 69 02 99
NEDERLAND

ESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Fax: + 34-91 349 38 31
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax (33) 153 44 91 81
ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la politica commerciale e
per la gestione del regime degli scambi
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36
KYPROS
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: (357) 22 37 51 20
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fakss: + 371-728 08 82
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax: + 370-5-26 23 974
LUXEMBOURG
Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax (31-50) 523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: (43-1) 7 11 00/83 86
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22
PORTUGAL
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Fax: (+ 351) 218 81 39 90
ROMÂNIA
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț,
Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel.: (40-21) 315 00 81,
Fax: (40-21) 315 04 54
e-mail: clc@dce.gov.ro
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Faks (386-4) 297 44 56
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SLOVENSKO

SVERIGE

Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax: (421-2) 48 54 31 16

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

SUOMI/FINLAND
UNITED KINGDOM

Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi + 358-20-492 28 52

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax + (44-1642) 36 42 69

Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax.: + 358-20-492 28 52

V LISA
KOGUSELISED PIIRNORMID
(tonnides)
Tooted

Aasta 2008

SA. Lehtvaltstooted
SA1. Rullitud lehtvaltsteras
SA2. Raskplaadid
SA3. Muud lehtvaltstooted

87 125
0
117 875
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1532/2007,
17. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3491/90 Bangladeshist pärineva riisi impordi kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

Ühenduse põllumajanduse rahanduskorra süsteemis
1984. aastal rakendatud switch-over-mehhanism, mille
eesmärk oli takistada põllumajanduses kasutatavate
ümberarvestuskursside muutumist samalaadselt valuutakurssidega, tühistati 1. veebruarist 1995 nõukogu 23.
jaanuari 1995. aasta määrusega (EÜ) nr 150/95, millega
muudeti määrust (EMÜ) nr 3813/92 (ühises põllumajanduspoliitikas kohaldatavate arvestusühiku ja ümberarvestuskursside kohta). (5) Kuna määrus (EMÜ) nr 3813/92
tunnistati kehtetuks alates 1. jaanuarist 1999 nõukogu
15. detsembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2799/98
(millega kehtestatakse põllumajanduse eurol põhinev
valuutakord), (6) kohaldati eküüdes väljendatud ühise
põllumajanduspoliitika raames kehtestatud hindade ja
summade suhtes paranduskoefitsienti 1,207509, et tasandada üleminekut põllumajanduses kasutatavate riikide
vääringute tegelikele vahetuskurssidele; ka määruse
(EMÜ) nr 3491/90 artiklis 1 osutatud summade suhtes
kohaldati alates 1. veebruarist 1995 sama paranduskoefitsienti 1,207509.

(6)

Seepärast tuleb kohandada määruse (EMÜ) nr 3491/90
sätteid, et määrata ühemõtteliselt kindlaks, milliseid asjaolusid tuleb võtta arvesse asjaomase määruse alusel imporditava Bangladeshist pärineva riisi impordimaksu arvutamisel,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Nõukogu määruse (EMÜ) nr 3491/90 (1) artiklis 1 on
sätestatud kõnealusest riigist pärineva riisi importimisel
kohaldatavate impordimaksude vähendamised. Vähendamised vastavad eküüdes väljendatud summadele ja
nõukogu 21. juuni 1976. aasta määruse (EMÜ) nr
1418/76 (riisituru ühise korralduse kohta) (2) artikli 14
lõikes 3 osutatud summale tootmisharu kaitseks.

Pärast osutatud õigusakti vastuvõtmist on tehtud mitmeid
horisontaaleeskirjade muudatusi, kuid määrust (EMÜ) nr
3491/90 ei ole muudetud. Määruse artiklis 1 impordimaksude arvutamise sätteid tuleb võtta arvesse kooskõlas
asjaomaste horisontaaleeskirjadega, mis loob õigusaktide
erisuguse tõlgendamise ohu.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrust (EMÜ) nr 3491/90 muudetakse järgmiselt.
(3)

(4)

Täpsemalt muudeti alates 1. juulist 1995, pärast nõukogu
22. detsembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 3290/94
vastuvõtmist
(põllumajandussektoris
mitmepoolsete
kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud lepingute rakendamiseks vajalike kohanduste ja üleminekukorralduste kohta) (3) kõik muutuva suurusega impordimaksud tollimaksudeks.

Nõukogu 22. mai 2006. aasta määrusega (EÜ) nr
797/2006, (4) millega muudeti määrust (EÜ) nr
1785/2003 (riisituru ühise korralduse kohta), jäeti alates
1. juulist 2006, välja mõiste „tootmisharu kaitseks vajalik
summa”.

(1) EÜT L 337, 4.12.1990, lk 1.
(2) EÜT L 166, 25.6.1976, lk 1. Määrus on tunnistatud kehtetuks
määrusega (EÜ) nr 3072/95 (EÜT L 329, 30.12.1995, lk 18).
(3) EÜT L 349, 31.12.1994, lk 105. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 1340/98 (EÜT L 184, 27.6.1998, lk 1).
(4) ELT L 144, 31.5.2006, lk 1.

1. Artikli 1 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

„1.
Bangladeshist pärineva CN-koodide 1006 10 (välja
arvatud CN-kood 1006 10 10), 1006 20 ja 1006 30 alla
kuuluva riisi importimisel artiklis 2 sätestatud koguse piires
on kohaldatav impordimaks võrdne:

— CN-koodi 1006 10 (välja arvatud CN-koodi 1006 10 10)
alla kuuluva koorimata riisi puhul ühises tollitariifistikus
fikseeritud tollimaksu määraga, millest lahutatakse 50 %
ja kindla suurusega summa 4,34 eurot;
(5) EÜT L 22, 31.1.1995, lk 1.
(6) EÜT L 349, 24.12.1998, lk 1.
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— CN-koodi 1006 20 alla kuuluva kooritud riisi puhul
nõukogu 29. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr
1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta (*) artikli
11a kohaselt fikseeritud maksumääraga, millest lahutatakse 50 % ja kindla suurusega summa 4,34 eurot;
— CN-koodi 1006 30 alla kuuluva poolkroovitud või kroovitud riisi puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003
artikli 11c kohaselt fikseeritud maksumääraga, millest
lahutatakse kindla suurusega summa 16,78 eurot ning
seejärel 50 % ja kindla suurusega summa 6,52 eurot.
___________
(*) ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006.”
2. Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

21.12.2007

„Kogused, mis hõlmavad muid riisi töötlemise etappe kui
kooritud riis, arvestatakse ümber komisjoni 21. augusti
1967. aasta määruse nr 467/67/EMÜ (millega määratakse
kindlaks riisi töötlemise eri etappide ümberarvestuskursid,
töötlemiskulud ja kõrvalsaaduste väärtus) (4) artiklis 1
kindlaksmääratud ümberarvestuskursi alusel.”
3. Neljandat joonealust märkust muudetakse järgmiselt.
„(4) EÜT 204, 24.8.1967, lk 1. Määrust on viimati
muudetud määrusega (EMÜ) nr 2325/88 (EÜT L 202,
27.7.1988, lk 41).”
4. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 3
Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse
vastu määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 26 sätestatud
korras.”

a) esimeses lõigus asendatakse sõna „maksu” sõnaga „impordimaksu”;
b) teine lõik asendatakse järgmisega:

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SILVA
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1533/2007,
17. detsember 2007,
millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr 41/2007 teatavate kalavarude
püügivõimaluste ning tingimuste osas
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

Ühenduse ja Islandi vahel 28. märtsil 2007 toimunud
konsultatsioonide kohaselt jõuti kokkuleppele kvootides,
mille ulatuses Islandi kalalaevad võivad püüda enne 30.
aprilli 2007 ühenduse kvoodist, mis on eraldatud ühenduse, Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse
vahelise kokkuleppe raames, ning kvootides, mille
ulatuses Islandi majandusvööndis meriahvenat püüdvad
ühenduse laevad võivad püüda juulist detsembrini. Seda
kokkulepet tuleks rakendada ühenduse õiguses.

(6)

Tuleks selgitada tingimusi, mida kohaldatakse teatavates
püügipiirkondades kalastamisel mitme liigi lubatud kogupüügi suhtes, ning tagada, et Norra, Taani ja Rootsi vahel
19. detsembril 1966. aastal sõlmitud kokkulepet vastastikuse ligipääsemise kohta Skagerrakis ja Kattegatis kalastamisele kohaldatakse nõuetekohaselt. Seetõttu on
muudatus vajalik.

(7)

Seoses nõukogu 6. mai 1996. aasta määruse (EÜ) nr
847/96 (millega kehtestatakse lubatud kogupüükide
(TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused
ühest aastast teise ülekandmisel) (5) kohaldamisega tuleks
selgitada teatavate varude teaduslikult tõestatud seisundit.

(8)

Kui vastavalt määrusele (EÜ) nr 847/96 on üle 75 %
preventiivsest lubatud kogupüügist ära kasutatud enne
selle kehtivuse aasta 31. oktoobrit, võib liikmesriik, kellel
on niisuguste kalavarude kvoot, mille suhtes kohaldatakse
kõnealust lubatud kogupüüki, taotleda selle lubatud
kogupüügi suurendamist. Madalmaade sellekohane
taotlus tunnistati õigustatuks seoses hariliku kammelja
ja sileda kammelja lubatud kogupüügiga IIa ja IV piirkonna EÜ vetes ning seda tuleks rakendada.

(9)

Ühenduse ja Fääri saarte vahel toimunud kirjaliku nõupidamise tulemusel jõuti kokkuleppele heeringavarudele
juurdepääsu võimaldamises ICES I ja II püügipiirkonna
EÜ ja rahvusvahelistes vetes. Seda kokkulepet tuleks
rakendada ühenduse õiguses.

(10)

Vastavalt Euroopa Ühenduse ja Gröönimaa vahelisele
kalandusalasele partnerluslepingule (6) lisatud protokollile
anti ühendusele täiendav süvalesta püügivõimalus Gröönimaa idaosas 2007. aastal. Seda kokkulepet tuleks
rakendada ühenduse õiguses.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ)
nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude
kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 20,
võttes arvesse nõukogu 26. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ)
nr 423/2004, millega kehtestatakse meetmed tursavarude taastamiseks, (2) eriti selle artiklit 8,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määrusega (EÜ) nr 2015/2006 (3) on ühenduse kalalaevadele kehtestatud 2007. ja 2008. aastaks püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega.

(2)

Kirde-Atlandi kalanduskomitee (NEAFC) võttis 2007.
aasta juuni erakorralisel koosolekul vastu otsuse pikendada atlandi karekala püügi keeldu NEAFCi reguleerimispiirkonnas 2007. aasta teiseks pooleks. Need soovitused
tuleks rakendada ühenduse õiguses.

(3)

Tuleks selgitada tingimusi, mida kohaldatakse teatavates
püügipiirkondades kalastamisel, ning tagada, et Norra,
Taani ja Rootsi vahel 19. detsembril 1966. aastal
sõlmitud kokkulepet vastastikuse ligipääsemise kohta
Skagerrakis ja Kattegatis kalastamisele kohaldatakse nõuetekohaselt. Seetõttu on muudatus vajalik.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 41/2007 (4) on 2007. aastaks kindlaks
määratud teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ja ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes.

(1) EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).
(2) ELT L 70, 9.3.2004, lk 8. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 441/2007 (ELT L 104, 21.4.2007, lk 28).
(3) Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2015/2006,
millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele
püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega (ELT
L 384, 29.12.2006, lk 28). Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ) nr 754/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 26).
(4) Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 41/2007,
millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja
kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes (ELT L 15, 20.1.2007, lk 1). Määrust on viimati
muudetud määrusega (EÜ) nr 898/2007 (ELT L 196, 28.7.2007,
lk 22).

(5) EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.
(6) ELT L 172, 30.6.2007, lk 4.
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Kirde-Atlandi kalanduskomitee võttis 2007. aasta juuni
erakorralisel koosolekul vastu soovitused 2007. aasta
kaitse- ja majandamismeetmete kohta NEAFC reguleeritavas piirkonnas seoses meriahvenaga ICES I ja II püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes. Need soovitused tuleks
rakendada ühenduse õiguses.

Tuleks selgitada tingimusi, mida kohaldatakse asendatud
või püügitegevuse lõpetanud laevade suhtes seoses lisapäevade määramisega kalapüügi alalise lõpetamise alusel,
kuna viide teatavatele püügikoormuste piirangute poolt
mõjutatud laevadele on valesti esitatud.

21.12.2007

„Artikkel 10
Juurdepääsupiirangud
1.
Ühenduse laevad ei tohi kalastada Skagerrakis 12 meremiili ulatuses Norra lähtejoontest. Taani ja Rootsi lipu all
sõitvatel laevadel on siiski lubatud kalastada kuni nelja meremiili kaugusel Norra lähtejoontest.

2.
Ühenduse laevad võivad kalastada Islandi jurisdiktsiooni alla kuuluvate vete piirkonnas, mis on piiratud järgmisi koordinaate ühendavate sirgjoontega:

edelapiirkond
(13)

Tuleks selgitada püügikoormuse teadetega seotud erandeid määruse (EÜ) nr 41/2007 lisades IIA, IIB ja IIC
sätestatud teatamisnõudest laevaseiresüsteemiga varustatud laevade puhul.

1. 63°12′N ja 23°05′W kuni 62°00′N ja 26°00′W,

2. 62°58′N ja 22°25′W,
(14)

(15)

Määruse (EÜ) nr 41/2007 IIB lisa pealkirja tuleks parandada, et tagada vastavus kõnealuse lisa kohaldamisalaga.

Seisevpüüniste pikkust tuleks muuta 2,5 kilomeetrilt 5
meremiilile, et tagada võrkude käsitsemise ohutus arvestades seisevpüüniste tähistamise ja identifitseerimise
eeskirju, mis on kehtestatud komisjoni 1. märtsi 2005.
aasta määrusega (EÜ) nr 356/2005 (millega sätestatakse
üksikasjalikud eeskirjad seisevpüüniste ja piimtraalide
tähistamiseks ja identifitseerimiseks), (1) ning teatavaid
erieeskirju nakkevõrkude kasutamise kohta.

3. 63°06′N ja 21°30′W,

4. 63°03′N ja 21°00′W kuni 180°00′S;

kagupiirkond

1. 63°14′N ja 10°40′W,

2. 63°14′N ja 11°23′W,
(16)

Seetõttu tuleks määrusi (EÜ) nr 2015/2006 ja (EÜ) nr
41/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

3. 63°35′N ja 12°21′W,

4. 64°00′N ja 12°30′W,

5. 63°53′N ja 13°30′W,

Määruse (EÜ) nr 2015/2006 muudatused
Määruse (EÜ) nr 2015/2006 lisa 2. osa muudetakse vastavalt
käesoleva määruse I lisale.

6. 63°36′N ja 14°30′W,

7. 63°10′N ja 17°00′W kuni 180°00′S.”
Artikkel 2
Määruse (EÜ) nr 41/2007 muudatused
Määrust (EÜ) nr 41/2007 muudetakse järgmiselt.

2. Määruse (EÜ) nr 41/2007 IA, IB, IIA, IIB, IIC ja III lisa
muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3
1. Artikkel 10 asendatakse järgmisega:
(1) ELT L 56, 2.3.2005, lk 8. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr
1805/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 12).

Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SILVA
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I LISA
Määruse (EÜ) nr 2015/2006 lisa 2. osa muudetakse järgmiselt:

1. Kanne, mis käsitleb kalju-tömppeakala püüki ICESi piirkondades IIIa ja ühenduse vetes piirkondades IIIb, IIIc ja IIId,
asendatakse järgmisega:

„Liik:

Püügipiirkond:

Kalju-tömppeakala
Coryphaenoides rupestris

aasta

2007

Taani
Saksamaa
Rootsi

1 002
6
52

EÜ

1 060

IIIa ja ühenduse veed IIIb, IIIc ja IIId

2008
946
5 (1)
49
1 000

(1) Selle kvoodi alusel võib püüda ainult ICESi IIIa, IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes.”

2. Kanne, mis käsitleb atlandi karekala püüki ICESi VI püügipiirkonna ühenduse vetes ja kolmandate riikide pädevusse
mittekuuluvates vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik:

Püügipiirkond:

Atlandi karekala
Hoplostethus atlanticus

aasta

2007

2008

Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Ühendkuningriik

6
33
6
6

4
22
4
4

EÜ

51

34”

VI (ühenduse veed)

3. Kanne, mis käsitleb atlandi karekala püüki ICESi VII püügipiirkonna ühenduse vetes ja kolmandate riikide pädevusse
mittekuuluvates vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik:

Püügipiirkond:

Atlandi karekala
Hoplostethus atlanticus

aasta

2007

2008

Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Ühendkuningriik
Muud (1)

1
147
43
1
1

1
98
29
1
1

EÜ

193

130

(1) Üksnes kaaspüük. Spetsialiseeritud püük ei ole selle kvoodi raames lubatud.”

VII (ühenduse veed)

ET
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4. Kanne, mis käsitleb atlandi karekala püüki ICESi I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV püügipiirkonna ühenduse
vetes ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvates vetes, asendatakse järgmisega:

„Liik:

Püügipiirkond:

Atlandi karekala
Hoplostethus atlanticus

aasta

2007

2008

Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Portugal
Ühendkuningriik

4
23
6
7
4

3
15
4
5
3

EÜ

44

30”

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed
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II LISA
Määruse (EÜ) nr 41/2007 lisasid muudetakse järgmiselt:
1. IA lisa muudetakse järgmiselt:
a) kanne, mis käsitleb hariliku molva püüki ICESi püügipiirkonnas IIIa ning ICESi IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ
vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Püügipiirkond:
IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed
LIN/03.

Harilik molva
Molva molva

Belgia
Taani
Saksamaa
Rootsi
Ühendkuningriik
EÜ

8 (1)
62
8 (1)
24
8 (1)
109

Ennetuslik TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

(1) Selle kvoodi alusel võib püüda ainult ICESi IIIa, IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes.”

b) kanne, mis käsitleb norra salehomaari püüki ICESi IIIa püügipiirkonnas ning ICESi IIIb IIIc ja IIId püügipiirkonna
EÜ vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Püügipiirkond:
IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed
NEP/3A/BCD

Norra salehomaar
Nephrops norvegicus

Taani
Saksamaa
Rootsi
EÜ

3 800
11 (1)
1 359
5 170

Lubatud
kogupüük
(TAC)

5 170

Analüütiline TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

(1) Selle kvoodi alusel võib püüda ainult ICESi IIIa, IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes.”

c) kanne, mis käsitleb norra salehomaari püüki ICESi VII püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Ühendkuningriik
EÜ
Lubatud
(TAC)

Püügipiirkond:
VII
NEP/07.

Norra salehomaar
Nephrops norvegicus

kogupüük

1 509
6 116
9 277
8 251
25 153
25 153”

Analüütiline TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.
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d) kanne, mis käsitleb norra salehomaari püüki ICESi VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Hispaania
Prantsusmaa
EÜ
Lubatud
(TAC)

Püügipiirkond:
VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe
NEP/8ABDE.

Norra salehomaar
Nephrops norvegicus

259
4 061
4 320

kogupüük

4 320”

Analüütiline TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

e) kanne, mis käsitleb hariliku kammelja ja sileda kammelja püüki IIa ja IV püügipiirkonna EÜ vetes, asendatakse
järgmisega:
„Liik:

Harilik kammeljas ja sile kammeljas
Psetta maxima ja Scopthalmus rhombus

Belgia
Taani
Saksamaa
Prantsusmaa
Madalmaad
Rootsi
Ühendkuningriik
EÜ
Lubatud
(TAC)

kogupüük

386
825
211
99
2 923
6
813
5 263

Püügipiirkond:
IIa ja IV EÜ veed
T/B/2AC4-C

Ennetuslik TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

5 263”

f) kanne, mis käsitleb hariliku merikeele püüki ICESi IIIa püügipiirkonnas ning ICESi IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna
EÜ vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Püügipiirkond:
IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed
SOL/3A/BCD

Harilik merikeel
Solea solea

Taani
Saksamaa
Madalmaad
Rootsi
EÜ

755
44 (1)
73 (1)
28
900

Lubatud
kogupüük
(TAC)

900

Analüütiline TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

(1) Selle kvoodi alusel võib püüda ainult ICESi IIIa, IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes.”
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g) kanne, mis käsitleb hariliku ogahai püüki ICESi IIIa püügipiirkonnas; ICESi I, V, VI, VII, VIII, XII, ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Püügipiirkond:
IIIa; I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed
DGS/135X14

Harilik ogahai
Squalus acanthias

EÜ

2 828 (1)

Lubatud
kogupüük
(TAC)

2 828

Ennetuslik TAC.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

(1) Üksnes Taani ja Rootsi võivad kalastada ICESi piirkonna IIIa Norra vetes.”

h) kanne, mis käsitleb tursiku püüki ICESi IIIa püügipiirkonnas ning ICESi IIa ja IV püügipiirkonna EÜ vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Püügipiirkond:
IIIa; IIa ja IV EÜ veed
NOP/2A3A4.

Tursik
Trisopterus esmarki

Taani
Saksamaa
Madalmaad
EÜ
Norra

0
0 (1)
0 (1)
0
1 000 (2) (3)

Lubatud
kogupüük
(TAC)

Analüütiline TAC.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Ei kohaldata

(1) Selle kvoodi alusel võib kalastada ainult ICESi IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna EÜ vetes.
(2) Selle kvoodi alusel võib kalastada ICESi VIa püügipiirkonnas põhja pool 56°30′N.
(3) Ainult kaaspüük.”

2. IB lisa muudetakse järgmiselt:
a) kanne, mis käsitleb heeringapüüki ICESi I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Belgia
Taani
Saksamaa
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Madalmaad
Poola
Portugal
Soome
Rootsi
Ühendkuningriik
EÜ
Norra
Fääri saared
Lubatud
(TAC)

Püügipiirkond:
I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed
HER/1/2.

Heeringas
Clupea harengus

kogupüük

30
28 550
5 000
94
1 232
7 391
10 217
1 445
94
442
10 580
18 253
83 328
74 995 (1)
10 834 (1)
1 280 000

Analüütiline TAC.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.
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Eritingimused:
Eespool nimetatud kvootide piires ei tohi osutatud püügipiirkondades püüda allpool esitatud kogustest suuremaid
koguseid:
Norra vetes põhja pool 62°N ja Jan Mayeni
ümbruse püügipiirkonnas
(HER/*2AJMN)

30 (2)
28 550 (2)
5 000 (2)
94 (2)
1 232 (2)
7 391 (2)
10 217 (2)
1 445 (2)
94 (2)
442 (2)
10 580 (2)
18 253 (2)

Belgia
Taani
Saksamaa
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Madalmaad
Poola
Portugal
Soome
Rootsi
Ühendkuningriik

Fääri saarte veed ICESi II ja Vb püügipiirkonnas
põhja pool 62°N
(HER/*25B-F)

Belgia
Taani
Saksamaa
Hispaania
Prantsusmaa
Iirimaa
Madalmaad
Poola
Portugal
Soome
Rootsi
Ühendkuningriik

3
3 712
650
12
159
960
1 329
187
12
56
1 374
2 374

______________
(1) Selle kvoodi alusel püütud saak tuleb maha arvestada lubatud kogupüügi Norra ja Fääri saarte osast (juurdepääsukvoot).
Kõnealuse kvoodi alusel võib kalastada EÜ vetes põhja pool 62°N.
(2) Kui kõigi liikmesriikide väljapüük kokku on 74 995 tonni, ei ole edasine püük lubatud.”

b) kanne, mis käsitleb moiva püüki ICESi V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Kõik liikmesriigid
EÜ
Lubatud
kogupüük
(TAC)

Püügipiirkond:
V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed
CAP/514GRN

Moiva
Mallotus villosus

0
28 490 (1) (2)
Ei kohaldata

(1) Sellest 28 490 tonni eraldatakse Islandile.
(2) Püütakse enne 30. aprill 2007”.
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c) kanne, mis käsitleb süvalesta püüki ICESi V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Püügipiirkond:
V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed
GHL/514GRN

Süvalest
Reinhardtius hippoglossoides

Saksamaa
Ühendkuningriik
EÜ
Lubatud
kogupüük
(TAC)

6 718
353
7 946 (1)

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

Ei kohaldata

(1) Sellest 800 tonni eraldatakse Norrale ning 75 tonni Fääri saartele.”

d) kanne, mis käsitleb meriahvena püüki ICESi I ja II püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes, lisatakse kande järele, mis
käsitleb meriahvena püüki ICESi I ja II püügipiirkonna Norra vetes:
„Liik:

Püügipiirkond:
ICESi I ja II püügipiirkonna rahvusvahelised veed
RED/1/2INT

Meriahven
Sebastes spp.

Ei kohaldata (1)

EÜ
Lubatud
kogupüük
(TAC)

15 500

(2)

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.
Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.
Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõiget 2.

(1) Püügitegevus on lubatud ainult nendel laevadel, mis on varem tegelenud meriahvena püügiga NEAFCi reguleerimispiirkonnas.
(2) Võib püüda ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. novembrini 2007. Lubatud kogupüük hõlmab kogu kaaspüügi.”

e) kanne, mis käsitleb meriahvena püüki ICESi Va püügipiirkonna Islandi vetes, asendatakse järgmisega:
„Liik:

Belgia
Saksamaa
Prantsusmaa
Ühendkuningriik
EÜ
Lubatud
kogupüük
(TAC)

Püügipiirkond:
Va püügipiirkonna Islandi veed
RED/05A-IS

Meriahven
Sebastes spp.

100 (1) (2)
1 690 (1) (2)
50 (1) (2)
1 160 (1) (2)
3 000 (1) (2)
Ei kohaldata

(1) Kaasa arvatud vältimatu kaaspüük (välja arvatud tursk).
(2) Püük ajavahemikul juulist detsembrini.”
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3. IIA lisa muudetakse järgmiselt:

a) punkt 10.1 asendatakse järgmisega:

„10.1. Komisjon võib eraldada liikmesriikidele täiendava arvu päevi, mille jooksul võib püügipiirkonnas viibida laev,
mille pardal on mõni punktis 4.1 nimetatud püügivahenditest, võttes aluseks kalapüügitegevuse lõpetamisel
alates 1. jaanuarist 2002 saavutatud tulemused. Määratakse kõnealuses püügipiirkonnas kõnealuseid püügivahendeid kasutanud ja püügitegevuse lõpetanud laevade kilovatt-päevades mõõdetud 2001. aasta püügikoormuse ja kõikide samu püügivahendeid kasutanud laevade 2001. aasta püügikoormuse suhe. Lisapäevade
arv arvutatakse seejärel nii, et leitud suhe korrutatakse algselt eraldatud päevade arvuga.

Arvutuse tulemusena saadud mis tahes päevaosa ümardatakse lähima täispäevani. Käesolevat punkti ei
kohaldata, kui laev on punkti 5.1 kohaselt asendatud või kui püügikvoodi äravõtmist on täiendavate
merepäevade saamiseks eelmistel aastatel juba kasutatud.”

b) punkt 22 asendatakse järgmisega:

„22. Püügikoormuse teated
Erandina nõukogu 26. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 423/2004 (millega kehtestatakse meetmed
tursavarude taastamiseks) (*) artiklist 9 ei kehti määruse (EÜ) nr 2847/93 artiklis 19c sätestatud teatamisnõue
määruse (EÜ) nr 2244/2003 artiklite 5 ja 6 kohaselt laevaseiresüsteemidega varustatud laevade suhtes.

___________
(*) ELT L 70, 9.3.2004, lk 8.”

4. IIB lisa muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„KALALAEVADE PÜÜGIKOORMUS SEOSES UUSMEREMAA MERLUUSI JA NORRA SALEHOMAARI
TEATAVATE VARUDE TAASTAMISEGA ICESi VIIIc JA IXa PÜÜGIPIIRKONNAS, VÄLJA ARVATUD
CÁDIZI LAHES”

b) punkt 9.1 asendatakse järgmisega:

„9.1. Komisjon võib eraldada liikmesriikidele täiendava arvu päevi, mille jooksul võib püügipiirkonnas viibida laev,
mille pardal on mõni punktis 3 nimetatud rühma püügivahenditest, võttes aluseks tulemused, mis on
saavutatud kalapüügitegevuse lõpetamisel alates 1. jaanuarist 2004 kas määruse (EÜ) nr 2792/1999 artikli
7 kohaselt või liikmesriikide poolt nõuetekohaselt põhjendatud teistel asjaoludel. Arvesse võib võtta ka kõik
laevad, mille kohta saab tõendada, et need on piirkonnast lõplikult mujale viidud. Määratakse kõnealuses
püügipiirkonnas kõnealuseid püügivahendeid kasutanud ja püügitegevuse lõpetanud laevade kilovatt-päevades
mõõdetud 2003. aasta püügikoormuse ja kõikide samu püügivahendeid kasutanud laevade sama aasta püügikoormuse suhe. Lisapäevade arv arvutatakse seejärel nii, et leitud suhe korrutatakse algselt eraldatud päevade
arvuga. Arvutuse tulemusena saadud mis tahes päevaosa ümardatakse lähima täispäevani. Käesolevat punkti ei
kohaldata, kui laev on punkti 4.1 kohaselt asendatud või kui püügikvoodi äravõtmist on täiendavate merepäevade saamiseks eelmistel aastatel juba kasutatud.”

c) punkt 17 asendatakse järgmisega:

„17. Püügikoormuse teated
Laevade suhtes, mille pardal on käesoleva lisa punktis 3 määratletud rühmadesse kuuluvaid püügivahendeid ja
mis tegutsevad käesoleva lisa punktis 1 määratletud piirkonnas, kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2847/93
artikleid 19b, 19c, 19d, 19e ja 19k. Määruse (EÜ) nr 2847/93 artiklis 19c sätestatud teatamisnõue ei kehti
laevade suhtes, mis on varustatud määruse (EÜ) nr 2244/2003 artiklite 5 ja 6 kohaste laevaseiresüsteemidega.”

