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I
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik)

MÄÄRUSED
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 940/2009,
8. oktoober 2009,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust
(EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste
(EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 ra
kenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris (2), eriti selle artikli
138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:
Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitme
poolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele
kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordi
väärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse
määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ)
nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväär
tused.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 9. oktoobril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 8. oktoober 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.
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LISA
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

MK
TR
ZZ

28,3
71,2
49,8

0707 00 05

TR
ZZ

114,4
114,4

0709 90 70

TR
ZZ

111,0
111,0

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

96,4
81,0
79,4
101,1
89,5

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

188,8
108,5
186,7
161,3

0808 10 80

BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

63,1
86,6
79,1
80,3
72,6
76,3

0808 20 50

CN
TR
ZA
ZZ

41,0
102,8
77,8
73,9

(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 941/2009,
8. oktoober 2009,
millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/2010. turustusaastaks määrusega
(EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse
tusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr
877/2009 (3). Neid hindu ja tollimakse an viimati
muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 935/2009 (4).

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),
võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr
951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr
318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riiki
dega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2), eriti selle artikli 36
lõike 2 teise lõigu teist lauset,
ning arvestades järgmist:
(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised
hinnad ja täiendavad impordimaksud 2009/2010. turus

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt
tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses
(EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele
määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja
täiendavaid impordimakse 2009/2010. turustusaastaks muude
takse käesoleva määruse lisa kohaselt.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 9. oktoobril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 8. oktoober 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3) ELT L 253, 25.9.2009, lk 3.
(4) ELT L 264, 8.10.2009, lk 3.
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LISA
Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja
täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 9. oktoobrist 2009
(EUR)
Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg
netomassi kohta

CN-kood

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote
100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

36,84

0,23

(1)

36,84

3,85

1701 12 10 (1)

36,84

0,10

1701 12 90 (1)

36,84

3,56

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

(2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27

1701 11 90

1701 99 90

(1) Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.
(2) Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.
(3) Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.

9.10.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/5

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 942/2009,
8. oktoober 2009,
millega määratakse kindlaks või eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud
alalise pakkumismenetluse raames
teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3)
artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud
pakkumiste läbivaatamise tulemusi, tuleks kindlaks
määrata eksporditoetuse ülempiir pakkumismenetluse
raames, mis lõpeb 6. oktoober 2009.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1), eriti selle
artikli 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

(3)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr
619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumis
menetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoode
tega (2), on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

Määrusega (EÜ) nr 619/2008 välja kuulutatud alalise pakkumis
menetluse raames, mis lõpeb 6. oktoober 2009, kehtestatakse
kõnealuse määruse artikli 1 punktides a ja b osutatud toodete
ning artiklis 2 osutatud sihtkohtade puhul toetuse ülempiir
vastavalt käesoleva määruse lisale.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse
(EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumisme
netluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 9. oktoobril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 8. oktoober 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(3) ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.
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LISA
(EUR/100 kg)
Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil
määruse (EÜ) nr 619/2008 artiklis 2 nimetatud
sihtkohtadesse

Või

ex 0405 10 19 9700

70,00

Võiõli

ex 0405 90 10 9000

84,50

Toode

9.10.2009
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 943/2009,
8. oktoober 2009,
millega määratakse kindlaks lõssipulbri eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette
nähtud alalise pakkumismenetluse raames
teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3)
artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud
pakkumiste läbivaatamise tulemusi, tuleks kindlaks
määrata eksporditoetuse ülempiir pakkumismenetluse
raames, mis lõpeb 6. oktoober 2009.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1), eriti selle
artikli 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

(3)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:

Artikkel 1

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ)
nr 619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakku
mismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piima
toodetega (2), on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

Määruses (EÜ) nr 619/2008 välja kuulutatud alalise pakkumis
menetluse raames, mis lõpeb 6. oktoober 2009, on vastavalt
kõnealuse määruse artikli 1 punktis c ja artiklis 2 osutatud toote
ja sihtkohtade puhul toetuse ülempiir 25,80 eurot 100 kg
kohta.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse
(EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumisme
netluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 9. oktoober 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. oktoober 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(3) ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.
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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 944/2009,
8. oktoober 2009,
millega määratakse kindlaks lõssipulbri maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 733/2009
avatud pakkumismenetluse raames avatud 3. individuaalseks pakkumiskutseks
kokkuostuhind või otsustada pakkumist mitte vastu
võtta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1), eriti selle
artiklit 43 koostoimes artikliga 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 733/2009 (2) on avatud
lõssipulbri kokkuost pakkumismenetluse teel ajavahemi
kuks, mis lõpeb 30. novembril 2009, vastavalt komisjoni
12. jaanuari 2001. aasta määruses (EÜ) nr 214/2001
(millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr
1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses
sekkumisega lõssipulbriturul) (3) sätestatud tingimustele.
Individuaalsete pakkumiskutsete raames saadud pakku
misi silmas pidades tuleb määruse (EÜ) nr 214/2001
artikli 17 kohaselt määrata kindlaks maksimaalne

(3)

Pidades silmas esimese individuaalse pakkumiskutse
raames saadud 3. pakkumisi, tuleks kindlaks määrata
maksimaalne kokkuostuhind.

(4)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrusega (EÜ) nr 733/2009 avatud lõssipulbri kokkuostu
pakkumismenetluse raamesa avatud 3. individuaalse pakkumis
kutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg
oli 6. oktoober 2009, kehtestatakse maksimaalseks kokkuostu
hinnaks 167,90 EUR/100 kg.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 9. oktoobril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. oktoober 2009
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 208, 12.8.2009, lk 5.
(3) EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100.
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DIREKTIIVID
NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/119/EÜ,
14. september 2009,
millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid
varude kättesaadavust kriisi korral.

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 100,

(4)

Kõnealune eesmärk eeldab muu hulgas ühenduse
süsteemi ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri (edaspidi
„IEA”) ettenähtud süsteemi suuremat lähendamist.

(5)

Nõukogu 24. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/67/EÜ
(millega liikmesriike kohustatakse säilitama toornafta
ja/või naftatoodete miinimumvarusid) (4) kohaselt arvuta
takse varud eelmise kalendriaasta keskmise päevase sise
tarbimise alusel. Seevastu 18. novembri 1974. aasta
rahvusvahelist energiaprogrammi käsitleva kokkuleppe
(edaspidi „IEA kokkulepe”) alusel kehtestatud varude
hoidmise kohustused arvutatakse nafta ja naftatoodete
puhasimpordi koguste põhjal. Sellel ja ka teistel metoo
dika erinevusest tulenevatel põhjustel on vaja kohandada
varude säilitamise kohustuste ja ühenduse kriisivarude
arvutamise meetodeid, et ühtlustada neid IEA kokkuleppe
rakendamise raames kasutatavate meetoditega, olenemata
sellest, et IEA arvutusmeetodeid võib olla vaja hinnata
viimastel kümnenditel toimunud tehnoloogia arengut
silmas pidades ning et IEAsse mittekuuluvatel riikidel,
kes sõltuvad täielikult impordist, võib olla vaja rohkem
aega oma varude säilitamise kohustuste kohandamiseks.
Varude tasemete arvutamise meetodite ja menetluste
muudatused võivad olla vajalikud ja kasulikud selleks,
et täiendavalt suurendada sidusust IEA tavadega, seal
hulgas näiteks muudatused, mille tulemusena vähenda
taks teatud liikmesriikide jaoks varude arvutamisel kohal
datavat 10 % suurust vähendamise määra, või muuda
tused, mis võimaldaks toorbensiini varude erinevat koht
lemist või liikmesriigi territoriaalvetes asuvatel tankeritel
hoitavate varude arvessevõtmist.

(6)

Omamaine naftatootmine võib varustuskindlusele kaasa
aidata ja võiks seega õigustada olukorda, et naftat toot
vatel liikmesriikidel on teistest liikmesriikidest vähem
varusid. Kõnealune erand ei tohiks siiski tuua kaasa
suurt muutust varude säilitamise kohustustes direktiivis
2006/67/EÜ sätestatud kohustustega võrreldes. Sellest
tulenevalt peaks teatavate liikmesriikide varude säilitamise
kohustus olema kindlaks määratud nafta sisetarbimise,
mitte impordi põhjal.

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

(1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (2),

pärast konsulteerimist Euroopa Andmekaitseinspektoriga (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Toornafta ja naftatoodete tarnetel ühendusse on jätkuvalt
väga suur tähtsus, seda eelkõige transpordisektori ja
keemiatööstuse jaoks.

(2)

Tootmise kasvav kontsentreerumine, naftavarude vähene
mine ja naftatoodete tarbimise suurenemine kogu
maailmas suurendavad tarneraskuste tekkimise ohtu.

(3)

Euroopa Ülemkogu rõhutas oma tegevuskavas
(2007–2009) pealkirjaga „Euroopa energiapoliitika” vaja
dust parandada varustuskindlust Euroopa Liidus (EL)
tervikuna ja igas liikmesriigis eraldi, vaadates muu hulgas
läbi liidu naftavarude mehhanismid, käsitledes eelkõige

(1) 22. aprilli 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avalda
mata).
(2) 13. mai 2009. arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(3) ELT C 128, 6.6.2009, lk 42.

(4) ELT L 217, 8.8.2006, lk 8.
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(7)

Euroopa Ülemkogu Brüsseli kohtumisel 8.–9. märtsil
2007 tehtud eesistujariigi järeldustes osutatakse üha
suuremale ja kiireloomulisemale vajadusele, et ühendus
kehtestaks Euroopa ja liikmesriikide tasandil võetavaid
meetmeid ühendava integreeritud energiapoliitika.
Seetõttu on oluline tagada suurem ühtsus erinevates liik
mesriikides kehtestatud varude säilitamise mehhanismi
dega tagatud standardite vahel.

(8)

Naftavarude kättesaadavus ja energiavarustuse kaitse
moodustavad liikmesriikide ja ühenduse avaliku julgeole
ku põhituuma. Neid eesmärke aitab saavutada varude
säilitamise kesküksuste (CSEd) olemasolu ühenduses.
Selleks, et asjaomased liikmesriigid saaksid võimalikult
optimaalselt kasutada siseriiklikku õigust CSEde volituste
määratlemiseks, kergendades samas lõpptarbijatele selli
sest varude säilitamisest tulenevat finantskoormust,
peaks olema piisav, kui keelatakse varude kasutamine
kaubanduslikel eesmärkidel, lubades samas naftavarusid
säilitada kõikjal ühenduses ja seda võivad teha kõik
selleks otstarbeks loodud CSEd,.

(9)

Võttes arvesse naftavarusid käsitlevate ühenduse õigusak
tide eesmärke, julgeolekukaalutlusi, mida võivad tõstatada
mõned liikmesriigid, ja soovi muuta liikmesriikide vahe
lise solidaarsuse mehhanismid rangemaks ja läbipaistva
maks, on vaja keskendada CSEde toimimine nii palju kui
võimalik nende oma riigi territooriumile.

(10)

Naftavarusid peaks olema võimalik säilitada kõikjal ühen
duses, eeldusel et võetakse nõuetekohaselt arvesse nende
füüsilist ligipääsetavust. Sellest tulenevalt peaksid majan
dustegevuses osalejad, kellel lasub varude säilitamise
kohustus, saama ennast sellest vabastada, delegeerides
kohustuse teistele majandustegevuses osalejatele või mis
tahes CSEle. Lisaks väheneks diskrimineerivate tavade oht
riiklikul tasandil, kui selliste kohustuste delegeerimisega
ühenduses asuvale vabalt valitud CSE-le kaasneks
makse, mille summa ei ületaks osutatud teenuste maksu
must. Majandustegevuses osaleja õigus kohustusi delegee
rida ei peaks tähendama, et teine pool on kohustatud
sellist delegeerimist aktsepteerima, kui käesolevas direk
tiivis ei sätestata teisiti. Kui liikmesriigid otsustavad piirata
majandustegevuses osalejate delegeerimisõigust, peaksid
nad tagama, et majandustegevuses osalejatele on garan
teeritud õigus delegeerida teatav minimaalne protsent
oma kohustustest; need liikmesriigid peaksid seega
tagama, et nende CSE aktsepteerib varude säilitamise
kohustuse delegeerimist sellises koguses, mis on vajalik
majandustegevuses osalejate delegeerimisõigusele kehtes
tatud minimaalse protsendi garanteerimiseks.

(11)

Liikmesriigid peaksid tagama kõikide nende varude kätte
saadavuse, mille säilitamine on ühenduse õigusaktidega
ette nähtud. Sellise kättesaadavuse tagamiseks ei tohiks
kõnealuste varude omandiõigust vähendada ega piirata

9.10.2009

viisil, mis võiks takistada varude kasutamist nafta tarne
katkestuste korral. Arvesse ei tohiks võtta naftatooteid,
mis kuuluvad äriühingutele, kelle puhul on suur oht, et
nende varade suhtes kohaldatakse täitemenetlust. Kui
majandustegevuses osalejatele on kehtestatud varude säili
tamise kohustus, võib nimetatud ohuna käsitada pank
rotimenetluse või inkassomenetluse algatamist.

