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MÄÄRUSED
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 759/2013,
30. aprill 2013,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses konverteeritavate ja vahetatavate
võlakirjadega seotud avalikustamisnõuetega
(EMPs kohaldatav tekst)

nimekiri olema kohaldatav kõnealuste alusaktsiate suhtes
ning see tuleks lisada prospekti koostamiseks kasutata
vate kombinatsioonide hulka.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri
2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele
pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja
direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta, (1) eelkõige selle artikli
7 lõiget 1,

(4)

Kui derivatiivväärtpaberitest või optsioonitunnistusega
väärtpaberitest tuleneb õigus omandada emitendi või
grupi aktsiaid ning neid aktsiaid ei ole lubatud kauplemi
sele reguleeritud turul, tuleks investoritele esitada deriva
tiivväärtpaberite väärtpaberikirjelduse nimekirjas sätes
tatud asjaomane teave.

(5)

Kui võlakirjad on vahetatavad või konverteeritavad aktsia
teks, mis on juba lubatud kauplemisele reguleeritud turul,
on alusaktsiaid käsitlev teave aktsionäridele ja investori
tele üldiselt juba kättesaadav. Seepärast tuleks täpsustada,
et on piisav lisada prospekti väärtpaberikirjelduse koos
tamiseks kasutatud kombinatsioonides avaldus, milles
esitatakse alusvara liik ja üksikasjad selle kohta, kust
saab teavet alusvara kohta.

(6)

Kui võlakirjad on konverteeritavad või vahetatavad aktsia
teks, mille on emiteerinud või emiteerib väärtpaberi
emitent või tema gruppi kuuluv üksus ning asjaomaseid
alusaktsiaid ei ole veel lubatud kauplemisele reguleeritud
turul, tuleks investoritele esitada ka alusaktsiate emitendi
käibekapitali aruanne ning kapitalisatsiooni ja võlgade
aruanne. Kõnealused aruanded annaksid väärtpaberikirjel
duses investoritele alusaktsiate emitendi tegevuse jätku
vuse suutlikkuse kohta ja ta võlgade kohta võrreldes
tema kapitalisatsiooniga sama teabe, mis oleks kättesaa
dav, kui investeeritaks aktsiatesse otse.

(7)

Kui alusaktsiad on emiteerinud kolmas osapool ning
need ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul,
puudub investoritel kerge juurdepääs asjaomaste alusakt
siate kirjeldusele. Seepärast tuleks prospekti väärpaberikir
jelduse koostamiseks kasutatud kombinatsioonidele lisada
täiendav ehitusplokk, mis kirjeldab alusaktsiaid.

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ)
nr 809/2004 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ, mis puudutab pros
pektides sisalduvat informatsiooni nagu ka selliste pros
pektide formaati, andmete esitamist viidetena ja selliste
prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist) (2)
on sätestatud miinimumteave, mida peaksid direktiivi
2003/71/EÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmi
seks sisaldama eri liiki väärtpaberite prospektid.

(2)

Aktsia registreerimisdokumendi nimekiri peaks olema
kohaldatav aktsiatele ja muudele aktsiatega võrdväärsetele
vabalt kaubeldavatele väärtpaberitele, aga ka muudele
väärtpaberitele, mis annavad juurdepääsu emitendi kapi
talile konverteerimise või vahetamise kaudu juhul, kui
alusaktsiaid ei ole juba lubatud kauplemisele reguleeritud
turul.

(3)

Kui alusaktsiate emitent kuulub konverteeritavate või
vahetatavate võlakirjade emitendiga samasse gruppi,
kuid alusaktsiaid ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud
turul, siis teave emitendi kohta ei ole investoritele
kergesti kättesaadav. Seepärast peaks aktsia registreerimise

(1) ELT L 345, 31.12.2003, lk 64.
(2) ELT L 149, 30.4.2004, lk 1.

L 213/2

(8)

ET

Euroopa Liidu Teataja

Õiguskindluse eesmärgil on vaja täpsustada määruse (EÜ)
nr 809/2004 XVIII lisas sätestatud tabelis, kuidas pros
pekti koostamisel tuleks nimekirju ja ehitusplokke
kombineerida, sealhulgas juhul, kui nõutud on ainult
teatavad nimekirjade ja ehitusplokkide teabeühikud, kui
teatavad teabeühikud ei pruugi olla konkreetsel juhul
nimekirjade ja ehitusplokkide konkreetse kombinatsiooni
tõttu kohaldatavad ning juhul, kui emitent, pakkuja või
reguleeritud turul kauplemise taotleja võib valida eri
nimekirjade ja ehitusplokkide vahel vastavalt konkreetse
tele künnistele, nagu näiteks võlakirjade minimaalne
nimiväärtus, või määruses (EÜ) nr 809/2004 sätestatud
tingimustele.

(9)

Mõiste „obligatsioonid” tuleks asendada mõistega „võla
kirjad”, et tagada terminoloogia ühtsus määruses (EÜ)
nr 809/2004.

(10)

Kuna määruse (EÜ) nr 809/2004 II lisas esitatud pro
forma finantsteabe ehitusploki kohaldamise tingimuseks
on emitendi suuruse oluline üldine muutus, tuleks kõne
aluse määruse XVIII lisas registreerimisdokumendi suhtes
kohaldatava veeru „EHITUSPLOKK” pealkirja lisada sõnad
„(vajaduse korral)”, et kajastada II lisa tingimuslikku
kohaldamist kõnealuse määruse suhtes.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 809/2004 muutmine
Määrust (EÜ) nr 809/2004 muudetakse järgmiselt.
1) Artiklile 6 lisatakse lõige 3:
„3.
Kui optsioonitunnistusega aktsiad annavad õiguse
omandada emitendi aktsiaid ja neid aktsiaid ei ole lubatud
kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas
esitatud nimekirjas nõutud teave, välja arvatud punktis
4.2.2 nõutud teave.”
2) Artiklile 8 lisatakse lõiked 3, 4 ja 5:

(11)

(12)

(13)

Konventeeritavad või vahetatavad võlakirjad võivad anda
juurdepääsu emitendi uutele aktsiatele juhul, kui nende
võlakirjade omanikud kasutavad oma märkimisõigust.
Seepärast peaks määruse (EÜ) nr 809/2004 artiklis 26a
sätestatud proportsionaalset avalikustamise korda kohal
dama ka emitendi uuteks aktsiateks konverteeritavate või
vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonide suhtes,
tingimusel et alusaktsiad on uued aktsiad, mille on
emiteerinud sama üksus, kes emiteerib võlakirjad.
Määruse (EÜ) nr 809/2004 artiklis 26b sätestatud
proportsionaalse avalikustamise korda tuleks kohaldada
ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja väikese
turukapitalisatsiooniga
äriühingute
emiteeritavate
emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate
võlakirjade pakkumise või reguleeritud turul kauplemisele
lubamise prospekti suhtes. Seega peaks XVIII lisa sisal
dama ka nimekirjade ja ehitusplokkide kombinatsioone,
mis on kohaldatavad emitendi aktsiateks konventeerita
vate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonide
suhtes ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning
väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute emiteeritavate
konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade suhtes.