L 337/31

L 337/32

ET

Euroopa Liidu Teataja

5. IIC lisa muudetakse järgmiselt:

a) punkt 9.1 asendatakse järgmisega:
„9.1. Komisjon võib eraldada liikmesriikidele täiendava arvu päevi, mille jooksul võib püügipiirkonnas viibida laev,
mille pardal on mõni punktis 3 nimetatud rühma püügivahenditest, võttes aluseks tulemused, mis on
saavutatud kalapüügitegevuse lõpetamisel alates 1. jaanuarist 2004 kas määruse (EÜ) nr 2792/1999 artikli
7 kohaselt või liikmesriikide poolt nõuetekohaselt põhjendatud teistel asjaoludel. Arvesse võib võtta ka kõik
laevad, mille kohta saab tõendada, et need on piirkonnast lõplikult mujale viidud. Määratakse kõnealuses
püügipiirkonnas kõnealuseid püügivahendeid kasutanud ja püügitegevuse lõpetanud laevade kilovatt-päevades
mõõdetud 2003. aasta püügikoormuse ja kõikide samu püügivahendeid kasutanud laevade sama aasta püügikoormuse suhe. Lisapäevade arv arvutatakse seejärel nii, et leitud suhe korrutatakse algselt eraldatud päevade
arvuga. Arvutuse tulemusena saadud mis tahes päevaosa ümardatakse lähima täispäevani. Käesolevat punkti ei
kohaldata, kui laev on punkti 4.1 kohaselt asendatud või kui püügikvoodi äravõtmist on täiendavate merepäevade saamiseks eelmistel aastatel juba kasutatud.”

b) punkt 16 asendatakse järgmisega:
„16. Püügikoormuse teated
Laevade suhtes, mille pardal on käesoleva lisa punktis 3 määratletud rühmadesse kuuluvaid püügivahendeid ja
mis tegutsevad käesoleva lisa punktis 1 määratletud piirkonnas, kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2847/93
artikleid 19b, 19c, 19d, 19e ja 19k. Määruse (EÜ) nr 2847/93 artiklis 19c sätestatud teatamisnõue ei kehti
laevade suhtes, mis on varustatud määruse (EÜ) nr 2244/2003 artiklite 5 ja 6 kohaste laevaseiresüsteemidega.”

6. III lisa punkti 9.4 alapunkt a asendatakse järgmisega:
„a) nakkevõrgud silma suurusega üle 120 mm ja alla 150 mm, tingimusel et neid kasutatakse vees, mille kaardistatud
sügavus on alla 600 meetri, et nende vertikaalne ulatus ei ole üle 100 võrgusilma, et nende võrgunöörisuhe on
vähemalt 0,5 ja need on laiali tõmmatud ujukite või samaväärse ujuvseadise abil. Võrgud võivad olla kuni 5
meremiili pikkused ja kõigi samaaegselt vette lastud võrkude kogupikkus ei tohi ületada 25 km kalalaeva kohta.
Püünis võib vees olla kuni 24 tundi; või”.

21.12.2007

21.12.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/33

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1534/2007,
20. detsember 2007,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
misel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust
(EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike
eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb
kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse
lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab
kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importi-

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).
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LISA
Komisjoni 20. detsembri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata
kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(EUR/100 kg)
CN-kood

Kolmanda riigi kood

(1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL
MA
TN
TR
ZZ

191,0
97,4
148,3
130,3
141,8

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

237,0
57,0
84,8
126,3

0709 90 70

MA
TR
ZZ

88,7
97,5
93,1

0709 90 80

EG
ZZ

290,4
290,4

0805 10 20

AR
MA
TR
ZA
ZW
ZZ

42,8
76,3
81,0
35,0
28,6
52,7

0805 20 10

MA
ZZ

75,5
75,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

HR
IL
TR
ZZ

30,2
66,8
73,2
56,7

0805 50 10

EG
MA
TR
ZZ

49,3
121,9
106,8
92,7

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

86,7
90,5
29,7
79,6
71,6

0808 20 50

AR
CN
US
ZZ

71,1
44,6
110,3
75,3

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab
„muud päritolu”.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1535/2007,
20. detsember 2007,
milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
põllumajandustoodete tootmise sektoris
(EÜ) nr 1998/2006 reguleerimisalast on põllumajandustoodete tootmise sektor välja jäetud.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(3)

Kuna aastate jooksul tekkinud kogemus on näidanud, et
põllumajandussektoris antavad väga väikesed abisummad
ei pruugi teatavatel tingimustel vastata asutamislepingu
artikli 87 lõike 1 kriteeriumitele, kehtestas komisjon 6.
oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1860/2004 (mis
käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris) (6) eeskirjad, millega lubatakse anda nimetatud
sektoris vähese tähtsusega abi. Kõnealune määrus, mille
kohaselt ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi ei
käsitata asutamislepingu artikli 87 lõike 1 kõiki tingimusi
täitvana, kui abi kogusumma ei ületa kolme aasta jooksul
3 000 eurot abisaaja kohta ega abi kumulatiivne summa
ei ületa liikmesriigi jaoks sätestatud väärtust ja see
moodustab 0,3 % põllumajandussektori aastasest kogutoodangust, hõlmab nii esmatootmist kui ka põllumajandustoodete töötlemist ja turustamist.

(4)

Kuna põllumajandustoodete töötlemisel ja turustamisel
on sarnaseid jooni tööstustegevusega, kaasati põllumajandustoodete töötlemine ja turustamine määruse (EÜ) nr
1998/2006 (mis reguleerib vähese tähtsusega abi andmist
tööstustegevuse puhul) reguleerimisalasse. Seepärast jäeti
need tegevused välja määruse (EÜ) nr 1860/2004 reguleerimisalast. Selguse huvides tuleks määrus (EÜ) nr
1860/2004 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega, mida kohaldataks ainult põllumajandustoodete tootmise valdkonnas.

(5)

Komisjoni kogemuste kohaselt võib kolme aasta jooksul
ühele abisaajale antava vähese tähtsusega abi kogusummat suurendada 3 000 eurolt 7 500 eurole ja selle
ülemmäära põllumajandussektori aastasest kogutoodangust 0,3 protsendilt 0,75 protsendile, ilma et see mõjutaks liikmesriikidevahelist kaubavahetust, moonutaks või
ähvardaks moonutada konkurentsi ning ilma et abi
suhtes kohaldataks asutamislepingu artikli 87 lõiget 1,
kui teatavad tingimused on täidetud. Selline määrade
tõstmine võimaldaks ühtlasi vähendada abiga seotud
halduskoormust. Arvesse võetavad aastad on ettevõtja
kasutatavad eelarveaastad asjaomases liikmesriigis. Kõnealune kolmeaastane ajavahemik peaks olema liikuv, mis
tähendab, et iga kord, kui antakse vähese tähtsusega abi,
tuleb kindlaks teha asjaomase eelarveaasta ja kahe eelneva

võttes arvesse nõukogu 7. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr
994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu
artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi
liikide suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu, (2)

olles nõu pidanud riigiabi nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Määrusega (EÜ) nr 994/98 volitatakse komisjoni kehtestama määrusega piirmäär, millest allapoole jäävaid
abimeetmeid ei käsitata kõiki asutamislepingu artikli 87
lõike 1 tingimusi täitvana, mistõttu ei eelda sellised
meetmed asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud
teatamiskohustuse täitmist.

Komisjon on kohaldanud asutamislepingu artikleid 87 ja
88 mitmes otsuses ja seejuures selgitanud asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 määratletud abi mõistet.
Komisjon on samuti esitanud oma tegevuspõhimõtted
seoses vähese tähtsusega abi ülemmääraga, millest väiksema abi puhul EÜ asutamislepingu artikli 87 lõiget 1 ei
kohaldata; need põhimõtted esitati esialgu vähese tähtsusega riigiabi eeskirja käsitlevas teatises, (3) seejärel aga
komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruses EÜ nr
69/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87
ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes, (4) mis
asendati 1. jaanuarist 2007 komisjoni 15. detsembri
2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist
vähese tähtsusega abi suhtes. (5) Pidades silmas põllumajanduses kehtivaid erieeskirju ja ohtu, et kõnealuses valdkonnas võivad isegi väikesed abisummad vastata asutamislepingu artikli 87 lõike 1 tingimustele, määrust (EÜ)
nr 69/2001 selle valdkonna suhtes ei kohaldata. Määruse
EÜT L 142, 14.5.1998, lk 1.
ELT C 151, 5.7.2007, lk 16.
EÜT C 68, 6.3.1996, lk 9.
EÜT L 10, 13.1.2001, lk 30.
ELT L 379, 28.12.2006, lk 5.

(6) ELT L 325, 28.10.2004, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 875/2007 (ELT L 193, 25.7.2007, lk 6).
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eelarveaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kogusumma. Et abi saaks kuuluda käesoleva määruse reguleerimisalasse, ei või 7 500 euro suurust ülemmäära ületavat
abi väiksemateks osadeks jaotada.

(6)

Käesolevat määrust ei kohaldata ekspordiabi suhtes ega
abi suhtes, millega soodustatakse kodumaiste toodete
eelistamist importtoodetele. Eeskätt ei tohiks seda
määrust kohaldada abi suhtes, millega rahastatakse
jaotusvõrgu loomist ja tegevust teistes riikides. Ekspordiabi ei ole üldjuhul abi, millega kaetakse messidel osalemise kulud ja uue toote turuletoomiseks või olemasoleva
toote uuele turule viimiseks vajalike uuringute või nõustamisteenuste kulud.

(7)

Euroopa Kohus on otsustanud, et kui ühendus on välja
andnud õigusakti, millega kehtestatakse ühine turukorraldus teatavas põllumajandussektoris, on liikmesriigid
kohustatud hoiduma mis tahes meetmete võtmisest, mis
seda korraldust kahjustavad või millega luuakse sellest
erandeid. (1) Seetõttu ei tohiks käesolevat määrust kohaldada sellise abi suhtes, mille suurus on kindlaks määratud
ostetud või turuleviidud toodete hinna või koguse alusel.

(8)

Läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja vähese tähtsusega abi
ülemmäära õige kohaldamise huvides peaksid liikmesriigid kasutama ühte ja sama arvutusmeetodit. Kõnealuse
arvutamise hõlbustamiseks on asjakohane, et abisummad,
mida ei anta rahas, arvestatakse ümber nende brutotoetusekvivalendiks. Kui läbipaistvat abi ei maksta toetusena
või mitmes osas, tuleb toetusekvivalendi arvutamisel
kasutada abi andmise ajal kehtivaid turuintressimäärasid.
Riigiabi eeskirjade ühtseks, läbipaistvaks ja hõlpsaks
kohaldamiseks tuleks käesoleva määruse tähenduses käsitada turumäärasid viitemääradena, mille komisjon objektiivsete kriteeriumide alusel korrapäraselt kinnitab ja
avaldab Euroopa Liidu Teatajas või Internetis. Kuid vajaduse korral võib lisada miinimummäärale täiendavaid
baaspunkte, arvestades abisaaja esitatud tagatisi või
temaga seotud riske.

(9)

Läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja vähese tähtsusega abi
ülemmäärade õige kohaldamise huvides tuleks käesolevat
määrust kohaldada ainult läbipaistva abi suhtes. Läbipaistva abi all tuleb mõista abi, mille brutotoetusekvivalenti on võimalik ilma riskianalüüsi tegemata eelnevalt
täpselt välja arvutada. Niisuguse täpse arvutuse võib
teha näiteks toetuste, intressitoetuste ja ülemmääraga
maksusoodustuste suhtes. Sooduslaenudena antavat abi
tuleb käsitada läbipaistva vähese tähtsusega abina, kui
brutotoetusekvivalent on arvutatud vastavalt turu intressimääradele toetuse andmise ajal. Kapitalisüstina antavat
abi tuleks käsitada läbipaistva vähese tähtsusega abina

(1) 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-113/00: Hispaania vs.
komisjon (EKL 2002, lk I-7601, punkt 73).
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vaid juhul, kui riigi panuse kogusumma abisaaja kohta on
vähese tähtsusega abi ülemmäärast väiksem. Abi, mida
antakse riskikapitali meetmetena vastavalt ühenduse
suunistele väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse
tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antava riigiabi
kohta, (2) tohiks pidada läbipaistvaks vähese tähtsusega
abiks vaid juhul, kui asjaomase riskikapitali kava raames
ei suurendata ühegi sihtettevõtja kapitali üle vähese tähtsusega abi ülemmäära.

(10)

Oleks vajalik anda õiguskindlus laenutagatiskavadele, mis
ei ohusta kaubandust ega moonuta konkurentsi ja mille
kohta on olemas piisavalt andmeid, mis lubavad võimalikke mõjusid usaldusväärselt hinnata. Seetõttu tuleks
käesoleva määrusega ette näha tagatiste puhul kohaldatav
konkreetne ülemmäär, mis põhineb tagatud laenu tagatise
summal. See konkreetne ülemmäär tuleks kindlaks
määrata samal meetodil, mille alusel määratakse elujõulistele ettevõtjatele laenutagatiskavade raames antava
riigiabi summa. Ülemmäära ei tuleks kohaldada, kui tegemist on erakorralise üksikabi andmisega väljaspool laenutagatiskava või niisuguste tagatiste andmisega tagatise
alusel tehtavatele tehingutele, mis ei ole laen (näiteks
aktsiatehingute tagamine). Konkreetse ülemmäära kindlaksmääramisel tuleks lähtuda sellest, et kui intressilagi
(viivise netomäär) on 13 %, mis on ühenduses laenutagatiskavade halvim võimalik määr, siis 56 250 euro suuruse
tagatise brutotoetusekvivalent vastab 7 500 euro suurusele vähese tähtsusega abi ülemmäärale. See konkreetne
ülemmäär kehtib vaid kuni 80 % ulatuses tagatud laenude
puhul. Metoodikat, mille komisjon on pärast komisjoni
riigiabialase määruse kohast teatavakstegemist heaks
kiitnud, võivad kasutada ka liikmesriigid, et määrata käesoleva määruse raames kindlaks garantii hulka arvatud
brutotoetusekvivalent, kui heakskiidetud metoodika
hõlmab täpselt sellist liiki garantiisid ja nende alusel
tehtavaid tehinguid.

(11)

Määrust ei tohiks kohaldada niisuguste ettevõtjate suhtes,
kes on raskustes olevad ettevõtjad vastavalt ühenduse
suunistele raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja
ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta, (3) arvestades
raskusi, mis tekivad seda tüüpi ettevõtjatele antava abi
brutotoetusekvivalendi kindlaksmääramisel.

(12)

Vastavalt asutamislepingu artikli 87 lõikes 1 sätestatud
abi andmise põhimõtetele tuleks vähese tähtsusega abi
andmise ajana käsitleda aega, millal ettevõtjale antakse
riigi õigusaktide alusel seaduslik õigus seda abi saada.

(2) ELT C 194, 18.8.2006, lk 2.
(3) ELT C 244, 1.10.2004, lk 2.
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Ühenduse erinevates meetmetes ettenähtud abi osatähtsuse ülemmäära eiramise vältimiseks ei tohiks vähese
tähtsusega abi kumuleerida samadele abikõlblikele kuludele antava riigiabiga, kui kumuleerimise tulemusel on
abi osatähtsus suurem kui vastavalt iga juhtumi iseärasustele on kindlaks määratud ühenduse õigusaktidega.

L 337/37

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisala
Käesolevat määrust kohaldatakse põllumajandustoodete tootmise sektori ettevõtjatele antava abi suhtes, välja arvatud:

(14)

(15)

(16)

(17)

Käesoleva määrusega ei välistata võimalust, et liikmesriigi
valitud meedet ei loeta riigiabiks asutamislepingu artikli
87 lõike 1 tähenduses millegi muu, kui käesoleva
määruse alusel, näiteks kapitali suurendamise puhul,
sest asjaomane meede vastab tavalistes turumajanduse
tingimustes tegutseva erainvestori põhimõttele.

Komisjoni kohustus on tagada riigiabi käsitlevate eeskirjade täitmine ja eelkõige vähese tähtsuse reegli alusel
antava abi vastavus nende eeskirjade tingimustele. Asutamislepingu artiklis 10 sätestatud koostööpõhimõtte
kohaselt peaksid liikmesriigid selle ülesande täitmisele
kaasa aitama ja looma mehhanismi, millega tagatakse,
et vähese tähtsuse reegli alusel antava abi kogusumma
ei ületa 7 500 euro suurust ülemmäära ühe abisaaja
kohta ega ka põllumajandustoodangu väärtuse alusel
komisjoni poolt kehtestatud üldist ülemmäära. Selleks
peaksid liikmesriigid vähese tähtsusega abi andmisel
teatama asjaomasele ettevõtjale, viidates käesolevale
määrusele, abi summa ning asjaolu, et abi on vähese
tähtsusega. Samuti peaks asjaomane liikmesriik saama
ettevõtjalt õiendi jooksva eelarveaasta ja kahe eelneva
eelarveaasta jooksul saadud muu vähese tähtsusega abi
kohta ning hoolega jälgima, et uue vähese tähtsusega
abi andmisel ei ületataks vähese tähtsusega abi ülemmäärasid. Ülemmäärade järgimise võib tagada ka keskregistri
abil. Euroopa Investeerimisfondi kindlaks määratud
laenutagatiskavade puhul võib Euroopa Investeerimisfond
kehtestada abisaajate loetelu ja nõude, et liikmesriigid
teavitaksid abisaajaid saadud vähese tähtsusega abist.

Määrus (EÜ) nr 1860/2004 pidi algselt kehtivuse
kaotama 31. detsembril 2008. Kuna käesolev määrus
peab jõustuma enne osutatud kuupäeva, tuleks selgitada,
millised on tagajärjed seoses selle kohaldamisega põllumajandustooteid tootvatele ettevõtjatele määruse (EÜ) nr
1860/2004 kohaselt antava abi puhul.

Pidades silmas komisjoni kogemusi ja eelkõige seda, kui
tihti on tavaliselt vaja riigiabi käsitlevad põhimõtted läbi
vaadata, on asjakohane piirata käesoleva määruse kehtivusaega. Kui käesoleva määruse kehtivusaeg lõpeb ja seda
ei pikendata, peaks liikmesriikidel olema käesoleva
määrusega hõlmatud vähese tähtsusega abi kavadele
kuuekuuline kohandamisaeg,

a) abi, mille summa on kindlaks määratud turuleviidud
toodangu hinna või koguse alusel;

b) abi ekspordiga seotud tegevuseks ehk abi, mis on vahetult
seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega;

c) abi, mille tingimuseks on kodumaiste toodete eeliskasutamine võrreldes importtoodetega;

d) abi, mida antakse raskustes olevatele ettevõtjatele.

Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1. „põllumajandustoodete tootmisega tegelevad ettevõtjad” –
ettevõtjad, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega;

2. „põllumajandustooted” – asutamislepingu I lisas loetletud
tooted, välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr
104/2000 (1) reguleerimisalasse kuuluvad kala- ja vesiviljelustooted.

Artikkel 3
Vähese tähtsusega abi
1.
Kui abimeetmed vastavad käesoleva artikli lõigete 2–7
tingimustele, ei käsitata neid asutamislepingu artikli 87 lõike 1
kõiki tingimusi täitvana ja seetõttu vabastatakse nad asutamislepingu artikli 88 lõike 3 kohasest teatamiskohustusest.

2.
Ühele ettevõtjale antava vähese tähtsusega abi kogusumma
ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku
jooksul ületada 7 500 eurot. Seda ülemmäära kohaldatakse abi
vormist või eesmärgist olenemata. Kõnealune ajavahemik
määratakse kindlaks osutades ettevõtjate kasutatavatele eelarveaastatele asjaomases liikmesriigis.
(1) EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.
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Kui abimeetme raames antava abi kogusumma on suurem kui
esimeses lõigus osutatud ülemmäär, ei kohaldata selle abisumma
suhtes käesolevat määrust; isegi mitte abisumma selle osa
suhtes, mis ei ole kõnealusest ülemmäärast suurem. Sel juhul
ei saa kõnealusele abimeetmele taotleda käesolevast määrusest
tulenevaid soodustusi ei abi andmise ajal ega ka hiljem.
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tatud kohaldatava ülemmäära osa. Tagatis ei tohi moodustada tagatud laenust üle 80 %.

Laenutagatiskavasid käsitatakse ühtlasi läbipaistvate abikavadena,
kui täidetud on järgmised tingimused:
3.
Liikmesriigi poolt põllumajandustoodete tootmise sektori
ettevõtjatele kolme eelarveaasta jooksul antava vähese tähtsusega
abi kumulatiivne summa ei ületa lisas sätestatud väärtust.

4.
Lõigetes 2 ja 3 sätestatud ülemmäärad on väljendatud
rahalise toetusena. Kõik kasutatud arvud näitavad brutomäärasid, st neist ei ole maha arvatud otseseid makse või tehtud
muid mahaarvamisi. Kui abi antakse toetusest erinevas vormis,
on abi suuruseks abi brutotoetusekvivalent.

i) enne laenutagatiskavade rakendamist on komisjon kiitnud
heaks metoodika, mille alusel määrata käesoleva määruse
kohaldamise tarvis kindlaks garantii hulka arvatud brutotoetusekvivalent, kohandades nii riigiabisid käsitlevat määrust;

ii) heakskiidetud metoodika hõlmab konkreetselt sellist liiki
garantiisid ning käesoleva määruse kohaldamisel nende alusel
tehtavaid tehinguid.
5.
Mitmes osas makstava abi väärtus diskonteeritakse.
Diskonteerimise intressimäärana kasutatakse abi andmise ajal
kohaldatavat viitemäära.

6.
Käesolevat määrust kohaldatakse olenemata abi vormist
üksnes sellise abi puhul, mille brutotoetusekvivalenti on
võimalik ilma riskianalüüsi tegemata eelnevalt täpselt välja arvutada („läbipaistev abi”). Eelkõige:

7.
Vähese tähtsusega abi ei või kumuleerida samadele abikõlblikele kuludele antava riigiabiga, kui kumuleerimise tulemusel
on abi osatähtsus suurem kui iga juhtumi iseärasusi arvestades
on kindlaks määratud ühenduse õigusaktidega.

Artikkel 4
a) laenudena antavat vähese tähtsusega abi käsitletakse läbipaistva vähese tähtsusega abina, kui brutotoetusekvivalent
on arvutatud vastavalt turu intressimääradele toetuse
andmise ajal;

Järelevalve

c) riskikapitalimeetmena antavat abi käsitatakse läbipaistva
vähese tähtsusena abina vaid juhul, kui asjaomase riskikapitali kava raames ei anta igale sihtettevõtjale kapitali üle
vähese tähtsusega abi ülemmäära;

1.
Kui liikmesriik kavatseb ettevõtjale anda vähese tähtsusega
abi, teatab ta ettevõtjale kirjalikult (viitega käesolevale määrusele,
esitades määruse pealkirja ja viite määruse Euroopa Liidu Teatajas
avaldamise andmetele) kavandatava abisumma (brutotoetusekvivalendina) ja asjaolu, et abi on vähese tähtsusega. Kui abikava
alusel antakse vähese tähtsusega abi erinevatele ettevõtjatele ja
kui selle kava raames antakse kõnealustele ettevõtjatele erineva
suurusega üksikabi summasid, võib asjaomane liikmesriik täita
teatamise kohustust, teatades ettevõtjatele kindlaksmääratud
summa, mis vastab abikava raames antava abi maksimumsummale. Kõnealusel juhul kasutatakse artikli 3 lõikes 2 sätestatud
ülemmäärast kinnipidamise tagamiseks kindlaksmääratud
summat. Liikmesriik taotleb asjaomaselt ettevõtjalt enne abi
andmist kirjaliku või elektroonilise kinnituse kogu muu vähese
tähtsusega abi kohta, mida ettevõtja on saanud jooksva eelarveaasta ja kahe eelneva eelarveaasta jooksul.

d) laenutagatiskava raames antavat üksikabi ettevõtjatele, kes ei
ole raskustes, käsitatakse läbipaistva vähese tähtsusega abina
vaid siis, kui tagatud laenu tagatise osa ei ole suurem kui
56 250 eurot ettevõtja kohta. Kui tagatud laenu tagatise osa
moodustab ülemmäärast vaid teatava osa, käsitatakse tagatise
brutotoetusekvivalendi osa sama suurena kui lõikes 2 sätes-

Liikmesriik saab igalt abisaajalt kinnituse, et saadud abi summa
ei ületa artikli 3 lõikes 2 sätestatud ülemmäära. Kui kõnealune
ülemmäär on ületatud, tagab asjaomane liikmesriik, et selle
ületamise põhjustanud meetmest teatatakse komisjonile või
nõutakse abisaajalt vastav summa tagasi.

b) kapitalisüstina antavat abi käsitatakse läbipaistva vähese tähtsusena abina vaid juhul, kui riigi panuse kogusumma ei ole
suurem vähese tähtsusega abi ülemmäärast;
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2.
Liikmesriigid võivad vähese tähtsusega abi anda üksnes
siis, kui nad on kindlaks teinud, et asjaomase eelarveaasta ja
kahe eelneva eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul saadud
vähese tähtsusega abi kogusumma ei ületa artikli 3 lõikes 2 ja
lõikes 3 sätestatud ülemmäärasid.

3.
Kui liikmesriik on asutanud vähese tähtsusega abi keskregistri, mis sisaldab täielikke andmeid kogu käesoleva määruse
reguleerimisalasse kuuluva vähese tähtsusega abi kohta, mida
ametiasutused on vastavas liikmesriigis andnud, ei kohaldata
lõike 1 teises lõigus sisalduvat nõuet enam alates ajast, mil
register hõlmab vähemalt kolmeaastast tähtaega.
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6.
Liikmesriik esitab komisjoni kirjaliku taotluse korral 20
tööpäeva või taotluses määratud pikema tähtaja jooksul kogu
teabe, mida komisjon peab vajalikuks, et teha kindlaks, kas
käesoleva määruse tingimused on täidetud, eelkõige ühe ettevõtja vähese tähtsusega abi kogusumma ja asjaomase liikmesriigi
põllumajandussektori vähese tähtsusega abi kogusumma suhtes.

Artikkel 5
Kehtetuks tunnistamine
Määrus (EÜ) nr 1860/2004 tunnistatakse 1. jaanuarist 2008
kehtetuks.

4.
Kui liikmesriik on andnud abi laenutagatiskavade alusel,
mille puhul antakse Euroopa Liidu eelarvest rahastatav tagatis
Euroopa Investeerimisfondile antud volituste kaudu, siis lõike 1
esimest lõiku ei kohaldata.

Artikkel 6
Üleminekusätted

Sellisel juhul kohaldatakse järgmist järelevalvesüsteemi:

a) Euroopa Investeerimisfond määrab igal aastal ja finantsvahendajatelt saadud teabe alusel loetelu abi saajatest ja iga
abisaaja saadud brutotoetusekvivalendi; Euroopa Investeerimisfond edastab kõnealuse teabe asjaomasele liikmesriigile
ja komisjonile;

b) asjaomane liikmesriik edastab teabe kättesaamisele järgneva
kolme kuu jooksul selle lõppabisaajatele;

c) asjaomane liikmesriik saab igalt abisaajalt kinnituse, et
saadud väikese tähtsusega abi summa ei ületa väikese tähtsusega abi ülemmäära. Kui kõnealune ülemmäär on ületatud,
tagab asjaomane liikmesriik, et selle ületamise põhjustanud
meetmest teatatakse komisjonile või nõutakse abisaajalt
vastav summa tagasi.

5.
Liikmesriigid registreerivad ja võtavad kokku kõik andmed,
mis käsitlevad käesoleva määruse kohaldamist. Nii koostatud
andmed sisaldavad kogu teavet, mida on vaja tõendamaks, et
käesoleva määruse tingimused on täidetud.

Esimeses lõigus osutatud teavet säilitatakse:

1.
Käesolevat määrust kohaldatakse abile, mida enne 1.
jaanuari 2008 anti põllumajandustoodete tootmise sektori ettevõtjatele, tingimusel et see vastas kõikidele artiklites 1–4 sätestatud tingimustele, välja arvatud nõue viidata selgelt käesolevale
direktiivile, mis on esitatud artikli 4 lõike1 esimeses lõigus. Kui
abi ei vasta nendele tingimustele, hindab komisjon seda asjakohaste raamistike, suuniste, teadete ja teatiste alusel.

2.
Igasugune vähese tähtsusega abi, mis on antud ajavahemikus 1. jaanuar 2005 kuni kuus kuud pärast käesoleva
määruse jõustumist, mis vastab määruse (EÜ) nr 1860/2004
tingimustele ja mida kohaldati põllumajandussektori suhtes
kuni käesoleva määruse jõustumiseni, ei käsitata asutamislepingu artikli 87 lõike 1 kõikidele tingimustele vastavana ja
seetõttu vabastatakse see asutamislepingu artikli 88 lõike 3
kohasest teatamiskohustusest.

3.
Käesoleva määruse tingimustele vastavat abi võib käesolevale määrusele vastavatel tingimustel anda veel kuue kuu
jooksul pärast määruse kehtivusaja lõppu.

Artikkel 7
Jõustumine ja kehtivusaeg

a) vähese tähtsusega üksikabi puhul kümme aastat pärast abi
andmise kuupäeva;

b) vähese tähtsusega abikavade puhul kümme aastat pärast
asjaomase abikava raames antava viimase üksikabi andmise
kuupäeva.

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu
Teatajas avaldamist.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2013.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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LISA
Põllumajandustoodete tootmise sektori ettevõtjatele liikmesriigiti antava vähese tähtsusega abi maksimaalne kumulatiivne
summa, millele osutatakse artikli 3 lõikes 3
(EUR)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500

ET
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1536/2007,
20. detsember 2007,
millega algatatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1659/2005 (millega kehtestatakse Hiina
Rahvavabariigist pärinevate magneesiumoksiidtelliste impordi suhtes lõplik dumpinguvastane
tollimaks) läbivaatamine seoses uue eksportijaga, tunnistatakse kehtetuks ühe Hiina Rahvavabariigi
eksportija impordi tollimaks ja kehtestatakse nimetatud impordi suhtes registreerimisnõue
Hiina Rahvavabariigist pärit, sealhulgas taotleja toodetud
vaatlusaluse toote import ühendusse lõpliku dumpinguvastase tollimaksuga 39,9 %, välja arvatud mitmete eraldi
nimetatud äriühingute puhul, kelle suhtes kehtivad individuaalsed tollimaksumäärad.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ)
nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest,
mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „algmäärus”), (1)
eriti selle artikli 11 lõiget 4,

D. LÄBIVAATAMISE PÕHJUSED
(4)

Taotleja väidab, et ta tegutseb algmääruse artikli 2 lõike 7
punktis c määratletud turumajanduse tingimuste kohaselt
või teise võimalusena taotleb individuaalset kohtlemist
vastavalt algmääruse artikli 9 lõikele 5 ning et ta ei ole
eksportinud vaatlusalust toodet ühendusse uurimisperioodi jooksul, mille järeldustel dumpinguvastased
meetmed põhinevad, st ajavahemikus 1. aprillist 2003
kuni 31. märtsini 2004 (edaspidi „esialgne uurimisperiood”) ja et ta ei ole seotud ühegi eksportiva tootjaga,
kelle toodete suhtes kehtivad eespool nimetatud dumpinguvastased meetmed.

(5)

Taotleja väidab lisaks, et ta alustas vaatlusaluse toote
eksportimist ühendusse pärast esialgse uurimisperioodi
lõppu.

pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A. LÄBIVAATAMISTAOTLUS
(1)

Komisjon on saanud taotluse uue eksportijaga seotud
läbivaatamise algatamiseks algmääruse artikli 11 lõike 4
kohaselt. Taotluse esitas Hiina Rahvavabariigi (edaspidi
„asjaomane riik”) eksportiv tootja Yingkou Dalmond
Refractories Co. Ltd (edaspidi „taotleja”).