(12)

Selleks et liikmesriikidel oleks võimalik eriti kiireloomu
listele juhtudele või kohalikele kriisidele kiiresti reagee
rida, võib olla asjakohane lubada neil kasutada osa oma
varudest selliste olukordade puhul. Sellised kiireloomu
lised juhud või kohalikud kriisid ei hõlma toornafta või
naftatoodete hinna muutustest tulenevaid olukordi, kuid
võivad hõlmata maagaasitarnetes esinevaid katkestusi,
mis nõuavad ümberlülitumist teisele kütuseliigile, st ener
giatootmisel toornafta või naftatoodete kütusena kasuta
mist.

(13)

Pidades silmas seda, mida on vaja seoses eriolukorras
rakendatavate poliitikate kehtestamiseks, varude säilita
mise riiklike mehhanismidega tagatud standardite lähen
damiseks ja eeskätt kriisiolukorras varude tasemetest
parema ülevaate tagamiseks, peaks liikmesriikidel ja
ühendusel olema kõnealuste varude tõhustatud kontrol
liks vajalikud vahendid. Kahepoolsete lepingute kohaselt
säilitatavad varud või lepingulised õigused osta teatavas
mahus selliseid varusid (nn piletid), mis vastavad kõigile
käesoleva direktiiviga kehtestatud kohustustele, peaks
olema oluliseks kõnealuse lähendamise suurendamise
vahendiks.

(14)

Suure osa varude kuulumine liikmesriikidele või erinevate
riiklike ametiasutuste loodud CSE-dele peaks võimaldama
tõhustada kontrolle ja suurendada läbipaistvust vähemalt
nimetatud varude osa ulatuses.

(15)

Selleks et aidata kaasa varustuskindluse tõhustamisele
ühenduses, peaksid varud, mille on hankinud liikmes
riigid või CSEd ja mis moodustavad liikmesriikide vastu
võetud otsuste kohaselt nn erivarud, vastama kriisiolu
korra tegelikele vajadustele. Lisaks peaks sellistel varudel
olema juriidiline eristaatus, mis tagaks kriisiolukorras
nende täieliku kättesaadavuse. Selleks peaksid asjaomased
liikmesriigid tagama vajalike meetmete võtmise kõne
aluste varude tingimusteta kaitsmiseks mis tahes täite
meetmete vastu.

(16)

CSEdele või liikmesriikidele kuuluvate varude kogustele
tuleks selles staadiumis kehtestada tasemed, mille on iga
asjaomane liikmesriik sõltumatult ja vabatahtlikult kind
laks määranud.
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Kuna kontrolle on vaja tõhustada ja läbipaistvust suuren
dada, tuleks kriisivarude, mis ei ole erivarud, suhtes
kehtestada rangemad järelevalvenõuded ja teatud juhtudel
peaksid liikmesriigid olema kohustatud teatama kriisiva
rude kättesaadavust reguleerivatest meetmetest ja varude
säilitamist reguleerivate korralduste igasugusest muutmi
sest.

Individuaalsete varude asendamisest tingitud erivarude
mahu kõikumine võib olla lubatud, et võimaldada teha
vajalikke toiminguid, näiteks varude värskuse tagamiseks
nõutavad toimingud, muutunud tootespetsifikatsiooniga
kooskõla tagamiseks nõutavad toimingud või säilitamist
käsitlevate uute hankemenetluste korraldamisega seotud
toimingud.

(19)

Kui kriisivarud ja erivarud on segatud majandustegevuses
osalejate poolt säilitatavate muude varudega, tuleks rõhu
tada kriisivarude tasemete läbipaistvust.

(20)

Tundub, et direktiivis 2006/67/EÜ sätestatud varusid
käsitlevate kokkuvõtete esitamise sagedus ja tähtaeg ei
ole kooskõlas mujal maailmas loodud erinevate naftava
rude süsteemidega. Oma resolutsioonis energiahinna
tõusu makromajandusliku mõju kohta toetas Euroopa
Parlament aruandluse sagedasemaks muutmist.

(21)

misolekut eriolukordadeks ja selleks säilitatavaid varusid.
Selle tagamiseks, et selliseid kontrolle viiakse läbi tõhusalt
kooskõlas siseriiklike menetlustega, tuleks tugineda liik
mesriikide siseriiklikele kordadele.

(25)

Saadud või kogutud andmed peaksid läbima tervikliku
elektroonilise ja statistilise andmetöötlusprotsessi. See
eeldab integreeritud vahendite ja menetluste kasutamist.
Seetõttu peaks komisjon saama võtta kõik sellekohased
meetmed, arendades eelkõige välja uued infotehnoloogi
lised süsteemid.

(26)

Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel liikmesrii
kides on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 95/46/EÜ üksikisi
kute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste
andmete vaba liikumise kohta, (2) üksikisikute kaitse
isikuandmete töötlemisel komisjonis on reguleeritud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000.
aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse
kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioo
nides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise
kohta (3). Nimetatud õigusaktides nõutakse eelkõige, et
isikuandmete töötlemisel oleks õiguspärane eesmärk, ja
nendes sätestatakse, et kõik juhuslikult kogutud isiku
andmed tuleb viivitamatult kustutada.

(27)

Tihti segatakse naftatoodete hulka biokütuseid ja teata
vaid lisaaineid. Kui toimub segamine nende toodetega
või see on ette nähtud, peaks olema võimalik neid
arvesse võtta nii varude säilitamise kohustuse kui ka säili
tatavate varude arvutamisel.

(28)

Asjaomastel liikmesriikidel peaks olema lubatud täita mis
tahes kohustusi, mis neil võivad olla tulenevalt IEA
kokkuleppe rakendamisel vastu võetud varude ringlusesse
laskmise otsusest või kõnealuse kokkuleppe rakendus
meetmetest. Tarneraskustele tõhusaks reageerimiseks on
oluline IEA otsuste nõuetekohane ja õigeaegne täitmine.
Selle tagamiseks peaksid liikmesriigid laskma ringlusse
osa oma kriisivarudest kõnealuses IEA otsuses sätestatud
määral. Komisjon peaks tegema tihedat koostööd IEAga
ning tagama, et ühenduse tasandil võetavad meetmed
põhineksid IEA metoodikal. Eelkõige peaks komisjonil
olema võimalik soovitada kõigi liikmesriikide varude
ringlusselaskmist, kui see on asjakohane selleks, et täien
dada IEA otsust, milles kutsutakse IEA liikmeid oma
varusid ringlusse laskma, või sellise otsuse rakendamise
hõlbustamiseks. Kui liikmesriigid võtavad meetmeid
vastuseks tarnekatkestustele, on IEA liikmeks olevate ja
IEA liikmete hulka mittekuuluvate liikmesriikide vahelise
tugeva ja kogu ühendust hõlmava solidaarsuse ja ühtsuse
huvides asjakohane, et liikmesriigid reageeriksid sellistele
komisjoni soovitustele positiivselt.

Selleks et vältida erinevaid tootekategooriaid käsitleva
teabe dubleerivat esitamist liikmesriikide poolt, tuleks
erinevate käesolevas direktiivis osutatud naftatoodete
kategooriate puhul lähtuda Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta määrusest (EÜ)
nr 1099/2008 energiastatistika kohta (1).

(22)

Varustuskindluse tõhustamiseks, turgude täielikumaks
teavitamiseks, tarbijatele naftavarude olukorra kohta
kinnituse andmiseks ja teabeedastuse optimeerimiseks
tuleks ette näha statistiliste kokkuvõtete koostamise ja
nende edastamise eeskirjade hilisema muutmise ja täpsus
tamise võimalus.

(23)

Samu eesmärke silmas pidades tuleks statistiliste kokku
võtete koostamise ja nende edastamise kohustust laien
dada ka muudele varudele peale kriisivarude ja erivarude
ning näha ette nende kokkuvõtete igakuine esitamine.

(24)

Kuna komisjonile esitatud kokkuvõtetes võib esineda vigu
või lahknevusi, peaks komisjoni töötajatel või volitatud
esindajatel olema võimalik kontrollida liikmesriikide val

(1) ELT L 304, 14.11.2008, lk 1.

L 265/11

(2) EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.
(3) EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
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Nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiivi 73/238/EMÜ
(toornafta ja naftatoodete tarneraskuste mõju leevenda
mise meetmete kohta) (1) eesmärk on eelkõige kompen
seerida või vähemalt hajutada selliste raskuste (isegi kui
need on ajutised) kahjulikku mõju, mille tulemusena
toornafta või naftatoodete tarned olulisel määral vähe
nevad, millest tingituna võivad omakorda tekkida ka
tõsised häired ühenduse majandustegevuses. Käesoleva
direktiiviga tuleks kehtestada samasugused meetmed.

Direktiivi 73/238/EMÜ eesmärk on muu hulgas asutada
nõuandeorgan, et hõlbustada liikmesriikide poolt selles
valdkonnas võetavate või soovitatavate praktiliste meet
mete koordineerimist. Käesolevas direktiivis tuleks sätes
tada samasuguse organi loomine. Igal liikmesriigil tuleks
koostada kava, mida saaks rakendada toornafta ja nafta
toodete tarneraskuste korral. Samuti peaks iga liikmesriik
tegema korraldused seoses organisatsiooniliste meetmega,
mida tuleb kriisiolukorras rakendada.

(31)

Võttes arvesse, et käesoleva direktiiviga kehtestatakse
mitu uut mehhanismi, tuleks selle rakendamine ja toimi
mine läbi vaadata.

(32)

Käesolev direktiiv hõlmab kõiki aspekte, mida käsitletakse
nõukogu 20. detsembri 1968. aasta otsuses 68/416/EMÜ
liikmesriikide toornafta ja/või naftatoodete miinimumva
rude säilitamise kohustusega seotud valitsustevaheliste
üksiklepingute sõlmimise ja rakendamise kohta, (2) või
asendab need. Seega kaotab kõnealune otsus oma
eesmärgi.

(33)

(34)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt nafta varustus
kindluse kõrge taseme säilitamine ühenduses liikmesrii
kide solidaarsusel põhinevate usaldusväärsete ja läbipaist
vate mehhanismide abil, pidades samas kinni siseturu ja
konkurentsieeskirjadest, ei suuda liikmesriigid piisavalt
saavutada, kuid mida on selle ulatuse ja toime tõttu
parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta
meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev
direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust
kaugemale.

Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed
tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999.
aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komis
joni rakendusvolituste kasutamise menetlused (3).

(1) EÜT L 228, 16.8.1973, lk 1.
(2) EÜT L 308, 23.12.1968, lk 19.
(3) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
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(35)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsiooni
devahelise kokkuleppe punktiga 34 julgustatakse liikmes
riike koostama nende endi jaoks ja ühenduse huvides
vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses
välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmis
meetmete vahel, ning tegema need tabelid üldsusele
kättesaadavaks.

(36)

Seepärast tuleks direktiivid 73/238/EMÜ ja 2006/67/EÜ
ning otsus 68/416/EMÜ kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Eesmärk
Käesoleva direktiiviga sätestatakse eeskirjad, mille eesmärk on
tagada nafta varustuskindluse kõrge tase ühenduse liikmesriikide
solidaarsusel põhinevate usaldusväärsete ja läbipaistvate mehha
nismidele kaudu, säilitades toornafta ja/või naftatoodete miini
mumvarud ning kehtestades tõsise puudujäägiga tegelemiseks
vajalikud menetlused.

Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „võrdlusaasta” – kalendriaasta, mille tarbimis- või puhasim
pordi andmeid kasutatakse säilitamisele kuuluvate või
teatud ajahetkel reaalselt olemasolevate varude arvutami
seks;

b) „lisaained” – mittesüsivesinikuühendid, mida lisatakse
tootele või segatakse tootega selle omaduste muutmiseks;

c) „biokütus” – vedel- või gaasiline transpordikütus, mida
toodetakse biomassist; „biomass” on põllumajanduslikust
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsa
tööstusest ja seotud sektoritest pärit toodete, jäätmete ja
jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja
olmejäätmete bioloogiliselt lagunev fraktsioon;

d) „sisetarbimine” – riigis nii energia tootmisega kui sellega
mitteseotud kasutuseks tarnitud üldkogused, mis arvuta
takse vastavalt II lisale; see koondnäitaja hõlmab tarneid
muundamissektorile ning tarneid tööstus- ja transpordisek
torile, kodumajapidamistele ja muudele sektoritele lõpptar
bimise eesmärgil; samuti hõlmab see energiasektori oma
tarbimist (välja arvatud rafineerimistehaste kütus);
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e) „kehtiv rahvusvaheline otsus varude ringlusesse laskmise
kohta” – igasugune Rahvusvahelise Energiaagentuuri haldus
nõukogu jõus olev otsus teha toornafta või naftatooted
turule kättesaadavaks, lastes ringlusesse selle liikmete varud
ja/või võttes täiendavaid meetmeid;
f) „varude säilitamise kesküksus” (CSE) – asutus või talitus,
kellele võib anda volitused tegutseda naftavarude, sealhulgas
kriisivarude ja erivarude soetamiseks, säilitamiseks või
müümiseks;
g) „tõsine tarnekatkestus” – ühendusse või liikmesriiki tehtavate
toornafta või naftatoodete tarnete märkimisväärne ja järsk
vähenemine, mis on või ei ole kaasa toonud kehtiva rahvus
vahelise otsuse varude ringlusesse laskmise kohta;
h) „rahvusvahelised merepunkrivarud” – nagu on määratletud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta
määruse (EÜ) nr 1099/2008 A lisa punktis 2.1;
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Arvesse võetav keskmine päevane sisetarbimine arvutatakse
eelmise kalendriaasta sisetarbimise toornafta ekvivalendi põhjal,
mis määratakse kindlaks ja arvutatakse vastavalt II lisas esitatud
korrale ja meetodile.