Võttes arvesse vajadust näha ette üleminekuperiood
emitentide jaoks, et nad saaksid kohaneda käesoleva
määrusega kehtestatud uute nõuetega, tuleks käesolevat
määrust kohaldada ainult nende prospektide ja põhipros
pektide suhtes, mille pädev asutus on kinnitanud määruse
jõustumise kuupäeval või pärast seda.

Määrust (EÜ) nr 809/2004 tuleks seetõttu vastavalt
muuta,

„3.
Kui võlakirjad on vahetatavad või konventeeritavad
aktsiateks, mis on juba lubatud kauplemisele reguleeritud
turul, tuleb esitada ka XII lisas sätestatud nimekirja punktis
4.2.2 nõutud teave.
4.
Kui võlakirjad on konverteeritavad või vahetatavad
aktsiateks, mille on emiteerinud või emiteerib võlakirja
emitent või üksus, mis kuulub temaga samasse gruppi,
ning neid alusaktsiad ei ole veel lubatud reguleeritud turule
kauplemisele, tuleb esitada teave ka alusaktsiate emitendi
kohta vastavalt III lisas sätestatud nimekirja punktidele
3.1 ja 3.2 või vajaduse korral vastavalt XXIV lisas sätestatud
proportsionaalsele nimekirjale.
5.
Kui optsioonitunnistusega võlakirjad annavad õiguse
omandada emitendi aktsiaid ja neid aktsiaid ei ole lubatud
kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas
sätestatud nimekirjas nõutud teave, välja arvatud punktis
4.2.2 nõutud teave.”
3) Artiklis 15 asendatakse lõige 2 järgmisega:
„2.
Nimekirja kohaldatakse väärtpaberite suhtes, mis ei
kuulu muude artiklites 6, 8 ja 16 osutatud väärtpaberikirjel
duse nimekirjade kohaldamisalasse, välja arvatud artikli 6
lõikes 3, artikli 8 lõigetes 3 ja 5 ning artikli 16 lõigetes
3 ja 5 nimetatud juhtudel. Nimekirja kohaldatakse teatavate
väärtpaberite suhtes juhul, kui makse ja/või üleandmiskohus
tused on seotud alusvaraga.”
4) Artiklile 16 lisatakse lõiked 3, 4 ja 5:
„3.
Kui võlakirjad on vahetatavad või konverteeritavad
aktsiateks, mis on juba lubatud kauplemisele reguleeritud
turul, tuleb esitada ka XII lisas sätestatud nimekirja punktis
4.2.2 nõutud teave.
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4.
Kui võlakirjad on konverteeritavad või vahetatavad
aktsiateks, mille on emiteerinud või emiteerib võlakirja
emitent või üksus, mis kuulub temaga samasse gruppi,
ning neid alusaktsiad ei ole veel lubatud reguleeritud turule
kauplemisele, tuleb esitada teave ka alusaktsiate emitendi
kohta vastavalt III lisas sätestatud nimekirja punktidele
3.1 ja 3.2 või vajaduse korral vastavalt XXIV lisas sätestatud
proportsionaalsele nimekirjale.
5.
Kui optsioonitunnistusega võlakirjad annavad õiguse
omandada emitendi aktsiaid ja neid aktsiaid ei ole lubatud
kauplemisele reguleeritud turul, tuleb esitada ka XII lisas
esitatud nimekirjas nõutud teave, välja arvatud punktis
4.2.2 nõutud teave.”
5) Artikli 17 lõike 2 punkt 2 asendatakse järgmisega:
„2) eeldusel, et need aktsiad või muud aktsiatega sama
väärsed vabalt kaubeldavad väärtpaberid on emiteerinud
või emiteerib väärtpaberi emitent, selle emitendi gruppi
kuuluv üksus või kolmas osapool ning nendega veel ei
kaubelda reguleeritud turul või väljaspool liitu asuval
samaväärsel turul väärtpabereid hõlmava prospekti kinni
tamise ajal, ja et alusaktsiaid või muid aktsiatega sama
väärseid vabalt kaubeldavaid väärtpabereid saab üle anda
füüsilise arveldamisega.”

L 213/3

6) XIV lisa pealkiri asendatakse järgmisega:
„Lisateabe ehitusplokk alusaktsia kohta”.

7) XVIII lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.
Artikkel 2
Üleminekusäte
1.
Käesolevat määrust ei kohaldata prospekti ega põhipros
pekti lisa kinnitamise suhtes, kui prospekt või põhiprospekt
kinnitati enne artiklis 3 osutatud kuupäeva.
2.
Kui direktiivi 2003/71/EÜ artikli 18 kohaselt teavitab
päritoluliikmesriigi pädev asutus vastuvõtva liikmesriigi pädevat
asutust kinnitamistunnistusega seoses enne artiklis 3 osutatud
kuupäeva kinnitatud prospekti või põhiprospektiga, märgib
päritoluliikmesriigi pädev asutus kinnitamistunnistusel selgelt
ja üheselt, et prospekt või põhiprospekt kinnitati enne artiklis
3 osutatud kuupäeva.
Artikkel 3
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
„XVIII LISA
I OSA

REGISTREERIMISDOKUMENT

XVIII LISA
I osa

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

2

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne)
väiksema nimiväärtusega kui 100 000 eurot

3

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne)
nimiväärtusega vähemalt 100 000 eurot

4

Kolmanda osapoole poolt tagatud võlakirjad

5

Kolmanda osapoole poolt tagatud derivatiivväärtpaberid

6

Varaga tagatud väärtpaberid

7

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsia
teks või emitendi või grupi aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud
turul

8

Võlakirjad, mis on vahetatavad või
konverteeritavad kolmanda osapoole
aktsiateks, mis ei ole lubatud kauple
misele reguleeritud turul

(Alus)aktsiate emitent

konverteeritavate

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

NIMEKIRJAD

Pro forma
teave
(vajaduse
korral)

Avalikõiguslikud
Riigid ja
Kinnised
rahvusvahelised
nende piir
ühisinves
kondlikud ja asutused / OECD liik
teerimisette
kohalikud mesriigi tagatud võla
võtjad
kirjad
asutused

8.8.2013

Aktsiad (eelisaktsiad, lunastatavad aktsiad, märkimise eelisõigusega aktsiad jne)

Võlakirjad ja
Võlakirjad ja
Varaga
Pankade
derivatiivid
derivatiivid
tagatud
võlakirjad ja
(> või =
(< 100 000
100 000 väärtpaberid derivatiivid
eurot)
eurot)

EHITUS
PLOKK

Euroopa Liidu Teataja

1

Vahetatavate või
võlakirjade emitent

ET

Kombinatsioonide tabel

NIMEKIRJAD

8.8.2013

Pro forma
teave
(vajaduse
korral)

Avalikõiguslikud
Riigid ja
Kinnised
rahvusvahelised
nende piir
ühisinves
kondlikud ja asutused / OECD liik
teerimisette
kohalikud mesriigi tagatud võla
võtjad
kirjad
asutused

ET

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

9

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei
ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

10

Võlakirjad, mis on vahetatavad või
konverteeritavad grupi aktsiateks, mis
ei ole lubatud kauplemisele regulee
ritud turul