B. TOODE
(2)

Vaatlusalused tooted on Hiina Rahvavabariigist pärit
keemiliselt seotud põletamata magneesiumoksiidtellised,
mille magneesiumoksiidi komponent sisaldab vähemalt
80 % MgO, mis võivad, kuid ei pruugi sisaldada magnesiiti ja mis kuuluvad praegu CN-koodide ex 6815 91 00,
ex 6815 99 10 ja ex 6815 99 90 (TARICi koodide
6815 91 00 10, 6815 99 10 20 ja 6815 99 90 20) alla.
Need CN-koodid on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

C. OLEMASOLEVAD MEETMED
(3)

Praegu jõusolevad meetmed on lõplikud dumpinguvastased tollimaksud, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1659/2005, (2) mille alusel maksustatakse

(1) EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu
määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).
(2) ELT L 267, 12.10.2005, lk 1.

E. MENETLUS
(6)

Ühenduse teadaolevalt asjaga seotud tootjaid on ülalnimetatud avaldusest teavitatud ja neile on antud võimalus
esitada oma märkused.

(7)

Olles kontrollinud kättesaadavaid tõendeid, leidis
komisjon, et uue eksportijaga seotud läbivaatamise algatamiseks vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4 on piisavalt tõendeid, et teha kindlaks, kas taotleja tegutseb
algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c määratletud turumajanduse tingimustes või kas ta vastab nõuetele, mille
kohaselt saab tema suhtes kehtestada individuaalse tollimaksu vastavalt algmääruse artikli 9 lõikele 5, ning kui
jah, siis määrata kindlaks taotleja individuaalne dumpingumarginaal ning dumpingu avastamise korral tollimaksumäär, mis peaks kehtima asjaomase toote ühendusse
importimisel.
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Kui on kindlaks tehtud, et taotleja vastab nõudmistele,
mille kohaselt saab tema suhtes kehtestada individuaalse
tollimaksu, siis võib olla vajalik muuta määruse (EÜ) nr
1659/2005 artikli 1 lõikes 2 nimetamata äriühingute
vaatlusaluse toote impordi suhtes praegu kohaldatavat
tollimaksumäära.
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Komisjon kavandab sel eesmärgil kasutada taas Ameerika Ühendriike (USA), nagu seda tehti ka uurimise
käigus, mille tulemusena kehtestati meetmed Hiina
Rahvavabariigist pärineva vaatlusaluse toote impordi
suhtes. Huvitatud isikutel palutakse käesolevaga
esitada oma seisukoht selle valiku sobivuse kohta
käesoleva määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tähtaja
jooksul.

a) Küsimustikud

Isegi kui taotlejale antakse turumajanduslik staatus,
võib komisjon vajaduse korral, st kui Hiina Rahvavabariigis ei ole usaldusväärsed andmed kättesaadavad,
kasutada asjakohases turumajandusriigis kindlaks
tehtud normaalväärtusega seotud tulemusi näiteks
normaalväärtuse kindlaksmääramiseks vajalike kuluvõi hinnategurite asendamiseks Hiina Rahvavabariigis.
Komisjonil on kavas kasutada Ameerika Ühendriike
ka sel eesmärgil.

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab
komisjon taotlejale küsimustikud.

b) Teabe kogumine ja isikute ärakuulamine

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult
teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendusmaterjali.

Peale selle võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata,
kui nad esitavad kirjaliku taotluse ja näitavad, et neil
on selleks konkreetsed põhjused.

F. KEHTIVA TOLLIMAKSU TÜHISTAMINE JA IMPORDI
REGISTREERIMINE
(9)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub
sellest, kas isik on endast teatanud käesolevas
määruses nimetatud ajavahemiku jooksul.

c) Turumajanduslik staatus

Kui taotleja esitab piisavalt tõendeid, et ta tegutseb
turumajanduse tingimustes, st et ta vastab algmääruse
artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumidele,
määratakse normaalväärtus kindlaks vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b. Selleks tuleb nõuetekohaselt põhjendatud taotlused esitada käesoleva
määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.
Komisjon saadab taotlejale ning Hiina Rahvavabariigi
pädevatele asutustele taotluse vormid.

d) Turumajandusriigi valik

Juhul kui taotlejale ei anta turumajanduslikku staatust,
kuid ta täidab algmääruse artikli 9 lõike 5 kohaseid
individuaalse tollimaksu kehtestamiseks vajalikke
nõudeid, kasutatakse Hiina Rahvavabariigi puhul
normaalväärtuse määramisel asjakohast turumajandusriiki kooskõlas algmääruse artikli 2 lõike 7 punktiga a.

Algmääruse artikli 11 lõike 4 kohaselt tuleb taotleja
toodetava ja ühendusse ekspordiks müüdava vaatlusaluse
toote impordi suhtes kehtivad dumpinguvastased tollimaksud tühistada. Samas tuleks algmääruse artikli 14
lõike 5 kohaselt kehtestada sellise impordi suhtes registreerimisnõue tagamaks, et kui läbivaatamise tulemusena
tuvastatakse taotleja puhul dumping, saaks dumpinguvastaseid tollimakse tagasiulatuvalt sisse nõuda alates käesoleva läbivaatamise algatamise kuupäevast. Taotleja
võimalike tulevaste kohustuste suurust ei saa menetluse
käesolevas järgus hinnata.

G. TÄHTAJAD
(10)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad,
mille jooksul:

— huvitatud isikud saavad endast komisjonile teatada,
oma seisukohad kirjalikult teatavaks teha ning esitada
vastused käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 nimetatud küsimustikule või muud teavet, mida tuleb uurimise käigus arvesse võtta;

— huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku
ärakuulamistaotluse;
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— huvitatud isikud võivad avaldada arvamust selle
kohta, kas USA on sobiv turumajandusriik normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul,
juhul kui taotlejale ei anta turumajanduslikku staatust,

— taotleja peab esitama nõuetekohase taotluse turumajandusliku staatuse saamiseks.

H. KOOSTÖÖST HOIDUMINE
(11)

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule
teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või
takistab uurimist märkimisväärselt, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate andmete põhjal.
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Artikkel 1
Käesolevaga on algatatud määruse (EÜ) nr 1659/2005 läbivaatamine vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõikele 4,
selleks et määrata kindlaks, kas ja millisel määral tuleks Hiina
Rahvavabariigist pärinevate Yingkou Dalmond Refractories Co.
Ltd. poolt toodetavate ja ekspordiks ühendusse müüdavate
keemiliselt seotud põletamata magneesiumoksiidtelliste, mille
magneesiumoksiidi komponent sisaldab vähemalt 80 % MgO,
mis võivad, kuid ei pruugi sisaldada magnesiiti, ning mis
kuuluvad praegu CN-koodide ex 6815 91 00, ex 6815 99 10
ja
ex 6815 99 90
(TARICi
koodide
6815 91 00 10,
6815 99 10 20 ja 6815 99 90 20) alla (TARICi lisakood A
853), ühendusse impordi suhtes kohaldada määrusega (EÜ) nr
1659/2005 kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse.

Artikkel 2
(12)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või
eksitavat teavet, jäetakse selline teave arvesse võtmata
ning võidakse vastavalt algmääruse artiklile 18 toetuda
kättesaadavatele andmetele. Kui huvitatud isik ei tee
koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning uurimises
kasutatakse kättesaadavaid andmeid, võib tulemus olla
asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see olnuks tema
koostöö korral.

I. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
(13)

Juhime tähelepanu sellele, et uurimise käigus kogutud
isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (1)

J. ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK
(14)

Juhime tähelepanu asjaolule, et kui huvitatud isikutel
tekib raskusi kasutada oma õigust kaitsele, võivad nad
taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest
vastutava ametniku sekkumist. Ta on vahendajaks huvitatud isikute ja komisjoni talituste vahel ning aitab vajadusel leida ühise keele menetluslikes küsimustes, mis
mõjutavad nende huvide kaitset kõnealuses menetluses,
eelkõige sellistes küsimustes nagu juurdepääs toimikule,
konfidentsiaalsus, tähtaegade pikendamine ning suuliste
ja/või kirjalike seisukohtade esitamine. Täiendav teave ja
kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad
kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (http://ec.europa.eu/trade) ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(1) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Määrusega (EÜ) nr 1659/2005 kehtestatud dumpinguvastane
tollimaks tunnistatakse käesoleva määruse artiklis 1 määratletud
impordi puhul kehtetuks.

Artikkel 3
Liikmesriikide tolliasutused peavad võtma asjakohaseid meetmeid artiklis 1 määratletud impordi registreerimiseks vastavalt
määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 14 lõikele 5. Registreerimisnõue
aegub üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumise
kuupäeva.

Artikkel 4
1.
Huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise
käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning
esitama oma kirjalikud seisukohad ja vastused käesoleva
määruse põhjenduse 8 alapunktis a nimetatud küsimustikule
või muu teabe 40 päeva jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist, kui ei ole sätestatud teisiti.

Peale selle võivad huvitatud isikud sama 40päevase tähtaja
jooksul kirjalikult taotleda komisjonilt ärakuulamist.

2.
Uurimises osalevad isikud, kes soovivad esitada märkusi
selle kohta, kas Ameerika, Ühendriigid mida kavatsetakse kasutada turumajandusliku kolmanda riigina normaalväärtuse määramisel Hiina Rahvavabariigi puhul, on selleks sobiv, peavad oma
märkused esitama 10 päeva jooksul alates käeoleva määruse
jõustumisest.
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3.
Nõuetekohaselt põhjendatud taotlus turumajandusliku
staatuse saamiseks tuleb esitada 21 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.
4.
Kõik huvitatud isikute esildised ja taotlused tuleb esitada
kirjalikult (mitte elektroonilisel kujul, kui ei ole sätestatud teisiti)
ning need peavad sisaldama huvitatud isiku nime, aadressi, eposti aadressi, telefoni- ja faksinumbrit. Kõik kirjalikud esildised,
sealhulgas käesolevas teadaandes nõutud teave, küsimustiku
vastused ja kirjavahetus, mille huvitatud isikud saadavad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (1)
(piiratud) ning vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 19
lõikele 2 peab nendega olema kaasas mittekonfidentsiaalne
versioon, millel on märge „FOR INSPECTION BY INTERESTED
PARTIES” (tutvumiseks huvitatud isikutele).
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Kogu asjakohane teave ja/või ärakuulamise taotlused tuleks saata
järgmisel aadressil:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: J-79 4/23
B-1049 Brussels
Faks (32 2) 295 65 05
Artikkel 5
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Peter MANDELSON

(1) See tähendab, et dokument on üksnes sisekasutuseks. Seda kaitstakse
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr
1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artiklile 4. See on konfidentsiaalne dokument vastavalt määruse (EÜ) nr 384/96 artiklile 19
ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu
(dumpinguvastane leping) artiklile 6.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1537/2007,
20. detsember 2007,
millega nähakse ette tootjaorganisatsioonidele hüvitise andmine ajavahemikus 1. jaanuarist kuni 31.
märtsini 2007 töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 2
ei tohi sätestatud hüvitise summa mingil juhul ületada
käivituskünnise ja kõnealuse toote ühenduse turul registreeritud keskmise müügihinna vahet või kindla suurusega
summat, mis on 12 % kõnealusest künnisest.

(5)

Kogused, mille eest hüvitist makstakse, ei tohi mingil
juhul ületada määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27
lõikega 3 asjaomaseks kvartaliks ette nähtud piirmäära.

(6)

Kõnealuses kvartalis ühenduse tolliterritooriumil asuvale
töötlevale tööstusele müüdud ja tarnitud pikkuim-tuuni
(Thunnus alalunga) kogused olid suuremad kui viimase
kolme kalandusaasta samas kvartalis müüdud ja tarnitud
kogused. Kuna need kogused ületavad määruse (EÜ) nr
104/2000 artikli 27 lõikes 3 sätestatud piirmäära, tuleks
piirata selliste toodete üldkogust, mille eest hüvitist makstakse.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikes 4
sätestatud ülemmääradele, mida kasutatakse igale tootjaorganisatsioonile antava hüvitise arvutamiseks, tuleks
hüvitise saamiseks kõlblikud kogused jaotada asjaomaste
tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt nende toodangule
2004., 2005. ja 2006. kalandusaasta samas kvartalis.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ)
nr 104/2000 kalandus- ja kalakasvatussektori toodete turu ühise
korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitist
võib anda teatavatel tingimustel ühenduse tuunitootjate
organisatsioonidele selle kvartali jooksul töötlevale tööstusele tarnitud tuunikoguste eest, mille kohta on registreeritud hinnad, tingimusel et nii ühenduse turul registreeritud kvartali keskmine müügihind kui ka vaba hind
piiril koos võimalike tasakaalustusmaksudega on alla
87 % asjaomase toote ühenduse tootjahinnast.

Ühenduse turu olukorra hindamisel on selgunud, et
pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) puhul olid määruse
(EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 osutatud kvartali keskmine
müügihind ja vaba hind piiril ajavahemikus 1. jaanuarist
kuni 31. märtsini 2007 alla 87 % kehtivast ühenduse
tootjahinnast, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ)
nr 1969/2006. (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Hüvitise saamise õigus otsustatakse müügitehingute
alusel, mille arvete kuupäevad jäävad asjakohasesse kvartalisse ja mida kasutatakse komisjoni 9. novembri 2001.
aasta määruse (EÜ) nr 2183/2001 (millega kehtestatakse
nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud
rakenduseeskirjad töötleva tööstuse tarbeks mõeldud
tuuni eest hüvitise andmise kohta) (3) artiklis 4 osutatud
keskmise igakuise müügihinna arvutamisel.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 27 sätestatud hüvitist
antakse ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2007
pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga) puhul.

(1) EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22. Määrust on viimati muudetud 2007.
aasta ühinemisaktiga.
(2) ELT L 368, 23.12.2006, lk 1.
(3) EÜT L 293, 10.11.2001, lk 11.

Maksimumhüvitiseks on vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000
artikli 27 lõike 2 esimesele ja teisele taandele kehtestatud viis
eurot tonni kohta.

(3)

Artikkel 1

ET
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Euroopa Liidu Teataja
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Artikkel 2
1.

Hüvitise saamiseks kõlblik üldkogus on 34,320 tonni pikkuim-tuuni (Thunnus alalunga).

2.

Üldkogus jaotatakse asjaomaste tootjaorganisatsioonide vahel vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Joe BORG

ET

L 337/48

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

LISA
Ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini 2007 hüvitise saamiseks kõlblike tuunikoguste jaotus tootjaorganisatsioonide
vahel hüvitise protsendimäärade kaupa vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 27 lõikele 4
(tonnides)

Pikkuim-tuun (Thunnus alalunga)

OPAGAC

Abikõlblik kogus 100 %
(artikli 27 lõike 4 esimene taane)

Abikõlblik kogus 50 %
(artikli 27 lõike 4 teine taane)

Abikõlblik kogus kokku
(artikli 27 lõike 4 esimene ja
teine taane)

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

12,211

22,109

34,320

ORTHONGEL

Ühendus kokku
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1538/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi
impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(2)

Kõnealune säte on ühenduse asutuste jaoks halduspiirang,
samas kui kõnealuste sertifikaatide kehtivuse ja kontrolli
eest vastutavad peamiselt eksportivad riigid. Kõnealuse
sätte säilitamine impordilitsentsi taotluste vastavuse tingimusena ei ole seega põhjendatud ega vajalik. Seega tuleks
kõnealune säte välja jätta.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 327/98 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr
1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artiklit 1,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle
artikli 13 lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 327/98 (3) artikliga 3 piiratakse teatavate kolmandate riikide välja antud ekspordisertifikaatide kehtivust, et saaks esitada impordilitsentsi
taotlusi asjaomaseks kvoodiaastaks.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 3 kolmas lõik jäetakse välja.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.
(2) ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).
(3) EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ) nr 2019/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 48).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1539/2007,
20. detsember 2007,
millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks
2007/2008
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Seetõttu tuleb kehtestada koefitsiendid ajavahemikuks 1.
oktoober 2007 kuni 30. september 2008.

(4)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 3
artikkel 10 välistab toetuste maksmise ekspordil Liechtensteini, Islandisse ja Norrasse. Lisaks on Euroopa
Ühendus sõlminud kolmandate riikidega lepinguid, mis
näevad ette eksporditoetuste kaotamise. Seetõttu tuleks
seda kooskõlas määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 7
lõikega 2 koefitsiendi arvutamisel ajavahemikuks
2007/2008 arvesse võtta,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 1670/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses
kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks
kasvatatavale teraviljale, (2) ja eriti selle artiklit 5,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 4 lõikega 1 on sätestatud, et eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest,
mis on suunatud kontrolli alla ja destilleeritud ning mis
on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks iga-aastaselt kindlaksmääratava koefitsiendiga. Kõnealune koefitsient väljendab asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja turustatud üldkoguste keskmist suhet kõnealuste
koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu
aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi
keskmisele laagerdumisajale.
Ühendkuningriigi ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31.
detsember 2006 kohta esitatud teabe põhjal oli Šoti
viski keskmine laagerdumisaeg aastal 2006 kuus aastat.

Artikkel 1
Ajavahemikul 1. oktoober 2007 kuni 30. september 2008
Ühendkuningriigis Šoti viski valmistamiseks kasutatavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid, millele on viidatud määruse (EÜ)
nr 1670/2006 artiklis 4, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).
(2) ELT L 312, 11.11.2006, lk 33. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).
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LISA
Ühendkuningriigis kohaldatavad koefitsiendid

Kohaldatav koefitsient
Kohaldamisperiood

1. oktoober 2007 – 30. september 2008

Odrast valmistatud linnastele, mida
kasutatakse linnaseviski valmistamiseks

Teraviljale, mida kasutatakse teraviljaviski valmistamiseks

0,445

0,526
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1540/2007,
20. detsember 2007,
millega määratakse Iiri viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks
2007/2008
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(3)

Seetõttu tuleb kehtestada koefitsiendid ajavahemikuks 1.
oktoober 2007 kuni 30. september 2008.

(4)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 3
artikkel 10 välistab toetuste maksmise ekspordil Liechtensteini, Islandisse ja Norrasse. Lisaks on Euroopa
Ühendus sõlminud teatavate kolmandate riikidega
lepingud, mis näevad ette eksporditoetuste kaotamise.
Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 7
lõike 2 kohaldamisel ja koefitsientide arvutamisel ajavahemikuks 2007/2008 seda arvesse võtta,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 1670/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses
kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks
kasvatatavale teraviljale, (2) eriti selle artiklit 5,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 4 lõikes 1 on sätestatud, et eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest,
mis on suunatud kontrolli alla ja destilleeritud ning mis
on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks iga-aastaselt kindlaksmääratava koefitsiendiga. Kõnealune koefitsient väljendab asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja turustatud üldkoguste keskmist suhet kõnealuste
koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu
aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi
keskmisele laagerdumisajale.
Iirimaa poolt ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember
2006 kohta esitatud teabe põhjal oli Iiri viski keskmine
laagerdumisaeg 2006. aastal viis aastat.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Ajavahemikul 1. oktoober 2007 kuni 30. september 2008 Iiri
viski valmistamiseks kasutatavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1670/2006 artiklis
4, on sätestatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.
Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).
(2) ELT L 312, 11.11.2006, lk 33. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).
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LISA
Iirimaal kohaldatavad koefitsiendid

Kohaldatav koefitsient
Kohaldamisaeg

1. oktoober 2007 – 30. september 2008
(1)

Sealhulgas odrast valmistatud linnased.

Iiri viski valmistamiseks kasutatavale Iiri viski valmistamiseks kasutatavale
odrale, B-kategooria (1)
teraviljale, A-kategooria

0,706

1,782
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1541/2007,
20. detsember 2007,
suhkru kolmandatesse riikidesse importimisega seotud tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta
määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt
võib esitada teatava dokumendi kujul või mis tahes
muul viisil.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(6)

Suhkrusektoris kohaldatakse eksporditoimingute suhtes
harilikult lepinguid, mis on Londoni futuuriturul määratletud kui franko laeva pardal. Selle tulemusena võtavad
ostjad järgus „franko laeval pardal” endale kõik lepingujärgsed kohustused, sealhulgas tolliformaalsuste täitmise
tõendamise, olemata seejuures selle toetuse otseseks
saajaks, mille saamise õiguse kõnealune tõend annab.
Selle tõendi saamisega kõikide eksporditud koguste
kohta võivad teatavates riikides kaasneda märkimisväärsed haldusprobleemid, mis võivad oluliselt edasi
lükata või takistada toetuse maksmist kõikide tegelikult
eksporditud koguste kohta.

(7)

Selleks et piirata mõju suhkruturu tasakaalule, on komisjoni 20. aprilli 2007. aasta määruses (EÜ) nr 436/2007
(suhkru kolmandatesse riikidesse importimisega seotud
tolliformaalsuste täitmise tõendamise kohta määruse
(EÜ) nr 800/1999 artikli 16 kohaselt) (4) sätestatud tolliformaalsuste täitmise tõendamise lihtsustamine kuni 31.
detsembrini 2007.

(8)

Võttes arvesse selle erandi põhjuseks olevaid haldusprobleeme ja nende püsivat mõju turule, tuleks 2008. aastal
kohaldada muid sihtkoha tõendamise võimalusi.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 40 lõike 1 punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõikes 2 on sätestatud, et suhkrusektoris võivad eksporditoetused varieeruda sõltuvalt sihtkohast, kui seda tingib olukord maailmaturul või teatavate turgude erinõuded.

(2)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr
900/2007 (mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge
suhkru
eksporditoetuste
kindlaksmääramiseks
2007/2008. turustusaastaks) (2) artiklis 1 on sätestatud
selline diferentseerimine teatavate sihtkohtade väljaarvamise teel.

(3)

Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr
800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete
eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud
ühiseeskirjad) (3) artikli 14 lõikes 1 on sätestatud, et kui
toetusemäär muutub vastavalt sihtkohale, makstakse
toetust sõltuvalt kõnealuse määruse artiklites 15 ja 16
sätestatud täiendavatest tingimustest.

(4)

(5)

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 15 lõikes 1 on sätestatud, et tooted tuleb importida muutmata kujul kolmandasse riiki või ühte kolmandatest riikidest, millele kohaldatakse toetust.

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 16 on loetletud
mitmesugused dokumendid, mis võivad tõendada tolliformaalsuste täitmist kolmandas riigis juhul, kui toetuse
määr on diferentseeritud sihtkoha järgi. Selle artikli
lõike 4 alusel võib komisjon teatavatel kindlaksmääratud
erijuhtudel otsustada, et selles artiklis osutatud tõendi

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
(2) ELT L 196, 28.7.2007, lk 26. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 1298/2007 (ELT L 289, 7.11.2007, lk 3).
(3) EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1001/2007 (ELT L 226, 30.8.2007, lk 9).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 kohaselt toimuva ekspordi
puhul loetakse tooted impordituks kolmandasse riiki, kui esitatakse järgmised kolm dokumenti:

a) veodokumendi koopia;
(4) ELT L 104, 21.4.2007, lk 14.
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b) lossimistõend, mille on koostanud kõnealuse kolmanda riigi
ametiasutus, sihtriigis asuv liikmesriigi ametiasutus või
määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklite 16a–16f kohaselt
tunnustatud rahvusvaheline järelevalveasutus ja milles tõendatakse, et toode on lahkunud lossimiskohast või vähemalt
selle tõendi välja andnud ametiasutuse või järelevalveasutuse
teada ei ole seda hiljem reekspordiks laaditud;

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

c) pangadokument, mille on välja andnud ühenduses asuv
heakskiidetud vahendaja ja millega tõendatakse, et asjakohase

Määrust kohaldatakse 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini
2008.

ekspordiga seotud makse on laekunud eksportija kontole,
mis on avatud vahendaja juures, või maksetõend.
Artikkel 2

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1542/2007,
20. detsember 2007,
heeringa, makrelli ja stauriidi lossimise ja kaalumise korra kohta
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(5)

Püügipäevikusse märgitava teabe täpsuse parandamiseks
tuleb ette näha teatavad erandid komisjoni 22. septembri
1983. aasta määrusest (EMÜ) nr 2807/83, milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad. (3) Selguse huvides on asjakohane sätestada, et lisaks nõukogu 12. oktoobri 1993.
aasta määruses (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise
kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) (4)
sätestatud nõuetele kohaldatakse ka teatavaid käesoleva
määruse nõudeid.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ)
nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude
kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artiklit 23,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõikes 5 on sätestatud, et tuleb vastu võtta üksikasjalikud eeskirjad, milles
käsitletakse kõnealuse artikli lõike 3 kohast tõhusat kontrolli, inspekteerimist ja sanktsioonide rakendamist tagava
haldus- ja tehnilise struktuuri kasutuselevõttu.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED
(2)

(3)

(4)

Ausa konkurentsi tagamiseks on asjakohane kehtestada
heeringa, makrelli ja stauriidi lossimise ja kaalumise
ühtlustatud kord.

Lossimise ja kaalumise kord töötati välja aastatel
2002–2005 ühenduse, Norra ja Fääri saarte vahelises
tihedas koostöös ning kõnealune kord on väljatöötamise
etapis kaasatud ühenduse õigusaktidesse nõukogu 21.
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 41/2007
(millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate
kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning
tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning
ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes) (2)
sätestatud tehniliste ülemineku- ja kontrollimeetmetena.

Selleks et võimaldada ühenduse kalalaevadel heeringa,
makrelli ja stauriidi lossimise nõuetekohast kontrolli ja
inspekteerimist, tuleb lossimist lubada ainult nendes
ühenduse või kolmandate riikide määratud sadamates,
kus kohaldatakse ühenduses rakendatava kõnealuste kalaliikide lossimise ja kaalumise süsteemiga sarnast süsteemi.

(1) EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on muudetud määrusega
(EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).
(2) ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 898/2007 (ELT L 196, 28.7.2007, lk 22).

Artikkel 1
Kohaldamisala
Käesolevat määrust kohaldatakse ühenduse või kolmanda riigi
kalalaevade poolt Euroopa Ühenduses või ühenduse kalalaevade
poolt kolmandates riikides lossitava heeringa (Clupea harengus),
makrelli (Scomber scombrus) ja stauriidi (Trachurus spp.) või nende
kombinatsiooni iga 10 tonni ületava saagi suhtes, kui saak on
püütud:

a) heeringa puhul ICES (5) I, II, IIIa, IV, Vb, VI ja VII püügipiirkonnas;

b) makrelli ja stauriidi puhul ICES IIa, IIIa, IV, VI ja VII püügipiirkonnas.
(3) EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1804/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 10).
(4) EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11).
(5) Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu, nagu see on määratletud
nõukogu 1991. aasta 17. detsembri määruses (EMÜ) nr 3880/91
Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi
statistiliste andmete esitamise kohta (EÜT L 365, 31.12.1991,
lk 1, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 448/2005 (ELT L 74,
19.3.2005, lk 5).
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d) piirkond, kus saak püüti, artikli 10 punkti d kohaselt.

Määratud sadamad
1.
Heeringa, makrelli või stauriidi lossimine on keelatud
väljaspool liikmesriikide poolt või Euroopa Ühendusega kõnealuste kalaliikide lossimist käsitleva lepingu sõlminud kolmandate
riikide poolt määratud sadamaid.

2.
Iga asjaomane liikmesriik edastab komisjonile loetelu
määratud sadamate kohta, kus võib lossida heeringat, makrelli
ja stauriidi. Lisaks edastab ta komisjonile nende sadamate
inspekteerimis- ja järelevalvekorra, sealhulgas kõnealuste liikide
kõikide lossitud koguste registreerimise ja nendest aruandmise
tingimused.

3.
Iga asjaomane liikmesriik edastab komisjonile kõik
muudatused sadamate loetelus ja lõikes 2 osutatud inspekteerimis- ja järelevalvekorras vähemalt 15 päeva enne nende jõustumist.

2.
Liikmesriik võib ette näha lühema teatamistähtaja, kui on
sätestatud lõikes 1. Sel juhul teavitab liikmesriik komisjoni
kõnesolevast muudatusest 15 päeva enne selle jõustumist.
Komisjon ja asjaomased liikmesriigid avaldavad kõnealuse
teabe oma vastavatel veebilehtedel.

Artikkel 4
Lossimine
Asjaomase liikmesriigi pädevad asutused nõuavad, et lossimist ei
alustata enne, kui selleks vajalik luba on olemas. Kui lossimine
katkestatakse, on selle uuesti alustamiseks vaja luba.

Artikkel 5
Püügipäevik
4.
Komisjon edastab lõigetes 2 ja 3 osutatud teabe ning
kolmandate riikide määratud sadamate loetelu kõigile asjaomastele liikmesriikidele.

5.
Komisjon ja asjaomased liikmesriigid avaldavad määratud
sadamate loetelu ja selle muudatused oma asjakohastel veebilehtedel.

1.
Erandina määruse (EMÜ) nr 2807/83 IV lisa punkti 4.2
sätetest esitab laeva kapten kohe pärast sadamasse saabumist
püügipäeviku asjakohase(d) lehekülje(d) lossimissadama pädevale
asutusele.

2.
Laeva pardal olevad kogused, millest on teavitatud enne
lossimist artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt, peavad vastama
püügipäevikus registreeritud kogustele.

II PEATÜKK
LOSSIMINE EUROOPA ÜHENDUSES

Sadamasse saabumine

3.
Erandina määruse (EMÜ) nr 2807/83 artikli 5 lõikest 2 on
lubatud hälve püügipäevikusse kantud pardal hoitavate koguste
hindamisel kilogrammides 10 %.

1.
Laeva kapten või tema esindaja edastab selle liikmesriigi
pädevatele asutustele, kus kavatsetakse lossida, vähemalt neli
tundi enne vastava liikmesriigi lossimissadamasse saabumist
järgmised andmed:

Artikkel 6

Artikkel 3

Värske kala kaalumine
a) sadam, kuhu ta kavatseb siseneda, laeva nimi ja registrinumber;

1.
Kõik värske kala ostjad tagavad kõigi saadud koguste
kaalumise pädevate asutuste poolt heaks kiidetud vahenditega.
Kala kaalutakse enne sorteerimist, töötlemist, hoidlas hoidmist ja
lossimissadamast transportimist või edasimüüki. Kaalumisel
saadud näit märgitakse lossimisdeklaratsiooni, müügiteatisesse
ja vastuvõtudeklaratsiooni.

b) eeldatav sadamasse saabumise aeg;

c) pardal olevate liikide kogused eluskaalu kilogrammides;

2.
Kaalu kindaksmääramisel arvatakse vee arvel maha
kuni 2 %.
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Artikkel 7
Värske kala kaalumine pärast transportimist
1.
Erandina artikli 6 lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada
värske kala kaalumist pärast transportimist lossimissadamast
tingimusel, et kala ei kaalutud lossimisel ja et seda veetakse
liikmesriigi territooriumil asuvasse sihtkohta, mis ei ole lossimissadamast kaugemal kui 100 kilomeetrit.