3.
Olenemata lõikest 2 määratakse kõnealuses lõikes
osutatud keskmine päevane puhasimport ja sisetarbimine iga
kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. märtsini kestva perioodi
kohta siiski kindlaks vastava kalendriaasta suhtes üle-eelmisel
kalendriaastal imporditud või tarbitud koguste põhjal.

4.
Käesolevas artiklis osutatud varude säilitamise kohustuste
arvutamise korda ja meetodeid võib muuta vastavalt artikli 23
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Artikkel 4
i) „naftavarud” – energiatoodete varud, mis on loetletud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta
määruse (EÜ) nr 1099/2008 C lisa punkti 3.1 esimeses
lõigus;
j) „kriisivarud” – naftavarud, mida iga liikmesriik peab säili
tama vastavalt artiklile 3;
k) „kommertsvarud” – majandustegevuses osalejate naftavarud,
mille säilitamine ei ole käesoleva direktiivi alusel kohustus;

Varude taseme arvutamine
1.
Säilitatavate varude tasemed arvutatakse vastavalt III lisas
esitatud meetoditele. Kui arvutatakse artikli 9 alusel säilitatavate
tootekategooriate varude taset, kohaldatakse neid meetodeid
üksnes kõnealuse kategooria toodete suhtes.

2.
Teataval ajahetkel säilitatavate varude tase arvutatakse
võrdlusaasta andmete põhjal, mis on kindlaks määratud vasta
valt artiklis 3 sätestatud eeskirjadele.

l) „erivarud” – artiklis 9 sätestatud tingimustele vastavad nafta
varud;
m) „füüsiline ligipääsetavus” – varude asukoha väljaselgitamise
ja varude transportimise kord, millega tagada varude ette
nähtud aja jooksul ringlusse laskmine või tegelik lõppkasu
tajateni ja turgudele toimetamine, või esile kerkinud tarne
probleemide leevendamist soodustavad tingimused.
Käesolevas artiklis esitatud mõisteid võib täpsustada või muuta
vastavalt artikli 23 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlu
sele.
Artikkel 3

3.
Mis tahes naftavarusid võib samaaegselt arvesse võtta nii
liikmesriikide kriisivarude kui nende artikli 9 kohaste erivarude
arvutamisel, eeldusel et need naftavarud vastavad käesoleva
direktiiviga mõlemat liiki varude suhtes kehtestatud tingimus
tele.

4.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud varude tasemete arvutamise korda
ja meetodeid võib muuta vastavalt artikli 23 lõikes 2 osutatud
regulatiivkomitee menetlusele. Kõnealuseid meetodeid ja korda,
sealhulgas III lisas sätestatud mahaarvamise kohaldamist, võib
olla vaja muuta eelkõige selleks, et tagada suurem kooskõla
IEA tavadega.

Kriisivarud – varude säilitamise kohustuste arvutamine
1.
Liikmesriigid võtavad vastu sellised õigus- ja haldus
normid, et mis on asjakohased 31. detsembriks 2012 selle taga
miseks, et ühenduses liikmesriikide huvides igal ajal säilitatavad
nafta koguvarud vastavad vähemalt 90 päeva varudele keskmise
päevase puhasimpordi alusel või 61 päeva varudele keskmise
päevase sisetarbimise alusel, olenevalt sellest, kumb kogus on
suurem.
2.
Arvesse võetav keskmine päevane puhasimport arvuta
takse naftatoodete eelmise kalendriaasta impordi toornafta ekvi
valendi põhjal, mis määratakse kindlaks vastavalt I lisas esitatud
korrale ja meetodile.

Artikkel 5
Varude kättesaadavus
1.
Liikmesriigid tagavad igal ajal kriisivarude ja erivarude
kättesaadavuse ja nende füüsilise ligipääsetavuse käesoleva direk
tiivi kohaldamiseks. Nad kehtestavad korra kõnealuste varude
identifitseerimiseks, nende üle arvestuse pidamiseks ja nende
kontrollimiseks, et varusid oleks igal ajal võimalik kontrollida.
See nõue kehtib samuti mis tahes kriisivarude ja erivarude
suhtes, mis on segatud majandustegevuses osalejate hoitavate
muude varudega.
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Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et vältida kõiki
takistusi ja tõkkeid, mis võivad kriisivarude ja erivarude kätte
saadavust kahjustada. Iga liikmesriik võib kehtestada piiranguid
või täiendavaid tingimusi võimalusele säilitada oma kriisivarusid
ja erivarusid väljaspool oma riigi territooriumi.

2.
CSE peamine eesmärk on naftavarude soetamine, säilita
mine ja müümine käesoleva direktiivi kohaldamiseks või nafta
varude säilitamist käsitlevate rahvusvaheliste lepingute järgimi
seks. See on ainus asutus või talitus, kellele võib anda volitused
erivarude soetamiseks või müümiseks.

2.
Kui on põhjust rakendada artiklis 20 sätestatud eriolu
korra menetlusi, keelavad liikmesriigid mis tahes meetmete
võtmise ja hoiduvad selliste meetmete võtmisest, mis takistavad
kriisivarude või erivarude edastamist, kasutamist või ringlusse
laskmist, mida säilitatakse selle liikmesriigi territooriumil teise
liikmesriigi jaoks.

3.
CSEd või liikmesriigid võivad kindlaksmääratud ajavahemi
kuks delegeerida kriisivarude ja erivarude haldamisega, välja
arvatud erivarude müük ja soetamine, seotud ülesanded üksnes:

Artikkel 6
Kriisivarude register – aastaaruanne
1.
Iga liikmesriik peab üksikasjalikku ja pidevalt ajakohasta
tavat registrit kõikidest tema huvides säilitatavatest kriisivaru
dest, mis ei ole erivarud. Register sisaldab eeskätt teavet, mida
on vaja hoidla, rafineerimistehase või säilitusrajatise, kus kõne
alused varud asuvad, täpse asukoha kindlaksmääramiseks,
samuti teavet varude koguste, omaniku ja laadi kohta vastavalt
määruse (EÜ) nr 1099/2008 C lisa punkti 3.1 esimeses lõigus
määratletud kategooriatele.

2.
Iga aasta 25. veebruariks saadab iga liikmesriik komisjo
nile kokkuvõtliku väljavõtte lõikes 1 osutatud varude registrist,
näidates ära vähemalt registrisse kantud kriisivarude kogused ja
laadi eelneva kalendriaasta viimase päeva seisuga.

3.
Lisaks sellele saadavad liikmesriigid komisjonile registri
täieliku väljavõtte 15 päeva jooksul pärast komisjoni vastava
taotluse saamist; selles väljavõttes võib esitamata jätta varude
asukohta käsitlevad tundlikud andmed. Sellised taotlused võib
teha mitte hiljem kui viis aastat pärast kuupäeva, mille kohta
taotlus tehakse, ning need ei või käsitleda andmeid, mis on
seotud ajavahemikuga enne 1. jaanuari 2013.

Artikkel 7
Varude säilitamise kesküksused
1.

Liikmesriigid võivad luua CSEd.

Üks liikmesriik võib luua ainult ühe CSE või mis tahes muu
sarnase asutuse. Liikmesriik võib luua oma CSE mis tahes
asukohas ühenduse territooriumil.

Liikmesriik loob CSE kasumit mittetaotleva ja üldistes huvides
tegutseva asutuse või talitusena, mida ei loeta majandustege
vuses osalejaks käesoleva direktiivi tähenduses.

a) teisele liikmesriigile, kelle territooriumil sellised varud asuvad,
või nimetatud liikmesriigi loodud CSEle. Selliselt delegeeritud
ülesandeid ei või teistele liikmesriikidele või nende loodud
CSEdele edasi delegeerida. CSE loonud liikmesriigil ning igal
liikmesriigil, kelle territooriumil varusid hakatakse säilitama,
on õigus näha ette, et delegeerimine saab toimuda üksnes
tema loal;

b) majandustegevuses osalejatele. Selliselt delegeeritud ülesan
deid ei või edasi delegeerida. Kui selline delegeerimine, sellise
delegeerimise muutmine või pikendamine puudutab selliste
kriisivarude ja erivarude haldamisega seotud ülesandeid, mida
säilitatakse teises liikmesriigis, peavad selleks andma eelneva
loa nii liikmesriik, kelle jaoks varusid säilitatakse, kui kõik
liikmesriigid, kelle territooriumil varusid hakatakse hoidma.

4.
Iga CSE loonud liikmesriik nõuab CSElt järgmise avalda
mist artikli 8 lõigete 1 ja 2 kohaldamiseks:

a) jooksvalt täielik teave tootekategooriate kaupa esitatud
varude koguste kohta, mida CSE saab majandustegevuses
osalejatelt või, kui see on asjakohane, huvitatud CSEdelt säili
tamiseks vastu võtta;

b) vähemalt seitse kuud ette tingimused, vastavalt millele on
CSE valmis osutama majandustegevuses osalejatele varude
säilitamisega seotud teenuseid. Nende teenuste osutamise
tingimused, sealhulgas ajakava suhtes kehtestatud tingimused
võib kindlaks määrata ka pädev siseriiklik ametiasutus või
määratakse need kindlaks pärast konkurssi, mille eesmärk
on määrata kindlaks parima pakkumise teinud majanduste
gevuses osaleja või, kui see on asjakohane, huvitatud CSE.

CSEd aktsepteerivad selliseid delegeerimisi objektiivsetel, läbi
paistvatel ja mittediskrimineerivatel tingimustel. Majandustege
vuses osalejate poolt CSE teenuste eest tehtavad maksed ei
tohi ületada osutatud teenuste kogumaksumust ning maksete
tegemist ei või nõuda enne varude moodustamist. CSE võib
seada delegeerimise aktsepteerimise tingimuseks garantii või
muu tagatise esitamise majandustegevuses osaleja poolt.
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Majandustegevuses osalejad

Käesolevas lõikes osutatud miinimummäära suurendatakse
10 protsendilt 30 protsendile hiljemalt viie aasta 31. detsembriks
2017.

1.
Iga liikmesriik tagab, et kõikidele majandustegevuses osale
jatele, kellele ta kehtestab varude säilitamise kohustused, et täita
talle artikliga 3 pandud kohustusi, antakse õigus delegeerida
need kohustused kasvõi osaliselt majandustegevuses osaleja
omal valikul üksnes:

3.
Olenemata lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigid kehtestada
majandustegevuses osalejale kohustuse delegeerida vähemalt osa
oma varude säilitamise kohustusest liikmesriigi CSEle.

a) selle liikmesriigi CSEle, kelle jaoks varusid säilitatakse;

b) ühele või mitmele CSEle, kes on eelnevalt teatanud oma
valmisolekust selliseid varusid säilitada, eeldusel et selliseks
delegeerimiseks on andnud eelneva loa nii liikmesriik, kelle
eest varusid säilitatakse, kui kõik liikmesriigid, kelle territoo
riumil varusid hakatakse hoidma;

c) teistele majandustegevuses osalejatele, kellel on ühenduses
ülemäärased varud või kasutamata säilitusvõimalused, mis
asuvad väljaspool selle liikmesriigi territooriumi, kelle eest
varusid säilitatakse, eeldusel et selliseks delegeerimiseks on
andnud eelneva loa nii liikmesriik, kelle eest selliseid varusid
säilitatakse, kui kõik liikmesriigid, kelle territooriumil varusid
hakatakse hoidma, ja/või

d) teistele majandustegevuses osalejatele, kellel on ülemäärased
varud või kasutamata säilitusvõimalused, mis asuvad selle
liikmesriigi territooriumil, kelle jaoks varusid säilitatakse,
eeldusel et sellisest delegeerimisest on liikmesriigile eelnevalt
teatatud. Liikmesriigid võivad sellisele delegeerimisele kehtes
tada piirangud või tingimused.