Vahetatavate või
võlakirjade emitent

EHITUS
PLOKK

REGISTREERIMISDOKUMENT

XVIII LISA
I osa

konverteeritavate

Võlakirjad ja
Võlakirjad ja
Varaga
derivatiivid
Pankade
derivatiivid
(> või =
tagatud
võlakirjad ja
(< 100 000
100 000 väärtpaberid derivatiivid
eurot)
eurot)

VÕI

VÕI

VÕI

Euroopa Liidu Teataja

(Alus)aktsiate emitent

Optsioonitunnistusega võlakirjad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole
lubatud kauplemisele reguleeritud turul

12

Optsioonitunnistusega aktsiad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole
lubatud kauplemiseks reguleeritud turul

13

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi
aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

14

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse omandada grupi aktsiaid, mis ei ole
lubatud kauplemisele reguleeritud turul

VÕI

VÕI

VÕI

15

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi või
grupi aktsiaid, mis on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ja derivatiivväärt
paberid, mis on seotud mis tahes muu alusvaraga kui emitendi või grupi
aktsiad, mis ei ole lubatud reguleeritud turul kauplemisele (kaasa arvatud kõik
derivatiivväärtpaberid, mis annavad sularahaarvelduse õiguse)

VÕI

VÕI

VÕI

L 213/5

11

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

Aktsia

Võlakiri
(< 100 000
eurot)

Võlakiri
(> või =
100 000 eurot)

VÕI

VÕI

Aktsiad (eelisaktsiad, lunastatavad aktsiad, märkimise eelisõigusega aktsiad jne)

2

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne)
väiksema nimiväärtusega kui 100 000 eurot

3

Võlakirjad (lihtsad võlakirjad, püsituluvõlakirjad, struktureeritud võlakirjad jne)
nimiväärtusega vähemalt 100 000 eurot

4

Kolmanda osapoole poolt tagatud võlakirjad

5

Kolmanda osapoole poolt tagatud derivatiivväärtpaberid

6

Varaga tagatud väärtpaberid

VÕI

VÕI

7

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsia
teks või emitendi või grupi aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud
turul

VÕI

VÕI

8

Võlakirjad, mis on vahetatavad või
konverteeritavad kolmanda osapoole
aktsiateks, mis ei ole lubatud kauple
misele reguleeritud turul

VÕI

VÕI

LISAEHITUSPLOKID
Derivatiivväärt
paberid

Võlakirjad, mis on vahetatavad või
konverteeritavad grupi aktsiateks, mis
ei ole lubatud kauplemisele regulee
ritud turul

JA välja arvatud
punkt 2
JA ainult
punktid
3.1 ja 3.2

Vahetatavad või konverteeritavad võla
kirjad
(Alus)aktsiad

Optsioonitunnistusega võlakirjad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole
lubatud kauplemisele reguleeritud turul

12

Optsioonitunnistusega aktsiad, omandamaks emitendi aktsiaid, mis ei ole
lubatud kauplemiseks reguleeritud turul

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

JA ainult
punktid
3.1 ja 3.2
JA välja
arvatud
punkt 4.2.2
JA välja
arvatud
punkt 4.2.2

8.8.2013

11

Alusaktsia

JA ainult
punkt 4.2.2

(Alus)aktsiad

10

Varaga tagatud
väärtpaberid

Euroopa Liidu Teataja

Vahetatavad või konverteeritavad võla
kirjad

Võlakirjad, mis on vahetatavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei
ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Garantiid

ET

1

9

L 213/6

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

XVIII LISA
I osa

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

8.8.2013

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

XVIII LISA
I osa

Võlakiri
(< 100 000
eurot)

Aktsia

LISAEHITUSPLOKID

Võlakiri
(> või =
100 000 eurot)

Derivatiivväärt
paberid

JA välja
arvatud
punkt 4.2.2

14

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse omandada grupi aktsiaid, mis ei ole
lubatud kauplemisele reguleeritud turul

JA välja
arvatud
punkt 4.2.2

15

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi või
grupi aktsiaid, mis on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ja derivatiivväärt
paberid, mis on seotud mis tahes muu alusvaraga kui emitendi või grupi
aktsiad, mis ei ole lubatud reguleeritud turul kauplemisele (kaasa arvatud kõik
derivatiivväärtpaberid, mis annavad sularahaarvelduse õiguse)

Alusaktsia

II OSA
Kombinatsioonide tabel seoses emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemissioonidega ning emitendi aktsiateks konverteeritavate
või vahetatavate võlakirjadega, kui sellised eelisostuemissioonid ja võlakirjad emiteerivad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) või väikese
turukapitalisatsiooniga äriühingud (proportsionaalne avalikustamise kord)
Emiteerijad võivad soovi korral koostada prospekti vastavalt täieliku avalikustamise korrale.
REGISTREERIMISDOKUMENT

XVIII LISA
II osa: proportsionaalne avalikustamise kord

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

Emitendi aktsiateks konverteeritavate või vahetatavate võlakirjade eelisostuemis
sioonid, tingimusel et emitendi sama klassi aktsiad on juba lubatud kauplemi
sele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, juhul kui artikli
26a lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud

2

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vaheta
tavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks või emitendi või grupi
aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Aktsia

Võlakirjad ja
Võlakirjad ja
Pankade
derivatiivid
Varaga
derivatiivid
võlakirjad ja
(> või =
tagatud
(< 100 000
100 000 väärtpaberid derivatiivid
eurot)
eurot)

VÕI

VÕI

VÕI

EHITUS
PLOKK

NIMEKIRJAD

Pro forma
teave
(vajaduse
korral)

Riigid ja
Avalikõiguslikud
Kinnised
nende piir
rahvusvahelised
ühisinves
kondlikud ja asutused / OECD liik
teerimisette
kohalikud mesriigi tagatud võla
võtjad
asutused
kirjad

L 213/7

1

Euroopa Liidu Teataja

Derivatiivväärtpaberid, mis annavad õiguse märkida või omandada emitendi
aktsiaid, mis ei ole lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Varaga tagatud
väärtpaberid

ET

13

Garantiid

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

VKEde ja väikese turukapitalisatsioo
niga äriühingute võlakirjad, mis on
vahetatavad või
konverteeritavad
kolmanda osapoole aktsiateks, mis ei
ole lubatud kauplemisele reguleeritud
turul

Aktsia

Vahetatavad või konverteeritavad võla
kirjad

Võlakirjad ja
Võlakirjad ja
Varaga
derivatiivid
Pankade
derivatiivid
(> või =
tagatud
võlakirjad ja
(< 100 000
100 000 väärtpaberid derivatiivid
eurot)
eurot)

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

EHITUS
PLOKK

NIMEKIRJAD

Pro forma
teave
(vajaduse
korral)

Avalikõiguslikud
Riigid ja
Kinnised
rahvusvahelised
nende piir
ühisinves
kondlikud ja asutused / OECD liik
teerimisette
kohalikud mesriigi tagatud võla
võtjad
kirjad
asutused

ET

3

L 213/8

REGISTREERIMISDOKUMENT

XVIII LISA
II osa: proportsionaalne avalikustamise kord

(Alus)aktsiad

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vaheta
tavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele
reguleeritud turul