2.
Lõike 1 kohast värske kala kaalumist pärast transportimist
võib lubada üksnes siis, kui:

a) kala transportivas paakautos on lossimiskohast kala kaalumiskohani kaasas inspektor või

21.12.2007

2.
Kaalumissüsteem peab olema pädevate asutuste poolt
heaks kiidetud, kalibreeritud ja pitseeritud.

3.
Kalakaaluja peab iga kaalumissüsteemi kohta köidetud
nummerdatud lehtedega päevikut („kaalumispäevik”), kus on
kirjas:

a) selle laeva nimi ja registrinumber, millelt kala on lossitud;

b) paakautode registreerimisnumbrid, juhul kui kala on enne
kaalumist lossimissadamast transporditud vastavalt artiklile
7. Iga paakauto last kaalutakse ja registreeritakse eraldi;

c) kalaliigid;
b) lossimiskoha pädevad asutused annavad loa kala transpordiks.
d) iga lossimise järgne kaal;
3.
Lõike 2 punktis b osutatud luba antakse järgmistel tingimustel:

a) vahetult enne paakauto lossimissadamast lahkumist esitab
ostja või tema esindaja pädevatele asutustele kirjaliku deklaratsiooni, kus on kirjas kala liik ja laeva nimi, millelt see on
lossitud, paakauto registreerimisnumber ja andmed sihtkoha
kohta, kus kala kaalutakse; deklaratsioonis peab olema
märgitud ka kuupäev ja kellaaeg ning paakauto sihtkohta
saabumise oletatav aeg;

e) kaalumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

4.
Kui kaalumine toimub konveierilindiga kaalumissüsteemis,
tuleb paigaldada nähtav mõõdik, mis registreerib kumuleeruva
kogukaalu. Mõõdiku näit kaalumise alguses ja kumuleeruv
kogukaal märgitakse kaalumispäevikusse. Kaalumissüsteemi
rakendamine registreeritakse kaalumispäevikus.

Artikkel 10
Külmutatud kala märgistamine
b) punktiga a ette nähtud deklaratsiooni koopia on kala transportimise ajal juhi käes ning antakse sihtkohas üle kala
vastuvõtjale.

Artikkel 8
Riiklikud kaalukojad värske kala kaalumiseks
Riikliku kaalukoja kasutamisel väljastab kalakaaluja ostjale
kaalumiskviitungi, millel on kirjas kaalumise kuupäev ja kellaaeg
ning paakauto registreerimisnumber. Kaalumiskviitungi koopia
lisatakse müügiteatisele või vastuvõtudeklaratsioonile.

Kalalaevadel lubatakse lossida külmutatud kala üksnes juhul, kui
kala on varustatud selgelt loetava märgise või pitseriga. Märgisel
või pitseril, mis kantakse iga külmutatud kala kastile või pakile,
esitatakse järgmised andmed:

a) kala püüdnud laeva nimi või registreerimisnumber;

b) kalaliigid;

c) tootmise kuupäev;
Artikkel 9
Eraomandis kaalukojad värske kala kaalumiseks
1.
Eraomandis kaalukoja kasutamisel kohaldatakse käesoleva
artikli sätteid.

d) püügipiirkond; see viitab alapiirkonnale ja rajoonile või alarajoonile, kus ühenduse õigusaktide kohaselt kehtivad püügipiirangud.
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Artikkel 11
Külmutatud kala kaalumine
1.
Kõik külmutatud kala ostjad või valdajad tagavad lossitud
koguste kaalumise enne kala töötlemist, hoidlas hoiustamist,
lossimissadamast transportimist või edasimüüki. Kastides
lossitud külmutatud kala kaal määratakse iga kalaliigi puhul
kindlaks, korrutades kastide koguarvu lisas sätestatud metoodika
järgi arvutatud kasti keskmise netomassiga.

2.
Kalakaaluja peab iga lossimise kohta registrit, kus on
kirjas:

a) selle laeva nimi ja registrinumber, millelt kala on lossitud;
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pädeva asutuse nõudmisel hiljemalt 48 tundi pärast kaalumise
lõpetamist esitama kõnealusele pädevale asutusele müügiteatise
või vastuvõtudeklaratsiooni koopia.

Artikkel 14
Pädevate asutuste juurdepääs
Pädevatel asutustel on igal ajal täielik juurdepääs kaalumissüsteemile, kaalumispäevikutele, kirjalikele deklaratsioonidele ning
kõigile rajatistele, kus kala töödeldakse ja hoitakse.

Artikkel 15
Ristkontroll
Pädevad asutused võrdlevad iga lossimise administratiivse ristkontrollimise käigus järgmisi andmeid:

b) lossitud kalaliigid;

c) partii suurus ja kaubaaluste valim kalaliigi kohta lisa punkti
1 sätete kohaselt;

d) iga valimisse kuuluva kaubaaluse kaal ja kaubaaluste keskmine kaal;

e) kastide arv igal valimisse kuuluval kaubaalusel;

1. artikli 3 lõike 1 punktis c osutatud lossimiseelses teadaandes
märgitud kogused liikide kaupa ja laeva püügipäevikusse
kantud kogused;

2. laeva püügipäevikusse kantud kogused liikide kaupa ja lossimisdeklaratsioonis märgitud kogused;

f) kastide omakaal, kui see erineb lisa punktis 4 sätestatust;

g) tühja kaubaaluse keskmine kaal lisa punkti 3 alapunkti b
kohaselt;

h) kastide keskmine kaal kalaliigi kohta.

3. lossimisdeklaratsioonis märgitud kogused liikide kaupa ja
vastuvõtudeklaratsioonis
või
müügiteatises
märgitud
kogused;

4. laeva püügipäevikusse märgitud püügipiirkond ja asjaomase
laeva laevaseiresüsteemi andmed.

3.
Kaalumisel saadud näit märgitakse lossimisdeklaratsiooni,
müügiteatisesse ja vastuvõtudeklaratsiooni.
Artikkel 16
Artikkel 12

Täielik kontroll

Kaalumisdokumentide säilitamine

1.
Liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et vähemalt 15 %
lossitud kala kogustest ja vähemalt 10 % kala lossimistest kontrollitakse põhjalikult. Kõnealused kontrollid viiakse läbi vastavalt
lõigetele 2, 3 ja 4.

Artikli 9 lõikega 3 ja artikli 11 lõikega 2 ette nähtud kaalumispäevikut ja registrit ning artikli 7 lõike 3 punktiga b ette nähtud
kirjalike deklaratsioonide koopiaid säilitatakse kuus aastat.

Artikkel 13
Müügiteatis ja vastuvõtudeklaratsioon
Lisaks määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 9 lõike 5 sätetele peab
lossitud kala töötleja, vastuvõtja või ostja asjaomase liikmesriigi

2.
Laeva saagi kaalumist jälgitakse liikide kaupa. Kui saak
pumbatakse laevalt kaldale, jälgitakse kogu lossitud saagi kaalumist. Külmutatud kala lossimisel loetakse üle kõik kastid ning
jälgitakse kastide keskmise netokaalu arvutamise metoodikat,
mis on sätestatud lisas.
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3.
Lisaks artiklis 15 osutatud andmetele tuleb kontrollida
järgmiste andmete omavahelist vastavust:

4.
Kontrollitakse, kas laev on kalast pärast lossimise lõpetamist täielikult tühjendatud.

a) kaalumispäevikus märgitud kogused liikide kaupa ja vastuvõtudeklaratsioonis või müügiteatises märgitud kogused
liikide kaupa;

Artikkel 17

b) artikli 7 lõike 3 punkti a alusel pädevatele asutustele edastatud kirjalikud deklaratsioonid ja artikli 7 lõike 3 punkti b
alusel kala vastuvõtja käsutuses olevad kirjalikud deklaratsioonid;
c) kaalumispäevikusse artikli 9 lõike 3 punkti b kohaselt
kantud paakautode registreerimisnumbrid ja artikli 7 lõike
3 punktiga a ette nähtud kirjalikesse deklaratsioonidesse
märgitud registreerimisnumbrid.

Kontrollimise dokumenteerimine
Kogu artiklis 16 käsitletud kontrollimine dokumenteeritakse.
Kõnealuseid dokumente säilitatakse kuus aastat.
III PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 18
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Joe BORG
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LISA
Külmutatud kala kastide või pakkide keskmise netokaalu arvutamise metoodika
1. Kasti keskmine kaal määratakse kindlaks iga kalaliigi puhul eraldi, kasutades selleks allpool tabelis esitatud proovivõtukava. Kaubaaluste proovid võetakse juhusliku valiku teel.
Proovivõtukava
Partii suurus
(kastide arv)

Valimi suurus
(kaubaaluste arv × 52 kasti)

kuni 5 000

3

5 001 – 10 000

4

10 001 – 15 000

5

15 001 – 20 000

6

20 001 – 30 000

7

30 001 – 50 000

8

üle 50 000

9

2. Kõik valimisse kuuluvad kastidega kaubaalused kaalutakse. Kõigi valimisse kuuluvate kaubaaluste kogubrutokaal jagatakse valimisse kuuluvate kaubaaluste koguarvuga, et saada tulemuseks kaubaaluste keskmine brutokaal kalaliigi kohta.
3. Kastide netokaalu arvutamiseks iga liigi kohta eraldi arvatakse punktis 2 osutatud kaubaaluse keskmisest brutokaalust
maha järgmised näitajad:
a) keskmine kasti omakaal, milleks on jää ja kartongi, plast- või muu pakendi kaal korrutatuna kaubaalusel olevate
kastide arvuga;
b) lossimisel kasutatud üheksa tühjendatud kaubaaluse keskmine kaal.
Seejärel jagatakse iga liigi kohta saadud kaubaaluse netokaal kastide arvuga kaubaalusel.
4. Punkti 3 alapunktis a osutatud kasti omakaal peab olema 1,5 kg. Liikmesriigid võivad kasutada teistsugust kastide
omakaalu tingimusel, et nad esitavad oma valimivõtmise metoodika ja kõik selle muudatused komisjonile heakskiitmiseks.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1543/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus
eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrust (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse
välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(5)

Seepärast on vaja vastavalt muuta määrusi (EÜ) nr
581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 31 lõike 3 punkti b ja artiklit 14,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 581/2004 (2) artikli 1 lõikega
1 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 582/2004 (3) artikli 1
lõikega 1 on kuulutatud välja alaline pakkumine, et
määrata kindlaks eksporditoetus teatavate piimatoodete
eksportimiseks sihtkohtadesse, välistades teatavad
kolmandad riigid ja territooriumid.

(2)

Kõnealuste sihtkohtade staatuse väärtõlgendamise vältimiseks on asjakohane eristada kolmandaid riike ja ELi liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad.

(3)

Määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 2 lõikes 2 ja määruse
(EÜ) nr 582/2004 artikli 2 lõikes 2 on sätestatud või ja
lõssipulbri eksporditoetuste sertifikaatide pakkumiste
taotlusperiood. Arvestades praegust piima- ja piimatooteturu olukorda, on komisjoni 27. septembri 2007. aasta
määrusega (EÜ) nr 119/2007 (millega kehtestatakse
erand määrusest (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse
välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses
teatavate või liikidega, ja määrusest (EÜ) nr 582/2004,
millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus
eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga) (4) kehtestatud
2007. aasta viimases kvartalis ainult üks pakkumiste taotlusperiood kuus.

(4)

Kuna olukord turul tõenäoliselt ei muutu, on asjatute
haldusmenetluste ja -kulude vältimiseks otstarbekas kõnealune sagedus alates jaanuarist 2008 lõplikult vastu võtta.

(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3). Määrus (EÜ)
nr 1255/1999 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr
1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 276/2007 (ELT L 76, 16.3.2007, lk 16).
(3) ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 276/2007.
(4) ELT L 253, 28.9.2007, lk 23.

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 581/2004 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Esimeses lõigus osutatud tooted on ette nähtud ekspordiks
kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud järgmised riigid ja
territooriumid:

a) kolmandad riigid: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik),
Liechtenstein ja Ameerika Ühendriigid;

b) ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse
tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno
ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland,
Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub
tegelik kontroll.”

2. Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Iga pakkumisperiood algab kuu teisel teisipäeval kell
13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:

a) augustis algab pakkumisperiood kuu kolmandal teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi);
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b) detsembris algab pakkumisperiood kuu esimesel teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).
Kui teisipäev on riigipüha, algab pakkumisperiood järgmisel
tööpäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).
Iga pakkumisperiood lõpeb kuu kolmandal teisipäeval kell
13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:
a) augustis lõpeb pakkumisperiood kuu neljandal teisipäeval
kell 13.00 (Brüsseli aja järgi);
b) detsembris lõpeb pakkumisperiood kuu teisel teisipäeval
kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).
Kui teisipäev on riigipüha, lõpeb pakkumisperiood eelmisel
tööpäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).”
Artikkel 2

L 337/63

konnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub
tegelik kontroll.
___________
(*) EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.”

2. Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Iga pakkumisperiood algab kuu teisel teisipäeval kell
13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:
a) augustis algab pakkumisperiood kuu kolmandal teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi);
b) detsembris algab pakkumisperiood kuu esimesel teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).
Kui teisipäev on riigipüha, algab pakkumisperiood järgmisel
tööpäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Määrust (EÜ) nr 582/2004 muudetakse järgmiselt.
1. Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Alaline pakkumismenetlus avatakse selleks, et määrata
kindlaks eksporditoetus komisjoni määruse (EMÜ) nr
3846/87 (*) I lisa 9. osas osutatud CN-koodi ex 0402 10
19 9000 alla kuuluvale vähemalt 25kilose netomassiga
kottides ja kuni 0,5massiprotsendise lisatud piimavaba aine
sisaldusega lõssipulbrile, mis on ette nähtud eksportimiseks
kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud järgmised riigid ja
territooriumid:

Iga pakkumisperiood lõpeb kuu kolmandal teisipäeval kell
13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:
a) augustis lõpeb pakkumisperiood kuu neljandal teisipäeval
kell 13.00 (Brüsseli aja järgi);
b) detsembris lõpeb pakkumisperiood kuu teisel teisipäeval
kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).
Kui teisipäev on riigipüha, lõpeb pakkumisperiood eelmisel
tööpäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).”

a) kolmandad riigid: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik),
Liechtenstein ja Ameerika Ühendriigid;
b) ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse
tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno
ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland,
Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piir-

Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

ET
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1544/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2707/2000, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1255/1999 rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega
varustamise puhul antava ühenduse abiga
2.
Prantsuse ülemeredepartemangudes võib kakaoga või
muul viisil aromatiseeritud piim olla pulbripiim.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

3.
Liikmesriigid võivad lubada lisada I kategooria toodetesse kuni 5 mg fluori kilogrammi kohta.

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 (muudetud nõukogu 26.
septembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1152/2007)
artikli 14 lõikega 3 on ette nähtud haridusasutuste
õpilaste piimaga varustamiseks antava ühenduse abi
määr, sõltumata piima rasvasisaldusest, ja sätestatud abi
määra kohandamine teiste abikõlblike toodete puhul.

4.
Käesoleva määruse I lisas loetletud toodetele antakse
abi üksnes juhul, kui tooted vastavad Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 (*) ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (**)
nõuetele, eelkõige heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise
ja määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaos sätestatud identifitseerimismärgistuse nõuetele vastavuse osas.
___________
(*) ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.
(**) ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.”

2) Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:
(2)

(3)

Seepärast tuleks komisjoni
2707/2000 (2) vastavalt muuta.

määrust

(EÜ)

nr

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

„1.

Abi määrad on sätestatud II lisas.”;

3) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
I lisas loetletud II–VI kategooria toodete puhul kasutatakse kõnealusel arvutamisel järgmisi ekvivalente:

a) II kategooria: 100 kg = 300 kg piima;

Määrust (EÜ) nr 2707/2000 muudetakse järgmiselt.
b) III kategooria: 100 kg = 765 kg piima;
1. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:
c) IV kategooria: 100 kg = 850 kg piima;
„Artikkel 3
1.
Liikmesriigid võivad maksta abi abikõlblike toodete
puhul, mille loetelu on esitatud I lisas.
(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3). Määrus (EÜ)
nr 1255/1999 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr
1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37. Määrust on viimati muudetud
määrusega (EÜ) nr 704/2007 (ELT L 161, 22.6.2007, lk 31).

d) V kategooria: 100 kg = 935 kg piima;

e) VI kategooria: 100 kg = 750 kg piima.”

4) I ja II lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

ET
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LISA
„I LISA
ÜHENDUSE ABI SAAMISE TINGIMUSTELE VASTAVATE TOODETE LOETELU
I

kategooria

a) Kuumtöödeldud piim;
b) kuumtöödeldud piim, mis on aromatiseeritud kakaoga või muul viisil ja sisaldab punktis a nimetatud piima vähemalt
90 % massist;
c) punktis a nimetatud piimast toodetud jogurt või piimä/filmjölk või piimä/fil.
II

kategooria

Lõhna- ja maitseaineteta (1) toor- ja sulatatud juustud, mille kuivaine rasvasisaldus on vähemalt 40 % massist.
III kategooria
Muud juustud kui toor- ja sulatatud juustud, mille kuivaine rasvasisaldus on vähemalt 45 % massist.
IV kategooria
Grana Padano juust.
V

kategooria

Parmigiano Reggiano juust.
VI kategooria
Halloumi juust.
(1) Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „lõhna- ja maitseaineteta juust” juustu, mis on saadud ainult piimast, arvestades et selle
valmistamiseks vajalikke aineid võib lisada juhul, kui neid aineid ei kasutata mõne piima koostisaine täielikuks või osaliseks asendamiseks.

II LISA
Abi määrad
a) I kategooria toodete puhul 18,15 eurot 100 kg kohta;
b) II kategooria toodete puhul 54,45 eurot 100 kg kohta;
c) III kategooria toodete puhul 138,85 eurot 100 kg kohta;
d) IV kategooria toodete puhul 154,28 eurot 100 kg kohta;
e) V kategooria toodete puhul 169,70 eurot 100 kg kohta;
f) VI kategooria toodete puhul 136,13 eurot 100 kg kohta.”
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1545/2007,
20. detsember 2007,
millega määratakse kindlaks AKV riikidest ja Indiast pärineva toor-roosuhkru lisakogused
rafineerimistehaste varustamiseks ajavahemikul 1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008
kolmandate riikide vahel viisil, millega tagatakse täiemahuline tarnimine. India puhul peetakse asjakohaseks säilitada esialgne kogus 10 000 tonni. Ülejäänud tarnevajaduste osas tuleks määrata kindlaks üldkogused AKV riikidele, kes on võtnud ühiselt kohustuse rakendada
omavahel menetlusi koguste jaotamiseks viisil, millega
tagatakse rafineerimistehaste asjakohane varustatus.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 29 lõike 4 teist lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikes 4 on sätestatud, et ühenduse rafineerimistehaste piisava varustatuse
tagamiseks peatatakse turustusaastatel 2006/2007,
2007/2008 ja 2008/2009 imporditollimaksude kohaldamine kõnealuse määruse VI lisas osutatud riikidest pärineva toor-roosuhkru lisakoguse suhtes.
See lisakogus tuleks arvutada vastavalt komisjoni 28.
juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 950/2006 (milles
sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide
ja
sooduslepingute
alusel
turustusaastatel
2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009) (2) artiklile 19
ühenduse prognoositava toorsuhkru tarnebilansi alusel.
Turustusaasta 2007/2008 bilanss näitab, et ühenduse
rafineerimistehaste varustatuse tagamiseks on vaja importida lisakogus toorsuhkrut.
Selle tagamiseks, et ühenduse rafineerimistehastel oleks
piisav toorsuhkruvaru oma tavapäraste tarnevajaduste
rahuldamiseks, tuleks lisakogus jaotada asjaomaste

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Ajavahemikul 1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008
on määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikes 4 osutatud, CNkoodi 1701 11 10 alla kuuluva rafineerimiseks ette nähtud
toor-roosuhkru lisakogused järgmised:
a) 70 000 tonni väljendatuna valge suhkruna, mis pärineb
määruse (EÜ) nr 318/2006 VI lisas loetletud riikidest, v.a
India;
b) 10 000 tonni väljendatuna valge suhkruna, mis pärineb
Indiast.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
(2) ELT L 178, 1.7.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ) nr 371/2007 (ELT L 92, 3.4.2007, lk 6).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1546/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise
meetmetega ühenduse turul
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

„a) või eest, mis on valmistatud otse ja üksnes pastöriseeritud koorest, mis vastab määruse (EÜ) nr 1255/1999
artikli 6 lõikes 3 sätestatud nõuetele;”.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr
1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikleid 10 ja 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1152/2007 muudeti
määruse (EÜ) nr 1255/1999 või ja koore eraladustust
käsitlevaid sätteid, eelkõige tühistati liikmesriikide kvaliteediklasside kasutamine abikõlblikkuse tingimusena või
eraladustusabi andmisel.

(2)

Kõnealust uut korda arvesse võttes on asjakohane ühtlustada koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise
abikavade suhtes kohaldatavad abikõlblikkuse tingimused,
mis on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr
1898/2005. (2) Eelkõige tuleks välja jätta viited liikmesriikide kvaliteedistandarditele või asendada need vajaduse
korral määruses (EÜ) nr 1255/1999 sätestatud abikõlblikkuse tingimustega. Asjakohaseid kontrollimist käsitlevaid sätteid tuleks samuti vastavalt muuta.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1898/2005 vastavalt
muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2. Artikli 45 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Kui märgistusainete lisamine võile või koorele, või kui
või või koore kasutamine lõpptoodete või vajaduse korral
vahetoodete valmistamiseks toimub mõnes teises liikmesriigis kui see, kus toimub tootmine, lisatakse sellisele võile
või koorele liikmesriigi pädeva asutuse väljaantud tunnistus,
mis kinnitab:

a) või puhul seda, et või on toodetud liikmesriigi territooriumil asuvas loa saanud ettevõttes, mida kontrollitakse,
et või oleks valmistatud otse ja üksnes koorest või piimast
määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 6 tähenduses;

b) koore puhul seda, et koor on toodetud liikmesriigi territooriumil asuvas loa saanud ettevõttes, mida kontrollitakse, et koor oleks saadud otse ja üksnes ühenduses
toodetud lehmapiimast määruse (EÜ) nr 1255/1999
artikli 6 lõike 6 tähenduses.

3.
Kui tootjaliikmesriik on kontrollinud käesoleva
määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud või laadi ja koostist,
sisaldab käesoleva artikli lõikes 2 osutatud tunnistus ka
asjaomase kontrollimise tulemusi ja kinnitust, et kõnealune
toode on või määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 3
esimese lõigu tähenduses. Sel juhul peab pakend olema kinni
pitseeritud nummerdatud etiketiga, mille on välja andnud
tootjaliikmesriigi pädev asutus. Kõnealune number tuleb
kanda tunnistusele.”

Määrust (EÜ) nr 1898/2005 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 5 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:
(1) EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3). Määrus (EÜ)
nr 1255/1999 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr
1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 96/2007 (ELT L 25, 1.2.2007, lk 6).

3. Artikli 72 lõike b punkt i asendatakse järgmisega:

„i) määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõikes 3 sätestatud
tingimustele;”.
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4. Artikli 74 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 3 esimese
lõigu teises taandes osutatud või korral korrutatakse käesoleva artikli lõikes 1 kindlaksmääratud toetus arvuga 0,9756.”
5. Artikli 81 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Või toimetatakse toetusesaajale pakendites, millel on
selgelt ja kustutamatult artikli 72 lõikele b vastav identifitseerimismärgistus ning üks või mitu XVI lisa punktis 1 loetletud kannet.”
6. Artikkel 82 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 82
1.
Liikmesriik võtab kõik vajalikud kontrollimeetmed, et
tagada käesoleva peatüki sätete järgimine. Eelkõige kontrollitakse äridokumente ja tarnija laoarvestust ning selliseid kontrollimisi teostatakse vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr
4045/89. (*)
Lisaks sellele kontrollitakse või abikõlblikkust juhuvaliku
meetodil võetavaid proove analüüsides, et tagada käesoleva
määruse artikli 72 lõike b punkti i järgimine ja tõendada, et
või ei sisalda muid rasvu peale piimarasvade.
Kontrollimise kohta tuleb koostada inspekteerimisaruanne,
milles on kirjas kontrollimise kuupäev, kestus ja sooritatud
toimingud.
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2.
Kui või on toodetud muus liikmesriigis kui selles, kus
toetusesaaja selle ostab, tuleb toetuse maksmiseks esitada
tootjaliikmesriigi pädeva asutuse väljaantud tunnistus.
Tunnistusega kinnitatakse, et asjaomane või on toodetud loa
saanud ettevõttes, mida kontrollitakse, et või oleks valmistatud koorest või piimast määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli
6 lõike 6 tähenduses.
Kui tootjaliikmesriik on kontrollinud käesoleva määruse
artikli 72 lõikes b osutatud või laadi ja koostist, sisaldab
käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud tunnistus ka asjaomase kontrollimise tulemusi ja kinnitust, et kõnealune toode
on või määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 6 lõike 3 esimese
lõigu tähenduses. Sel juhul on pakend kinni pitseeritud
nummerdatud etiketiga, mille on väljastanud tootjaliikmesriigi pädev asutus. Kõnealune number tuleb kanda tunnistusele.
___________
(*) EÜT L 388, 30.12.1989, lk 18.”
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.
Artikli 1 lõikeid 3–6 kohaldatakse või kõikide tarnete suhtes,
mis tehakse määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 75 lõikes 1
osutatud tõendi alusel, mis on kehtiv 2008. aasta jaanuaris ja
pärast seda.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1547/2007,
20. detsember 2007,
üleminekuaja kehtestamise kohta Cabo Verde Vabariigi kõrvaldamiseks nende vähim arenenud
soodustatud riikide nimekirjast, kelle suhtes kohaldatakse erikorda, vastavalt nõukogu määrusele
(EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON

(3)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon jätab Cabo Verde
vähim arenenud maade nimekirjast välja alates 1. jaanuarist 2008. (2)

(4)

Cabo Verde peaks seega kuuluma kuni 2010. aasta
lõpuni nende vähim arenenud soodustatud riikide
hulka, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse üldiste tariifsete soodustuste erikorda.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
üldiste soodustuste komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr
980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise
kohta, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 7,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Cabo Verde Vabariik (edaspidi „Cabo Verde”) kuulub
nende vähim arenenud soodustatud riikide nimekirja,
kelle suhtes kohaldatakse ühenduse üldiste tariifsete
soodustuste erikorda.
Määruse (EÜ) nr 980/2005 artikli 12 lõikega 7 nähakse
ette, kui Ühinenud Rahvaste Organisatsioon jätab riigi
vähim arenenud maade nimekirjast välja, kõrvaldatakse
see riik kõnealuse erikorra alusel soodustatud riikide
nimekirjast. Artiklis sätestatakse ka, et erikorra alusel
vähim arenenud riikidele tagatud tariifsete soodustuse
kaotamisega kaasnevate mis tahes kahjulike mõjude
leevendamiseks tuleks kehtestada vähemalt kolme aasta
pikkune üleminekuaeg.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Cabo Verde Vabariik kõrvaldatakse määruse (EÜ) nr 980/2005 I
lisas sätestatud erikorra alusel soodustatud vähim arenenud
riikide nimekirjast 1. jaanuaril 2011.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Peter MANDELSON

(1) ELT L 169, 30.6.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 606/2007 (ELT L 141, 2.6.2007, lk 4).

(2) ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/Res/59/210, 20. detsember 2004.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1548/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad
nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja
tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks
raames anda toetust põllumajandustootjatele, kes
vastavad täiendavate riiklike otsetoetuste saamise tingimustele Bulgaarias ja Rumeenias. Ühenduse toetuse
puhul on kõnealuste täiendavate riiklike otsetoetuste
suhtes asjakohane kohaldada komisjoni määrust (EÜ) nr
796/2004 (millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ)
nr 1782/2003 ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse
ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi
rakendamise üksikasjalikud reeglid). (2) Kõnealust sätet
tuleks kohaldada alates Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa
Liiduga ühinemise kuupäevast.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja
teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr
1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr
1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ)
nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 145
punkte da ja dd,

(4)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110u lõikes 3 ja
artikli 110v lõikes 2 on sätestatud, et nende artiklitega
ettenähtud toetust antakse tingimusel, et töötlemisleping
on sõlmitud. Sel juhul on asjakohane nõuda, et leping
asjaomaste põllumajandustoormete kohta peab olema
sõlmitud ühelt poolt heakskiidetud esmatöötleja ja teiselt
poolt tootja või teda esindava tunnustatud tootjaorganisatsiooni, või puu- ja köögivilja üleminekutoetuste ning
üleminekuperioodil kohaldatava marjasektori toetuse
puhul tootjat esindava tunnustatud kokkuostja vahel.

(5)

Tagamaks, et puu- ja köögivilja üleminekutoetuste ning
üleminekuperioodil kohaldatava marjasektori toetuse
alusel toetust saav tooraine lõpuks töödeldakse, tundub
olevat asjakohane kehtestada esmatöötlejate ja kokkuostjate heakskiitmise süsteem. Kõnealused heakskiidetud
ettevõtjad peaksid täitma miinimumnõudeid ja kohustuste mittetäitmise korral karistatakse neid vastavalt pädevate asutuste poolt riiklikul tasandil kehtestatud üksikasjalikele eeskirjadele.

(6)

Puu- ja köögivilja üleminekutoetusteks eraldatud vahendite asjakohase haldamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid kehtestama aasta alguses soovitusliku toetussumma hektari kohta ning enne maksetähtaegade
perioodi lõpliku toetussumma hektari kohta.

(7)

Seepärast tuleb komisjoni määrust (EÜ) nr 1973/2004 (3)
vastavalt muuta.

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Määruses (EÜ) nr 1782/2003 on määratletud eeskirjad,
milles käsitletakse puu- ja köögivilja puhul antavat
toodanguga seotud toetust. Määruse (EÜ) nr 1782/2003
IV jaotise 10g. ja 10h. peatükkidega on ette nähtud puuja köögivilja üleminekutoetused ning üleminekuperioodil
kohaldatav marjasektori toetus. Seega tuleks sätestada
kõnealuste toetuste andmise üksikasjalikud eeskirjad.