4.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed majandustege
vuses osalejate teavitamiseks nende suhtes kehtestatud varude
säilitamise kohustuste arvutamiseks kasutatavast valemist hilje
malt 200 päeva enne kõnealuse kohustusega seotud ajavahe
miku algust. Majandustegevuses osalejad kasutavad oma õigust
delegeerida varude säilitamise kohustused CSEdele hiljemalt 170
päeva enne kõnealuse kohustusega seotud ajavahemiku algust.
Kui majandustegevuses osalejaid teavitatakse vähem kui 200
päeva enne varude säilitamise kohustusega seotud ajavahemiku
algust, võivad nad kõnealuse kohustuse delegeerida igal ajal.
Artikkel 9
Erivarud
1.
Iga liikmesriik võib võtta kohustuseks säilitada tarbimis
päevade arvu alusel arvutatud naftavarude miinimumtase vasta
valt käesolevale artikli tingimustele (edaspidi „erivarud”).
Erivarud kuuluvad liikmesriigile või tema loodud CSEle ning
neid hoitakse ühenduse territooriumil.
2.
Erivarud võivad koosneda üksnes ühest või mitmest järg
misest tootekategooriast, mis on määratletud määruse (EÜ)
nr 1099/2008 B lisa punktis 4:
— etaan;

Punktide c ja d kohaselt delegeeritud kohustusi ei või edasi
delegeerida. Punktides b ja c osutatud delegeerimise mis tahes
muutmine või pikendamine jõustub üksnes siis, kui selleks on
eelnevalt andnud loa kõik liikmesriigid, kes delegeerimiseks loa
andsid. Punktis d osutatud delegeerimise mis tahes muutmist või
pikendamist käsitatakse uue delegeerimisena.

— veeldatud naftagaas;
— mootoribensiin;
— lennukibensiin;

2.
Iga liikmesriik võib piirata nende majandustegevuses osale
jate delegeerimisõigust, kellele ta kehtestab või on kehtestanud
varude säilitamise kohustused.

— bensiini tüüpi reaktiivkütus (toorbensiini tüüpi reaktiivkütus
või JP4);
— petrooleumi tüüpi reaktiivkütus;

Kui sellise piiranguga piiratakse majandustegevuses osaleja
õigust delegeerida kohustus seoses kogusega, mis on väiksem
kui 10 % tema suhtes kehtestatud varude säilitamise kohustu
sest, tagab liikmesriik, et ta on loonud CSE, mis on kohustatud
aktsepteerima delegeerimist seoses kogusega, mida on vaja
selleks, et kaitsta majandustegevuses osaleja õigust delegeerida
vähemalt 10 % tema suhtes kehtestatud varude säilitamise
kohustusest.

— muu petrooleum;
— gaasi- ja diisliõli (kütteõli destillaat);
— kütteõli (nii kõrge kui ka madala väävlisisaldusega);
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— lakibensiin ja tööstusbensiin;
— määrdeõlid;
— bituumen;
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Liikmesriik, kelle jaoks hoitakse vähem kui 30 päeva erivarusid,
koostab aastaaruande, milles analüüsitakse meetmeid, mida
tema siseriiklikud ametiasutused on võtnud artiklis 5 osutatud
riigi kriisivarude kättesaadavuse ja nende füüsilise ligipääsetavuse
tagamiseks ja kontrollimiseks, ning esitab samas aruandes teabe
korralduste kohta, mida on tehtud selleks, et liikmesriik saaks
kontrollida nende varude kasutamist nafta tarnekatkestuste
korral. Aruanne saadetakse komisjonile käsitletava kalendriaasta
esimese kuu lõpuks.

— parafiinvahad;
— naftakoks.

Artikkel 10
Erivarude haldamine

3.
Iga liikmesriik määratleb lõikes 2 esitatud kategooriate
põhjal naftatooted, millest erivarud koosnevad. Liikmesriik
tagab, et artiklis 3 sätestatud eeskirjade kohaselt kindlaks
määratud võrdlusaasta kohta ja tema kasutatavatesse kategooria
tesse kuuluvate toodete puhul, et liikmesriigis tarbitud koguste
toornafta ekvivalentide summa moodustab vähemalt 75 % sise
tarbimisest, mis arvutatakse II lisas sätestatud meetodi alusel.
Liikmesriigi poolt valitud kategooriate lõikes erivarud, mida liik
mesriik kohustub säilitama, vastavad teatud arvu päevade varu
dele keskmise päevase sisetarbimise alusel, mida mõõdetakse
nende toornafta ekvivalendi põhjal võrdlusaasta jooksul, mis
arvutatakse vastavalt artiklis 3 sätestatud eeskirjadele.

1.
Iga liikmesriik peab üksikasjalikku ja pidevalt ajakohasta
tavat registrit kõikidest tema territooriumil säilitatavatest eriva
rudest. Kõnealune register sisaldab eeskätt kogu teavet asjaomas
te varude täpse asukoha määramiseks.

Lisaks sellele saadab liikmesriik komisjonile registri väljavõtte 15
päeva jooksul pärast komisjoni vastava taotluse saamist. Selles
väljavõttes võib varude asukohta käsitlevad tundlikud andmed
esitamata jätta. Sellise taotluse võib teha mitte hiljem kui viis
aastat pärast taotletavate andmete kuupäeva.

Esimeses ja teises lõigus osutatud toornafta ekvivalent arvuta
takse, korrutades määruse (EÜ) nr 1099/2008 C lisa punktis
3.2.1 määratletud „vaatluste põhjal kindlaksmääratud siseriiklike
brutotarnete” kogusumma koefitsiendiga 1,2 nende toodete
puhul, mis kuuluvad kasutatavate või asjaomaste tootekategoo
riate kohta. Rahvusvahelisi merepunkrivarusid arvutustes arvesse
ei võeta.

2.
Kui erivarud on segatud muude naftavarudega, teevad liik
mesriigid või nende CSEd vajalikud korraldused, et takistada
selliste segatud toodete liigutamist, sellises ulatuses, mis on
proportsionaalne erivarud moodustava osaga, ilma erivarude
omaniku ja selle liikmesriigi, kelle territooriumil kõnealused
varud asuvad, ametiasutuste või sellise liikmesriigi loodud CSE
eelneva kirjaliku loata.

4.
Iga liikmesriik, kes on otsustanud erivarusid säilitada,
saadab komisjonile Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele kuuluva
teatise, milles ta esitab selliste varude taseme, mida liikmesriik
kohustub säilitama, ning sellise kohustuse kestuse, mis on vähe
malt üks aasta. Teavitatud miinimumtaset kohaldatakse võrdselt
kõikide liikmesriigi poolt kasutatavate erivarude kategooriate
suhtes.

3.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada kõigi
erivarude, mida nende territooriumil säilitatakse või transpordi
takse, tingimusteta puutumatus täitemeetmete suhtes, olenemata
sellest, kas tegu on neile või teistele liikmesriikide kuuluvate
varudega.

Liikmesriigid tagavad, et selliseid varusid hoitakse kogu teavi
tatud ajavahemiku jooksul, ilma et see piiraks liikmesriigi õigust
varusid ajutiselt vähendada tulenevalt individuaalsete varude
asendamise toimingutest.
Liikmesriigi kasutatavate tootekategooriate loetelu jääb kehtima
vähemalt üheks aastaks ning seda võib muuta üksnes alates
kalendrikuu esimesest päevast.
5.
Iga liikmesriik, kes ei ole võtnud kohustust säilitada kogu
antud kalendriaasta jooksul vähemalt 30 päeva erivarusid, tagab,
et vähemalt üks kolmandik tema varude säilitamise kohustusest
hoitakse toodetena, mis on koostatud vastavalt lõigetele 2 ja 3.

Artikkel 11
Delegeerimiste mõju
Artiklites 7 ja 8 osutatud delegeerimised ei muuda mingil moel
liikmesriikidele käesolevast direktiivist tulenevaid kohustusi.

Artikkel 12
Artikliga 3 hõlmatud varude statistilised kokkuvõtted
1.
Seoses artikli 3 alusel säilitatavate varude tasemetega
koostab iga liikmesriik statistilised kokkuvõtted ja esitab need
komisjonile vastavalt IV lisas sätestatud eeskirjadele.

9.10.2009

ET

Euroopa Liidu Teataja

2.
Lõikes 1 osutatud kokkuvõtete koostamise eeskirju,
kokkuvõtete ulatust, sisu ning perioodilisust ja nende esitamise
tähtaegu võib muuta vastavalt artikli 23 lõikes 2 osutatud regu
latiivkomitee menetlusele. Asjaomaste kokkuvõtete komisjonile
esitamise eeskirju võib samuti muuta vastavalt artikli 23 lõikes 2
osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

3.
Liikmesriigid ei või kriisivarude statistilistesse kokkuvõte
tesse lisada toornafta või naftatoodete koguseid, mis kuuluvad
konfiskeerimisele või mille suhtes rakendatakse täitemeetmeid.
Sama kehtib varude puhul, mis kuuluvad äriühingutele, kes on
pankrotis või kes on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega.

Artikkel 13

L 265/17

Artikkel 14
Kommertsvarude kokkuvõtted
1.
Liikmesriigid saadavad komisjonile igakuised statistilised
kokkuvõtted nende riigi territooriumil hoitavate kommertsva
rude tasemete kohta. Nad tagavad tundlike andmete kaitse ja
hoiduvad asjaomaste varude omanike nimede nimetamisest.

2.
Komisjon avaldab liikmesriikide esitatud kokkuvõtete
põhjal koostatud ühenduse kommertsvarude igakuise statistilise
kokkuvõtte, kasutades koondtasemeid.

3.
Eeskirju, mis käsitlevad statistiliste kokkuvõtete esitamist ja
avaldamist ning nende perioodilisust, võib muuta vastavalt
artikli 23 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Erivarude statistilised kokkuvõtted
1.
Iga asjaomane liikmesriik koostab ja esitab komisjonile
statistilise kokkuvõtte erivarude iga tootekategooria kohta,
näidates iga kalendrikuu viimasel päeval olemas olevad erivarud
ja täpsustades kõnealuste varude võrdlusaasta keskmise tarbi
mise kogused ja päevade arvu. Kui osa nendest erivarudest
hoitakse väljaspool liikmesriigi territooriumi, esitab liikmesriik
üksikasjalikud andmed eri liikmesriikides ja CSEdes või nende
poolt säilitatavate varude kohta. Samuti esitab liikmesriik üksik
asjaliku teabe selle kohta, kas kõik need varud kuuluvad talle või
kuuluvad need kas täielikult või osaliselt hoopis tema CSEle.

2.
Iga asjaomane liikmesriik koostab ja esitab komisjonile
samuti kokkuvõtte tema territooriumil asuvate ja teistele liik
mesriikidele või CSEdele kuuluvate erivarude kohta, näidates
iga kalendrikuu viimasel päeval olemas olevad erivarud artikli 9
lõikes 4 kindlaks määratud tootekategooriate kaupa. Nimetatud
kokkuvõttes märgib liikmesriik samuti iga sellise varu kohta
asjaomase liikmesriigi või CSE ning asjaomased kogused.

3.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud statistilised kokkuvõtted esitatakse
kokkuvõtetes käsitletud kalendrikuule järgneva kalendrikuu
jooksul.

Artikkel 15
Andmetöötlus
Komisjon vastutab selliste infotehnoloogiliste ressursside välja
arendamise, veebimajutuse, haldamise ja hooldamise eest, mis
on vajalikud selleks, et võtta vastu, säilitada ja töödelda statisti
listes kokkuvõtetes esitatud andmeid, kogu muud käesoleva
direktiivi kohaselt liikmesriikide esitatud või komisjoni kogutud
teavet ning mis tahes naftavarusid käsitlevaid andmeid, mis on
kogutud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1099/2008 ja mida on vaja
käesoleva direktiivi kohaselt nõutavate kokkuvõtete koostami
seks.

Artikkel 16
Biokütused ja lisaained
1.
Artiklite 3 ja 9 kohaste varude säilitamise kohustuste arvu
tamisel võetakse biokütuseid ja lisaaineid arvesse üksnes juhul,
kui need on segatud asjaomaste naftatoodetega.

2.
Tegelikult säilitatavate varude tasemete
võetakse biokütuseid ja lisaaineid arvesse, kui:

arvutamisel

a) need on segatud asjaomaste naftatoodetega või
4.
Statistiliste kokkuvõtete koopiad saadetakse viivitamatult
komisjonile samuti pärast komisjoni vastava taotluse saamist.
Sellise taotluse võib teha mitte hiljem kui viis aastat pärast
kuupäeva, mida asjassepuutuvad andmed käsitlevad.

5.
Statistiliste kokkuvõtete ulatust, sisu ning perioodilisust ja
nende esitamise tähtaegu võib muuta vastavalt artikli 23 lõikes 2
osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Asjaomaste kokkuvõtete
komisjonile esitamise eeskirju võib samuti muuta vastavalt
artikli 23 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

b) neid säilitatakse asjaomase liikmesriigi territooriumil,
eeldusel, et kõnealune liikmesriik on võtnud vastu eeskirjad,
millega tagatakse nende segamine käesolevas direktiivis sätes
tatud varude säilitamise nõuete kohaselt hoitavate naftatoo
detega ning et neid kasutatakse transpordis.