5

VKEde ja väikese turukapitalisatsioo
niga äriühingute võlakirjad, mis on
vahetatavad või
konverteeritavad
grupi aktsiateks, mis ei ole lubatud
kauplemisele reguleeritud turul

Vahetatavad või konverteeritavad võla
kirjad

Euroopa Liidu Teataja

4

(Alus)aktsiad

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

XVIII LISA
II osa: proportsionaalne avalikustamise kord

NIMEKIRJAD

Nr
Aktsia

1

Emitendi aktsiateks vahetatavate või konverteeritavate võlakirjade eelisostuemis
sioonid, tingimusel et emitendi sama klassi aktsiad on juba lubatud kauplemi
sele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis, juhul kui artikli
26a lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud

JA ainult
punktid
3.1 ja 3.2

2

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vaheta
tavad või konverteeritavad kolmanda osapoole aktsiateks või emitendi või grupi
aktsiateks, mis on lubatud kauplemisele reguleeritud turul

Võlakiri
(< 100 000
eurot)

Võlakiri
(> või =
100 000 eurot)

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

Derivatiivväärt
paberid

Garantiid

Varaga tagatud
väärtpaberid

Alusaktsia

JA välja arvatud
punkt 2

JA ainult
punkt 4.2.2

8.8.2013

VÄÄRTPABERITE LIIGID

LISAEHITUSPLOKID

NIMEKIRJAD

Nr
VÄÄRTPABERITE LIIGID

VKEde ja väikese turukapitalisatsioo
niga äriühingute võlakirjad, mis on
vahetatavad või
konverteeritavad
kolmanda osapoole aktsiateks, mis ei
ole lubatud kauplemisele reguleeritud
turul

Aktsia

Vahetatavad või konverteeritavad võla
kirjad

Võlakiri
(< 100 000
eurot)

Võlakiri
(> või =
100 000 eurot)

VÕI

VÕI

Alusaktsiad

VKEde ja väikese turukapitalisatsiooniga äriühingute võlakirjad, mis on vaheta
tavad või konverteeritavad emitendi aktsiateks, mis ei ole lubatud kauplemisele
reguleeritud turul

5

VKEde ja väikese turukapitalisatsioo
niga äriühingute võlakirjad, mis on
vahetatavad või
konverteeritavad
grupi aktsiateks, mis ei ole lubatud
kauplemisele reguleeritud turul

Garantiid

Varaga tagatud
väärtpaberid

Alusaktsia

JA välja arvatud
punkt 2
JA ainult
punktid
3.1 ja 3.2

Võlakirjad
(Alus)aktsiad

Derivatiivväärt
paberid

JA ainult
punktid
3.1 ja 3.2”

VÕI

VÕI

VÕI

VÕI

Euroopa Liidu Teataja

4

LISAEHITUSPLOKID

ET

3

8.8.2013

VÄÄRTPABERIKIRJELDUS

XVIII LISA
II osa: proportsionaalne avalikustamise kord

L 213/9

L 213/10

ET

Euroopa Liidu Teataja

8.8.2013

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 760/2013,
6. august 2013,
millega Portugali lipu all sõitvatel või Portugalis registreeritud laevadel ja püünistel keelatakse
hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres
EUROOPA KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ)
nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle
artikli 36 lõiget 2,

Kvoodi ammendumine
Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2013. aastaks
samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsita
takse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr
40/2013, millega määratakse 2013. aastaks kindlaks
kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüü
givõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes
teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade
püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või
kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid
2013. aastaks.
Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse
lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmes
riigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud
laevade puhul ammendanud 2013. aastaks eraldatud
kvoodi.
Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

Artikkel 2
Keelud
Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel
või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud
püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud
kuupäevast. Pärast nimetatud kuupäeva keelatakse kõnealuste
laevade või püüniste püütud kalavarude pardal hoidmine,
ümberpaigutamine, nuumamiseks või kasvatamiseks sumpadesse
paigutamine, saagi koristamine, ümberlaadimine, üleviimine või
lossimine.
Artikkel 3
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 6. august 2013
Komisjoni nimel
presidendi eest
merendus- ja kalandusasjade peadirektor
Lowri EVANS

(1) ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.
(2) ELT L 23, 25.1.2013, lk 54.

ET

8.8.2013

Euroopa Liidu Teataja

LISA

Nr

16/TQ40

Liikmesriik

Portugal

Kalavaru

BFT/AE45WM

Liik

harilik tuun (Thunnus thynnus)

Piirkond

Atlandi ookean ida pool 45° W ja Vahemeri

Kuupäev

4.7.2013

L 213/11

L 213/12

ET

Euroopa Liidu Teataja

8.8.2013

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 761/2013,
6. august 2013,
millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel tobiate ja seotud kaaspüük IIa, IIIa ja
IV püügipiirkonna ELi vetes ning tobiavarude majandamispiirkondade 1, 2, 3, 4 ja 6 ELi vetes, välja
arvatud 6 miili kaugusel Ühendkuningriigi lähtejoonest Shetlandi, Fair Isle’i ja Foula lähedal asuvad
veed
EUROOPA KOMISJON,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ)
nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise
kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle
artikli 36 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Nõukogu 21. jaanuari 2013. aasta määrusega (EL) nr
40/2013, millega määratakse 2013. aastaks kindlaks
kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüü
givõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes
teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade
püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või
kokkulepete kohaldamisalasse, (2) on kehtestatud kvoodid
2013. aastaks.
Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse
lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmes
riigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud
laevade puhul ammendanud 2013. aastaks eraldatud
kvoodi.
Seepärast on vaja keelata nimetatud kalavaru püük,

Artikkel 1
Kvoodi ammendumine
Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2013. aastaks
samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsita
takse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.
Artikkel 2
Keelud
Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel
või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud
püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud
kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida,
ümber paigutada, ümber laadida või lossida sellist püütud kala
varu pärast nimetatud kuupäeva.
Artikkel 3
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. august 2013
Komisjoni nimel
presidendi eest
merendus- ja kalandusasjade peadirektor
Lowri EVANS

(1) ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.
(2) ELT L 23, 25.1.2013, lk 54.

ET

8.8.2013

Euroopa Liidu Teataja

LISA

Nr

17/TQ40

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

SAN/2A3A4. ja majandamise aladel, SAN/123_1, _2, _3, _4, _6

Liik

tobiad (Ammodytes spp.) ja seotud kaaspüük

Piirkond

IIa, IIIa ja IV ning tobiavarude majandamispiirkonna 1, 2, 3, 4 ja 6 ELi
veed (välja arvatud 6 miili kaugusel Ühendkuningriigi lähtejoonest Shet
landi, Fair Isle’i ja Foula lähedal asuvad veed)

Kuupäev

4.7.2013

L 213/13

L 213/14

ET

Euroopa Liidu Teataja

8.8.2013

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 762/2013,
7. august 2013,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete kloropürifoss,
metüülkloropürifoss, mankotseeb, maneeb, MCPA, MCPB ja metiraam heakskiidu kehtivusaja
pikendamisega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

(3)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011
vastavalt muuta.