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 143c võimaldatakse
uutel liikmesriikidel täiendada ühenduse otsetoetusi.
Teatavad otsetoetused on täielikult või osaliselt hõlmatud
kõikide liikmesriikide (muude kui selliste uute liikmesriikide, kus siiani kohaldatakse ühtset pindalatoetuse kava)
ühtse otsemaksete kavaga. Võttes arvesse ühtse otsemaksete kava rakendamise selliseid arengusuundi, on täiendavate riiklike otsetoetuste kohaldamisega kaasnevad kogemused näidanud, et uutel liikmesriikidel on olnud raskusi
kõnealuse määruse artikliga 143c ettenähtud eeskirjade
kohaldamisel. Seepärast on suurema selguse huvides asjakohane täiendavalt täpsustada kõnealuse määruse artikli
143c lõigetes 2 ja 7 kasutatud teatavate terminite tähendust.

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VIII lisa I jao punkti
E kohaselt võib ajutise täiendava maaelu arengumeetme

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1276/2007 (ELT L 284, 30.10.2007, lk 11).

(2) ELT L 141, 30.4.2004, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 972/2007 (ELT L 216, 21.8.2007, lk 3).
(3) ELT L 345, 20.11.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 993/2007 (ELT L 222, 28.8.2007, lk 10).
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Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 1973/2004 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 lõikele 1 lisatakse punkt t:

„t) kõnealuse määruse IV jaotise 10g. ja 10h. peatükkidega
ettenähtud puu- ja köögivilja üleminekutoetused ning
üleminekuperioodil kohaldatav marjasektori toetus.”

2. Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega.

„1.
Artikli 1 punktides a, b, c, e, h, i, j, m, p ja t osutatud
otsetoetused eraldatakse iga põllukultuuri osas ainult põllumaadele, mille kohta on esitatud taotlus vähemalt 0,3 hektarile, kui iga haritav maatükk ületab liikmesriigi poolt kindlaks
määratud miinimumsuuruse määruse (EÜ) nr 796/2004
artikli 14 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

Malta puhul eraldatakse punktides a, b, c, e, h, i, j, m, p ja t
osutatud otsetoetused iga põllukultuuri osas ainult põllumaadele, mille kohta on esitatud taotlus vähemalt 0,1 hektarile,
kui iga haritav maatükk ületab liikmesriigi poolt kindlaks
määratud miinimumsuuruse määruse (EÜ) nr 796/2004
artikli 14 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

Kreeka puhul eraldatakse artikli 1 punktis t osutatud puu- ja
köögivilja üleminekutoetused iga põllukultuuri osas ainult
põllumaadele, mille kohta on esitatud taotlus vähemalt 0,1
hektarile, kui iga haritav maatükk ületab liikmesriigi poolt
kindlaks määratud miinimumsuuruse määruse (EÜ) nr
796/2004 artikli 14 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

Bulgaaria, Läti, Ungari ja Poola puhul eraldatakse artikli 1
punktis t osutatud üleminekuperioodil kohaldatav marjasektori toetus iga põllukultuuri osas ainult põllumaadele, mille
kohta on esitatud taotlus vähemalt 0,1 hektarile, kui iga
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haritav maatükk ületab liikmesriigi poolt kindlaks määratud
miinimumsuuruse määruse (EÜ) nr 796/2004 artikli 14
lõikes 4 sätestatud ulatuses.”

3. Artikli 2 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega.

„Artikli 1 punktides a, b, c, h, j ja t osutatud otsetoetused
eraldatakse ainult põllumaadele, mis on tervenisti külvatud
või istutatud ning millel on kasutatud kõiki tavalisi agrotehnilisi võtteid vastavalt kohalikele normidele.”

4. Artikli 3 lõike 1 punktile e lisatakse punkt v:

„v) väljamakstud toetuse kogusumma määruse (EÜ) nr
1782/2003 IV jaotise 10g. ja 10h. peatükkidega ettenähtud puu- ja köögivilja üleminekutoetuste ning üleminekuperioodil kohaldatava marjasektori toetuse puhul.”

5. Artikli 139 järele lisatakse järgmine artikkel.

„Artikkel 139a
Abikõlblikkuse tingimused
1.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143c kohaldamisel
tähendab sama artikli lõike 2 neljandas lõigus osutatud „30.
aprilli 2004. aasta koosseisuga ühenduses sel ajal liikmesriikidele kohaldatav otsetoetus” mis tahes kõnealuse määruse I
lisas loetletud otsetoetust, mis on antud täiendavate riiklike
otsetoetuste kohaldamisaastal ja mille abikõlblikkuse tingimused on sarnased asjaomase täiendava riikliku otsetoetusega.

2.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 143c lõike 7 teise
taande kohaldamisel võtab komisjon eelkõige arvesse kõnealuse määruse artikli 143c lõikes 5 osutatud sektori või allsektori jaoks ettenähtud eriomast rahastamist ning abikõlblikkuse tingimusi, mida kohaldatakse 30. aprilli 2004. aasta
koosseisuga ühenduses sel ajal liikmesriikidele kohaldatava
otsetoetuse suhtes.”

6. Artikli 140 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.
Täiendavate riiklike otsetoetuste suhtes, mida kaasrahastatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklile 33h
või Bulgaaria ja Rumeenia puhul vastavalt Bulgaaria ja
Rumeenia ühinemisakti VIII lisa I jao punktile E, kohaldatakse määrust (EÜ) nr 796/2004.”
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7. 17c. peatüki järele lisatakse järgmine 17d. peatükk:
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ja teiselt poolt taotleja või teda artikli 171db tähenduses
esindava tunnustatud tootjaorganisatsiooni või taotlejat esindava artikli 171db tähenduses heakskiidetud kokkuostja
vahel.

„17d. PEATÜKK
PUU- JA KÖÖGIVILJA ÜLEMINEKUTOETUSED NING ÜLEMINEKUPERIOODIL KOHALDATAV MARJASEKTORI TOETUS

Artikkel 171d

Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon tegutseb ka heakskiidetud esmatöötlejana, võib leping olla tarnekohustuse
vormis.

Mõisted
Käesolevas peatükis tähendab:

2.
Lepingus või tarnekohustuses tuleb täpsustada vähemalt järgmine:

a) „taotleja” mis tahes põllumajandustootjat, kes harib
määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklites 110t ja 110v
osutatud maad kõnealustes artiklites sätestatud toetuste
saamiseks;

a) lepinguosaliste või tarnekohustuse võtjate nimed ja
aadressid;

b) asjaomased liigid ning iga liigi all olev pindala;
b) „toetus” määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 110t ettenähtud puu- ja köögivilja üleminekutoetust või kõnealuse
määruse artikliga 110v ettenähtud üleminekuperioodil
kohaldatavat marjasektori toetust;

c) vajaduse korral taotleja kinnitus selle kohta, et ta tarnib
esmatöötlejale koristatud üldkoguse või liikmesriikide
määratletud miinimumkogused.

c) „esmatöötleja” määruse (EÜ) nr 1782/2003 artiklis 110t
ja 110v osutatud põllumajandustoorme mis tahes kasutajat, kes kohustub seda esmaselt töötlema ühe või mitme
nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (*) artikli 1 lõikes 2
loetletud toote saamiseks;

Kui leping on sõlmitud heakskiidetud esmatöötleja ja tunnustatud tootjaorganisatsiooni või taotlejat esindava heakskiidetud kokkuostja vahel, tuleb lepingus täpsustada nii asjaomaste taotlejate punktis a osutatud nimed ja aadressid kui ka
iga taotleja kohta punktis b osutatud liigid ning kasvatusala.

d) „kokkuostja” mis tahes isikut, kes sõlmib punkti a tähenduses taotlejaga lepingu ning ostab omal kulul vähemalt
ühe määruse (EÜ) nr 1782/2003 vastavalt artikli 68b
lõike 2 kolmandas lõigus või artikli 110v lõikes 1
osutatud toodetest;

Artikkel 171db

e) „tunnustatud tootjaorganisatsioon” mis tahes juriidilist
isikut või juriidilise isiku selgelt määratletud osa, mis
vastab määruse (EÜ) nr 1182/2007 (**) artikli 3 lõike 1
nõuetele ning on tunnustatud asjaomase liikmesriigi poolt
vastavalt kõnealuse määruse artiklile 4 ja on tunnustatud
tootjaorganisatsioonid vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7.

Artikkel 171da

Esmatöötlejate ja kokkuostjate heakskiitmine
1.
Käesoleva peatüki kohaldamisel võtavad liikmesriigid
kasutusele nende territooriumil tegutsevate esmatöötlejate ja
kokkuostjate heakskiitmise süsteemi. Liikmesriigid sätestavad
eelkõige heakskiitmise tingimused, tagades vähemalt, et:

a) heakskiidetud esmatöötlejad ja kokkuostjad on haldussuutlikud artiklis 171 da osutatud lepinguid haldama;

b) heakskiidetud esmatöötlejatel on olemas piisav tootmisvõimsus.

Leping

2.
Liikmesriigid
menetluse.

kehtestavad

heakskiitmise

kontrolli

1.
Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli
110u lõikega 4 ettenähtud võimaluse kohaldamist liikmesriikide poolt, sõlmitakse kõnealuse määruse artikli 110u lõikes
3 ja artikli 110v lõikes 2 osutatud töötlemisleping ühelt
poolt artikli 171db tähenduses heakskiidetud esmatöötleja

Määruste (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 2202/96 kohaselt
antud heakskiitmised jäävad käesoleva peatüki kohaldamisel
kehtima.
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3.
Kui leitakse, et heakskiidetud esmatöötleja või
kokkuostja ei täida käesolevas peatükis sätestatud kohustusi
või käesoleva peatüki alusel vastuvõetud riiklikke sätteid, või
kui heakskiidetud esmatöötleja või kokkuostja ei võimalda
või ei hõlbusta pädevate asutuste määruse (EÜ) nr
796/2004 kohaselt tehtavaid kontrolle, määravad liikmesriigid asjakohased karistused. Karistuse määr arvutatakse
rikkumise tõsidust silmas pidades.
4.
Liikmesriigid avaldavad heakskiidetud esmatöötlejate ja
kokkuostjate loetelu vähemalt kaks kuud enne määruse (EÜ)
nr 796/2004 artikli 11 lõike 2 või artikli 13 lõike 13a
kohaselt kindlaksmääratud kuupäeva.

21.12.2007

taotletakse, määravad liikmesriigid kindlaks ning avaldavad
üldsusele soovitusliku toetussumma hektari kohta.
2.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110u lõigete 1 ja 2
kohaldamisel määravad liikmesriigid määratletud pindala
alusel kindlaks lõpliku toetussumma hektari kohta.
___________
(*) EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29.
(**) ELT L 273, 17.10.2007, lk 1.”
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Artikkel 171dc
Puu- ja köögivilja üleminekutoetuste abimäär
1.
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 110u lõike 1 kohaldamisel ning enne selle aasta 15. märtsi, mille kohta toetust

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008. Artikli 1 lõiget
6 kohaldatakse siiski alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1549/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest
kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha teatavad ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse
nende haldamine
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(5)

Kogemused on näidanud, et tooterühmade 6 ja 8 puhul
ei ole saada olevaid koguseid ära kasutatud. Sellise alakasutamise üks põhjustest on asjaolu, et määrusega kehtestatud miinimumkogus 100 tonni, mida ettevõtja saab
taotleda, on liiga suur, kuna kõnealused turud on sageli
nišiturud.

(6)

Seepärast tuleks vähendada miinimumkogust, mida iga
ettevõtja saab kõnealuste erirühmade puhul taotleda.

(7)

Liikmesriigid peavad andma impordilitsentsid ettevõtjatele välja kaks kuud enne alaperioodi või asjaomase
perioodi algust, seega enne litsentside kehtivusaega.
Ajavahemik litsentsi väljaandmise ja kõnealuste litsentside
alusel importimise vahel on liiga pikk.

(8)

Selleks et vältida, et kõnealuseid litsentse ei kasutataks
importimisel enne litsentside kehtivusaega, tuleks impordilitsentsidele märkida nende kehtivusaja algus.

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 616/2007 vastavalt
muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
linnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ)
nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti
selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. mai 2007. aasta otsust
2007/360/EÜ, mis käsitleb kooskõlastatud protokolli vormis
lepingute sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi
ning Euroopa Ühenduse ja Tai Kuningriigi vahel vastavalt 1994.
aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) XXVIII
artiklile seoses kodulinnuliha käsitlevate kontsessioonide muutmisega, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 616/2007 (3) võib
töötleja teatavatel tingimustel taotleda impordilitsentse.

Määrus (EMÜ) nr 2777/75 ei hõlma CN-koodi
0210 99 39 alla kuuluvat soolatud kodulinnuliha. Seepärast tuleks lubada kõnealust toodet tavapäraselt importivatel ettevõtjatel kasutada soolatud kodulinnulihale
kehtestatud erikvooti.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(3)

(4)

Määrusega (EÜ) nr 616/2007 ette nähtud tingimuste
hulgas on eelkõige tingimus, mille kohaselt peab olema
töödeldud CN-koodi 0207 või 0210 alla kuuluvat linnuliha määrusega (EMÜ) nr 2777/75 hõlmatud CN-koodi
1602 alla kuuluvateks kodulinnulihatoodeteks.

Kuna määrus (EMÜ) nr 2777/75 ei hõlma CN-koodi
1602 10 alla kuuluvaid homogeenitud tooteid ning
teatavad kõnealuste toodete töötlemisega tegelevad ettevõtjad on näidanud huvi määrusega (EÜ) nr 616/2007
avatud kvootide kasutamise vastu, tuleks kõnealused
tooted lisada töötlemisse, piirates siiski seda, et homogeenitud tooted ei sisaldaks muud liha kui linnuliha.

(1) EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).
(2) ELT L 138, 30.5.2007, lk 10.
(3) ELT L 142, 5.6.2007, lk 3.

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 616/2007 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega.

„Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5,
peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruses (EMÜ) nr
2777/75 osutatud tooteid või CN-koodi 0210 99 39 alla
kuuluvat soolatud kodulinnuliha eespool nimetatud artiklis
5 osutatud mõlema perioodi vältel.”
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2. Artikli 4 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega.
„Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklist 5 ja käesoleva artikli lõikest 1 võib taotleja asjaomase tariifikvoodi
perioodiks impordilitsentsi taotluse esitamise hetkel esitada
ka tõendi, et ta on määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5
osutatud mõlemal perioodil töödelnud vähemalt 1 000 tonni
CN-koodide 0207 või 0210 alla kuuluvat kodulinnuliha
määrusega (EMÜ) nr 2777/75 hõlmatud CN-koodi 1602
alla kuuluvateks kodulinnulihatoodeteks või CN-koodi
1602 10 00 alla kuuluvateks homogeenitud toodeteks, mis
ei sisalda muud liha kui linnuliha.”

21.12.2007

3. Artikli 4 lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Tooterühmade 3, 6 ja 8 puhul on litsentsil taotletavat miinimumkogust vähendatud 10 tonnini.”
4. II lisa B osa asendatakse käesoleva määruse lisaga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL
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LISA
„B. Artikli 4 lõike 7 teises lõigus osutatud kanded:
bulgaaria keeles:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007
В действие от …

hispaania keeles:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007
Válida desde el …

tšehhi keeles:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007
Platné ode dne …

taani keeles:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007
Gyldig fra den …

saksa keeles:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007
Gültig ab dem …

eesti keeles:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007
Kehtib alates …

kreeka keeles:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007
Ισχύει από …

inglise keeles:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007
valid from …

prantsuse keeles:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007
Valable à partir du …

itaalia keeles:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007
Valido a decorrere dal …

läti keeles:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007
Piemērojams no …

leedu keeles:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007
Galioja nuo …

ungari keeles:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés
Érvényesség kezdete …

malta keeles:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007
Valida mid-data …

hollandi keeles:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007
Geldig vanaf …

poola keeles:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007
Ważne od dnia […] r.

portugali keeles:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007
Válida a partir de …

rumeenia keeles:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007
Valabil de la …
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Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007
Platné od ...

sloveeni keeles:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007
Velja od …

soome keeles:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus
Voimassa alkaen …

rootsi keeles:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007
Giltig fr.o.m. …”

21.12.2007
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1550/2007,
20. detsember 2007,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr
1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate
otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud
nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise
üksikasjalikud reeglid
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Bulgaariale ja Rumeeniale tuleks määrata kindel kuupäev
püsikarjamaa all oleva maa võrdlusarvu kehtestamiseks
liikmesriigi tasandil. Samuti tuleks sätestada kõige hilisem
kuupäev, mille kohta tuleb kõnealust võrdlusarvu käsitlev
teave komisjonile edastada.

(5)

Pärast seda, kui määruse (EÜ) nr 1782/2003 peatükiga
10 g kehtestati puu- ja köögivilja üleminekutoetus ja
sama määruse peatükiga 10h marjade üleminekutoetus,
on määrust (EÜ) nr 796/2004 vaja muuta seoses taotluse
esitamise korraga.

(6)

Pärast ühtse pindalatoetuse kehtestamist ja pindalatoetuse
lahutamist tootmisest ei pea nimetatud toetustega seotud
kohapealne kontroll alati toimuma ette teatamata. Samuti
tuleks selgitada, millal nõuetele vastavusega seotud kohapealsed kontrollimised peavad toimuma ette teatamata,
pidades eelkõige silmas rikkumise või eeskirjade eiramise
varjamise vältimist.

(7)

Kogemused on näidanud, et on vaja rohkem paindlikkust,
kui nõuetele vastavuse kontrollimisel on jõutud minimaalse kontrollimäärani. Liikmesriigil peaks olema
võimalus kasutada minimaalset kontrollimäära mitte
ainult pädeva kontrolliasutuse tasandil, vaid ka makseasutuse tasandil, samuti õigusakti või standardi ja õigusaktide või standardite kogumi tasandil. Kui suure hulga
rikkumisjuhtumite avastamise tõttu osutub vajalikuks
valimi laiendamine üle minimaalse kontrollimäära,
peaks kõnealune laiendamine olema suunatud asjaomastele õigusaktidele või standarditele ja mitte kogu valdkonnale, mille suhtes kehtib nõuetele vastavuse kohustus.
Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 796/2004 asjaomaseid
sätteid vastavalt muuta.

(8)

Peale selle on kogemused näidanud, et kohapealseks
kontrolliks kontrollvalimi moodustamist saab parandada,
võimaldades sellise valimi moodustada mitte ainult
pädeva kontrolliasutuse tasandil, vaid ka makseasutuse
või õigusakti või standardi tasandil.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja
teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) nr 1452/2001, (EÜ) nr
1453/2001, (EÜ) nr 1454/2001, (EÜ) nr 1868/94, (EÜ) nr
1251/1999, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1673/2000, (EMÜ)
nr 2358/71 ja (EÜ) nr 2529/2001, (1) eriti selle artikli 145
punkte c, da, l, m, n ja p,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõuetele vastavuse rakendamist käsitlevas aruandes
nõukogule (2) on komisjon kindlaks teinud mitu võimalikku parandust, kuidas kõnealust rakendamist käsitlevaid
eeskirju tõhustada ja lihtsustada. Nende paranduste jõustamiseks on komisjoni määrust (EÜ) nr 796/2004 (3)
mitmes suhtes vaja muuta.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikliga 143bb nähakse ette
puu- ja köögivilja eritoetus liikmesriikides, kes kohaldavad kõnealuse määruse artiklis 143b sätestatud ühtset
pindalatoetuste kava. Kõnealune toetus ei ole oma
olemuselt põllumajandusmaaga seotud, seepärast ei
kohaldata selle toetuskava suhtes sätteid, mis käsitlevad
määruse (EÜ) nr 796/2004 kohast ühtset taotlust.
Seetõttu tuleks vastavalt muuta pindalatoetuskava mõistet
ning ette näha nõuetekohane taotluste esitamise kord.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 peatüki 10e sätted, mis
käsitlevad suhkrutoetust, on aegunud ja tuleks välja jätta.

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1276/2007 (ELT L 284, 30.10.2007, lk 11).
(2) KOM(2007) 147 (lõplik), 29.3.2007.
(3) ELT L 141, 30.4.2004, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 972/2007 (ELT L 216, 21.8.2007, lk 3).
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kontrolliks. Kui kõnealuse valimi kontrollimise käigus
ilmnevad rikkumised, siis tuleks suurendada tegelikult
kontrollitavat valimit. Seda põhimõtet tuleks kohaldada
ka juhul, kui asjaomase õigusakti või standardi suhtes on
selline kontroll ette nähtud.

Nõuetele vastavuse kontrollimist käsitlevates eriõigusaktides sätestatud erinevad kontrollimäärad raskendavad
liikmesriikidel kõnealuse kontrollimise korraldamist.
Seepärast tuleks kehtestada nõuetele vastavuse kohapealse
kontrolli ühtne minimaalne kontrollimäär. Sellest olenemata tuleks teada anda kõikidest valdkondlike õigusaktidega ette nähtud kohapealsete kontrollimiste käigus
tuvastatud nõuetele vastavuse rikkumistest ning neid
jälgida nõuetele vastavuse süsteemi alusel.
(15)

Kohapealse kontrolli lihtsustamiseks ning olemasoleva
kontrollisuutlikkuse tulemuslikumaks kasutamiseks tuleks
sätestada, et kui kontrolli tõhusus on vähemalt samaväärne kohapealsete kontrollimistega saavutatuga, võib
kontrolli põllumajandusettevõtte tasandil asendada
halduskontrolliga või kontrolliga ettevõtjate tasandil.

(16)

Liikmesriikidel tuleks võimaldada kohapealse kontrolli
teostamisel ka teatavatele nõuetele ja standarditele kehtestatud objektiivsete näitajate kasutamist. Kõnealused
näitajad peaksid siiski olema otseselt seotud nende
nõuete või standarditega, mida nad esindavad, ja
hõlmama kõik kontrollitavad elemendid.

(17)

Määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklis 66 on sätestatud, et
tahtliku rikkumise korral kohaldatakse võimalikku vähendamist samal kalendriaastal, kui esitati taotlus. Loogiliselt
võttes tuleb ka kohapealsed kontrollimised läbi viia samal
aastal, kui esitatakse avaldus. Määruses (EÜ) nr 796/2004
tuleks seda täpsustada.

Olemasoleva teabe alusel peaks olema võimalik valida
juba osa kontrollvalimist, et nõuetele vastavuse kohapealset kontrolli saaks teostada võimalikult aasta alguses
ning enne seda, kui kogu teave on taotlusvormidel kättesaadav.

(18)

Põllumajandustootjaid tuleks teavitada kõigist võimalikest
kohapealse kontrolli järgselt kindlaks tehtud rikkumistest.
On asjakohane sätestada teatav tähtaeg, mille jooksul
põllumajandustootjatele tuleks see teave edastada. Kõnealuse tähtaja ületamine ei anna siiski asjaomastele põllumajandustootjatele õigust vältida tagajärgi, mis kindlaks
tehtud rikkumine vastasel korral kaasa tooks.

Nõuetele vastavuse kohapealseks kontrollimiseks on üldiselt vaja käia samas farmis mitu korda. Selleks, et vähendada nii põllumajandustootjatele kui ka ametiasutustele
kontrolli tõttu langevat töökoormust, võib kontrollimine
piirduda ühe kontrollkäiguga. Tuleks täpsustada kõnealuse kontrollkäigu ajastamine. Siiski peaksid liikmesriigid
tagama, et ülejäänud nõuete ja standardite esindav ja
tõhus kontroll viiakse läbi samal kalendriaastal.

(19)

Praegu kehtivates vähendamist käsitlevates sätetes, mida
kohaldatakse korduva rikkumise puhul, ei võeta arvesse
mingit muutust paremuse või halvenemise poole. Erinevalt praegusest, kui kinnitatav protsent rikkumise esimese
korduse puhul korrutatakse kolmega, tuleks selliseid
muutusi arvesse võtta olukorra parandamise toetamiseks
ja halvemaks muutumise vältimiseks.

Abikõlblikkuse kriteeriumide kohapealse kontrollimisega
seoses on tõhusaks osutunud võimalus piirata tegelik
kontroll selle pindala valimiga, mida tuleb kontrollida.
Seepärast on asjakohane võimaluse korral laiendada
nimetatud võimalust nõuetele vastavuse kohapealseks

(20)

Uute toetuskavade lisamine ühtsesse otsemaksete kavasse
eeldab määruse (EÜ) nr 796/2004 artiklis 71a eelarve
ülemmäärasid käsitlevate viidete ajakohastamist.

Nõuetele vastavuse kohapealseks kontrolliks valimi
moodustamist saab parandada, kui lubada riskianalüüsi
tegemisel arvesse võtta määruse (EÜ) 1782/2003 artiklites 13 ja 14 sätestatud põllumajandustootjate osalemist
põllumajandusnõuande süsteemis. Kõnealust osalemist
arvesse võttes oleks siiski vaja tõendada, et neis kavades
osalevad põllumajandustootjad kujutavad endast väiksemat ohtu kui need, kes neis kavades ei osale.

Nõuetele vastavuse kohapealseks kontrolliks moodustatava valimi esinduslikkuse tagamiseks tuleks teatav osa
valimist valida juhumeetodil. Kui suurendatakse nõuetele
vastavuse kohapealsete kontrollimiste arvu, peaks olema
võimalik suurendada ka kõnealusteks kontrollimisteks
juhuslikult valitud põllumajandustootjate osakaalu.
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Teatavatel juhtudel on alusetult eraldatud toetusõiguste
puhul tegu väga väikeste rahasummadega ja nende tagasinõudmine on seotud märkimisväärse halduskoormusega. Lihtsustamise eesmärgil ning halduskoormuse ja
tagasimakstava summa vahelise tasakaalu hoidmise
huvides tuleks kehtestada minimaalne summa, mille
puhul tagasinõudmine on õigustatud.

Käesoleva määrusega ette nähtud muudatused käsitlevad
toetusetaotlusi, mis on seotud 1. jaanuarist 2008 algavate
aastate või lisatasuperioodidega. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2008.

(23)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 796/2004 vastavalt
muuta.

(24)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
otsetoetuste korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

L 337/81

a) püsikarjamaa all olev maa on püsikarjamaa all olev maa,
mille põllumajandustootjad on deklareerinud 2007.
aastal kooskõlas käesoleva määruse artikli 14 lõikega 1;

b) kogu põllumajanduslik maa on kogu põllumajanduslik
maa, mille põllumajandustootjad on deklareerinud
2007. aastal.”

3) Artiklis 13 lisatakse lõike 14 ette järgmine lõige:

„13)
Määruse (EÜ) nr 1782/2003 peatükis 10g sätestatud puu- ja köögivilja üleminekutoetuse puhul ja sama
määruse peatükis 10h sätestatud marjade üleminekutoetuse
puhul peab ühtne taotlus sisaldama töötlemist käsitleva
lepingu või tarnekohustuse koopiat vastavalt määruse (EÜ)
nr 1973/2004 artiklile 171db.

Liikmesriik võib sätestada, et esimeses lõigus osutatud
teavet võib esitada eraldi hilisemaks kuupäevaks, kuid
mitte hiljem kui kohaldamisaasta 1. detsembril.”

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 796/2004 muudetakse järgmiselt.
4) II osa II jaotise IIIa peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:
1) Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) punkt 12 asendatakse järgmisega:
„12. „pindalatoetuskavad” – ühtne otsemaksete kava,
määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 68a teises
lõigus osutatud humalatoetus tunnustatud tootjarühmadele ja kõik toetuskavad, mis on kehtestatud
nimetatud määruse IV ja IVa jaotise alusel, välja
arvatud IV jaotise peatükkide 7, 10f, 11 ja 12
alusel kehtestatud toetuskavad ning nimetatud
määruse artikli 143b lõikega a kehtestatud suhkru
eritoetus ning kõnealuse määruse artikliga 143bb
kehtestatud puu- ja köögivilja eritoetus;”;

„SUHKRUPEEDI JA SUHKRUROOTOOTJATE TOETUS,
SUHKRU ERITOETUS NING PUU- JA KÖÖGIVILJA
ERITOETUS”

5) Artiklit 17a muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Suhkrupeedi ja suhkrurootootjate toetuse, suhkru
eritoetuse ning puu- ja köögivilja eritoetuse
taotlustega seotud nõuded”

b) punkt 32 asendatakse järgmisega:
b) lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:
„32. „õigusakt” – määruse (EÜ) nr 1782/2003 III lisas
loetletud direktiiv või määrus; nimetatud määruse
III lisa punktides 7 ja 8 loetletud direktiiv ja
määrused moodustavad siiski ühe õigusakti;”.

2) Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:
„7.
Bulgaaria ja Rumeenia puhul kehtestatakse võrdlusarv
järgmiselt:

„Määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV jaotise peatükis 10f
sätestatud suhkrupeedi ja suhkruroo tootjate toetust
taotlevad põllumajandustootjad, kõnealuse määruse
artiklis 143ba sätestatud suhkru eritoetust taotlevad
põllumajandustootjad ning kõnealuse määruse artiklis
143bb sätestatud puu- ja köögivilja eritoetust taotlevad
põllumajandustootjad esitavad toetusetaotluse, mis
sisaldab kogu abikõlblikkuse kindlaksmääramiseks vajalikku teavet ja eelkõige järgmist:”;
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c) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Suhkrupeedi ja suhkrurootootjate toetuse, suhkru
eritoetuse või puu- ja köögivilja eritoetuse taotlus esitatakse liikmesriikide määratud kuupäeval, kuid mitte
hiljem kui 15. mail ning Eesti, Läti ja Leedu puhul hiljemalt 15. juunil.”

6) II osa III jaotise I peatükki lisatakse artikkel 23a:

21.12.2007

kõnealune minimaalne kontrollimäär iga makseasutuse
tasandil.

Kui õigusaktide ja standardite suhtes kohaldatavates õigusaktides on juba miinimummäärad kinnitatud, kohaldatakse
neid määrasid selles ulatuses esimeses lõigus nimetatud
minimaalse määra asemel. Teise võimalusena võivad liikmesriigid otsustada, et kõikidest nõuetele vastavuse rikkumistest, mis on avastatud õigusaktide ja standardite suhtes
kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud kohapealse kontrolli käigus, tuleb teada anda pädevale kontrolliasutusele,
kes vastutab asjaomase õigusakti või standardi eest ja
teostab järelkontrolli. Kohaldatakse käesoleva jaotise sätteid.

„Artikkel 23a
1.
Kui see ei kahjusta kontrolli eesmärki, võib kohapealsest kontrollist eelnevalt teatada. Etteteatamine on rangelt
piiratud minimaalse vajaliku ajavahemikuga ega ületa 14
päeva.

Loomapidamise toetusetaotluste kohapealse kontrolli puhul
ei tohi esimeses lõigus osutatud teatamine siiski ületada 48
tundi, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel.
Kui nõuetele vastavuse seisukohast olulistes õigusaktide ja
standardite suhtes kohaldatud õigusaktides on nõutud etteteatamata kohapealset kontrolli, siis kehtivad kõnealused
eeskirjad lisaks ka nõuetele vastavuse kohapealse kontrollimise kohta.

2.
Vajaduse korral teostatakse käesolevas määruses sätestatud ja mis tahes muud ühenduse eeskirjades sätestatud
kontrollimised samal ajal.”