3.
Eeskirju biokütuste ja lisaainete arvesse võtmiseks varude
säilitamise kohustuste ja varude tasemete arvutamisel vastavalt
lõigetele 1 ja 2 võib muuta vastavalt artikli 23 lõikes 2 osutatud
regulatiivkomitee menetlusele.
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Artikkel 17
Nafta ja naftatoodete koordineerimisrühm
1.
Käesolevaga luuakse nafta ja naftatoodete koordineerimis
rühm (edaspidi „koordineerimisrühm”). Koordineerimisrühm on
nõuandeorgan, mis tegeleb ühenduses valitseva nafta ja nafta
toodete varustuskindlusega seotud olukorra analüüsimisega ning
tegevuse koordineerimise ja meetmete rakendamise hõlbustami
sega kõnealuses valdkonnas.

2.
Koordineerimisrühm koosneb liikmesriikide esindajatest.
Rühma juhib komisjon. Komisjoni kutsel võivad koordineeri
misrühma tegevuses osaleda asjaomase sektori esindusorganid.

9.10.2009

6.
Lõikes 1 osutatud kontrollimiste eesmärgid ei või hõlmata
isikuandmete töötlemist. Kontrollide käigus leitud või tuvastatud
isikuandmeid ei või koguda ega arvesse võtta ning kui neid
juhuslikult siiski kogutakse, hävitatakse andmed viivitamata.

7.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada kriisi
varude ja erivarudega seotud kõigi andmete, registrite, kokkuvõ
tete ja dokumentide säilitamine vähemalt viie aasta jooksul.

Artikkel 19
Üksikisikute kaitse andmete töötlemisel

Artikkel 18
Eriolukordadeks

valmisoleku ja
kontrollimine

varude

säilitamise

1.
Komisjon võib koostöös liikmesriikidega kontrollida liik
mesriikide eriolukordadeks valmisolekut ja, kui komisjon peab
asjakohaseks, sellega seotud varude säilitamist. Selliste kontrol
lide ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse teiste institutsioo
nide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tehtud jõupingutusi ja
konsulteerib koordineerimisrühmaga.

Käesolev direktiiv ei piira ega mõjuta kuidagi üksikisikute kaitset
isikuandmete töötlemisel, mis on tagatud ühenduse ja siseriik
liku õiguse sätetega, ning eelkõige ei muuda see liikmesriikide
kohustusi seoses isikuandmete töötlemisega, mis on sätestatud
direktiivis 95/46/EÜ, ega ühenduse institutsioonidele ja asutus
tele määrusega (EÜ) nr 45/2001 pandud kohustusi seoses
isikuandmete nendepoolse töötlemisega oma ülesannete täit
misel.

Artikkel 20
Menetlused eriolukorras
2.
Koordineerimisrühm võib leppida kokku volitatud esinda
jate ja teiste liikmesriikide esindajate osalemise kontrollides.
Kontrollitava liikmesriigi määratud ametiisikud võivad olla saat
jaks kontrolli läbiviivatele isikutele. Ühe nädala jooksul pärast
lõikes 1 osutatud kontrollist teatamist teeb asjaomane liikmes
riik, kes ei ole komisjoni teavitanud artiklites 6 ja 9 sätestatud
varude asukohta käsitlevatest tundlikest andmetest, sellise teabe
komisjoni töötajatele ja volitatud esindajatele kättesaadavaks.

3.
Liikmesriigid tagavad, et nende ametiasutused ning kriisi
varude ja erivarude säilitamise ja haldamise eest vastutajad on
inspekteerimisega nõus ja osutavad komisjoni poolt kontrollide
läbiviimiseks volitatud isikutele abi. Liikmesriigid tagavad
eelkõige, et nendele isikutele antakse õigus tutvuda varusid
puudutavate dokumentide ja registritega ning et neil on juurde
pääs kõigile asukohtadele, kus varusid hoitakse, ja kõigile seotud
dokumentidele.

4.
Käesoleva artikli kohase kontrolli tulemus tehakse teata
vaks kontrollitud liikmesriigile ja see võidakse edastada koordi
neerimisrühmale.

5.
Liikmesriigid ja komisjon tagavad, et ametnikud, esindajad
ja muud isikud, kes tegutsevad komisjoni järelevalve all, ning
koordineerimisrühma liikmed ei või avaldada teavet, mida on
kogutud või vahetatud vastavalt käesolevale artiklile ning mis
oma olemuselt kuulub ametisaladuse alla, näiteks varude
omanike isik.

1.
Liikmesriigid tagavad, et nad on kehtestanud menetlused
ja võtavad kõik vajalikud meetmed, et nende pädevad ametiasu
tused saaksid tõsise tarnekatkestuse korral lasta kiiresti, reaalselt
ja läbipaistvalt ringlusesse kas kõik või osalised kriisivarud ja
erivarud ja et kehtestada tarbimisele üldised või eripiirangud
vastavalt varude prognoositavale puudujäägile, muu hulgas eral
dades naftatooteid teatavatele kasutajarühmadele eelisõiguse
alusel.

2.
Liikmesriikidel on alati olemas situatsiooniplaanid, mida
rakendatakse tõsise tarnekatkestuse korral, ning liikmesriigid
näevad ette selliste plaanide rakendamiseks vajalikud organisat
sioonilised meetmed. Liikmesriigid teavitavad komisjoni taotluse
korral oma situatsiooniplaanidest ja nendega seotud organisat
sioonilistest meetmetest.

3.
Sellise kehtiva rahvusvahelise otsuse korral varude ringlu
sesse laskmise kohta, mis mõjutab ühte või mitut liikmesriiki:

a) võib asjaomane liikmesriik kasutada oma kriisivarusid ja
erivarusid kõnealusest otsusest tulenevate rahvusvaheliste
kohustuste täitmiseks. Sellisel juhul teavitab liikmesriik viivi
tamata komisjoni, et komisjon saaks kokku kutsuda koordi
natsioonirühma koosoleku või konsulteerida selle liikmetega
elektroonilisel teel, et hinnata eelkõige ringlusesse laskmise
mõju;
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b) peaks komisjon soovitama liikmesriikidel lasta ringlusse kõik
oma kriisivarud ja erivarud või osa nendest või võtta muid
asjakohaseks peetavaid samaväärse mõjuga meetmeid.
Komisjon võib tegutseda üksnes pärast koordineerimisrüh
maga konsulteerimist.
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meetmed, et tagada nende kohaldamine. Karistused peavad
olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid
teatavad neist sätetest komisjonile 31. detsembriks 2012 ja
annavad viivitamata teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 22
4.
Kui ei ole tehtud kehtivat rahvusvahelist otsust varude
ringlusesse laskmise kohta, kuid kui tekivad raskused toornafta
või naftatoodete tarnimisel ühendusse või liikmesriiki, teavitab
komisjon IEAd vajaduse korral ja koordineerib tegevust IEAga,
kui see on asjakohane, ning korraldab kas liikmesriigi taotlusel
või omal algatusel võimalikult kiiresti konsulteerimise koordi
neerimisrühmaga. Kui koordineerimisrühmaga konsulteerimist
taotleb liikmesriik, korraldatakse see hiljemalt nelja päeva
jooksul taotluse esitamisest, välja arvatud juhul, kui liikmesriik
nõustub pikema ajavahemikuga. Kui koordineerimisrühm on
olukorra läbi vaadanud, määrab komisjon läbivaatamise tule
muste põhjal kindlaks, kas tegemist on tõsise tarnekatkestusega.

Läbivaatamine
Hiljemalt 31. detsembriks 2015 vaatab komisjon läbi käesoleva
direktiivi toimimise ja rakendamise.

Artikkel 23
Komiteemenetlus
1.

Komisjoni abistab komitee.

2.
Käesolevale lõikele viitamisel
1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.
Kui leitakse, et tegemist on tõsise tarnekatkestusega, annab
komisjon loa asjaomaste liikmesriikide poolt sellel otstarbel
esitatud kriisivarude ja erivarude koguste täielikuks või osaliseks
ringlusse laskmiseks.

5.
Eriti kiireloomulistel juhtudel või kohalikele kriisidele
reageerimiseks võivad liikmesriigid lasta ringlusse kriisivarusid
ja erivarusid kogustes, mis on otseselt vajalikud sellistele olukor
dadele koheseks reageerimiseks, vähendades varusid seeläbi alla
poole käesolevas direktiivis sätestatud kohustuslikku miinimum
taset. Sellisel juhul teavitavad liikmesriigid komisjoni viivitama
tult ringlusse lastud kogusest. Komisjon edastab kõnealuse teabe
koordineerimisrühma liikmetele.

kohaldatakse

otsuse

Artikkel 24
Kehtetuks tunnistamine
Direktiiv 73/238/EMÜ, direktiiv 2006/67/EÜ ja otsus
68/416/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 31. detsembrist
2012.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele ja kehtetuks tunnis
tatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 25
Ülevõtmine
6.
Lõigete 3, 4 või 5 kohaldamise korral võivad liikmesriigid
säilitada ajutiselt väiksemaid varusid, kui on sätestatud käesole
vas direktiivis. Sellisel juhul määrab komisjon koordineerimis
rühmaga peetud konsultatsioonide tulemuste põhjal ja vajaduse
korral koostöös IEAga, ja võttes eelkõige arvesse olukorda
rahvusvahelistel nafta- ja naftatoodete turgudel, kindlaks mõist
liku aja, mille jooksul liikmesriigid peavad oma varud nõutavate
miinimumtasemetega taas vastavusse viima.

7.
Komisjoni käesoleva artikli alusel vastu võetud otsused ei
mõjuta asjaomaste liikmesriikide teisi võimalikke rahvusvahelisi
kohustusi.

Artikkel 21

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid 31. detsembriks 2012.

Liikmesriigid, kes ei ole 31. detsembriks 2012 IEA liikmed ja
kelle naftatoodete sisetarbimine põhineb täielikult impordil,
jõustavad erandina esimesest lõigust käesoleva direktiivi artikli 3
lõike 1 järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
31. detsembriks 2014. Kuni need liikmesriigid sellised meetmed
jõustavad, säilitavad nad naftavarusid, mis vastavad 81 päevale
keskmise päevase puhasimpordi alusel.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse
või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käes
olevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmes
riigid.

Karistused
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohal
datakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigus
normide rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike
õigusnormide teksti.
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Artikkel 26
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 27
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. september 2009
Nõukogu nimel
eesistuja
C. MALMSTRÖM
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I LISA
NAFTATOODETE IMPORDI TOORNAFTA EKVIVALENDI ARVUTUSMEETOD
Naftatoodete impordi toornafta ekvivalent, millele on osutatud artiklis 3, arvutatakse vastavalt järgmisele meetodile:
Naftatoodete impordi toornafta ekvivalent saadakse, liites toornafta, maagaasivedelike, rafineerimistehaste lähteainete ja
muude määruse (EÜ) nr 1099/2008 B lisa punktis 4 määratletud süsivesinike puhasimpordi, kohandades tulemust, et
võtta arvesse varude muutuseid, lahutades 4 % toorbensiini saagise eest (või kui toorbensiini keskmine saagis ületab riigi
territooriumil 7 %, lahutades toorbensiini tegeliku netotarbimise või toorbensiini keskmise saagise) ja liites selle kõikide
muude naftatoodete (välja arvatud toorbensiin) puhasimpordile, mida on samuti kohandatud, et võtta arvesse varude
muutuseid, ja korrutatud koefitsiendiga 1,065.
Rahvusvahelisi merepunkrivarusid arvutustes arvesse ei võeta.