(4)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17
esimese lõigu eesmärki olukorras, mille puhul rakendus
määrusega (EL) nr 844/2012 ettenähtud täiendavat
toimikut ei ole esitatud hiljemalt 30 kuud enne käesoleva
määruse lisas sätestatud asjakohast kehtivusaja lõppu,
määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäevale,
mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või
kõige varasemale sellele järgnevale kuupäevale.

(5)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17
esimese lõigu eesmärki olukorras, mille puhul komisjon
võtab vastu määruse, milles sätestatakse, et käesoleva
määruse lisas viidatud toimeaine heakskiidu kehtivusaega
ei pikendata, kuna heakskiitmise tingimused ei ole täide
tud, määrab komisjon kehtivusaja lõpu samale kuupäe
vale, mis kehtis enne käesoleva määruse kohaldamist, või
kuupäevale, mil jõustub määrus, milles sätestatakse, et
toimeaine kehtivusaega ei pikendata, olenevalt sellest,
kumb kuupäev on hilisem.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri
2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli
17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr
540/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskii
detud toimeainete loeteluga) (2) lisa A osas on nimetatud
toimeained, mida loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009
kohaselt heakskiidetuks.

Toimeainete kloropürifoss, metüülkloropürifoss, mankot
seeb, maneeb, MCPA, MCPB ja metiraam heakskiitmise
kehtivusaeg lõpeb ajavahemikus 30. aprill 2016 kuni
30. juuni 2016. Kõnealuste toimeainete heakskiidu uuen
damiseks on esitatud taotlused. Kuna nimetatud toimeai
nete suhtes kehtivad komisjoni 18. septembri 2012. aasta
rakendusmäärusega (EL) nr 844/2012, millega kehtes
tatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ)
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise
kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise
menetluse rakendamiseks vajalikud sätted, (3) kehtestatud
nõuded, on taotluse esitajatele vaja anda piisavalt aega, et
mainitud menetluse saaks kooskõlas kõnealuse
määrusega lõpule viia. Järelikult aegub nende toimeainete
heakskiit tõenäoliselt enne pikendamist käsitleva otsuse
vastuvõtmist. Seetõttu on vaja pikendada nende toimeai
nete heakskiidu kehtivusaega.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) ELT L 153, 11.6.2011, lk 1.
(3) ELT L 252, 19.9.2012, lk 26.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse
vastavalt käesoleva määruse lisale.

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

8.8.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/15

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 7. august 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse järgmiselt:
1) 107. reas asendatakse MCPA käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev „30. aprill 2016”
kuupäevaga „31. oktoober 2017”;
2) 108. reas asendatakse MCPB käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev „30. aprill 2016”
kuupäevaga „31. oktoober 2017;.
3) 111. reas asendatakse kloropürifossi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev „30. juuni
2016” kuupäevaga „31. jaanuar 2018”;
4) 112. reas asendatakse metüülkloropürifossi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev
„30. juuni 2016” kuupäevaga „31. jaanuar 2018”;
5) 113. reas asendatakse maneebi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev „30. juuni 2016”
kuupäevaga „31. jaanuar 2018”;
6) 114. reas asendatakse mankotseebi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev „30. juuni
2016” kuupäevaga „31. jaanuar 2018”;
7) 115. reas asendatakse metiraami käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine”) kuupäev „30. juuni
2016” kuupäevaga „31. jaanuar 2018”.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 763/2013,
7. august 2013,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 637/2009 seoses teatavate taimeliikide klassifitseerimisega
sordinimede sobivuse hindamiseks
(EMPs kohaldatav tekst)

Ühenduse Sordiamet juba kõnealused muudatused
suunistesse, mis sisaldavad seletuskirja nõukogu 27. juuli
1994. aasta määruse (EÜ) nr 2100/94 (ühenduse sordi
kaitse kohta) artikli 63 kohta.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi
2002/53/EÜ ühise põllumajandustaimesortide kataloogi
kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 6,
võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi
2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (2) eriti selle
artikli 9 lõiget 6,

(2)

Määrust (EÜ) nr 637/2009 tuleks seepärast vastavalt
muuta.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete
ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

ning arvestades järgmist:
(1)

Seoses teatavate liikidega tuleks komisjoni 22. juuli 2009.
aasta määruse (EÜ) nr 637/2009, millega kehtestatakse
rakenduseeskirjad seoses põllumajandustaimesortide ja
-köögiviljasortide nimede sobivusega, (3) I lisas sätestatud
klasse kohandada, et võtta arvesse rahvusvahelise botaa
nilise liigituse muudatusi. 2012. aasta novembris lisas

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 637/2009 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva
määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. august 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

(1) EÜT L 193, 20.7.2002, lk 1.
(2) EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.
(3) ELT L 191, 23.7.2009, lk 10.
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LISA
Määruse (EÜ) nr 637/2009 I lisa muudetakse järgmiselt.
1) Tabelis 1 „Klassid perekonna sees” asendatakse klasse 4.1 ja 4.2 käsitlevad read järgmisega:

Klassid

Teaduslik nimi

„Klass 4.1

Solanum tuberosum

Klass 4.2

Solanum lycopersicum, tomati pookealused ja liikidevahelised hübriidid

Klass 4.3

Solanum melongena

Klass 4.4

Muu Solanum kui klassid 4.1, 4.2, 4.3”

2) Tabelis 2 „Klassid, mis hõlmavad rohkem kui üht perekonda” asendatakse klasse 201 ja 203 käsitlevad read järgmisega:

Klassid

Teaduslik nimi

„Klass 201

Secale, Triticum, xTriticosecale

Klass 203 (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum ja Poa”
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 764/2013,
7. august 2013,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse
XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta
kindlad impordiväärtused.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),
võttes arvesse komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmäärust
(EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ)
nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja
köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga, (2)
eriti selle artikli 136 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt
mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru
tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud
rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 artikli 136 lõike 1
kohaselt, võttes arvesse päevaandmete erinevust. Seetõttu
peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu
Teatajas avaldamise kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks rakendusmääruse
(EL) nr 543/2011 artikliga 136 ette nähtud kindlad impordi
väärtused.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. august 2013
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.
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LISA
Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril
(eurot 100 kg kohta)
CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

0709 93 10

TR
ZZ

140,7
140,7

0805 50 10

AR
BO
CL
TR
UY
ZA
ZZ

87,9
85,6
99,9
71,0
86,0
100,0
88,4

0806 10 10

EG
MA
TR
ZZ

190,1
180,7
160,6
177,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

155,3
97,9
126,0
88,2
127,7
144,3
104,6
120,6

0808 30 90

AR
CL
NZ
TR
ZA
ZZ

134,7
161,4
194,4
153,4
108,5
150,5

0809 29 00

TR
ZZ

369,1
369,1

0809 30

TR
ZZ

146,0
146,0

0809 40 05

BA
MK
TR
XS
ZZ

44,4
61,9
92,3
57,7
64,1

Kindel impordiväärtus

(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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DIREKTIIVID
KOMISJONI RAKENDUSDIREKTIIV 2013/45/EL,
7. august 2013,
millega muudetakse nõukogu direktiive 2002/55/EÜ ja 2008/72/EÜ ning komisjoni direktiivi
2009/145/EÜ seoses tomati botaanilise nimega
(EMPs kohaldatav tekst)

1) Artikli 2 lõike 1 punktis b asendatakse sõnad „Lycopersicon
esculentum Mill.” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi
2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta, (1) eriti selle
artikli 2 lõiget 2, artikli 44 lõiget 2, artiklit 45 ja artikli 48
lõike 1 punkti b,
võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiivi
2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja
arvatud seemne turustamise kohta, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 3,

2) II lisa tabeli punkti 3 alapunktis a asendatakse sõnad „Lyco
persicon esculentum” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.
3) III lisa tabeli punktis 2 asendatakse sõnad „Lycopersicon
esculentum” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.
Artikkel 2
Direktiivi 2008/72/EÜ muudatused
Direktiivi 2008/72/EÜ II lisa tabelis asendatakse sõnad „Lycoper
sicon esculentum Mill.” sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.

ning arvestades järgmist:
(1)

Selleks et teaduse arengut arvesse võtta, on Rahvusvahe
line Botaanilise Nomenklatuuri Koodeks (ICBN) läbi
vaadatud eelkõige seoses tomatiliikide botaanilise nimetu
sega.