2.
Kui kohapealse kontrolli käigus peaks avastatama
oluline rikkumisaste, suurendatakse järgmisel kontrolliperioodil asjaomase õigusakti või standardi suhtes läbiviidavate kohapealsete kontrollimiste arvu.

Artikkel 45
Kontrollvalimi moodustamine
1.
Ilma et see piiraks järelkontrolli rikkumisi, millest
pädev asutus on mõnel muul viisil teada saanud, võetakse
kooskõlas artikliga 44 kontrollitavate põllumajandusettevõtete valimi valiku aluseks (vajaduse korral) kohaldatavatele
õigusaktidele vastav riskianalüüs või nõuete või standardite
puhul asjakohane riskianalüüs. Kõnealuse riskianalüüsi
aluseks võib olla individuaalse põllumajandustootja tasand
või põllumajandustootjate kategooriate või geograafiliste
tsoonide tasand või käesoleva artikli lõike 3 teise lõigu
punkti b puhul ettevõtjate tasand.

7) Artikkel 25 jäetakse välja.

8) Artiklid 44 ja 45 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 44

Riskianalüüsis võib võtta arvesse üht või mõlemat järgmisest:

Minimaalne kontrollimäär

a) määruse (EÜ) 1782/2003 artiklites 13 ja 14 sätestatud
põllumajandustootjate
osalemine
põllumajandusenõuande süsteemis;

1.
Pädev kontrolliasutus, võttes arvesse standardeid ja
nõudeid, mille eest ta vastutab, kontrollib vähemalt 1 %
kõigist põllumajandustootjatest, kes esitasid määruse (EÜ)
nr 1782/2003 artikli 2 lõike d tähenduses abitaotluse otsetoetuskavade alusel, mille eest kõnealune pädev asutus
vastutab.

b) põllumajandustootjate osalemine sertifitseerimissüsteemis, kui asjaomane toetuskava on asjaomaste nõuete
ja standardite suhtes oluline.

Esimeses lõigus osutatud minimaalne kontrollimäär on
võimalik saavutada iga pädeva kontrolliasutuse tasandil
või õigusakti või standardi tasandil või õigusaktide või standardite kogumi tasandil. Juhul kui kontrollimisi ei vii läbi
artiklis 42 sätestatud makseasutused, on võimalik saavutada

1a.
Esinduslikkuse saavutamiseks valitakse juhumeetodil
20–25 % kohapealse kontrolliga hõlmatavast põllumajandustootjate miinimumarvust kooskõlas artikli 44 lõike 1
esimese lõiguga.
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Kui kohapeal kontrollitavate põllumajandustootjate arv
ületab artikli 44 lõike 1 esimese lõiguga ette nähtud kohapeal kontrollitavate põllumajandustootjate miinimumarvu,
ei tohi juhuslikult valitud põllumajandustootjate osakaal
lisavalimis ületada 25 %.

1b. Enne kõnealuse toetuse taotlemise tähtaega võidakse
olemasoleva teabe alusel vajaduse korral valida osa kontrollvalimist. Esialgset valimit täiendatakse, kui kõik asjaomased taotlused on kättesaadavad.

2.
Kooskõlas artikliga 44 kontrollitavate põllumajandustootjate valimid valitakse nende põllumajandustootjate valimite hulgast, kes juba valiti vastavalt artiklitele 26 ja 27
ning kellele asjakohased nõuded või standardid on kohaldatavad.

3.
Erandina lõikest 2 võib kooskõlas artikliga 44 kontrollitavate põllumajandustootjate valimeid valida ka nende
põllumajandustootjate hulgast, kes esitavad määruse (EÜ) nr
1782/2003 artikli 2 lõike d tähenduses abitaotlusi otsetoetuskavade alusel ning peavad järgima asjakohaseid nõudeid
või standardeid.

Sellisel juhul:

a) kui põllumajandusettevõtte tasandil kohaldatud riskianalüüsi põhjal järeldatakse, et otsetoetuste mittesaajad esindavad kõrgemat riski kui toetust taotlenud põllumajandustootjad, võib asendada toetust taotlenud põllumajandustootjad toetuse mittesaajatega; sel juhul peab kontrollitud põllumajandustootjate koguarv sellest olenemata
ulatuma artikli 44 lõikes 1 sätestatud kontrollimäärani;
selliste asendamiste põhjused selgitatakse ja need dokumenteeritakse;

b) kui see on tõhusam, võib riskianalüüsi läbi viia põllumajandustootja tasandi asemel ettevõtjate tasandil,
eelkõige tapamajades, müüjate või tarnijate juures;
sellisel juhul võib niimoodi kontrollitud põllumajandustootjad arvestada artikli 44 lõikes 1 sätestatud kontrollimäära hulka.

4.
Kui selline kombinatsioon suurendab kontrollisüsteemi tõhusust, võib otsustada jätkata lõigetes 2 ja 3 sätestatud menetluste kombinatsiooni kasutades.”

L 337/83

9) Artiklit 47 muudetakse järgmiselt:

a) lõikele 1 lisatakse järgmised lõigud:

„Olenemata esimesest lõigust, kui minimaalne kontrollimäär saavutatakse iga õigusakti või standardi tasandil
või õigusaktide või standardite kogumi tasandil vastavalt
artikli 44 lõikele 1, kontrollitakse valitud põllumajandustootjate vastavust asjaomase õigusakti või standardi
või õigusaktide või standardite kogumi tasandil.

Üldiselt kontrollitakse iga kohapealse kontrolli jaoks
valitud põllumajandustootjat ajal, kui saab kontrollida
enamikku nõuetest ja standarditest, mis tema puhul
kontrollimiseks valiti. Liikmesriigid tagavad siiski, et
kõiki nõudeid ja standardeid aasta jooksul nõuetekohasel
tasemel kontrollitakse.”;

b) pärast lõiget 1 lisatakse järgmine lõige:

„1a.
Kohapealne kontroll hõlmab vajaduse korral
ettevõtte kogu põllumajandusmaa. Sellest olenemata
võib tegelik kontroll põllul kohapealse kontrolli osana
piirduda valimiga, mille moodustab vähemalt pool asjaomase nõude või standardiga hõlmatud põllumajanduslikest maatükkidest, kui selline valim tagab usaldusväärse
ja esindusliku kontrollitaseme seoses nõuete ja standarditega. Kui kõnealuse valimi kontrollimise käigus
ilmnevad rikkumised, siis suurendatakse tegelikult kontrollitud põllumajanduslike maatükkide valimit.

Kui asjaomaste õigusaktide või standardite suhtes kohaldatavates õigusaktides on nii sätestatud, võib tegelik
kontroll nõuetele ja standarditele vastavuse kohapealse
kontrolli osana piirduda ka kontrollitavate objektide
esindava valimiga. Liikmesriigid tagavad siiski, et viiakse
läbi kõigi nõuete ja standardite kontroll, mille vastavust
nõuetele saab asjaomase kontrollkäigu ajal kontrollida.”;

c) lisatakse järgmised lõiked:

„3.
Kui liikmesriik tagab, et kontrolli tõhusus on
vähemalt samaväärne sellega, mis kohapealsete kontrollimiste puhul, võib kontrolli põllumajandusettevõtte
tasandil asendada halduskontrolliga või artikli 45 lõike
3 teise lõigu punktis b osutatud halduskontrolliga.
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4.
Kohapealse kontrolli teostamisel võivad liikmesriigid kasutada teatavatele nõuetele ja standarditele eriomaseid objektiivseid näitajaid, kui nad tagavad, et asjaomaste nõuete ja standardite kontroll on vähemalt sama
tõhus kui kohapealne kontroll ilma neid näitajaid kasutamata.

Kõnealustel näitajatel on otsene side nõuete ja standarditega, mida nad esindavad ja need hõlmavad kõik kontrollitavad elemendid, kui kontrollitakse üht või teist
nõuet või standardit.

21.12.2007

12) Artikli 71a lõike 2 punkti d esimene lõik asendatakse järgmisega:
„määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisas loetletud toetuskavade
puhul, mille eelarve ülemmäär on kehtestatud kooskõlas
kõnealuse määruse artikli 64 lõikega 2, artikli 70 lõikega
2, artikli 71 lõikega 2, artikli 110p lõikega 1, artikli 143b
lõikega 7, artikli 143ba lõikega 2 ja artikliga 143bc liidavad
liikmesriigid kokku punktide a, b ja c kohaldamisest tulenevad summad.”

13) Artiklis 73a lisatakse pärast lõiget 2a järgmine lõik:
5.
Artikli 44 lõikes 1 sätestatud valimi kohapealsed
kontrollimised tehakse sama kalendriaasta jooksul, mil
esitati abitaotlused.”

10) Artikli 48 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.
Põllumajandustootjat teavitatakse leitud rikkumistest
kolme kuu jooksul pärast kohapealse kontrolli läbiviimise
kuupäeva.”

11) Artikli 66 lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„4.
Ilma et see piiraks tingimuste tahtliku rikkumise
juhtumite käsitlemist kooskõlas artikliga 67, kui on kindlaks tehtud tingimuste korduv rikkumine, korrutatakse
kooskõlas lõikega 1 kinnitatav protsent korduva rikkumise
esimese korduse puhul kolmega. Selleks määrab makseasutus, juhul kui see protsent kinnitati kooskõlas lõikega
2, protsendi, mida oleks kohaldatud asjaomase nõude või
standardi korduvale rikkumisele.”

„2b.
Liikmesriigid võivad otsustada mitte tagasi nõuda
alusetult eraldatud toetusi, kui asjaomasele põllumajandustootjale alusetult makstud summa ei ületa 50 eurot. Lisaks
võivad liikmesriigid otsustada ümberarvutusi mitte teha, kui
lõikes 2a osutatud kogusumma ei ületa 50 eurot.”

14) Artikli 76 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:
„Bulgaaria ja Rumeenia saadavad komisjonile artikli 3 lõikes
7 osutatud teabe püsikarjamaade all oleva maa osakaalu
kohta võrdlusaastal 2007 hiljemalt 31. märtsiks 2008.”

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse nende abitaotluste suhtes, mis
on seotud 1. jaanuarist 2008. aastal algavate aastate või lisatasuperioodidega.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

21.12.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 337/85

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1551/2007,
20. detsember 2007,
millega

määratakse

kindlaks

töötlemata kujul eksporditava
eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et
kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud
toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul
kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.
Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas
määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud
eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

suhkru

ja

toorsuhkru

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses
lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda
vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või
konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda
lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr
318/2006 nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

valge

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja
kogustele.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
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LISA
Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates
21. detsembrist 2007
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

28,34 (1)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

28,34 (1)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

28,34 (1)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

28,34 (1)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote
netomassi kohta

0,3081

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

30,81

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

30,81

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

30,81

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote
netomassi kohta

0,3081

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:
S00 — kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:
a) kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, (*)
Montenegro, Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik;
b) ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta,
Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi
valitsusel puudub tegelik kontroll;
c) Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.
(*) Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.
(1) Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse
suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti
III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1552/2007,
20. detsember 2007,
millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude
suhkrutoodete eksporditoetused
tatakse määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes
suhkrusektoris) (2) nõuetele.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

(5)

Eksporditoetused võidakse kehtestada, et ületada konkurentsilõhe ühenduse ja kolmandate riikide ekspordi vahel.
Ühenduse eksport teatavatesse lähedastesse sihtkohtadesse ja kolmandatesse riikidesse, kus ühenduse toodete
suhtes kehtib impordi soodusrežiim, on praegu eriti
soodsas konkurentsipositsioonis. Seepärast tuleks kaotada
eksporditoetused nimetatud sihtkohtadesse.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et
kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides c, d ja g
loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja
ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.
Arvestades praegust suhkruturu olukorda tuleks seepärast
kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse
(EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade
ning teatavate kriteeriumidega.
Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses
lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda
vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või
konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.
Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda
lubatud toodetele, mis vastavad komisjoni 30. juuni
2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtes-

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
1.
Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja
kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.
2.
Lõike 1 kohaselt toetuskõlblikud tooted peavad vastama
määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklites 3 ja 4 sätestatud asjakohastele nõuetele.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2) ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on muudetud määrusega (EÜ)
nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).
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LISA
Töötlemata kujul eksporditavatele siirupitele ja teatavatele muudele suhkrutoodetele alates 21. detsembrist 2007
kohaldatavad eksporditoetused (a)
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

30,81

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

30,81

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg
toote netomassi kohta

0,3081

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

30,81

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg
toote netomassi kohta

0,3081

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg
toote netomassi kohta

0,3081

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg
toote netomassi kohta

0,3081 (1)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

30,81

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg
toote netomassi kohta

0,3081

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:
S00 — kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:
a) kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia (*),
Montenegro, Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik;
b) ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta,
Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi
valitsusel puudub tegelik kontroll;
c) Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.
(*) Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10 juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.
(a) Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele
2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate
sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).
(1) Põhisummat ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 3513/92 lisa punktis 2 määratletud tootele (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1553/2007,
20. detsember 2007,
millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames
makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma
asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu
punkti b,

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr
900/2007, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust
valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks
2007/2008. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.
Määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja
pärast 20. detsembri 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on

Artikkel 1
20. detsembri 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse
eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 900/2007
artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 35,810 EUR/100 kg.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 196, 28.7.2007, lk 26. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1298/2007 (ELT L 289, 7.11.2007, lk 3).
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1554/2007,
20. detsember 2007,
millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1060/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames
makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma
asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu
punkti b,

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni 14. septembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr
1060/2007 millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Iirimaa,
Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru ekspordiks edasimüümiseks (2)
nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.
Määruse (EÜ) nr 1060/2007 artikli 4 lõike 1 kohaselt ja
pärast 19. detsembrit 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on

Artikkel 1
19. detsembril 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse
eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 1060/2007
artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 409,99 EUR/t.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 242, 15.9.2007, lk 8.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1555/2007,
20. detsember 2007,
millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Teatavatele töödeldud toodetele antavat toetust tuleks
astmestada vastavalt toote tuhasusele, toorkiu-, kesta-,
valgu-, rasva- ja tärklisesisaldusele, kusjuures see sisaldus
näitab eriti hästi, kui suur kogus põhisaadust valmistatud
tootes sisaldub.

(5)

Maniokijuurte ja teiste troopiliste juurte ja mugulate ning
neist valmistatud jahu puhul ei ole vaja praegusel ajal
eksporditoetusi kindlaks määrata, võttes arvesse võimaliku ekspordi majanduslikku aspekti ning eelkõige
nende toodete laadi ja päritolu. Teatavate teraviljast
valmistatud toodete puhul pole ühenduse vähese osaluse
tõttu maailmaturul vaja praegusel ajal eksporditoetust
kindlaks määrata.

(6)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised
võivad teatavate toodete puhul teha vajalikuks toetuse
eristamise olenevalt sihtkohast.

(7)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahepeal võib toetust muuta.

(8)

Teatavad maisist valmistatud tooted võivad läbida kuumtöötlemise, mille puhul tekib oht, et eraldatud toetus ei
vasta toote kvaliteedile. Tuleks täpsustada, et toodetele,
mis sisaldavad eelgeelistatud tärklist, ei saa taotleda
eksporditoetust.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle
artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ)
nr 1785/2003 artikliga 14 nähakse ette, et nende
määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühenduse hindade vahe võib katta
eksporditoetusega.

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 alusel tuleb
toetused kindlaks määrata, võttes arvesse ühelt poolt teravilja, riisi ja purustatud riisi koguste ja hindade hetkeolukorda ja arengusuundi ühenduse turul ja teiselt poolt
teravilja, riisi, purustatud riisi ja teraviljatoodete hindu
maailmaturul. Samades artiklites on sätestatud, et on
oluline tagada tasakaal ning hindade ja kaubavahetuse
loomulik areng teravilja- ja riisiturul ning arvestada
kavandatud ekspordi majanduslikku aspekti ja vajadust
vältida ühenduse turu häireid.

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1518/95, (3) mis käsitleb teravilja ja riisi töötlemisel saadud toodete impordi- ja
ekspordisüsteemi, artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete
toetuste arvutamisel.

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Μäärust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6). Määrus
(EÜ) nr 1784/2003 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr
1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(2) ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).
Määrus (EÜ) nr 1785/2003 asendatakse 1. septembril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
(3) EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2993/95 (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 25).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1518/95 artiklis 1 loetletud toodete eksporditoetused on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse
lisale.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

L 337/92

ET

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY
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LISA
Komisjoni 20. detsembri 2007. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud
toodete eksporditoetused
Tootekood

(1)

1102 20 10 9200
1102 20 10 9400 (1)
1102 20 90 9200 (1)
1102 90 10 9100
1102 90 10 9900
1102 90 30 9100
1103 19 40 9100
1103 13 10 9100 (1)
1103 13 10 9300 (1)
1103 13 10 9500 (1)
1103 13 90 9100 (1)
1103 19 10 9000
1103 19 30 9100
1103 20 60 9000
1103 20 20 9000
1104 19 69 9100
1104 12 90 9100
1104 12 90 9300
1104 19 10 9000
1104 19 50 9110
1104 19 50 9130
1104 29 01 9100
1104 29 03 9100
1104 29 05 9100
1104 29 05 9300
1104 22 20 9100
1104 22 30 9100
1104 23 10 9100

Sihtkoht

Mõõtühik

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

Toetuse summa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tootekood

1104 23 10 9300
1104 29 11 9000
1104 29 51 9000
1104 29 55 9000
1104 30 10 9000
1104 30 90 9000
1107 10 11 9000
1107 10 91 9000
1108 11 00 9200
1108 11 00 9300
1108 12 00 9200
1108 12 00 9300
1108 13 00 9200
1108 13 00 9300
1108 19 10 9200
1108 19 10 9300
1109 00 00 9100
1702 30 51 9000 (2)
1702 30 59 9000 (2)
1702 30 91 9000
1702 30 99 9000
1702 40 90 9000
1702 90 50 9100
1702 90 50 9900
1702 90 75 9000
1702 90 79 9000
2106 90 55 9000

Sihtkoht

Mõõtühik

C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C10
C14

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

(1) Toetust ei anta toodetele, mis on läbinud kuumtöötlemise, millega kaasneb eelgeelistatud tärklise tekkimine.
(2) Toetust antakse vastavalt nõukogu muudetud määrusele (EMÜ) nr 2730/75 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20).
NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).
Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).
Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:
C10: Kõik sihtkohad.
C14: Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.

Toetuse summa

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1556/2007,
20. detsember 2007,
millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teraviljaja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad
Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on
kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse
erimäär.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete
ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks
kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CNkoodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba
sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele
2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5)
kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava
valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende
valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr
19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine,
et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest
saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja
kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja
suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ)
nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle
artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja
määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse
ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete
maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste
hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr
1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust
(EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja
-toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende
toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on
sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas
või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
(3)

(4)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese
lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse
100 kg kohta kehtestada igal kuul.

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu
kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas
loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja
sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud,
mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist.

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr
1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis
1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III
lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena
eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad
kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2
(1)

ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).
ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).
(3) ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).

Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

(2)

(4) EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.
(5) EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
ettevõtluse ja tööstuse peadirektor
Heinz ZOUREK
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LISA
Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates
21. detsembrist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (*)
(EUR/100 kg)
Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta
Toote kirjeldus (1)

Toetuse eelkinnituse
puhul

Muudel juhtudel

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate
kaupadena

—

—

– muudel juhtudel

—

—

—

—

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (2)

—

—

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (3)

—

—

– – muudel juhtudel

—

—

1002 00 00

Rukis

—

—

1003 00 90

Oder
– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (3)

—

—

– muudel juhtudel

—

—

1004 00 00

Kaer

—

—

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (2)

—

—

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (3)

—

—

– – muudel juhtudel

—

—

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (2)

—

—

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (3)

—

—

– – muudel juhtudel

—

—

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (3)

—

—

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

—

—

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (2)

—

—

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (3)

—

—

– muudel juhtudel

—

—

CN-kood

1001 10 00

1001 90 99

Kõva nisu:

Harilik nisu ja meslin
– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate
kaupadena
– muudel juhtudel:

– tärklisena:

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90,
1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup,
maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (4)

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist
saadud tootega:

(*) Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli
nr 2 I ja II tabelis loetletud Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini Vürstiriiki eksporditavate kaupade suhtes.
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(EUR/100 kg)
Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toote kirjeldus (1)

CN-kood

ex 1006 30

Toetuse eelkinnituse
puhul

Muudel juhtudel

Täielikult kroovitud riis:
– ümarateraline

—

—

– keskmiseteraline

—

—

1006 40 00

– pikateraline
Purustatud riis

—
—

—
—

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid

—

—

(1) Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud
koefitsiente.
(2) Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.
(3) Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.
(4) CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes
glükoosisiirupitele.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1557/2007,
20. detsember 2007,
millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori
teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad
ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote
eksportimise korral edasise töötlemiseta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1)
eriti selle artikli 33 lõike 2 punkti a ja lõiget 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 on
sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides b, c, d ja g loetletud toodete rahvusvahelises
kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib
katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse
nimetatud määruse VII lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr
1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust
(EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja
-toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende
toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on
sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud
kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega
1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg
kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõikes 4 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad
võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise
paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu
kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas
loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja
sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud,
mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist.
Abinõu, mis võimaldab ühitada neid eri eesmärke, on
kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse
erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr
318/2006 artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 2 loetletud ning
määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 21. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
ettevõtluse ja tööstuse peadirektor
Heinz ZOUREK

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).
(2) ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).
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LISA
Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates
21. detsembrist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)
Toetusemäär EUR/100 kg
CN-kood

1701 99 10

Kirjeldus

Töötlemata valge suhkur

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

30,81

30,81

(1) Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata ekspordi puhul
a) kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia (*), Montenegro,
Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik eksporditava kauba suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi
Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972. aastal sõlmitud lepingu 2. protokolli I ja II tabelis;
b) ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla,
Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub
tegelik kontroll;
c) Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.
(*) Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.
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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2007/76/EÜ,
20. detsember 2007,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi
lisamisega toimeainete hulka
(EMPs kohaldatav tekst)

Prosulfokarbi puhul oli referentliikmesriik Rootsi ja kogu
asjaomane teave esitati 20. aprillil 2005.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

(3)

Liikmesriigid ja EFSA on hindamisaruannete kohta
andnud eksperdihinnangu ning esitanud need 27. juulil
2007 komisjonile teaduslike aruannetena fludioksoniili,
klomasooni ja prosulfokarbi kohta. (4) Liikmesriigid ja
komisjon vaatasid kõnealused aruanded läbi toiduahela
ja loomatervishoiu alalises komitees ning need vormistati
9. oktoobril 2007 komisjoni läbivaatamisaruandena
fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi kohta.

(4)

Mitmete läbiviidud uuringute käigus on ilmnenud, et
fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi sisaldavaid
taimekaitsevahendeid võib põhimõtteliselt käsitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele vastavana, eelkõige komisjoni läbivaatamisaruandes uuritud ja üksikasjalikult kirjeldatud kasutusviiside osas. Seetõttu on asjakohane kanda kõnealused
toimeained I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides neid
toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade väljaandmine vastavalt kõnealuse direktiivi sätetele.

(5)

Enne toimeaine I lisasse kandmist tuleks ette näha
mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud
saaksid valmistuda toimeaine lisamisest tulenevate uute
nõuete täitmiseks.

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti
selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr
1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ
artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda
etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud
hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete
võimalikuks lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.
Fludioksoniil, klomasoon ja prosulfokarb kuuluvad nimetatud loetelusse.

(2)

Nende toimeainete mõju inimese tervisele ja keskkonnale
on hinnatud vastavalt määrustes (EÜ) nr 451/2000 ja
(EÜ) nr 1490/2002 sätestatud korrale mitmete teatajate
kavandatud kasutusalade puhul. Kõnealuste määrustega
määrati ka referentliikmesriigid, kes esitavad asjaomased
hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) vastavalt määruse (EÜ) nr 1490/2002
artikli 10 lõikele 1. Fludioksoniili ja klomasooni puhul
oli referentliikmesriik Taani ja kogu asjaomane teave
esitati vastavalt 5. aprillil 2005 ja 16. märtsil 2005.

(1) EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/52/EÜ (ELT L 214, 17.8.2007, lk 3).
(2) EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).
(3) EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2007 (ELT L 246, 21.9.2007, lk 19).

(4) EFSA Scientific Report (2007) 110, 1–85, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance fludioxonil
(valmimiskuupäev: 27. juuli 2007).
EFSA Scientific Report (2007) 109, 1–73, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance clomazone
(valmimiskuupäev: 27. juuli 2007), 3. augusti 2007. aasta versioon.
EFSA Scientific Report (2007) 111, 1–81, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfocarb
(valmimiskuupäev: 27. juuli 2007).
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Ilma et see piiraks direktiiviga 91/414/EMÜ kindlaks
määratud kohustusi, mis kaasnevad toimeaine kandmisega I lisasse, tuleks pärast toimeaine loetelusse kandmist
anda liikmesriikidele kuus kuud fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi sisaldavate taimekaitsevahendite
kehtivate kasutuslubade läbivaatamiseks, et tagada direktiivis 91/414/EMÜ, eriti selle artiklis 13 sätestatud nõuete
ja I lisas esitatud tingimuste täitmine. Direktiivi
91/414/EMÜ sätete kohaselt peaksid liikmesriigid vastavalt vajadusele olemasolevaid lube muutma, need asendama või tühistama. Erandina eespool esitatud tähtajast
tuleks ette näha pikem ajavahemik III lisas ettenähtud
täieliku toimiku esitamiseks iga taimekaitsevahendi iga
kavandatud kasutusviisi kohta ja nende toimikute hindamiseks direktiivis 91/414/EMÜ sätestatud ühtsete põhimõtete alusel.

Varasemad kogemused määruse (EMÜ) nr 3600/92
raames hinnatud toimeainete kandmisel direktiivi
91/414/EMÜ I lisasse on näidanud, et kehtivate kasutuslubade valdajate kohustuste puhul, mis on seotud andmetele juurdepääsuga, võib tekkida tõlgendamisraskusi.
Raskuste vältimiseks tulevikus on vaja täpsustada liikmesriikide kohustusi, eelkõige kohustust kontrollida, et loa
valdaja võimaldaks juurdepääsu toimikule, mis vastab
kõnealuse direktiivi II lisa nõuetele. Täpsustamine ei too
siiski liikmesriikidele ega loaomanikele kaasa uusi kohustusi võrreldes I lisa muutmiseks seni vastu võetud direktiividega.

(8)

Seepärast on asjakohane direktiivi 91/414/EMÜ vastavalt
muuta.

(9)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse käesoleva direktiivi lisa
kohaselt.

Artikkel 2
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi
järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. aprilliks 2009. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide
teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

L 337/101

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. maist
2009.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.

Artikkel 3
1.
Vajaduse korral muudavad või tühistavad liikmesriigid
direktiivi 91/414/EMÜ kohaselt toimeainetena fludioksoniili,
klomasooni ja prosulfokarbi sisaldavate taimekaitsevahendite
kehtivad load 30. aprilliks 2009.

Eelkõige kontrollivad nad nimetatud tähtpäevaks, et kõnealuse
direktiivi I lisas fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi
suhtes sätestatud tingimused on täidetud, välja arvatud kõnealuseid toimeaineid käsitleva kande B osas nimetatud tingimused,
ning et loa valdajal on olemas kõnealuse direktiivi artikli 13
tingimuste kohaselt II lisa nõuetele vastav toimik või juurdepääs
sellele.

2.
Erandina lõikest 1 teostavad liikmesriigid iga lubatud
taimekaitsevahendi puhul, mis sisaldab fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi ainsa toimeainena või ühena mitmest
toimeainest, mis kõik on hiljemalt 31. oktoobriks 2008 kantud
direktiivi 91/414/EMÜ I lisa loetelusse, toote uue hindamise
direktiivi 91/414/EMÜ III lisa nõuetele vastava toimiku põhjal
vastavalt käesoleva direktiivi VI lisas sätestatud ühtsetele põhimõtetele ning arvestades kõnealuse direktiivi I lisa vastavalt
fludioksoniili, klomasooni ja prosulfokarbi käsitlevate kannete
B osa. Kõnealuse hindamise põhjal määravad nad kindlaks,
kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele.

Pärast kõnealust kindlaksmääramist liikmesriigid:

a) muudavad vajaduse korral luba või tühistavad selle hiljemalt
31. oktoobriks 2012, kui taimekaitsevahend sisaldab fludioksoniili, klomasooni või prosulfokarbi ainsa toimeainena, või

b) vajaduse korral muudavad fludioksoniili, klomasooni või
prosulfokarbi ühena mitmest toimeainest sisaldavate toodete
kasutuslube või tühistavad need hiljemalt 31. oktoobriks
2012 või kuupäevaks, mis on niisuguse muudatuse tegemiseks või loa tühistamiseks ette nähtud vastava direktiivi või
direktiividega, millega asjakohane aine või asjakohased ained
on kantud direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, olenevalt sellest,
kumb kuupäev on hilisem.
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Artikkel 4
Käesolev direktiiv jõustub 1. novembril 2008.
Artikkel 5
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

„166

Nr

CIPACi nr 539

CASi nr 52888-80-9

Prosulfokarb

Tavanimetus, tunnuskoodid

S-bensüül
dipropüül(tiokarbamaat)

IUPACi nimetus

970 g/kg

Puhtus (1)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisas oleva tabeli lõppu lisatakse järgmised kanded

1. november 2008

Jõustumine

LISA

31. oktoober 2018

Loetellu kuulumise lõpptähtaeg

— sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete
võtmist, näiteks mittepritsitava puhvervööndi jätmist.

— veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks
puhvervööndi jätmist.

— käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks
ette piisavad isikukaitsevahendid;

ET

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse
toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 9. oktoobril 2007
prosulfokarbi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa.

B OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

A OSA

Erisätted

21.12.2007
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2-(2-klorobensüül)-4,4dimetüül-1,2-oksasolidiin3-oon

4-(2,2-difluoro-1,3bensodioksool-4-üül)1H-pürrool-3-karbonitriil

IUPACi nimetus

960 g/kg

950 g/kg

Puhtus (1)

1. november 2008

1. november 2008

Jõustumine

31. oktoober 2018

31. oktoober 2018

Loetellu kuulumise lõpptähtaeg

— sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete
võtmist, näiteks puhvervööndite jätmist.”

— käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks
ette piisavad isikukaitsevahendid;

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse
toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 9. oktoobril 2007
klomasooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa.

B OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

A OSA

VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse
toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees 9. oktoobril 2007
fludioksoniili kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II lisa.

Kasutusloa tingimustes peaks vajaduse korral olema nõutud riski
vähendamise meetmete võtmist.

— pööravad erilist tähelepanu kalade ja veeselgrootute kaitsele.