II LISA
SISETARBIMISE TOORNAFTA EKVIVALENDI ARVUTUSMEETOD
Artikli 3 kohaldamiseks arvutatakse sisetarbimise toornafta ekvivalent vastavalt järgmisele meetodile:
Sisetarbimine on üksnes järgmiste toodete määruse (EÜ) nr 1099/2008 C lisa punktis 3.2.1 määratletud „vaatluste põhjal
kindlaksmääratud siseriiklike brutotarnete” kogusumma: mootoribensiin, lennukibensiin, bensiini tüüpi reaktiivkütus (toor
bensiini tüüpi reaktiivkütus või JP4), petrooleumi tüüpi reaktiivkütus, muu petrooleum, gaasi- ja diisliõli (kütteõli destil
laat), kütteõli (nii kõrge kui ka madala väävlisisaldusega), nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1099/2008 B lisa
punktis 4.
Rahvusvahelisi merepunkrivarusid arvutustes arvesse ei võeta.
Sisetarbimise toornafta ekvivalent arvutatakse koefitsiendiga 1,2 korrutamise teel.
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III LISA
SÄILITATAVATE VARUDE TASEME ARVUTUSMEETODID
Säilitatavate varude taseme arvutamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 3 kohaldamist, ei või ühtegi kogust varuna arvestada rohkem kui ühe korra.
Toornafta varusid vähendatakse 4 %, mis vastab toorbensiini keskmisele saagisele.
Rahvusvaheliste merepunkrivarude jaoks mõeldud toorbensiini ja naftatoodete varusid arvesse ei võeta.
Muud naftatooted arvestatakse varude hulka vastavalt ühele kahest järgnevast meetodist. Liikmesriigid peavad valitud
meetodit kasutama kogu asjaomase kalendriaasta jooksul.
Liikmesriigid võivad:
a) arvata varude hulka kõik muud määruse (EÜ) nr 1099/2008 C lisa punkti 3.1 esimeses lõigus kindlaks määratud
naftatoodete varud ja arvutada toornafta ekvivalendi, korrutades kogused koefitsiendiga 1,065, või
b) arvata varude üksnes järgmiste toodete varud: mootoribensiin, lennukibensiin, bensiini tüüpi reaktiivkütus (toorbensiini
tüüpi reaktiivkütus või JP4), petrooleumi tüüpi reaktiivkütus, muu petrooleum, gaasi- ja diisliõli (kütteõli destillaat),
kütteõli (nii kõrge kui ka madala väävlisisaldusega) ja arvutada toornafta ekvivalendi, korrutades kogused koefitsiendiga
1,2.
Varude arvutused võivad sisaldada koguseid, mida hoitakse:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

rafineerimistehaste mahutites;
puistekaupade terminalides;
torujuhtmete vedelikumahutites;
praamidel;
riigisisese rannaveo tankeritel;
sadamas olevatel naftatankeritel;
siseveelaevade punkrites;
mahutite põhjades;
kasutatavate varudena;
suurtarbijate poolt seadusest tulenevalt, või muid ametivõimude poolt kontrollitavaid koguseid.

Neid koguseid, välja arvatud rafineerimistehaste mahutites, torujuhtmete vedelikumahutites või puistekaupade terminalides
hoitavad kogused, ei või erivarude arvutamisel arvesse võtta, kui erivarud arvutatakse kriisivarudest eraldi.
Arvutamisel ei tohi kunagi arvesse võtta:
a) toornaftat, mida ei ole veel toodetud;
b) koguseid, mida hoitakse:
—
—
—
—
—
—
—

torujuhtmetes;
paakvagunites;
merelaevade punkrites;
teenindusjaamades ja jaemüügikauplustes;
teiste tarbijate poolt;
meres asuvatel tankeritel;
sõjaväevarudena.

Oma varude arvutamisel peavad liikmesriigid vähendama oma varude koguseid, mis arvutati eespool kirjeldatud meetodil,
10 % võrra. Vähendada tuleb kõiki arvutustes sisalduvaid koguseid.
10 %-list vähendamist ei tule siiski kohaldada erivarude taseme või erivarude erinevate tootekategooriate tasemete arvu
tamisel, kui nimetatud erivarud või tootekategooriad arvutatakse kriisivarudest eraldi, eelkõige pidades silmas artiklis 9
sätestatud miinimumtasemete järgimise kontrollimist.
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IV LISA
Artikli 3 alusel säilitatavate varude tasemete statistiliste kokkuvõtete koostamise ja nende komisjonile esitamise
eeskirjad
Liikmesriigid peavad koostama ja esitama igal kuul komisjonile lõplikud statistilised kokkuvõtted kalendrikuu viimasel
päeval tegelikult säilitatavate varude taseme kohta, mis on arvutatud kas nafta puhasimpordi päevade arvu või nafta
sisetarbimise päevade arvu alusel vastavalt artiklile 3. Statistilises kokkuvõttes tuleb esitada täpsed üksikasjad selle kohta,
miks põhinevad arvutused impordi päevade arvul või vastupidi tarbimise päevade arvul, ning tuleb täpsustada, millist
III lisas sätestatud meetodit kasutati.
Kui osa artikli 3 kohaselt säilitatavate varude taseme arvutamisel arvesse võetud varudest säilitatakse väljaspool riigi
territooriumi, esitatakse igas kokkuvõtetes üksikasjalik teave erinevates asjaomastes liikmesriikides ja CSEdes hoitavate
varude kohta kokkuvõttes käsitletava perioodi viimase päeva seisuga. Iga liikmesriik märgib oma statistilises kokkuvõttes
samuti igal sellise juhu kohta, kas tegu on ühe või mitme majandustegevuses osaleja delegeerimistaotluse alusel säilita
tavate varude või hoopis liikmesriigi või tema CSE taotluse alusel säilitatavate varudega.
Kõikide liikmesriigi territooriumil teiste liikmesriikide või CSEde nimel hoitavate varude kohta peab kõnealune liikmesriik
koostama ja esitama komisjonile kokkuvõtte, milles näidatakse iga kalendrikuu viimasel päeval olemasolevad varud
tootekategooriate kaupa. Nimetatud kokkuvõttes peab liikmesriik märkima samuti iga sellise varu kohta eelkõige asja
omase liikmesriigi või CSE ning asjaomased kogused.
Eelnevas kolmes lõigus osutatud statistilised kokkuvõtted tuleb esitada komisjonile kokkuvõttes käsitletavale kuule järg
neva 55 päeva jooksul. Samad kokkuvõtted tuleb samuti esitada kahe kuu jooksul pärast komisjoni taotluse saamist.
Sellise taotluse võib teha mitte hiljem kui viis aastat pärast kuupäeva, mille kohta andmed käivad.
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II
(EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik)

OTSUSED

NÕUKOGU
NÕUKOGU OTSUS,
8. november 2005,
Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva
lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta
(2009/741/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese
lõigu esimese lausega,
võttes arvesse komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Nõukogu volitas 5. juunil 2003. aastal komisjoni alus
tama kolmandate riikidega läbirääkimisi olemasolevate
kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks
ühenduse lepinguga.
Komisjon on kooskõlas nõukogu otsuse (millega volitati
komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi
olemasolevate kahepoolsete lepingute teatavate sätete
asendamiseks ühenduse lepinguga) lisas sätestatud menet
luste ja suunistega pidanud ühenduse nimel Aserbaid
žaani Vabariigiga läbirääkimisi lennuühenduse teatavaid
aspekte käsitleva lepingu üle.
Leping, mille üle komisjon läbirääkimisi pidas, tuleks alla
kirjutada ja seda ajutiselt kohaldada, eeldusel et see sõlmi
takse hilisemal kuupäeval,

vaid aspekte käsitleva lepingu allakirjutamine, eeldusel et
nõukogu teeb otsuse nimetatud leping sõlmida.
Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.
Artikkel 2
Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud
ühenduse nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmi
takse.
Artikkel 3
Kuni jõustumiseni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates selle kuu
esimesest päevast, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised
teatavad teineteisele selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.
Artikkel 4
Käesolevaga volitatakse nõukogu eesistujat esitama kõnealuse
lepingu artikli 8 lõikes 2 ettenähtud teade.

Brüssel, 8. november 2005

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühen
duse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise lennuühenduse teata

Nõukogu nimel
eesistuja
G. BROWN
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Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte
käsitlev
LEPING
EUROOPA ÜHENDUS
ühelt poolt ja
ASERBAIDŽAANI VABARIIGI VALITSUS
teiselt poolt
(edaspidi „lepinguosalised”),
MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse mitme liikmesriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahel on sõlmitud kahepoolsed lennuühenduse lepingud, mis sisaldavad ühenduse õigusega vastuolus olevaid sätteid,
MÄRKIDES, et Euroopa Ühendusel on ainupädevus mitmetes küsimustes, mis võivad sisalduda Euroopa Ühenduse
liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistes kahepoolsetes lennuühenduse lepingutes,
MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse õiguse alusel on liikmesriikides asutatud ühenduse lennuettevõtjatel õigus mittediskri
mineerivale juurdepääsule Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelistele lennuliinidele,
VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja teatavate kolmandate riikide vahelisi lepinguid, millega nähakse nende kolman
date riikide kodanikele ette võimalus omandada osalus lennuettevõtjates, kellele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa
Ühenduse õigusele,
TUNNISTADES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheliste kahepoolsete lennuühenduse
lepingute sätted, mis on vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, tuleb viia sellega täielikku vastavusse, et luua Euroopa
Ühenduse ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelisele lennuühendusele kindel õiguslik alus ning tagada lennuühenduse jätku
mine,
MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse liikmesriikide ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheliste kahepoolsete lennuühenduse lepin
gute neid sätteid, mis ei ole vastuolus Euroopa Ühenduse õigusega, ei tule muuta ega asendada,
MÄRKIDES, et Euroopa Ühenduse eesmärkide hulka nendel läbirääkimistel ei kuulu Euroopa Ühenduse ja Aserbaidžaani
Vabariigi vahelise lennuliikluse kogumahu suurendamine, Euroopa Ühenduse lennuettevõtjate ja Aserbaidžaani Vabariigi
lennuettevõtjate vahelise tasakaalu mõjutamine ega olemasolevate kahepoolsete lennuühenduse lepingute liiklusõigusi
käsitlevatesse sätetesse muudatuste tegemine,
ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1
Üldsätted
1.
Käesoleva lepingu raames tähendab mõiste „liikmesriigid”
Euroopa Ühenduse liikmesriike.

viidetena selle liikmesriigi määratud lennuettevõtjatele või
lennuliinidele.
Artikkel 2
Liikmesriigipoolne määramine

2.
Viiteid I lisas loetletud lepingutes lepinguosaliseks oleva
liikmesriigi kodanikele tõlgendatakse viidetena Euroopa Ühen
duse liikmesriikide kodanikele.
3.
Viiteid I lisas loetletud lepingutes lepinguosaliseks oleva
liikmesriigi lennuettevõtjatele või lennuliinidele tõlgendatakse

1.
Käesoleva artikli lõige 2 asendab II lisa punktis a loetletud
artiklite vastavad sätted lennuettevõtja määramise kohta kõne
aluse liikmesriigi poolt ning sellele Aserbaidžaani Vabariigi poolt
antud tegevus- ja muude lubade kohta ning lõige 3 asendab II
lisa punktis b loetletud artiklite vastavad sätted lennuettevõtja
tele tegevus- või muude lubade andmisest keeldumise, nende
tühistamise, peatamise või piiramise kohta.
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2.
Kui liikmesriik on lennuettevõtja määranud, annab Aser
baidžaani Vabariik lennuettevõtjale minimaalse protseduurilise
viivitusega asjakohased tegevus- ja muud load, eeldusel et:

i) lennuettevõtja on asutatud määrava liikmesriigi territoo
riumil vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule ning
tal on kehtiv lennutegevusluba kooskõlas Euroopa Ühenduse
õigusega;

9.10.2009

baidžaani Vabariigi õigusi, mis tulenevad lennuettevõtja
määranud liikmesriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise
lepingu ohutust käsitlevatest sätetest, samaväärselt selle teise
liikmesriigi ohutusnõuete vastuvõtmise, täitmise või säilitamise
ning lennuettevõtjale tegevusloa andmise suhtes.

Artikkel 4
Lennukikütuse maksustamine

ii) lennuettevõtja on lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud
liikmesriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all ning asja
omane lennundusamet on määramisel selgelt nimetatud ja

iii) lennuettevõtja on otseselt või läbi enamusaktsiate liikmesrii
kide ja/või liikmesriikide kodanike või III lisas loetletud teiste
riikide ja/või nende teiste riikide kodanike omandis ja jääb
sinna ning on alati nende riikide ja/või kodanike tegeliku
kontrolli all.

3.
Aserbaidžaani Vabariik võib liikmesriigi määratud lennuet
tevõtjale tegevus- või muude lubade andmisest keelduda, neid
tühistada, peatada või piirata, kui:

i) lennuettevõtja ei ole asutatud Euroopa Ühenduse asutamis
lepingu alusel määrava liikmesriigi territooriumil või kui
sellel ei ole kehtivat lennutegevusluba kooskõlas Euroopa
Ühenduse õigusega;

ii) lennuettevõtja ei ole lennuettevõtja sertifikaadi välja andnud
liikmesriigi tõhusa ja jätkuva halduskontrolli all ning asja
omane lennundusamet ei ole määramisel selgelt nimetatud
või

iii) lennuettevõtja ei ole vahetult või läbi enamusaktsiate liik
mesriikide ja/või liikmesriikide kodanike või teiste III lisas
loetletud riikide ja/või teiste riikide kodanike omandis ning
tegeliku kontrolli all.

Käesolevast lõikest tulenevat õigust kasutades ei diskrimineeri
Aserbaidžaani Vabariik ühenduse lennuettevõtjaid kodakondsuse
põhjal.

1.
Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis d loetletud
artiklite vastavaid sätteid.

2.
Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei takista II
lisa punktis d loetletud lepingutes sätestatu liikmesriiki kehtes
tamast mittediskrimineerival alusel makse, lõivusid, tollimaksu
või tasusid kütusele, mis tarnitakse tema territooriumil kasuta
miseks Aserbaidžaani Vabariigi määratud lennuettevõtja õhusõi
dukis, mis lendab selle liikmesriigi siseselt või selle ja mõne teise
liikmesriigi vahel.