Artikkel 3
Direktiivi 2009/145/EÜ muudatused
Direktiivi 2009/145/EÜ muudetakse järgmiselt.

(2)

(3)

Kõnealuse arengu kajastamiseks tuleks vastavalt muuta
direktiive 2002/55/EÜ, 2008/72/EÜ ja komisjoni
26. november 2009. aasta direktiivi 2009/145/EÜ,
millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt
teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja
geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselekt
sioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide
heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku
tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud
eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselekt
sioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (3).
Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja
paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

1) I lisa tabelis asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum Mill.”
sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.
2) II lisa tabelis asendatakse sõnad „Lycopersicon esculentum Mill.”
sõnadega „Solanum lycopersicum L.”.
Artikkel 4
Ülevõtmine
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vaja
likud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2014. Nad
edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2002/55/EÜ muudatused

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

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse järgmiselt.
(1) EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33.
(2) ELT L 205, 1.8.2008, lk 28.
(3) ELT L 312, 27.11.2009, lk 44.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.
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Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 6
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. august 2013
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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OTSUSED
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,
2. august 2013,
liidu rahalise abi kohta Lätis ja Valgevenes sigade klassikalise katku tõrjeks ette nähtud erakorralise
vaktsineerimise kava teostamiseks ning selle haiguse vastu võitlemiseks Lätis, Leedus ja Valgevenes
kavandatud erakorraliste meetmete raames võetud järelevalvemeetmete rakendamiseks
(teatavaks tehtud numbri C(2013) 4980 all)
(Ainult leedu- ja lätikeelne tekst on autentsed)

(2013/427/EL)
EUROOPA KOMISJON,

(4)

Nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivis
2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise
katku tõrjeks, (5) on sätestatud meetmed, mida peab
puhangu korral rakendama, et hoida ära viiruse edasine
levik.

(5)

Kui on leidnud kinnitust sigade klassikalise katku esine
mine uluksigadel ja kui kättesaadavad epidemioloogilised
andmed viitavad levimisohule, on riskipiirkonna uluksi
gade suukaudne vaktsineerimine kõige tõhusam ja tule
muslikum veterinaarmeede haiguse leviku tõkestamiseks.

(6)

20. novembril 2012 teatas Läti kahest sigade klassikalise
katku esmasest juhtumist uluksigade hulgas Dagda ja
Zilupe maakonnas, Valgevene ja Venemaa piiride vahetus
läheduses.

(7)

Pärast neid puhanguid rakendas Läti nakatunud piirkonna
kindlakstegemiseks sigade klassikalise katku järelevalve
meetmeid esmaste haigusjuhtumite esinemisalal nii uluk
sigade hulgas kui ka kodustes seakasvatustes.

(8)

Kooskõlas direktiivi 2001/89/EÜ artikli 16 lõikega 1 ja
artikli 20 lõike 2 neljanda lõiguga kiideti rakendusotsu
sega 2013/90/EL heaks Läti esitatud kava uluksigadel
esineva sigade katku likvideerimiseks ja uluksigade
erakorraliseks vaktsineerimiseks kindlaksmääratud piir
kondades niipea kui keskkonnatingimused seda võimal
davad.

(9)

Vastavalt Läti õigusnormidele peetakse sigade klassikalise
katku puhangut hädaolukorraks ja ministrite kabineti
nõusolekul korraldati vaktsiini ostmine erandkorras ilma
avaliku pakkumismenetluseta, et 2013. aasta kevadise
kampaania jaoks oleks tagatud vajalik kogus vaktsiini.

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust
2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti
selle artikli 3 lõikeid 3 ja 6 ning artiklit 8,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri
2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju, (2)
eriti selle artiklit 84,
ning arvestades järgmist:
Kuna komisjoni rakendusotsusega 2013/90/EL (3) heaks
kiidetud kava on piisavalt üksikasjalik raamistik komis
joni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määruse (EL)
nr 1268/2012 (mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis
käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid
finantseeskirju) kohaldamise eeskirju)) (4) artikli 94 tähen
duses, kujutab käesolev otsus endast rahastamisotsust
toetuste töökavas ettenähtud kulutuste jaoks.

(1)

(2)

Sigade klassikaline katk on kodu- ja uluksigade nakkuslik
viirushaigus, mis takistab liidusisest kaubandust ja
eksporti kolmandatesse riikidesse.

(3)

Sigade klassikalise katku puhangu korral on oht, et
haigustekitajad levivad elussigade ning nendelt saadavate
toodete, sperma, munarakkude ja embrüote kaubanduse
teel, samuti uluksigade kaudu nii kõnealuse liikmesriigi
teistesse seakasvatusettevõtetesse kui ka teistesse liikmes
riikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

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

ELT
ELT
ELT
ELT

L
L
L
L

155, 18.6.2009, lk 30.
298, 26.10.2012, lk 1.
47, 20.2.2013, lk 70.
362, 31.12.2012, lk 1.

(5) EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5.
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(10)

(11)

(12)

(13)
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Nakatunud alad on Valgevene piirile väga lähedal ega ole
võimalik välistada, et nakatunud uluksead ületavad Läti ja
Valgevene vahelise piiri, mistõttu ka ühenduse veterinaar
kiirabirühm soovitas pärast 2013. aasta veebruaris koha
peale tehtud käiku laiendada vaktsineerimisulatust,
hõlmates 50 km puhvertsooni piki Läti piiri Valgevene
territooriumil.

Selleks et hinnata haiguse epidemioloogilist kulgu uluksi
gade hulgas ja ohustatud kodustes seakasvatustes, oli
asjakohane rakendada kiiremas korras ühtsed järelevalve
meetmed ja läbi viia seroloogilistel ja viroloogilistel labo
riuuringutel põhinevad epidemioloogilised uuringud
sigade klassikalise katku esinemise kohta kodu- ja uluk
sigadel teatavatel nakatunud piirkonnaga piirnevatel
kõrge riskiga aladel Lätis, Valgevenes ja ka Leedus.