— pööravad erilist tähelepanu võimalusele, et ohualtis piirkonnas
satub see aine või eelkõige selle mulla fotolüüsi metaboliidid
CGA 339833 ja CGA 192155 põhjavette;

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada fludioksoniili
sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui seemnete töötlemiseks, pööravad nad erilist tähelepanu artikli 4 lõike 1 punktis b
nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist
oleks esitatud kogu vajalik teave, ning:

B OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

A OSA

Erisätted

Euroopa Liidu Teataja

(1) Täiendavad andmed toimeaine olemuse ja spetsifikatsiooni kohta on esitatud läbivaatamisaruandes.

CIPACi nr 509

CASi nr 81777-89-1

Klomasoon

CIPACi nr 522

CASi nr 131341-86-1

Fludioksoniil

Tavanimetus, tunnuskoodid

ET

168

167

Nr

L 337/104
21.12.2007
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II
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

NÕUKOGU
NÕUKOGU OTSUS,
17. detsember 2007,
millega nimetatakse ametisse ühenduse sordiameti apellatsiooninõukogu esimees ja tema asendaja
(2007/858/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

Timothy MILLETT, sündinud 6. jaanuaril 1951. aastal, nimetatakse ühenduse sordiameti apellatsiooninõukogu esimehe asendajaks viieaastaseks ajavahemikuks.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr
2100/94 ühenduse sordikaitse kohta, (1) eriti selle artikli 47
lõiget 1,

Nende ametiaeg algab kuupäevast, mil nad asuvad oma ülesandeid täitma. See kuupäev lepitakse kokku ameti juhataja ja
haldusnõukoguga.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

võttes arvesse komisjoni poolt 29. oktoobril 2007, pärast ühenduse sordiameti haldusnõukogu arvamuse saamist esitatud
kandidaatide nimekirju,

Artikkel 3
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Brüssel, 17. detsember 2007
Artikkel 1
Paul A.C.E. VAN DER KOOIJ, sündinud 13. jaanuaril 1956. aastal,
nimetatakse ühenduse sordiameti apellatsiooninõukogu esimeheks viieaastaseks ajavahemikuks.

(1) EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega
(EÜ) nr 873/2004 (ELT L 162, 30.4.2004, lk 38).

Nõukogu nimel
eesistuja
J. SILVA
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NÕUKOGU OTSUS,
22. oktoober 2007,
protokolli sõlmimise kohta, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi
vahelist koostöölepingut manioki tootmise ja turustamise ning sellega kauplemise kohta
(2007/859/EÜ)
Kõnealune kooskõlastatud protokolli vormis kokkulepe
tuleks protokolliga heaks kiita,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(5)

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 133 lõiget 3 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese
lõigu esimese lausega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

1.
Ühenduse nimel kiidetakse heaks protokoll, millega
muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahelist koostöölepingut manioki tootmise ja turustamise ning
sellega kauplemise kohta (edaspidi „protokoll”).

ning arvestades järgmist:
2.

(1)

(2)

Nõukogu volitas 10. aprillil 2006 komisjoni alustama
läbirääkimisi eesmärgiga tagada kooskõla Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahelise koostöölepingu
(manioki tootmise ja turustamise ning sellega kauplemise
kohta) (1) (edaspidi „koostööleping”) ning komisjoni 2.
juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega
kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ)
nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) vahel.

Nende läbirääkimiste eesmärk oli muuta koostöölepingu
artiklit 5, et viia see kooskõlla määruse (EMÜ) nr
2454/93 artiklitega 308a–308c (tollideklaratsioonide
vastuvõtukuupäeva alusel kasutatavate tariifikvootide
korraldus) ja artiklitega 55–65 (importimise erikorra
alusel imporditavate teatavate põllumajandustoodete päritolusertifikaate käsitlevad erisätted).

(3)

Komisjon on pidanud läbirääkimisi vastavalt nõukogu
antud volitustele.

(4)

Komisjon on sõlminud kooskõlastatud protokolli vormis
kokkuleppe Tai Kuningriigiga, kes on huvitatud CNkoodidega 0714 10 10, 0714 10 91 ja 0714 10 99
hõlmatud toodete tarnimisest.

(1) EÜT L 219, 28.7.1982, lk 53.
(2) EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2
Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik, kes on volitatud
protokollile alla kirjutama, et muuta see ühenduse suhtes siduvaks.

Artikkel 3
Käesoleva protokolli rakendamiseks vajalikus ulatuses alates 1.
jaanuarist 2008 võtab komisjon vastu selle üksikasjalikud rakenduseeskirjad vastavalt käesoleva otsuse artikli 4 lõikes 2 sätestatud menetlusele.

Artikkel 4
1.
Komisjoni abistab nõukogu 29. septembri 2003. aasta
määruse (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse
kohta (3) artikli 25 alusel loodud teraviljaturu korralduskomitee.

2.
Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse nõukogu
28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, (4)
artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud ajavahemik on
üks kuu.
(3) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).
(4) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega
2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
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Artikkel 5
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 22. oktoober 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
J. SILVA
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PROTOKOLL,
millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Tai Kuningriigi vahelist koostöölepingut manioki
tootmise ja turustamise ning sellega kauplemise kohta
EUROOPA ÜHENDUS,
ühelt poolt,
TAI KUNINGRIIGI VALITSUS,
teiselt poolt,
ON PIDANUD Euroopa Ühenduse palvel läbirääkimisi eesmärgiga muuta manioki tootmist ja turustamist ning sellega
kauplemist käsitleva koostöölepingu artiklit 5, et viia see kooskõlla komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega
55–65 ja 308a–308c,
KINNITADES oma soovi jätta koostööleping kehtima,
ON OTSUSTANUD muuta käesoleva protokolliga koostöölepingu artikli 5 asjakohaseid sätteid ning on selleks määranud
oma täievolilisteks esindajateks:
EUROOPA ÜHENDUS:
Álvaro MENDONÇA E MOURA,
suursaadik, Portugali Vabariigi alaline esindaja,
TAI KUNINGRIIGI VALITSUS:
Pisan MANAWAPAT,
suursaadik, Tai Kuningriigi esindaja Euroopa ühenduste juures,
KES, olles esitanud oma kehtivaks ja vormikohaseks tunnistatud täisvolitused,
ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1
Koostöölepingu artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Kokkulepitud ekspordikogusega seotud tariifikvooti haldab
ühendus vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonide vastuvõtmise kuupäevade järjekorra alusel (põhimõttel „kes ees, see
mees”).

Artikkel 2
Käesolev protokoll moodustab koostöölepingu lahutamatu osa.

Artikkel 3
Ühendus ja Tai Kuningriik kiidavad käesoleva protokolli heaks
oma menetluste kohaselt.

Artikkel 4
Tai kohustub omalt poolt võtma vastu kõik vajalikud sätted,
et anda välja päritolusertifikaadid, mida kasutatakse manioki
importimiseks ühendusse.

Käesolev protokoll jõustub 1. jaanuaril 2008.

Artikkel 5
Mõlema poole pädevad asutused vahetavad vajaduse korral
teavet, mis on vajalik käesoleva lepingu rakendamise järelevalveks ja hõlbustamiseks.”

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt
autentsed.
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Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври две хиляди и седма година.
Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil siete.
V Bruselu dne třicátého prvního řijna dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og syv.
Geschehen zu Brüssel am einundreißigsten Oktober zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μια Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and seven.
Fait à Bruxelles, le trente et un octobre deux mille sept.
Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasette.
Briselē, divtūkstoš septītā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év október harmincegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-wiehed u tletin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Brussel, de eenendertigste oktober tweeduizend zeven.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Bruxelas, em trinta e um de Outubro de dois mil e sete.
Întocmit la Bruxelles, la treizeci și unu octombrie două mii șapte.
V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícsedem.
V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč sedem.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober tjugohundrasju.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

За Кралство Тайланд
Por el Reino de Tailandia
Za Thajské královstvi
På Kongeriget Thailands vegne
Für das Königreich Thailand
Tai Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Ταϊλάνδης
For the Kingdom of Thailand
Pour le Royaume de Thaïlande
Per il Regno di Tailandia
Taizemes Karalistes vārdā
Tailando Karalystės vardu
a Thaiföldi Királyság részéről
Għar-Renju tat-Tajlandja
Voor het Koninkrijk Thailand
W imieniu Królestwa Tajlandii
Pelo Reino da Tailândia
Pentru Regatul Thailandei
Za Thajské královstvo
Za Kraljevino Tajsko
Thaimaan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Thailands vägnar
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NÕUKOGU OTSUS,
10. detsember 2007,
makromajandusliku finantsabi andmise kohta Liibanonile
(2007/860/EÜ)
2006. aasta juuli-augusti sõjalise konflikti tagajärjel veelgi
suurenenud riigivõlast ja 2007. aasta maksebilansi tasakaalu eeldatavast halvenemisest.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 308,
(6)

Liibanoni ametiasutused on taotlenud soodsat finantsabi
rahvusvahelistelt finantseerimisasutustelt, ühenduselt ja
teistelt kahepoolsetelt rahastajatelt. Peale Rahvusvahelise
Valuutafondi ja Maailmapanga eraldatud vahendite tuleb
katta oluline puudujääk, et tasakaalustada riigi maksebilanssi, tugevdada riigi rahandust, vähendada riigivõlga ja
toetada ametiasutuste rakendatavate reformidega seotud
poliitiliste eesmärkide saavutamist.

(7)

Liibanon on maailma üks suurima võlakoormusega riik,
kelle võlakoormus on jõudnud kriitilise piirini. Kõnealuseid asjaolusid arvestades tuleks Liibanonile anda toetuse
ja laenu kombineeritud vormis ühenduse abi, mis on
asjakohane meede, et aidata abi saavat riiki selles kriitilises olukorras.

(8)

Selleks et tagada käesoleva finantsabiga seotud ühenduse
finantshuvide tõhus kaitse, peab Liibanon võtma kohased
meetmed antud abiga seotud pettuse, korruptsiooni ja
eeskirjade eiramise ärahoidmiseks ja selle vastu võitlemiseks, samuti tuleb sätestada, et abi kasutamist kontrollib
komisjon ja auditeerib kontrollikoda.

(9)

Finantsabi andmisega ei piirata eelarvepädeva institutsiooni volitusi.

(10)

Kõnealust abi peaks haldama komisjon, konsulteerides
majandus- ja rahanduskomiteega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

pärast konsulteerimist majandus- ja rahanduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liibanoni ametiasutused võtsid 4. jaanuaril 2007 vastu
sotsiaal-majanduslike reformide tervikliku programmi,
mis hõlmab samaaegselt eelarve-, struktuuri- ja sotsiaalmeetmeid, seades valitsuse tegevuse prioriteedid keskpikas perspektiivis.

(2)

Liibanon ühelt poolt ning Euroopa Ühendus ja tema liikmesriigid teiselt poolt sõlmisid assotsiatsioonilepingu, (1)
mis jõustus 1. aprillil 2006.

(3)

Liibanoni ametiasutused on võtnud endale sihiks majanduse stabiliseerimise ja struktuurireformide rakendamise,
mida Rahvusvaheline Valuutafond toetab konfliktijärgse
hädaabi programmi (EPCA) kaudu, mis kiideti heaks 9.
aprillil 2007.

(4)

Liibanoni ja Euroopa Liidu vaheliste suhete arendamise
aluseks on Euroopa naabruspoliitika, mille eesmärk on
tagada sügavam majanduslik integratsioon. Euroopa Liit
ja Liibanon on kokku leppinud Euroopa naabruspoliitika
tegevuskava suhtes, milles on seatud ELi ja Liibanoni
vaheliste suhete ja seonduvate meetmete eesmärgid keskpikas perspektiivis.

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
(5)

Liibanon vajab olulist rahastamist, mis on tingitud
avaliku sektori finantsseisundi halvenemisest, sealhulgas

(1) ELT L 143, 30.5.2006, lk 2.

1.
Ühendus annab Liibanonile kuni 80 miljonit eurot finantsabi, et toetada Liibanoni sõjajärgseid ülesehitustöid ja majanduse
jätkusuutikku taastamist ning seeläbi leevendada valitsuse
majandusprogrammi rakendamisel tekkivaid rahalisi raskusi.
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Võttes arvesse Liibanoni suurt võlakoormust, koosneb ühenduse
finantsabi 50 miljoni euro suurusest laenust ja kuni 30 miljoni
euro suurusest toetusest.
2.
Ühenduse finantsabi andmist haldab komisjon, konsulteerides majandus- ja rahanduskomiteega ning järgides Rahvusvahelise Valuutafondi ja Liibanoni vahel sõlmitud kokkuleppeid.
3.
Ühenduse finantsabi antakse kaheks aastaks alates esimesest päevast pärast käesoleva otsuse jõustumist. Kui olukord
seda nõuab, võib komisjon pärast majandus- ja rahanduskomiteega konsulteerimist siiski otsustada abiperioodi maksimaalselt
ühe aasta võrra pikendada.
Artikkel 2
1.
Komisjonil on volitused, et leppida pärast majandus- ja
rahanduskomiteega konsulteerimist Liibanoni ametiasutustega
kokku ühenduse finantsabiga seotud majanduspoliitikas ja
finantstingimustes, mis sätestatakse vastastikuse mõistmise
memorandumis ning toetus- ja laenulepingus. Kõnealused tingimused on kooskõlas artikli 1 lõikes 2 osutatud kokkulepetega.
2.
Ühenduse finantsabi kasutamise ajal kontrollib komisjon
Liibanoni rahastamiskorra, haldusmenetluste ning sise- ja väliskontrollimehhanismide usaldusväärsust, mis on oluline selle abi
seisukohast.
3.
Komisjon kontrollib korrapäraselt, kas Liibanoni majanduspoliitika on kooskõlas käesoleva abi eesmärkidega ja kas
kokkulepitud majanduspoliitikat ja finantstingimusi täidetakse
nõuetekohaselt. Seejuures teeb komisjon tihedat koostööd
Bretton Woodsi institutsioonidega ja vajaduse korral majandusja rahanduskomiteega.
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3.
Lisaks, teine ja kolmas osamakse tehakse Rahvusvahelise
Valuutafondi toetatava majandusprogrammi ning EL-Liibanoni
Euroopa naabruspoliitika tegevuskava ning kõigi muude komisjoniga kokku lepitud ja artikli 2 lõikes 1 sätestatud meetmete
rahuldava rakendamise alusel ning mitte enne ühe kvartali
möödumist eelmise osamakse tegemisest.
4.
Summad kantakse üle Banque du Libani üksnes Liibanoni
rahastamisvajaduse rahuldamiseks.
Artikkel 4
Ühenduse finantsabi rakendamine toimub vastavalt 25. juuni
2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat
finantsmäärust, (1) ja selle rakenduseeskirjadele. Liibanoni
ametiasutustega sõlmitavas vastastikuse mõistmise memorandumis ning toetus- ja laenulepingus sätestatakse Liibanoni
võetavad asjakohased meetmed käesoleva abiga seotud pettuse,
korruptsiooni ja muu eeskirjade eiramise vältimiseks ja selle
vastu võitlemiseks. Samuti sätestatakse memorandumis komisjoni, kaasa arvatud Euroopa Pettustevastase Ameti teostatav
kontroll koos õigusega viia läbi kohapealset kontrolli ja inspekteerimist ning vajaduse korral Euroopa Kontrollikoja teostatav
kohapealne audit.
Artikkel 5
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule iga aasta
31. augustiks aruande, milles antakse hinnang käesoleva otsuse
rakendamise kohta eelnenud aastal. Aruandes käsitletakse seost
artikli 2 lõikes 1 sätestatud poliitikatingimuste, Liibanoni majandusliku ja eelarvelise tulemuslikkuse ning komisjoni otsuse vahel
maksta välja abi osamaksed.
Artikkel 6
Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3
1.
Komisjon eraldab ühenduse finantsabi Liibanonile maksimaalselt kolme osamaksena.
2.
Iga osamakse väljamaksmise aluseks on Rahvusvahelise
Valuutafondi toetatava majandusprogrammi rahuldav rakendamine.

Brüssel, 10. detsember 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
L. AMADO

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ,
Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
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NÕUKOGU OTSUS,
10. detsember 2007,
Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingule, millega
muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise
lepingut, allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta
(2007/861/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lausega,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

Artikkel 2
Kirjavahetuse vormis lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1.
jaanuarist 2008 vastastikkuse põhimõtte alusel kuni selle ametliku sõlmimiseni.
Kirjavahetuse vormis sõlmitava lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

ning arvestades järgmist:
Artikkel 3
(1)

(2)

(3)

Komisjon on ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi kirjavahetuse vormis lepingu üle, mis käsitleb olemasoleva
Valgevene Vabariigiga sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingu ja protokollide (milles on kohandatud koguselisi piirnorme) pikendamist ühe aasta võrra.
Kõnealust kirjavahetuse vormis lepingut tuleks ajutiselt
kohaldada alates 1. jaanuarist 2008 kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni, tingimusel et
Valgevene Vabariik omalt poolt samuti lepingut ajutiselt
kohaldab.
Kirjavahetuse vormis lepingule tuleks ühenduse nimel alla
kirjutada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.
Kui Valgevene Vabariik ei täida kirjavahetuse vormis
lepingu alapunkti 2.4, vähendatakse 2008. aasta kvoote 2007.
aastal kohaldatud tasemeteni.
2.
Otsus lõike 1 rakendamise kohta võetakse vastu nõukogu
12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate
tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade
kohta) (1) artiklis 17 osutatud menetluse kohaselt.
Artikkel 4
Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
See jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Artikkel 1
Käesolevaga antakse nõukogu eesistujale õigus määrata isikud,
kes on volitatud ühenduse nimel alla kirjutama Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis
lepingule (eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval),
millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi
vahelist tekstiiltoodetega kauplemise lepingut.

Brüssel, 10. detsember 2007
Nõukogu nimel
eesistuja
L. AMADO

(1) EÜT L 275, 8.11.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1217/2007 (ELT L 275, 19.10.2007, lk 16).
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Kirjavahetuse vormis
LEPING
Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja
Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut
A. Euroopa Ühenduse kiri
Lugupeetud …
1.

Mul on au viidata 1. aprillil 1993 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele
tekstiiltoodetega kauplemise lepingule, viimati muudetud ja pikendatud 27. oktoobril 2006 parafeeritud
kirjavahetuse vormis lepinguga (edaspidi „leping”).

2.

Pidades silmas lepingu lõppemist 31. detsembril 2007 ja kooskõlas lepingu artikli 19 lõikega 1 lepivad
Euroopa Ühendus ja Valgevene Vabariik kokku lepingu kehtivuse pikendamises veel ühe aasta võrra,
arvestades järgmisi muudatusi ja tingimusi:

2.1. Lepingu artikli 19 lõike 1 tekst asendatakse järgmisega:
„Käesolev leping jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on
teatanud teineteisele lepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Seda kohaldatakse 31.
detsembrini 2008.”
2.2. II lisa, milles on esitatud koguselised piirmäärad ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse,
asendatakse käesoleva kirja 1. liitega.
2.3. Protokolli C lisa, milles on esitatud koguselised piirnormid ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa
Ühendusse pärast välistöötlemistehinguid (OPT) Valgevene Vabariigis, asendatakse ajavahemikus 1.
jaanuar 2008 kuni 31. detsember 2008 käesoleva kirja 2. liitega.
2.4. Euroopa Ühendusest pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordile Valgevene Vabariiki kohaldatakse 2008.
aastal tollimakse, mis ei tohi ületada 11. novembril 1999 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene
Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu 4. liites 2003. aasta jaoks ette nähtud tollimakse.
Kui neid määrasid ei kohaldata, on ühendusel õigus kuni lepinguperioodi lõpuni taaskehtestada
proportsionaalselt 2007. aastal kohaldatud koguseliste piirnormide tasemed, mis on kindlaks määratud
27. oktoobril 2006 parafeeritud kirjavahetuses.
3.

Euroopa Ühendus ja Valgevene kinnitavad kokkulepet alustada hiljemalt kuus kuud enne käesoleva
lepingu kehtivusaja lõppemist konsultatsioone uue lepingu võimaliku sõlmimise üle.

4.

Kui Valgevene Vabariik peaks enne käesoleva lepingu lõppemist saama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks, kohaldatakse alates Valgevene Vabariigi WTO liikmeks saamise kuupäevast
WTO lepinguid ja eeskirju.

5.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub eespool esitatuga. Kui Te annate oma kinnituse, jõustub käesolev kirjavahetuse vormis leping selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale,
mil lepinguosalised on teineteisele teatanud vajalike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest. Seni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates 1. jaanuarist 2008 vastastikkuse põhimõtte alusel.

Lugupidamisega

Euroopa Ühenduse nimel
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1. liide
„II LISA
Valgevene

I A rühm

I B rühm

II A rühm

II B rühm

III A rühm

III B rühm

IV rühm

Kategooria

Ühik

Kvoot alates 1. jaanuarist 2008

1

Tonnid

1 586

2

Tonnid

7 307

3

Tonnid

242

4

1 000 tükki

1 839

5

1 000 tükki

1 105

6

1 000 tükki

1 705

7

1 000 tükki

1 377

8

1 000 tükki

1 160

9

Tonnid

363

20

Tonnid

329

22

Tonnid

524

23

Tonnid

255

39

Tonnid

241

12

1 000 paari

5 959

13

1 000 tükki

2 651

15

1 000 tükki

1 726

16

1 000 tükki

186

21

1 000 tükki

930

24

1 000 tükki

844

26/27

1 000 tükki

1 117

29

1 000 tükki

468

73

1 000 tükki

329

83

Tonnid

184

33

Tonnid

387

36

Tonnid

1 312

37

Tonnid

463

50

Tonnid

207

67

Tonnid

359

74

1 000 tükki

377

90

Tonnid

208

115

Tonnid

322

117

Tonnid

2 543

118

Tonnid

471”

L 337/116

ET

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

Liide 2
„PROTOKOLLI C LISA
Kategooria

Ühik

Alates 1. jaanuarist 2008

4

1 000 tükki

6 190

5

1 000 tükki

8 628

6

1 000 tükki

11 508

7

1 000 tükki

8 638

8

1 000 tükki

2 941

12

1 000 tükki

5 815

13

1 000 tükki

911

15

1 000 tükki

5 044

16

1 000 tükki

1 027

21

1 000 tükki

3 356

24

1 000 tükki

864

26/27

1 000 tükki

4 206

29

1 000 tükki

1 705

73

1 000 tükki

6 535

83

Tonnid

74

1 000 tükki

868
1 140”
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B. Valgevene Vabariigi valitsuse kiri
Lugupeetud …
Mul on au teatada, et sain kätte Teie … kirja, mille sisu on järgmine:
„Lugupeetud …
1.

Mul on au viidata 1. aprillil 1993 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele
tekstiiltoodetega kauplemise lepingule, viimati muudetud ja pikendatud 27. oktoobril 2006 parafeeritud kirjavahetuse vormis lepinguga (edaspidi „leping”).

2.

Pidades silmas lepingu lõppemist 31. detsembril 2007 ja kooskõlas lepingu artikli 19 lõikega 1
lepivad Euroopa Ühendus ja Valgevene Vabariik kokku lepingu kehtivuse pikendamises veel ühe
aasta võrra, arvestades järgmisi muudatusi ja tingimusi:

2.1. Lepingu artikli 19 lõike 1 tekst asendatakse järgmisega:
„Käesolev leping jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on
teatanud teineteisele lepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Seda kohaldatakse31. detsembrini 2008.”
2.2. II lisa, kus on esitatud koguselised piirmäärad ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse, asendatakse käesoleva kirja 1. liitega.
2.3. Protokolli C lisa, milles on esitatud koguselised piirnormid ekspordile Valgevene Vabariigist
Euroopa Ühendusse pärast välistöötlemistehinguid (OPT) Valgevene Vabariigis, asendatakse ajavahemikus 1. jaanuar 2008 kuni 31. detsember 2008 käesoleva kirja 2. liitega.
2.4. Euroopa Ühendusest pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordile Valgevene Vabariiki kohaldatakse
2008. aastal tollimakse, mis ei tohi ületada 11. novembril 1999 parafeeritud Euroopa Ühenduse
ja Valgevene Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu 4. liites 2003. aasta jaoks ette nähtud
tollimakse.
Kui neid määrasid ei kohaldata, on ühendusel õigus kuni lepinguperioodi lõpuni taaskehtestada
proportsionaalselt 2007. aastal kohaldatud koguseliste piirnormide tasemed, mis on kindlaks
määratud 27. oktoobril 2006 parafeeritud kirjavahetuses.
3.

Euroopa Ühendus ja Valgevene kinnitavad kokkulepet alustada hiljemalt kuus kuud enne käesoleva
lepingu kehtivusaja lõppemist konsultatsioone uue lepingu võimaliku sõlmimise üle.

4.

Kui Valgevene Vabariik peaks enne käesoleva lepingu lõppemist saama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks, kohaldatakse alates Valgevene Vabariigi WTO liikmeks saamise
kuupäevast WTO lepinguid ja eeskirju.

5.

Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub eespool esitatuga. Kui Te annate oma
kinnituse, jõustub käesolev kirjavahetuse vormis leping selle kuu esimesel päeval, mis järgneb
kuupäevale, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud vajalike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest. Seni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates 1. jaanuarist 2008 vastastikkuse põhimõtte
alusel.

Lugupidamisega”
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Mul on au kinnitada, et minu valitsus nõustub Teie kirja sisuga.

Lugupidamisega

Valgevene Vabariigi valitsuse nimel
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KOMISJON
KOMISJONI OTSUS,
13. detsember 2007,
millega muudetakse otsust 2006/805/EÜ Ungaris ja Slovakkias sigade klassikalise katku suhtes
võetavate loomatervishoiualaste tõrjemeetmete osas
(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6158 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/862/EÜ)
Ungaris. Pidades silmas seda epidemioloogilist teavet,
tuleks muuta Slovakkia ja Ungari nende piirkondade
loetelu, kus kohaldatakse klassikalise sigade katku tõrjemeetmeid, et lisada need piirkonnad loetelusse.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi
90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses
teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

(3)

Slovakkias on olukord seoses sigade klassikalise katku
esinemisega märgatavalt paranenud järgmistes veterinaarja toiduameti ringkondades: Trenčín (Trenčíni ja Bánovce
nad Bebravou ringkondades), Prievidza (Prievidza ja Partizánske ringkondades) ja Púchov (ainult Ilava ringkonnas).
Seepärast ei pea nende alade suhtes enam otsuses
2006/805/EÜ sätestatud meetmeid kohaldama.

(4)

Ühenduse õigusaktide läbipaistvuse tagamiseks tuleb
asendada otsuse 2006/805/EÜ lisas esitatud asjaomaste
liikmesriikide või nende piirkondade nimekiri käesoleva
otsuse lisas esitatud tekstiga.

(5)

Seetõttu tuleks otsust 2006/805/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi
89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses
kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (2) eriti selle
artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Komisjoni 24. novembri 2006. aasta otsus 2006/805/EÜ
(loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade
klassikalise katkuga teatavates liikmesriikides) (3) võeti
vastu teatavates liikmesriikides esinenud sigade klassikalise katku puhangute tõttu. Kõnealuse otsusega kehtestatakse teatavad sigade klassikalise katku tõrjemeetmed
nendes liikmesriikides.

Slovakkia on komisjoni teavitanud kõnealuse haiguse
hiljutisest arengust metssigadel ja selle haiguse esinemisest Nové Zámky ringkonnas, mis piirneb Komárno ja
Levice ringkondadega Slovakkias ja Pesti maakonnaga

(1) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT
L 315, 19.11.2002, lk 14).
(2) EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT
L 157, 30.4.2004, lk 33).
(3) ELT L 329, 25.11.2006, lk 67. Otsust on viimati muudetud otsusega
2007/631/EÜ (ELT L 255, 29.9.2007, lk 45).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2006/805/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas
esitatud tekstiga.

L 337/120

ET

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 13. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU
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LISA
„LISA
I OSA
1. Saksamaa
A. Rheinland-Pfalz
a) Ahrweileri kreis: Adenau ja Altenahri haldusüksused;
b) Dauni kreis: Obere Kylli ja Hillesheimi haldusüksused; Dauni haldusüksuses järgmised paikkonnad: Betteldorf,
Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ja Kirchweiler; Kelbergi haldusüksuses järgmised paikkonnad: Beinhausen,
Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach,
Neichen, Nitz, Reimerath ja Welcherath; Gerolsteini haldusüksuses järgmised paikkonnad: Berlingen, Duppach,
Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ja Rockeskyll ning Gerolsteini linn;
c) Bitburg-Prümi kreis: Prümi haldusüksuses järgmised paikkonnad: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf,
Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ja Weinsheim.
B. Nordrhein-Westfalen
a) Euskircheni kreis: Münstereifeli, Mechernichi ja Schleideni linnad ning järgmised paikkonnad: Billig, Euenheim,
Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder,
Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen (Euskircheni linnas) ning Blankenheimi, Dahlemi, Hellenthali, Kalli ja Nettersheimi haldusüksused;
b) Rhein-Siegi kreis: Meckenheimi ja Rheinbachi linnad, Wachtbergi haldusüksus ja järgmised paikkonnad:
Witterschlick, Volmershofen ja Heidgen (Alfteri haldusüksuses) ning Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttali haldusüksuses);
c) Aacheni linn: ala maanteedest A4, A544 ja Bundesstrassest B1 lõuna pool;
d) Bonni linn: ala Bundesstrassest 56 ja maanteest A 565 (Bonn-Endenichist Bonn-Poppelsdorfi) lõuna pool ja
Bundesstrassest 9 edela pool;
e) Aacheni kreis: Monschau ja Stolbergi linnad ning Simmerathi ja Roetgeni haldusüksused;
f) Düreni kreis: Heimbachi ja Nideggeni linnad, Hürtgenwaldi ja Langerwehe haldusüksused.
2. Prantsusmaa
Bas-Rhin’i departemangu ja Moselle’i territoorium, mis asub Reini jõest ja Rein-Marne’i kanalist lääne pool, maanteest
A4 põhja pool, Sarre’i jõest ida pool ning Saksamaa piirist ja Holtzheimi, Lingolsheimi ja Eckbolsheimi haldusüksustest
lõuna pool.
II OSA
1. Ungari
Nógrádi ja Pesti maakondade territooriumid, mis asuvad Doonau jõest põhja ja ida pool, Slovakkia piirist lõuna pool ja
Nógrádi maakonna piirist lääne pool ja maanteest E 71 põhja pool.
2. Slovakkia
Järgmiste veterinaar- ja toiduameti ringkondade territooiumid: Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomi, Žarnovica ja
Banská Štiavnica ringkonnad), Zvolen (Zvoleni, Krupina ja Detva ringkonnad), Lučenec (Lučeneci jaPoltár ringkonnad),
Veľ ký Krtíš (Veľ ký Krtíš ringkond), Komárno (territoorium, mis asub kiirteest 64 ida pool, Unagri piirist põhja pool
ja Nové Zámky ringkonnast põhja pool), Nové Zámky (territoorium, mis asub Komárno ringkonnast ida pool ja
kiirteest 64 ida pool, kiirteest 75 lõuna pool ja Ungari piirist põhja pool) ja Levice (territoorium, mis asub Nové
Zámky ringkonnast ida pool ja kiirteest 66 (E77) ida pool, kiirteest 75 lõuna pool, Ungari piirist põhja pool ja Veľký
Krtíši ringkonnast lääne pool).
III OSA
1. Bulgaaria:
kogu Bulgaaria territoorium.”
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KOMISJONI OTSUS,
14. detsember 2007,
millega lubatakse Ühendkuningriigi taotletud Põhja-Iirimaad käsitlev erand nõukogu direktiivi
91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest
rakendamisel
(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6281 all)
(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2007/863/EÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Õigusakt (the Nitrates Action Programme Regulations
(Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No 489)),
millega rakendatakse direktiivi 91/676/EMÜ, on vastu
võetud ning kehtib ka taotletud erandi suhtes.