3.
Olenemata mis tahes vastupidistest sätetest, ei takista II
lisa punktis d loetletud lepingutes sätestatu Aserbaidžaani Vaba
riiki kehtestamast mittediskrimineerival alusel makse, lõivusid,
tollimaksu või tasusid kütusele, mida tarnitakse tema territoo
riumil kasutamiseks liikmesriigi määratud lennuettevõtja õhusõi
dukis, mis lendab Aserbaidžaani Vabariigi siseselt.

Artikkel 5
Euroopa Ühenduse sisese veo tariifid
1.
Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis e loetletud
artikleid.

2.
Tariifide suhtes, mida Aserbaidžaani Vabariigi määratud
lennuettevõtja/lennuettevõtjad kohaldab/kohaldavad ühendusesi
seste vedude korral I lisas nimetatud lepingu alusel, mis sisaldab
II lisa punktis e nimetatud sätet, kohaldatakse Euroopa Ühen
duse õigust.

Artikkel 6
Lepingu lisad

Artikkel 3

Käesoleva lepingu lisad moodustavad selle lahutamatu osa.

Halduskontrolliga seotud õigused
1.
Käesoleva artikli lõige 2 täiendab II lisa punktis c loetletud
artikleid.

Artikkel 7
Läbivaatamine või muutmine

2.
Kui liikmesriik on määranud lennuettevõtja, mis on teise
liikmesriigi halduskontrolli all ja jääb sinna, kohaldatakse Aser

Lepinguosalised võivad igal ajal vastastikusel kokkuleppel käes
oleva lepingu läbi vaadata või seda muuta.
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Artikkel 8

Artikkel 9

Jõustumine ja ajutine kohaldamine

Lõpetamine

1.
Käesolev leping jõustub, kui lepinguosalised teineteisele
kirjalikult teatavad, et nad on lõpetanud lepingu jõustumiseks
vajalikud siseriiklikud menetlused.

1.
Juhul kui I lisas loetletud leping lõpetatakse, lõpetatakse
samal ajal ka kõik käesoleva lepingu need sätted, mis on seotud
I lisas loetletud asjaomase lepinguga.

2.
Olenemata lõikest 1 nõustuvad lepinguosalised käesolevat
lepingut ajutiselt kohaldama alates järgmise kuu esimesest
päevast pärast seda, kui lepinguosalised on teatanud teineteisele
selleks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

2.
Juhul kui kõik I lisas loetletud lepingud lõpetatakse, lõpe
tatakse samal ajal ka käesolev leping.

3.
Lepingud ning muud liikmesriikide ja Aserbaidžaani Vaba
riigi vahelised kokkulepped, mis ei ole käesoleva lepingu allkir
jastamise kuupäevaks jõustunud ning mida ei kohaldata ajutiselt,
on loetletud I lisa punktis b. Käesolevat lepingut kohaldatakse
kõikide nende lepingute ja kokkulepete suhtes nende jõustumi
sest või ajutisest kohaldamisest alates.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepin
gule alla kirjutanud.

Koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi,
inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prant
suse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani,
tšehhi, ungari ja aserbaidžaani keeles Strasbourgis 7. juulil 2009.
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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-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

За правителството на Република Азербайджан
Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán
Za vládu Ázerbájdžánskou republiky
For Republikken Aserbajdsjans regering
Für die Regierung der Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
For the Government of the Republic of Azerbaijan
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā
Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu
Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan
Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej
Pelo Governo da República do Azerbaijão
Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan
Za vládu Azerbajdžanskej republiky
Za vlado Azerbajdžanske republike
Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Azerbajdzjans regering

Euroopa Liidu Teataja
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I LISA
Käesoleva lepingu artiklis 1 osutatud lepingute nimekiri
a) Lennuühenduse lepingud Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide vahel, mis on käesoleva
lepingu allakirjutamise kuupäevaks sõlmitud, millele on alla kirjutatud ja/või mida kohaldatakse ajutiselt

— lennuühenduse leping Austria valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Viinis 4. juulil 2000,
edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Austria leping”;

— lennuühenduse leping Belgia Kuningriigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Bakuus
13. aprillil 1998, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Belgia leping”;

— leping Bulgaaria Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, mis käsitleb lennuühendust nende
territooriumide vahel ja väljaspool, sõlmitud Sofias 29. juunil 1995, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Bulgaaria
leping”;

— lennuühenduse leping Taani Kuningriigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Kopen
haagenis 27. aprillil 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Taani leping”.

Viimati muudetud kirjavahetuse teel 1. märtsil 2004 ja 17. detsembril 2004;

— õhutranspordi leping Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Bakuus
27/28. juulil 1995, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Saksamaa leping”.

Viimati muudetud Saksamaa Liitvabariigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise 27/28. juuli 1995. aasta õhutranspordi
lepingu parandamise ja täiendamise protokolliga, mis sõlmiti Bakuus 29. juunil 1998;

— lennuühenduse leping Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Pariisis
19. juunil 1997, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Prantsusmaa leping”;

— lennuühenduse leping Kreeka Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Ateenas
6. juunil 1995, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Kreeka leping”;

— lennuühenduse leping Itaalia Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Roomas
25. septembril 1997, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Itaalia leping”;

— lennuühenduse leping Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahel, parafee
ritud Bakuus 3. juulil 2001, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Luksemburgi leping”;

— lennuühenduse leping Madalmaade Kuningriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahel, sõlmitud Bakuus 11. juulil 1996,
edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Madalmaade leping”;

— tsiviillennutranspordi leping Poola Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Varssavis
26. augustil 1997, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Poola leping”;

— lennuühenduse leping Rumeenia valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, sõlmitud Bakuus 27. märtsil
1996, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Rumeenia leping”;

— lennuühenduse leping Slovaki Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Bakuus
27. oktoobril 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi leping”;

L 265/29

L 265/30

ET

Euroopa Liidu Teataja

— lennuühenduse leping Hispaania Kuningriigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vahel, parafeeritud Madridis 18. novembril
2004, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Hispaania leping”;
— lennuühenduse leping Rootsi Kuningriigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Kopen
haagenis 27. aprillil 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Rootsi leping”.
Viimati muudetud kirjavahetuse teel 1. märtsil 2004 ja 17. detsembril 2004;
— lennuühenduse leping Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse
vahel, sõlmitud Londonis 23. veebruaril 1994, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi leping”.
Muudetud nootide vahetamisega Bakuus 20. juunil ja 23. detsembril 1996.
Viimati muudetud 3.–4. juulil 2000 Bakuus sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumiga.
b) Lennuühenduse lepingud ja muud kokkulepped, mis on parafeeritud Aserbaidžaani Vabariigi ja Euroopa Ühenduse
liikmesriikide poolt või nende vahel alla kirjutatud ning mis käesoleva lepingu allakirjutamise kuupäevaks ei ole veel
jõustunud ja mida ei kohaldata ajutiselt
— lennutranspordi leping Tšehhi Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Prahas
3. detsembril 1998, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi leping”;
— lennuühenduse leping Eesti Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Tallinnas
8. novembril 2002, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Eesti leping”;
— lennuühenduse leping Soome Vabariigi valitsuse ja Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse vahel, parafeeritud Bakuus
29. septembril 2000, edaspidi II lisas „Aserbaidžaani-Soome leping”.
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II LISA
I lisas loetletud lepingute artiklite nimekiri, millele viidatakse käesoleva lepingu artiklites 2 kuni 5
a) Liikmesriigipoolne määramine:
— Aserbaidžaani-Austria lepingu artikli 3 lõige 5;
— Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikli 3 lõige 5;
— Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Taani lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikli 4 lõige 3;
— Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikli 4 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Poola lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikli 4 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikli 3 lõige 4;
— Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikli 4 lõige 4.
b) Tegevus- ja muude lubade andmisest keeldumine, nende tühistamine, peatamine või piiramine:
— Aserbaidžaani-Austria lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikli 5 lõike 1 punkt d;
— Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt b;
— Aserbaidžaani-Taani lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikli 4 lõike 1 punkt b;
— Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikli 5 lõige 1;
— Aserbaidžaani-Soome lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikli 4 lõike 1 punkt c;
— Aserbaidžaani-Poola lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikli 4 lõike 1 punkt a;
— Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikli 5 lõike 1 punkt a.
c) Halduskontroll:
— Aserbaidžaani-Austria lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikkel 7;
— Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 7;
— Aserbaidžaani-Taani lepingu artikkel 14;
— Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikkel 15;
— Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikkel 11a;
— Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikkel 8;
— Aserbaidžaani-Soome lepingu artikkel 13;
— Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikkel 10;
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— Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikkel 13;
— Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikkel 14.
d) Lennukikütuse maksustamine:
— Aserbaidžaani-Austria lepingu artikkel 7;
— Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikkel 7;
— Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 8;
— Aserbaidžaani-Taani lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikkel 7;
— Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikkel 9;
— Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikkel 11;
— Aserbaidžaani-Soome lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikkel 8;
— Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikkel 9;
— Aserbaidžaani-Poola lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikkel 9;
— Aserbaidžaani-Hispaania lepingu artikkel 5;
— Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikkel 9;
— Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikkel 6;
— Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 8.
e) Euroopa Ühenduse sisese veo tariifid:
— Aserbaidžaani-Austria lepingu artikkel 11;
— Aserbaidžaani-Belgia lepingu artikkel 13;
— Aserbaidžaani-Bulgaaria lepingu artikkel 9;
— Aserbaidžaani-Tšehhi Vabariigi lepingu artikkel 12;
— Aserbaidžaani-Taani lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Eesti lepingu artikkel 13;
— Aserbaidžaani-Saksamaa lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Kreeka lepingu artikkel 12;
— Aserbaidžaani-Prantsusmaa lepingu artikkel 17;
— Aserbaidžaani-Soome lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Itaalia lepingu artikkel 8;
— Aserbaidžaani-Luksemburgi lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Madalmaade lepingu artikkel 5;
— Aserbaidžaani-Poola lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Rumeenia lepingu artikkel 8;
— Aserbaidžaani-Slovaki Vabariigi lepingu artikkel 8;
— Aserbaidžaani-Rootsi lepingu artikkel 10;
— Aserbaidžaani-Ühendkuningriigi lepingu artikkel 7.

9.10.2009
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III LISA
Käesoleva lepingu artiklis 2 osutatud muud riigid
a) Islandi Vabariik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);
b) Liechtensteini Vürstiriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);
c) Norra Kuningriik (Euroopa Majanduspiirkonna lepingu alusel);
d) Šveitsi Konföderatsioon (Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordilepingu alusel).
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ELI JA LÕUNA-AAFRIKA KOOSTÖÖNÕUKOGU OTSUS nr 1/2009,
16. september 2009,
ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel
sõlmitud kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu IV ja VI lisa muutmise küsimuses seoses teatavate
põllumajandussaadustega
(2009/742/EÜ)
0406 90 21) ja sulatatud juust, riivimata, pulbristamata,
(EÜ tollikood 0406 30), tuleks muuta ühendusest pärine
vate toodete Lõuna-Aafrikasse importimisel kohaldatav
50 % enamsoodustustariif kvoodisiseseks nullmääraga
tollimaksuks.

ELi JA LÕUNA-AAFRIKA KOOSTÖÖNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesrii
kide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel sõlmitud
kaubandus-, arendus- ja koostöölepingut (1) (edaspidi „KAKL”),
millele kirjutati alla Pretorias 11. oktoobril 1999. aastal, ning
eelkõige selle artikli 106 lõiget 1,

(5)

ning arvestades järgmist:

(1)

Tuleks täpsustada mõiste „brutokaal” tähendust seoses
KAKLi IV lisa 6. loetelu rubriigi „Puuvili, pähklid jm
söödavad taimeosad” tariifiridadega.

(2)

KAKLi IV lisa rubriigis „Juust ja kohupiim” paiknevad
teatavad juustusordid, mis ei kuulu määruse (EÜ)
nr 510/2006 (2) kohaselt ELi kaitstud tootenimetuste
alla, tuleks jätta nimetatud lisa 8. loetelust välja ning
lisada selle 7. loetelule.

(3)

Lõuna-Aafrika Vabariik peaks avama KAKLi VI lisa 4.
loetelus sätestatud ja muu hulgas rubriiki „Juust ja kohu
piim” kuuluvad tariifikvoodid.

(4)

Koostöölepingu KAKLi VI lisa 4. loetelus osutatud kolme
kategooria juustutoodete suhtes, milleks on Gouda
(EÜ tollikood 0406 90 78), Cheddar (EÜ tollikood

Ühendus ei peaks andma eksporditoetust nimetatud
kolme kategooria juustutoodetele ega peaks andma
eksporditoetusi ka muudele juustutoodetele üle 16. juulil
2004. aastal kehtinud taseme, tingimusel et LõunaAafrika Vabariik rakendab ühendusest pärinevate toodete
Lõuna-Aafrikasse importimisel kvoodisiseseid tollimakse.
Arvestades praegust piima- ja piimatooteturu olukorda, ei
anta alates 15. juunist 2007 juustutoodete osas ekspor
ditoetusi, nagu on ette nähtud määruses (EÜ)
nr 660/2007 (3),

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
KAKLi IV lisa 6. loetelu rubriiki „Puuvili, pähklid jm söödavad
taimeosad” kuuluvate tariifiridade parempoolsesse veergu lisa
takse mõistega „brutokaal” seotud lühendi juurde järgmine
joonealune märkus.