Läti on esitanud hinnangulised summad, mis kuluvad
uluksigade erakorraliseks vaktsineerimiseks sigade klas
sikalise katku vastu, näidates nii Läti territooriumil kui
ka Valgevene puhvertsoonis vajalike vaktsiinidooside ligi
kaudse arvu, samuti selliste vaktsineerimiste teostamise
ligikaudsed kulud. Erakorralise vaktsineerimise hinnangu
line kulu ulatub 221 800 euroni.

2013. aasta aprilli esimesel nädalal esitasid Läti ja Leedu
esialgsed hinnangulised kulud, mis olid kavandatud
epidemioloogiliseks uuringuks ja sigade klassikalise
katku järelevalvemeetmete rakendamiseks lisaks muudele
erakorralistele haiguse tõrjeks võetud meetmetele Läti,
Leedu ja Valgevene territooriumil. Lätis ja Valgevenes
võetavate järelevalvemeetmete hinnanguline kulu ulatub
227 000 euroni ja Leedu puhul 17 000 euroni.

L 213/23

kohta) (1) kohaselt tuleb veterinaarmeetmeid rahastada
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist. Finantskontrolli
tegemise eesmärgil kohaldatakse kõnealuse määruse artik
leid 9, 36 ja 37.
(17)

Rahaline toetus makstakse välja tingimusel, et kavandatud
tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on
esitanud komisjonile kogu vajaliku teabe.

(18)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
2013. aastal sigade klassikalise katku tõrjeks võetavate
erakorraliste meetmetega seoses määratakse Lätile liidu eriots
tarbeline rahaline toetus uluksigade erakorraliseks vaktsineerimi
seks sigade klassikalise katku vastu Lätis ja Valgevenes; toetus
katab
a) 100 % vaktsiinidooside tarnekulutustest (v.a käibemaks);
b) 50 % vaktsineerimist tegeva personali palga- ja tasude kulu
dest Lätis ning 50 % otseselt Lätis tehtava vaktsineerimisega
seotud kuludest (v.a käibemaks).
2.
Lõikes 1 osutatud kulude katmiseks Lätile makstavad
summad ei ületa
a) vaktsiini ostmisel keskmiselt 0,91 eurot vaktsiinidoosi kohta;
b) vaktsineerimise tegemisel keskmiselt 0,18 eurot Lätis manus
tatud vaktsiinidoosi kohta;
c) 130 800 eurot Lätis tehtava vaktsineerimise puhul;

(14)

(15)

Kulud, mis Läti on kandnud puhangutest teatamise
kuupäevast alates ning Leedu ja Valgevene järelevalve
meetmete rakendamiskuupäevast alates, tuleb lugeda
tagasiulatuvalt abikõlblikeks põhjendusel, et nimetatud
tegevus on vaktsineerimispiirkonna kindlaks määramiseks
ja seetõttu haiguse edukaks likvideerimiseks äärmiselt
vajalik.

Otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 6 on sätestatud, et
liidu rahaline toetus peab katma 100 % vaktsiini tarni
mise kulutustest ja 50 % vaktsineerimisel tekkivatest
kulutustest. Võttes arvesse vajadust vältida ülemääraseid
kulutusi liidu eelarvest, tuleks kehtestada vaktsiini tarni
mise kulutuste ja vaktsineerimisel tekkivate kulutuste
mõistlik ülempiir. Mõistlik ülempiir kajastab materjali
või teenuste ostmiseks tehtud makset, mis on vastavuses
turuhindadega. Kuni komisjon teostab kontrollimist
kohapeal, on praegu oluline heaks kiita liidu eriotstarbe
line rahaline toetus Lätile ja määrata kindlaks sellest
toetusest makstava esimese summa suurus.

d) 91 000 eurot Valgevenes tehtava vaktsineerimise puhul.
Artikkel 2
1.
Sigade klassikalise katku tõrjeks võetavate erakorraliste
meetmetega seoses määratakse Lätile ja Leedule liidu rahaline
toetus katmaks kulusid, mis tekkisid kodu- ja uluksigadel sero
loogiliste ja viroloogiliste järelevalvemeetmete tarvis tehtud labo
riuuringute käigus; Leedus ja Valgevenes tehtud laboriuuringute
puhul määratakse toetus 1. aprillist 2013 ja Lätis tehtud labo
riuuringute puhul 20. novembrist 2012.
2.
Liidu rahaline toetus moodustab 50 % Läti ja Leedu kulu
tustest lõikes 1 nimetatud meetmete rakendamisel ja selle ülem
määr on
i) Läti puhul 227 000 eurot,
ii) Leedu puhul 17 000 eurot.
3.
Lätile ja Leedule hüvitatakse lõikes 1 osutatud meetmetega
seotud kulud keskmiselt järgmiste maksimumsummade ulatuses:

(16)

Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr
1290/2005
(põllumajanduspoliitika
rahastamise

(1) ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.
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i) 0,5 eurot iga kontrollitud kodusea kohta,
ii) 5 eurot iga kontrollitud uluksea kohta,
iii) 2 eurot ELISA-testi kohta,
iv) 10 eurot PCR-testi kohta,
v) 10 eurot viroloogilise testi kohta.

8.8.2013

a) täielikult või osaliselt vaktsiinisööda levitamiseks palgatud
personal nende tööalasest staatusest olenemata; palga
kulud on tegelik töötasu koos sotsiaalkindlustusmaksude
ja muude seadusega määratud maksudega, mis arvatakse
töötasu hulka, ning
b) üldkulud, mis moodustavad 7 % punktis a osutatud
kulude summast.

Artikkel 3

Artikkel 5

Sõltuvalt otsuse 2009/470/EÜ artikli 11 lõike 1 kohaselt teos
tatud mis tahes kohapealse kontrollimise tulemustest makstakse
Lätile rahalise toetuse esimene osa järgmiselt:

1.
Artiklites 1 ja 2 osutatud liidu rahaline toetus makstakse
välja järgmistel alustel:

a) kuni 224 300 eurot,
b) artiklites 1 ja 2 sätestatud liidu rahalise toetuse osana.
Vastav hüvitis makstakse välja Läti esitatud ametliku taotluse
alusel.
Artikkel 4
Liidu rahalise toetuse saamiseks loetakse abikõlblikeks liikmes
riikide kantud kulud artiklites 1 ja 2 osutatud meetmete raken
damisel; kõnealused kulud on seotud punktides 1–4 sätestatud
toimingutega.
1) Proovide võtmine:
a) täielikult või osaliselt proovide võtmiseks palgatud
töötajad nende tööalasest staatusest olenemata; palga
kulud on tegelik töötasu koos sotsiaalkindlustusmaksude
ja muude seadusega määratud maksudega, mis arvatakse
töötasu hulka ning
b) üldkulud, mis moodustavad 7 % punktis a osutatud
kulude summast.
2) Laboriuuringud:
a) testikomplektide, reaktiivide ning kõigi identifitseeritavate
ja just laboriuuringute tegemiseks kasutatud tarvikute
ostmine;
b) laboris täielikult või osaliselt uuringute tegemiseks
palgatud töötajad, nende tööalasest staatusest olenemata;
palgakulud on tegelik töötasu koos sotsiaalkindlustus
maksude ja muude seadusega määratud maksudega, mis
arvatakse töötasu hulka ning
c) üldkulud, mis moodustavad 7 % punktides a ja b
osutatud kulude summast.
3) Metsloomade vaktsiinidooside ja/või vaktsiini ja sööda
ostmine ja ladustamine.
4) Metsloomade vaktsiini ja sööda levitamine:

a) I lisa kohaselt koostatud tehniline lõpparuanne, mis käsitleb
erakorralise vaktsineerimise tehnilist teostamist ning sisaldab
ajavahemikul 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2013
saavutatud tulemusi;
b) II lisa kohaselt koostatud tehniline lõpparuanne, mis käsitleb
järelevalve tehnilist teostamist ning sisaldab ajavahemikul
20. novembrist 2012 kuni 31. detsembrini 2013 Lätis ja
1. aprillist kuni 31. detsembrini 2013 Leedus saavutatud
tulemusi;
c) III lisa kohaselt koostatud elektroonilises vormis tehniline
lõpparuanne, mis kajastab Läti ja Leedu kantud kulusid
vastavalt 20. novembrist 2012 kuni 31. detsembrini 2013
ja 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2013;
d) kõikide vastavalt otsuse 2009/470/EÜ artikli 11 lõikele 1
teostatud kohapealsete kontrollimiste tulemused.
Punktides a–c osutatud aruandeid toetavad dokumendid peavad
olema kättesaadavad, et komisjon saaks teostada punktis d
osutatud kohapealset kontrolli.
2.
Lõike 1 punktides a–c osutatud lõplik tehniline ja lõplik
finantsaruanne esitatakse hiljemalt 1. aprilliks 2014. Selle täht
päeva ületamise korral, v.a nõuetekohaselt põhjendatud viivitu
sed, vähendatakse liidu rahalist abi 25 % tähtaja ületanud iga
kuu eest.
Artikkel 6
Käesolev otsus on adresseeritud Läti Vabariigile ja Leedu Vabarii
gile.

Brüssel, 2. august 2013
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Tonio BORG
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I LISA
Tehniline lõpparuanne sigade klassikalise katku tõrjeks tehtud erakorralise uluksigade vaktsineerimise kohta
Liikmesriik: ........................................................................
Kuupäev: ............................................................................
1.

Olukorra tehniline hinnang:

1.1. Epidemioloogilised kaardid:
2.

Andmed vaktsineerimise kohta:

2.1. Kasutatud vaktsiin:
2.2. Levitatud vaktsiinidooside arv:
Liikmesriigi
või kolmanda riigi
piirkond/ala

Levitatud
vaktsiinidooside arv:
kevad 2013

Kokku
3.

Eesmärkide täitmine ja tehnilised raskused:

Levitatud
vaktsiinidooside arv:
suvi 2013

Levitatud
vaktsiinidooside arv:
sügis 2013

Levitatud
vaktsiinidooside arv:
2013. a. KOKKU
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II LISA
Tehniline lõpparuanne järelevalvemeetmete kohta, mis on võetud seoses sigade klassikalise katkuga kodu- ja
uluksigade hulgas
Liikmesriik: ............................................
Kuupäev: ................................................
1.

Olukorra tehniline hinnang:

1.1. Epidemioloogilised kaardid:
1.2. Andmed järelevalvemeetmete kohta:
Liikmesriigi või
kolmanda riigi
piirkond/ala

Kontrollitud
kodusigade arv

Kontrollitud
uluksigade arv

Testi tüüp (1)

Testide arv

Positiivne leid
(kodusigade arv)

Positiivne leid
(uluksigade arv)

2013. aastal
kokku
(1) Märkida järgmine teave: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolatsioon, muu (täpsustada).

2.

Eesmärkide täitmine ja tehnilised raskused:

3.

Täiendav epidemioloogiline teave: epidemioloogilised uuringud, leitud surnud loomad, positiivse leiuga loomade
vanuseline jagunemine, tuvastatud vigastused/kahjustused jne:

8.8.2013
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III LISA
Lõplik finantsaruanne
Liikmesriik: ....................................................................................
Kuupäev: ........................................................................................
1. Sigade klassikalise katku tõrjeks tehtud erakorraline uluksigade vaktsineerimine

Vaktsiini levitami
sega seotud palgaLevitatud vaktsii
Levitatud vaktsii
ja tasude kulu (just
nidooside ostuku
nidooside arv
sellel otstarbel
lud (*)
(1)
palgatud
(2)
töötajad) (*)
(3)

Üldkulud (7 %) (*)
(4) = (3) × 0,07

Kulud kokku (*)
(5) = (2) + (3) + (4)

Kevadel (kaks
korda)
Suvel (kaks korda)
Sügisel (kaks
korda)
2013. aastal
kokku
(*) Kulud ei sisalda käibemaksu.

2. Järelevalvemeetmed seoses sigade klassikalise katkuga kodu- ja uluksigade hulgas

Laboriuuringud
Testidega seotud kulud (*)
Tehtud testide arv

Laboriuuringud
(1)

Töötajad
(2)

Üldkulud
(3) = (1) + (2) × 0,07

Kulud kokku
(4) = (1) + (2) = (3)

Seroloogilised
testid
(ELISA)
PCR-test
Viroloogilised
testid
Proovide võtmine
Proovivõtmisega seotud kulud (*)
Töötajad
(1)

Kontrollitud kodusigade arv
Kontrollitud uluksigade arv
(*) Kulud ei sisalda käibemaksu.

Üldkulud
(2) = (1) × 0,07

Kulud kokku
(3) = (1) + (2)
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Kinnitan, et:
— kulud on tegelikud, raamatupidamises täpselt kajastatud ning abikõlblikud vastavalt käesolevale otsusele,
— kõik kulusid tõendavad dokumendid on kontrollimiseks kättesaadavad,
— kõnealustele meetmetele ei ole taotletud muud liidu toetust ja kogu meetmete raames tehtud toimingutest laekunud
tulu on deklareeritud komisjonile,
— kava on ellu viidud kooskõlas asjakohaste liidu õigusaktidega,
— kontrollitoiminguid kohaldatakse eelkõige deklareeritud summade täpsuse kontrollimiseks ja eeskirjade eiramise enne
tamiseks, avastamiseks ja korrigeerimiseks.

Kuupäev:
Tegevdirektori nimi ja allkiri:
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TEADE LUGEJATELE
Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 216/2013 Euroopa Liidu Teataja elekt
roonilise avaldamise kohta
Nõukogu 7. märtsi 2013. aasta määruse (EL) nr 216/2013 (Euroopa Liidu Teataja elektroo
nilise avaldamise kohta) (ELT L 69, 13.3.2013, lk 1) kohaselt käsitatakse alates 1. juulist
2013 autentse ja õiguslikult siduvana ainult Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet.
Kui Euroopa Liidu Teataja elektroonilist väljaannet ei ole võimalik erandlike ja ettenägematute
asjaolude tõttu avaldada, on vastavalt määruse (EL) nr 216/2013 artiklis 3 sätestatud
tingimustele autentne ja õiguslikult siduv Euroopa Liidu Teataja trükiversioon.

TEADE LUGEJALE – AKTIDELE VIITAMISE VIIS
1. juulist 2013 muutus aktidele viitamise viis.
Üleminekuperioodil kehtivad mõlemad viitamise viisid.

EUR-Lexi (http://new.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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