(5)

Põllumajanduses fosfori kasutamist käsitlevas õigusaktis
(The Phosphorus (Use in Agriculture) Regulations (Northern
Ireland) 2006) on sätestatud meetmed fosfaatväetiste
kasutamiseks põllumajandusmaal, et vältida vee reostamist. Kõnealuste määrustega keelatakse keemiliste väetiste
kasutamine, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et asjaomase koguse kasutamine ei ületa põllukultuuride väetisevajadust; sel juhul on vaja muu hulgas hinnata mullaviljakust keemilise analüüsi teel.

(6)

Vee kohta esitatud kvaliteediandmetest nähtub, et PõhjaIirimaa veekogude nitraadisisaldus on üldiselt väike.
2005. aastal oli 71 % seirekohtadest keskmine nitraadisisaldus põhjavees alla 20 mg/l ja nitraadisisaldus üle 50
mg/l registreeriti ainult kuni 7 % proovivõtukohtadest.
Jõgede veekvaliteedi andmetest nähtus, et 2005. aastal
oli keskmine nitraadisisaldus 99 % proovivõtukohtades
alla 20 mg/l ning üheski seirejaamas ei ületanud nitraadisisaldus 50 mg/l. Kõikides suuremates järvedes oli keskmine nitraadisisaldus alla 10 mg/l.

(7)

Nitraatide direktiivi rakendamise kolmanda aruande
kohaselt oli 72 % põhjavee seirekohtadest nitraadisisaldus
ajavahemikul 1999–2003 stabiilne või vähenemissuundumusega; nitraadisisaldus pinnavees oli 87 % pinnavee
seirekohtade puhul stabiilne või vähenemissuundumusega.

(8)

Direktiivi 91/676/EMÜ artikli 3 lõike 5 kohaselt kohaldatakse õigusakti „The Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006” kogu Põhja-Iirimaa territooriumil.

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi
91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest
lähtuva nitraadireostuse eest, (1) eriti selle III lisa punkti 2
kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui sõnnikukogus, mida liikmesriik kavatseb igal aastal
hektari kohta maale laotada, erineb direktiivi
91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimeses lauses
ja selle alapunktis a osutatust, peab see kogus olema
selline, mis ei piira kõnealuse direktiivi artiklis 1 osutatud
eesmärkide saavutamist, ning seda tuleb põhjendada
objektiivsete kriteeriumide abil, milleks käesoleval juhul
on näiteks pikad kasvuperioodid ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid.

(2)

Ühendkuningriik esitas 10. augustil 2007 komisjonile
taotluse Põhja-Iirimaad käsitleva erandi lubamiseks direktiivi 91/676/EMÜ III lisa punkti 2 kolmandast lõigust.

(3)

Taotletud erand käsitleb Ühendkuningriigi kavatsust
lubada Põhja-Iirimaa rohumaapõhistes põllumajandusettevõtetes kasutada kuni 250 kg loomasõnnikupõhist
lämmastikku hektari kohta aastas. Erand peaks hõlmama
ligikaudu 732 põllumajandusettevõtet Põhja-Iirimaal ehk
2,7 % kõikidest põllumajandusettevõtetest, 4 % kasutatud
põllumajandusmaast ja 5 % loomühikutest.

(1) EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT
L 284, 31.10.2003, lk 1).
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Loomade arv ja keemiliste väetiste kasutamine on viimase
kümne aasta jooksul vähenenud. Veiste, sigade ja
lammaste arv on vähenenud ajavahemikul 1995–2005
vastavalt 2 %, 36 % ja 22 %. Keemilise lämmastikväetise
kasutamine on vähenenud 41 % ajavahemikul
1999–2005 ning 2005. aastal oli kasutamise määr 89
kg lämmastikku hektari kohta aastas; fosfaatväetise kasutamine vähenes samal ajavahemikul 49 % võrra ja 2005.
aastal kasutati fosforit keskmiselt 7 kg hektari kohta.
Riigi tasandil vähenes lämmastiku ülejääk 1995. aasta
159 kg-lt hektari kohta 2005. aastaks 124 kg-le hektari
kohta.
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(Northern Ireland) 2006”, mis kehtib Põhja-Iirimaal ajavahemikul 2007–2010.

(16)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
direktiivi 91/676/EMÜ artikli 9 alusel moodustatud
nitraatide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
(10)

Suure sademete hulga ja halva äravooluga maa ülekaalu
tõttu on Põhja-Iirimaal 93 % põllumajandusmaast
rohumaa, millest suur osa on liigitatud rohumaaviljeluseks sobivate maade hulka. Takistatud äravoolu tõttu on
suuremal osal Põhja-Iirimaa muldadest suhteliselt tugev
võimaliku denitrifikatsiooni oht, mis vähendab nitraadisisaldust pinnases ja seetõttu ka leostuda võiva nitraadi
kogust.

Ühendkuningriigi 10. augusti 2007. aasta kirjas taotletud PõhjaIirimaad käsitlev erand, mille eesmärk on lubada direktiivi
91/676/EMÜ III lisa punkti 2 teise lõigu esimese lause ja
alapunktiga a ette nähtud kogusest suuremat kogust loomasõnnikut, tehakse käesolevas otsuses esitatud tingimuste täitmise
korral.

Artikkel 2
Mõisted
(11)

(12)

Põhja-Iirimaal haritakse 70 % maast ekstensiivselt ning
45 % kogu maast haritakse põllumajanduse keskkonnaprogrammide alusel.

Põhja-Iirimaa kliima, millele on iseloomulik ühtlane sademete hulk kogu aasta vältel ja suhteliselt väike temperatuuri kõikumine, soodustab suhteliselt pikka rohukasvuperioodi, mis ulatub 270 päevast aastas idapoolsel rannikualal 260 päevani aastas keskosa tasandikel, kus maad
aktiivselt korraldatakse ja haritakse.

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) rohumaapõhised põllumajandusettevõtted – ettevõtted, kus 80 %
või rohkem põllumajandusmaast, millele sõnnikut laotatakse,
on rohumaa;

b) rohusööjad kariloomad – veised (välja arvatud piimvasikad),
lambad, hirved, kitsed ja hobused;

c) rohumaa – ajutine või püsirohumaa (ajutine rohumaa on
tavaliselt kasutuses vähem kui neli aastat).

(13)

(14)

(15)

Esitatud tõendavatest dokumentidest ilmneb, et kavandatav kogus 250 kg rohusööjate kariloomade sõnniku
põhist lämmastikku aastas hektari kohta rohumaapõhistes põllumajandusettevõtetes on põhjendatud selliste
objektiivsete kriteeriumidega nagu pikad kasvuperioodid
ja suure lämmastikuvajadusega põllukultuurid.

Komisjon leiab pärast taotluse läbivaatamist, et kavandatav kogus 250 kg hektari kohta aastas ei piira direktiivi
91/676/EMÜ eesmärkide saavutamist, kui täidetakse
teatavad ranged tingimused.

Käesolevat otsust tuleks kohaldada tandemina koos õigusaktiga „The Nitrates Action Programme Regulations

Artikkel 3
Reguleerimisala
Käesolevat otsust kohaldatakse iga üksikjuhtumi suhtes eraldi,
kui artiklites 4, 5 ja 6 rohumaapõhiste põllumajandusettevõtete
kohta esitatud tingimused on täidetud.

Artikkel 4
Iga-aastane luba ja kohustused
1.
Erandit kohaldada soovivad põllumajandustootjad esitavad
pädevatele asutustele igal aastal sellekohase taotluse.

2.
Koos lõikes 1 osutatud aastase taotlusega võtavad nad
endale kirjalikult kohustuse täita artiklites 5 ja 6 sätestatud
tingimusi.

L 337/124

ET

Euroopa Liidu Teataja

3.
Pädevad ametiasutused tagavad, et kõik eranditaotlused
esitatakse halduskontrolliks. Kui lõikes 1 osutatud taotlustele
tehtud riiklike ametiasutuste kontrollist selgub, et artiklites 5
ja 6 sätestatud tingimused ei ole täidetud, teavitatakse sellest
taotluse esitajat. Sel juhul loetakse taotlus tagasilükatuks.
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g) sõnnikust saadava lämmastiku ja fosfori kasutamine igal
põllul (põllukultuuri ja pinnasetüübi poolest samalaadsed
põllumajandusettevõtte maatükid);

h) lämmastiku ja fosfori kasutamine koos keemiliste ja muude
väetistega igal põllul.

Artikkel 5
Sõnniku ja muude väetiste laotamine
1.
Rohusööjate kariloomade sõnniku kogus, mida igal aastal
rohumaapõhistes põllumajandusettevõtetes maale laotatakse,
sealhulgas loomade enda poolt, ei ületa sõnnikukogust, mis
sisaldab 250 kg lämmastikku hektari kohta, kui lõigetes 2–8
esitatud tingimused on täidetud.

2.
Lämmastiku üldkogused ei ületa asjaomase põllukultuuri
eeldatavat väetisevajadust ning nende puhul võetakse arvesse
maapinnast saadavat lämmastikku.

3.
Iga põllumajandusettevõte koostab väetamiskava, milles
on kirjeldatud põllumajandusmaa külvikorda ja sõnniku ning
lämmastik- ja fosfaatväetiste kavandatud kasutamist. Kava on
põllumajandusettevõttes saadaval hiljemalt iga kalendriaasta 1.
märtsiks.

Väetamiskava sisaldab järgmist:

a) kariloomade arv, lauda ja ladustamissüsteemi kirjeldus, sealhulgas olemasoleva sõnnikuhoidla maht;

Vastavuse tagamiseks kavade ja põllumajandustegevuse vahel
vaadatakse kavad läbi hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast
põllumajandustegevuse muudatusi.

4.
Iga põllumajandusettevõte peab väetamisarvestust, kaasa
arvatud reovee majandamise ja fosforiheidetega seotud teave.
See edastatakse pädevale ametiasutusele iga kalendriaasta kohta.

5.
Iga üksikut erandit kohaldav rohumaapõhine põllumajandusettevõte on nõus artikli 4 lõikes 1 osutatud taotluse, väetamiskava ja väetamisarvestuse kontrollimisega.

6.
Igas üksikut erandit kohaldavas põllumajandusettevõttes
viiakse kõikidel külvikorra ja pinnase omaduste suhtes samalaadsetel maa-aladel vähemalt üks kord nelja aasta jooksul läbi
analüüs lämmastiku ja fosfori sisaldumise kohta pinnases. Iga
viie hektari põllumajandusmaa kohta tuleb teha vähemalt üks
analüüs.

7.

Sõnnikut ei või laotada sügisel enne rohumaa harimist.

b) põllumajandusettevõttes toodetud lämmastikku sisaldava
sõnniku (välja arvatud lauda- ja laokaod) ja fosforit sisaldava
sõnniku arvestus;

c) iga põllukultuuri külvikord ja kasvuala koos skemaatilise
kaardiga, millel on märgitud iga põllu asukoht;

d) põllukultuuride eeldatav lämmastiku- ja fosforivajadus;

8.
Iga üksikut erandit kohaldav rohumaapõhine põllumajandusettevõte tagab, et fosfori tasakaal, mis on arvutatud käesoleva
otsuse artikli 7 lõike 2 kohaselt pädeva asutuse poolt kehtestatud meetodi kohaselt, ei ületa ülejääki 10 kg hektari kohta
aastas.

Artikkel 6
Maaharimine

e) põllumajandusettevõttest või
tarnitava sõnniku kogus ja liik;

põllumajandusettevõttesse

f) lämmastiku ja fosforiga seotud pinnaseanalüüsid, kui need
on olemas;

Põllumajandusettevõtetes sõnniku laotamiseks olemasolevast
alast on 80 % või rohkem rohumaa. Üksikut erandit kohaldavad
põllumajandustootjad võtavad järgmised meetmed:

a) ajutine rohumaa küntakse kevadel;
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b) sisseküntud rohumaale järgneb kõikidel pinnasetüüpidel
suure lämmastikunõudlusega põllukultuur;

fosforisisalduse kohta vees, mis voolab juuretasandilt põhja- ja
pinnavette.

c) külvikorrad ei sisalda liblikõielisi ega muid õhulämmastikku
siduvaid taimi. See ei kehti siiski ristiku suhtes rohumaal, kus
ristiku osakaal on väiksem kui 50 %, ega heintaimede allakülviga teravilja ja herne suhtes.

5.
Kõige ohualtimate järvede läheduses asuvate põllumajanduslike valgalade puhul tehakse tugevdatud veekontrolli.

Artikkel 7
Muud meetmed
1.
Selle erandi kasutamine ei piira ühenduse teiste keskkonnaalaste õigusaktide järgimiseks vajalike meetmete kohaldamist.

2.
Pädevad ametiasutused kehtestavad ja esitavad komisjonile
üksikasjaliku korra fosfori tasakaalu arvutamiseks erandeid
kohaldavates põllumajandusettevõtetes, võttes arvesse fosfaatide
sisendit kontsentraadist, söödast ja väetistest ning selle väljundit
toodetesse (elusloomad, liha ja muud loomsed saadused),
söödasse ja põllukultuuridesse.

Artikkel 8

6.
Erandi kohaldamisperioodi lõpuks tehakse uuring, et
koguda üksikasjalikku teaduslikku teavet intensiivselt haritavate
rohumaade kohta, et parandada toitainete kasutamist. Kõnealune uuring keskendub toitainete kaotusele, kaasa arvatud
nitraatide leostumine, denitrifikatsiooni/denitrifitseerumise kadudele ja fosfaatide kadudele võrdluspiirkondade intensiivsete
piimatootmissüsteemide puhul.

Artikkel 9
Kontrollimine
1.
Pädev riigiasutus viib läbi halduskontrolle kõikide üksikut
erandit kohaldavate põllumajandusettevõtete suhtes, et hinnata,
kas maa harimisel arvestatakse rohusööjate kariloomade
sõnniku põhise 250 kg lämmastiku ülempiiri hektari kohta
aastas ning kõiki lämmastiku ja fosfori kasutamise maksimaalseid norme ning tingimusi.

Järelevalve
1.
Pädevad ametiasutused koostavad kaardid, millel on
esitatud rohumaapõhiste põllumajandusettevõtete protsent, kariloomade protsent ja üksiku erandi alla kuuluva põllumajandusmaa protsent igas piirkonnas, ning ajakohastavad neid igal
aastal. Nimetatud kaardid esitatakse igal aastal komisjonile ning
esimeseks tähtajaks on 1. mai 2008.

2.
Tegevuskava ja erandiga hõlmatud põllumajandusettevõtete seire toimub põllumajandusettevõtte põllu tasandil ja põllumajanduslikel valgaladel. Võrdlusvalgalad peavad hõlmama eri
pinnasetüüpe, intensiivsuse tasemeid ja väetamismeetodeid.

2.
Kohapealsete kontrollide programmi koostamine põhineb
riskianalüüsil, eelnevate aastate kontrollimiste tulemustel ning
direktiivi 91/676/EMÜ rakendusaktide üldistel pistelistel kontrollimistel. Vähemalt 3 % üksikut erandit kohaldavates põllumajandusettevõtetes viiakse artiklites 5 ja 6 sätestatud tingimustel
läbi kontrolle kohapeal.

Artikkel 10
Aruanded

3.
Vaatlus ja toitaineanalüüs annavad teavet maade kasutamise kohta kohalikul tasandil ning külvikordade ja põllumajandustegevuse kohta üksikut erandit kohaldavates põllumajandusettevõtetes. Neid andmeid saab kasutada nitraatide leostumise
ulatuse ja fosforikadude arvestuseks kindla mudeli põhjal
põldudel, kus kasutatakse kuni 250 kg loomasõnnikupõhist
lämmastikku hektari kohta aastas.

1.
Pädev asutus esitab igal aastal komisjonile seire tulemused
ning põhjaliku aruande vee kvaliteedi muutumise ja hindamismeetodite kohta. Aruanne sisaldab teavet erandi tingimuste
rakendamise hindamise kohta põllumajandusettevõtetes läbiviidava kontrollimise abil ning halduskontrolli ja põldtunnustamise
käigus saadud teavet tingimustele mittevastavate põllumajandusettevõtete kohta. Esimene aruanne edastatakse novembris 2008
ja seejärel igal aastal hiljemalt juunikuus.

4.
Seirekohtadeks olevate põllumajanduslike valgalade hulka
kuuluvate põllumajandusettevõtete madalast põhjaveest, pinnaseveest, äravooluveest ja ojadest saab andmeid lämmastiku- ja

2.
Komisjon võtab kõnealusel viisil saadud tulemusi arvesse
seoses võimaliku uue eranditaotlusega.

L 337/126
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Artikkel 11
Kohaldamine
Käesolevat otsust kohaldatakse 1. detsembri 2006. aasta määruse (Nitrates Action Programme Regulations
(Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No 489)) raames. See kehtib kuni 31. detsembrini 2010.

Artikkel 12
Käesolev otsus on adresseeritud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 14. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Stavros DIMAS

21.12.2007
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KOMISJONI OTSUS,
20. detsember 2007,
millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses teatavate Poola lihasektori
ettevõtetega
(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6490 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/864/EÜ)
kõnealused ettevõtted kustutada üleminekujärgus olevate
ettevõtete nimekirjast.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu,
Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti
selle XII lisa 6. peatüki B jao I alajao punkti 1 alapunkti e,
ning arvestades järgmist:

(4)

Seepärast tuleks 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet
vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmetest on teatatud
toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Poolale on antud üleminekuperiood teatavate 2003. aasta
ühinemisakti XII lisa B liites (1) loetletud ettevõtete osas.
Võimalus kehtestada üleminekuperiood Poola lihatöötlemisettevõtetele aegub 31. detsembril 2007.
2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet on muudetud
komisjoni otsustega 2004/458/EÜ, (2) 2004/471/EÜ, (3)
2004/474/EÜ, (4) 2005/271/EÜ, (5) 2005/591/EÜ, (6)
2005/854/EÜ, (7) 2006/14/EÜ, (8) 2006/196/EÜ, (9)
2006/404/EÜ, (10) 2006/555/EÜ, (11) 2006/935/EÜ, (12)
2007/202/EÜ, (13) 2007443/EÜ (14) ja 2007/555/EÜ. (15)
Vastavalt Poola pädeva asutuse ametlikule avaldusele on
teatavad lihasektori ettevõtted lõpetanud ajakohastamisprotsessi ja on nüüd ühenduse õigusaktidega täielikus
vastavuses. Teatavad ettevõtted on lõpetanud tegevuse,
mille jaoks neile üleminekuperiood anti. Seepärast tuleb

ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT
ELT

C 227 E, 23.9.2003, lk 1392.
L 156, 30.4.2004, lk 52.
L 160, 30.4.2004, lk 56.
L 160, 30.4.2004, lk 74.
L 86, 5.4.2005, lk 13.
L 200, 30.7.2005, lk 96.
L 316, 2.12.2005, lk 17.
L 10, 14.1.2006, lk 66.
L 70, 9.3.2006, lk 80.
L 156, 9.6.2006, lk 16.
L 218, 9.8.2006, lk 17.
L 355, 15.12.2006, lk 105.
L 90, 30.3.2007, lk 86.
L 166, 28.6.2007, lk 24.
L 212, 14.8.2007, lk 3.

Artikkel 1
Käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtted kustutatakse 2003.
aasta ühinemisakti XII lisa B liitest.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

ET
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LISA
Nende ettevõtete nimekiri, mis kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest
Punast liha töötlevate üleminekujärgus ettevõtete nimekiri
Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński

Valget liha töötlevate ettevõtete nimekiri
109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.

Punast liha töötlevate madala tootmisvõimsusega ettevõtete nimekiri
116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna
ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,
ul. Polna 1, 76-200 Słupsk

21.12.2007

21.12.2007
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KOMISJONI OTSUS,
20. detsember 2007,
millega muudetakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet seoses teatavate Poola lihasektori
ettevõtetega
(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6494 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/865/EÜ)
kõnealused ettevõtted kustutada üleminekujärgus olevate
ettevõtete nimekirjast.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu,
Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti
selle XII lisa 6. peatüki B jao I alajao punkti 1 alapunkti e,

(4)

Seepärast tuleks 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet
vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmetest on teatatud
toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Poolale on antud üleminekuperiood teatavate 2003. aasta
ühinemisakti XII lisa B liites (1) loetletud ettevõtete osas.
Võimalus kehtestada üleminekuperiood Poola lihatöötlemisettevõtetele aegub 31. detsembril 2007.
2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liidet on muudetud
komisjoni otsustega 2004/458/EÜ, (2) 2004/471/EÜ, (3)
2004/474/EÜ, (4) 2005/271/EÜ, (5) 2005/591/EÜ, (6)
2005/854/EÜ, (7) 2006/14/EÜ, (8) 2006/196/EÜ, (9)
2006/404/EÜ, (10) 2006/555/EÜ, (11) 2006/935/EÜ, (12)
2007/202/EÜ, (13) 2007/443/EÜ, (14) 2007/555/EÜ (15)
ja 2008/864/EÜ. (16)
Vastavalt Poola pädeva asutuse ametlikule avaldusele on
teatavad lihasektori ettevõtted lõpetanud ajakohastamisprotsessi ja on nüüd ühenduse õigusaktidega täielikus
vastavuses. Teatavad ettevõtted on lõpetanud tegevuse,
mille jaoks neile üleminekuperiood anti. Seepärast tuleb

ELT C 227 E , 23.9.2003, lk 1392.
ELT L 156, 30.4.2004, lk 52.
ELT L 160, 30.4.2004, lk 58.
ELT L 160, 30.4.2004, lk 74.
ELT L 86, 5.4.2005, lk 13.
ELT L 200, 30.7.2005, lk 96.
ELT L 316, 2.12.2005, lk 17.
ELT L 10, 14.1.2006, lk 66.
ELT L 70, 9.3.2006, lk 80.
ELT L 156, 9.6.2006, lk 16.
ELT L 218, 9.8.2006, lk 17.
ELT L 355, 15.12.2006, lk 105.
ELT L 90, 30.3.2007, lk 86.
ELT L 166, 28.6.2007, lk 24.
ELT L 212, 14.8.2007, lk 3.
Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 127.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtted kustutatakse 2003.
aasta ühinemisakti XII lisa B liitest.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Markos KYPRIANOU

ET

L 337/130

Euroopa Liidu Teataja

21.12.2007

LISA
Nimekiri ettevõtetest, mis kustutatakse 2003. aasta ühinemisakti XII lisa B liitest
Punast liha töötlevate üleminekujärgus ettevõtete nimekiri
Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

1

02120206

Zakład Mięsny Sp. jawna D.M. Niebieszczańscy

3

02240301

P.P.H. „HE-MA” Przetwórnia Mięsa

5

06080204

„SŁOMKA” Sp. j. Andrzej Słomka, Waldemar Słomka

6

06080201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bożena i Kazimierz Wójcik

7

06080301

„GIZET” Sp. j. I. Galińska, B. Galińska

8

06020207

PPH „MISA – W” Andrzej Wasąg

10

06070201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „MAX” Sp. j.

12

06180210

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. j. Wrębiak, Witkowski

13

06200203

„Agrozam” Sp. z o.o.

14

06090202

PHU Kowalczykowski Stanisław

15

08040204

Biuro Handlowe „AMBERMAX” Sp. z o.o.

16

08060203

Zakład Masarniczy Stanisław Przewoźny

17

08070201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WARTA”

18

08080201

Zakłady Mięsne „TARGED” Sp. z o.o.

19

08090202

Przedsiębiorstwo „DEREKS” Sp. z o.o.

20

08100101

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Rolvex” Sp. z o.o.

21

08100204

Zakład Masarniczy „Czernicki i syn” Jarosław Czernicki

22

10060308

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

23

10060215

ZMS „ŚCIBIORÓW”

24

10610307

PPU „JUMAR”

25

10030303

Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak

26

10020202

Zakład Przetw. Mięsn. „KONIAREK”

27

10610311

Zakłady Mięsne „Wędzonka”

29

12030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego s.j.

30

12050304

F.P.H.U. „ANGELA” s.j.

31

12060329

„BOREX-BECON” s.j.

32

12060203

Firma „ADOZ”

33

12100304

Firma Produkcyjno-Handlowa Maria i Zbigniew Szubryt Zakład Masarski Biczyce
Dolne

35

12120323

Zakład Przetwórstwa Mięsa, Sp. z o.o., Z. Pr. Chr. „BASO”

36

12180204

„Adam Bąk – Wieprz” Sp. z o.o.

37

12180205

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo J. Tomczyk

38

12180307

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Maciej Szlagor

39

12150304

Zakłady Mięsne „MIŚKOWIEC” s.j.

40

12190104

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Skup i Sprzedaż Ćwierci, Jacek Śliwa

ET

21.12.2007

Euroopa Liidu Teataja

L 337/131

Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

41

12190205

P.P.H.U. „RACHOŃ” s.c.

42

14160205

Zakłady Mięsne „Mazowsze”

43

14160201

Przetwórstwo Mięsne „KOSPOL”

44

14300204

Zakład Masarski „Zbyszko”

45

14190204

Zakład Masarski „Danko”

47

14050201

Zakład Produkcyjno-Handlowy Przetwórstwo Mięsne Zbigniew Pniewski

49

14310306

P.P.H. Hetman A. J. Lucińscy Zakład Masarski

50

14340302

Zakład Masarski Radzymin s.c.

51

14340310

Zakład Masarski „Mareta” Sp. J. T.A. Kłobuk E.W. Kacprzak

55

14250327

Zakład Przetwórstwa Flaków

56

14250104

Zakład Masarski „Sadełko” – Czapla – Świniarski Sp. J.

57

14250201

P.P.H.U. „Nasz Produkt” Z. P. CHR.

58

14250202

Masarnia ELMAS

59

16010101

PPHU „PORKPOL”

61

18070301

Zakład Masarski KON-BIT

62

18110302

Firma Produkcyjno-Handlowa Andrzej Kurek

63

18160204

Zakłady Mięsne „Dworak”

64

20040202

Zakład Przemysłu Mięsnego „Europa” S. i Z. Zielińscy Sp. J.

65

22040301

Masarnia Alicja Andrzej Majer

66

22040306

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Labuda

69

24020203

Rzeźnictwo i Handel Stanisław Kapecki

70

24020308

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Józef Bozek

71

24020328

Przetwórstwo Mięsne Emil Droń

72

24610311

„OAZA” Sp. z o.o.

73

24040204

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „UNILANG”

75

24040304

PPHU „Zakłady Mięsne Lubliniec” E.R.J Drążek

76

24070209

Zakłady Mięsne „JANDAR” Sp. z o.o.

77

24120104

Marian Procek – Ubój, Skup i Sprzedaż

78

24160302

„NELPOL” s.c.

79

24170303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Błachut”

80

26040101

Ubojnia Bydła i Trzody – Ludwik Andrzej Stąpór

81

26040307

Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych – S. Woźniak

82

26040316

PPHU „KORREKT” Wytwórnia Wędlin

83

26090201

FHPU „Tarkowski”

85

26610303

Przetwórnia Mięsa – Antonii Kamiński

86

28010202

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego s.c. Helena Rapa — Marek Jasiński

87

28010201

Zakłady Mięsne Pek-Bart Sp. z o.o.

88

28090201

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsa i Wędlin, Krzysztof Brzeziński

89

30070203

PPH „POLSKIE MIĘSO”, Krążyński s.j.

90

30120307

ZPM „Janex”

ET
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Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

91

30180202

STEK-POL Przetwórstwo Mięsa Kazimierz i Jacek Stempniewicz

92

30180304

Firma Produkcyjno Handlowa Paweł Łuczak

93

30200101

Ubój Zwierząt Ptak, Michalak s.j.

95

30240202

„KARWEX” s.c. Zakład Masarski

96

30240205

Zakład Masarski s.c. Psarskie

97

30260202

Rzeźnictwo Wędliniarstwo S.c. Urszula i Wiesław Ciachowscy

99

30270308

Zakład Mięsny MAS POL, Tomasz Jacaszek

100

32070201

„Rol-Banc” Sp. z o.o.

101

32140207

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

102

32160202

„Fermapol” Sp. z o.o. Rzeźnia w Smardzku

Valget liha töötlevate üleminekujärgus ettevõtete nimekiri
Nr

Veterinaarloa nr

Ettevõtte nimi

103

02190623

„Mirjan” Sp. z o.o. M.J. Olendzcy

104

08030601

PPHU „W-D” Sp. z o.o.

105

08040501

„STUDRÓB” Sp. z o.o.

106

12030620

Hurtownia Drobiu „KOKO” Jolanta Kozyra

107

12180502

Z.M. „BRADO-2” S.A.

108

12180503

„KO – BO” S.c. Bartosz Kot, Stanisław Wnęcek

110

26040501

PPH „KIELDRÓB” S.c.

111

26100401

„KULJASZ” S.j. J.W.Sz. Kuliński

112

30090401

Ubojnia Drobiu – Marcin Frątczak

114

32140502

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo

Punast liha töötlevate väikese tootmisvõimsusega üleminekujärgus ettevõtete nimekiri
Nr

115

Ettevõtte nimi

„Nordis”; Chłodnie Polskie Sp. z o.o. Dział Produkcji Mrożonek ul. Zimna 1(a), 65-707 Zielona Góra

Segaliha töötlevate väikese tootmisvõimsusega üleminekujärgus ettevõtete nimekiri
Nr

117

Ettevõtte nimi

„Rudopal” Sp. z o.o. Rudniki 109, 64-330 Opalenica

Üleminekujärgus külmhoonete nimekiri
Ettevõtte nimi

Nõuete täieliku
täitmise tähtaeg

Nr

Veterinaarloa nr

118

26611101

Przedsiębiorstwo
Przemysłu Chłodniczego
Chłodnia Kielce P.P.

31.12.2007

119

30611101

PPCh „Calfrost”

31.12.2007