„Kõnealusel konkreetsel juhul käsitatakse mõistet „brutokaal”
toodete kogukaaluna koos kontaktpakendiga, välja arvatud
igasugune muu pakend.”

Artikkel 2
1.

KAKLi IV lisa 7. loetelusse lisatakse järgmine rubriik „Juust ja kohupiim”:
CN code 2007

Notes/tariff quota/reductions

„Cheese and curd

0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)
0406 90 13 (Emmentaler)

(1) EÜT L 311, 4.12.1999, lk 3.
(2) Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 (põllu
majandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste
kaitse kohta) (ELT L 93, 31.3.2006, lk 12).

(3) Komisjoni 14. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 660/2007, millega
määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused (ELT
L 155, 15.6.2007, lk 26).
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CN code 2007

L 265/35

Notes/tariff quota/reductions

Cheese and curd

0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)
0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)
0406 90 18 (Fromage fribourgeois and tête de moine)
0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger)
0406 90 23 (Edam)
0406 90 25 (Tilsit)
0406 90 27 (Butterkäse)
0406 90 29 (Kashkaval)
0406 90 35 (Kefalo-Tyri)
0406 90 37 (Finlandia)
0406 90 39 (Jarlsberg)
0406 90 73 (Provolone)
ex 0406 90 75 (Caciocavallo)
ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)
ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)
ex 0406 90 81 (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby,
Monterey, Double Gloucester)
ex 0406 90 82 (Camembert)
ex 0406 90 84 (Brie)”

2.

KAKLi IV lisa 8. loetelus asendatakse rubriigi „Juust ja kohupiim” loetelu järgmisega:
CN code 2007

„0406 40 10 (Roquefort)
0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)
0406 40 50 (Gorgonzola)

Notes/tariff quota/reductions

ET
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CN code 2007

9.10.2009

Notes/tariff quota/reductions

0406 90 32 (Feta)
0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)
ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)
ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)
ex 0406 90 76 (Fontina)
ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)
ex 0406 90 81 (Cantal)
0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)”

Artikkel 3
1.

KAKLi VI lisa 4. loetelus asendatakse rubriigi „Juust ja kohupiim” loetelu järgmisega:
HS code 2007

Notes/tariff quota/reductions

„0406 10 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 10 20 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 20 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 30 00 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 40 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 40 90 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 10 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 25 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 35 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 99 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

0406 90 12 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

0406 90 22 (*)

Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

(*) The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.”

9.10.2009
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2.
Ühendus ei kohalda CN-koodide 0406 90 21, 0406 90 78
ja 0406 30 alla kuuluva kolme kategooria juustutoodete suhtes,
milleks on Gouda, Cheddar ja sulatatud juustud, eksporditoetusi
Lõuna-Aafrika Vabariiki eksportimise puhul.

likus väljaandes teatise EÜst pärineva juustu Lõuna-Aafrikasse
eksportimise vastu suunatud meetmete tühistamise kohta ning
üldise juustu- ja kohupiimakvoodi avamise kohta koos lõikes 1
kirjeldatud asjaomaste muudatustega.

3.
Ilma et see piiraks vahetuskursi kohaldamist, ei suurenda
ühendus eksporditoetuste taset muude kui lõikes 2 osutatud
juustutoodete ekspordi puhul Lõuna-Aafrika Vabariiki üle
komisjoni 15. juuli 2004. aasta määrusega (EÜ)
nr 1305/2004 (millega määratakse kindlaks piima ja piimatoo
dete eksporditoetused) (1) kindlaks määratud tasemete.

Artikkel 4

4.
Vastavalt KAKLi artiklile 17 toimuvad juustutoodete tolli
maksude ja eksporditoetuste täiendava vähendamise üle läbirää
kimised. KAKLi artiklis 17 osutatud tariifide kiirendatud kaota
mise suhtes kohaldatakse suhet 1:1,3 ning see tähendab, et
Lõuna-Aafrika Vabariigi tollimaksu vähendamine 1 euro võrra
toob endaga kaasa EÜ eksporditoetuse vähendamise 1,3 euro
võrra.
5.
Lõuna-Aafrika Vabariik tühistab kõik meetmed, mis on
suunatud EÜst pärineva juustu Lõuna-Aafrikasse eksportimise
vastu, ning avab lõikes 1 osutatud üldise juustu- ja kohupiima
kvoodi, ning teeb seda hiljemalt kahe kuu möödumisel käesole
va otsuse allkirjastamise kuupäevast.
6.
Lõuna-Aafrika Vabariik avaldab hiljemalt kahe kuu
möödumisel käesoleva otsuse allkirjastamise kuupäevast amet

(1) ELT L 244, 16.7.2004, lk 27.

Mõlemad lepinguosalised on kokku leppinud asendada ühen
duse ja Lõuna-Aafrika kehtiv juustutariifide haldamise süsteem
„kes ees, see mees” süsteemiga, mida kohaldatakse alates
1. juulist 2008.
Artikkel 5
Käesolev otsus jõustub käesoleva otsuse allkirjastamisele järg
neva teise kuu esimesel päeval.

Brüssel, 16. september 2009

Koostöönõukogu
esimehed
M. NKOANA-MASHABANE

J. KOHOUT
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NÕUKOGU OTSUS,
24. september 2009,
Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta
(2009/743/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 263,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse
2006/116/EÜ Regioonide Komitee liikmete ja asendus
liikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks
26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010 (1).

Regioonide Komitees on vabanenud üks asendusliikme
koht seoses Flavio DELBONO ametiaja lõppemisega,

(1) ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Regioonide Komitee asendusliikmeks nimetatakse järelejäänud
ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2010
Maria Giuseppina MUZZARELLI, Vice Presidente della Regione
Emilia Romagna.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.
Brüssel, 24. september 2009
Nõukogu nimel
eesistuja
M. OLOFSSON

9.10.2009
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NÕUKOGU OTSUS,
24. september 2009,
Regioonide Komitee Iirimaa liikme ametissenimetamise kohta
(2009/744/EÜ)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 263,
võttes arvesse Iirimaa valitsuse ettepanekut

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1
Järelejäänud ametiajaks, mis lõpeb 25. jaanuaril 2010, nimeta
takse Regioonide Komitee liikmeks
Fiona O’LOUGHLIN, member of Kildare County Council.
Artikkel 2

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse
2006/116/EÜ Regioonide Komitee liikmete ja asendus
liikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks
26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010 (1).
Regioonide Komitees on vabanenud liikmekoht seoses
Seamus MURRAY volituste lõppemisega,

(1) ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 24. september 2009
Nõukogu nimel
eesistuja
M. OLOFSSON

ET
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NÕUKOGU OTSUS,
24. september 2009,
Regioonide Komitee nelja Tšehhi liikme ja seitsme Tšehhi asendusliikme ametisse nimetamise kohta
(2009/745/EÜ)
— Jiří ZIMOLA, Lõuna-Böömimaa piirkonna president

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle
artiklit 263,

ja

võttes arvesse Tšehhi valitsuse ettepanekut

b) asendusliikmetena:

ning võttes arvesse järgmist:
(1)

(2)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse
2006/116/EÜ Regioonide Komitee liikmete ja asendus
liikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks
26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010 (1).
Regioonide Komitees on vabanenud neli liikmekohta
seoses Stanislav JURÁNEKi, Josef PAVELI, Evžen TOŠE
NOVSKÝ ja Jan ZAHRADNÍKU ametiaja lõppemisega. Seitse
asendusliikme kohta on vabanenud seoses Petr BENDLI,
Pavel HORÁKI, Miloš VYSTRČILI, Rostislav VŠETEČKA, Jiří
ŠULCI, Petr SKOKANI ja Petr ZIMMERMANNI ametiaja
lõppemisega,

— Radko MARTÍNEK, Pardubice piirkonna president;
— Martin TESAŘÍK, Olomouci piirkonna president;
— David RATH, Kesk-Böömimaa piirkonna president;
— Jiří BĚHOUNEK, Vysočina piirkonna president;
— Milada EMMEROVÁ, Pilseni piirkonna president;
— Stanislav MIŠÁK, Zlíni piirkonna president;

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

— Lubomír FRANC, Hradec Králové piirkonna president.
Artikkel 1
Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni
25. jaanuarini 2010 ametisse järgmised isikud:

Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

a) liikmetena:
— Stanislav EICHLER, Libereci piirkonna president;

Brüssel, 24. september 2009

— Josef NOVOTNÝ, Karlovy Vary piirkonna president;

Nõukogu nimel
eesistuja

— Jaroslav PALAS, Määrimaa-Sileesia piirkonna president;

M. OLOFSSON

(1) ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.

9.10.2009
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III
(Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid)

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID
MADALMAADE AVALDUS SEOSES RAAMOTSUSE ARTIKLI 28 LÕIKEGA 2
Kooskõlas artikli 28 lõikega 2 kinnitavad Madalmaad, et kui lõplik kohtuotsus on tehtud enne kolme aasta
möödumist raamotsuse jõustumisest, jätkab ta väljaandja- ja täidesaatva riigina süüdimõistetud isikute
üleandmist käsitlevate kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis on kohaldatavad enne käesolevat raamotsust.

L 265/41

L 265/42
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PARANDUSED

Nõukogu 27. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 680/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 423/2007, mis
käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandused
(Euroopa Liidu Teataja L 197, 29. juuli 2009)
Leheküljel 17 artikkel 2 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2009.”

9.10.2009

Sisukord (jätkub)

III

Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID
★

Madalmaade avaldus seoses raamotsuse artikli 28 lõikega 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Parandused
★ Nõukogu 27. juuli 2009. aasta määruse (EÜ) nr 680/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 423/2007,

mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandused (ELT L 197, 29.7.2009) . . . . . . . . . . . . . .
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Tellimishinnad aastal 2009 (ilma käibemaksuta, sisaldavad tavalise saatmise kulusid)
Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

1 000 eurot aastas (*)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

100 eurot kuus (*)

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria paberkandjal +
CD-ROMil aastane väljaanne

ELi 22 ametlikus keeles

1 200 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

700 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja L-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

70 eurot kuus

Euroopa Liidu Teataja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

400 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja C-seeria väljaanne ainult paberkandjal

ELi 22 ametlikus keeles

40 eurot kuus

Euroopa Liidu Teataja L- ja C-seeria igakuiselt ja kumulatiivselt
CD-ROMil

ELi 22 ametlikus keeles

500 eurot aastas

Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja
pakkumismenetlused) CD-ROMil, kaks väljaannet nädalas

mitmekeelne:
ELi 23 ametlikus keeles

360 eurot aastas
(s.o 30 eurot kuus)

Euroopa Liidu Teataja C-seeria – värbamiskonkurss

konkursi keel(ed)

(*) Üksiknumbri müük:

kuni 32 lehekülge:
33–64 lehekülge:
alates 64 leheküljest:

50 eurot aastas

6 eurot
12 eurot
hind määratakse iga väljaande puhul eraldi

Euroopa Liidu Teatajat saab tellida Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles. Teataja on jaotatud L-seeriaks (õigusaktid)
ja C-seeriaks (teave ja teatised).
Iga keeleversioon tuleb tellida eraldi.
Vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 920/2005, mis avaldati ELTs L 156 18. juunil 2005 ja milles sätestatakse, et
Euroopa Liidu institutsioonid ei ole ajutiselt kohustatud koostama ja avaldama kõiki õigusakte iiri keeles, müüakse
ELT iirikeelseid väljaandeid eraldi.
Euroopa Liidu Teataja lisa (S-seeria – avalikud hanked ja pakkumismenetlused) tellimus sisaldab kõiki 23 keeleversiooni ühel mitmekeelsel CD-ROMil.
Soovi korral saab koos Euroopa Liidu Teataja tellimusega mitmesuguseid Euroopa Liidu Teataja kaasandeid.
Kaasannete ilmumisest teavitatakse tellijaid teadaande vahendusel, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Müük ja tellimused
Väljaannete talituse avaldatud tasulisi väljaandeid saab osta meie trükiste edasimüüjatelt. Edasimüüjate nimekiri
on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm

EUR-Lexi (http://eur-lex.europa.eu) kaudu pakutakse otsest ja tasuta juurdepääsu Euroopa Liidu
õigusaktidele. Nimetatud veebilehel saab tutvuda Euroopa Liidu Teatajaga ning ka lepingute,
õigusaktide, kohtupraktika ja ettevalmistatavate õigusaktidega.
Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab veebilehelt http://europa.eu
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