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MÄÄRUSED
KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 404/2014,
17. veebruar 2014,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 II lisa seoses selliste
väikeste tarbesõidukite CO2-heite seirega, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi
käigus
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse
uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust
lähenemisviisist, (1) eriti selle artikli 8 lõike 9 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 692/2008 (2) XII lisas sätestatakse uus meetod selliste N1-kategooria sõidukite
CO2-heite ja kütusekulu määramiseks, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi käigus (edaspidi
„mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukid”). Seda uut meetodit kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014, kuid vaba
tahtlikult võis seda hakata kohaldama juba alates 1. jaanuarist 2013.

(2)

Määruse (EL) nr 510/2011 II lisa B osa punktiga 7 on ette nähtud, et komplekteeritud sõidukite puhul eraldatakse
sõiduki CO2 eriheide baassõiduki tootjale. Selleks peab olema võimalik komplekteeritud sõidukit seireprotsessi
käigus tuvastada ning baassõiduki tootja identifitseerida. See nõuab ka baassõiduki kohta teatavaid andmeid, mis
määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisas sätestatud metoodikaga.

(3)

Määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõike 5 kohaselt on baassõiduki tootjal õigus kontrollida mitmeastmelise
tüübikinnitusega sõidukiga seotud andmeid lähtudes sellest, mille põhjal on arvutatud nende CO2 eriheite sihtta
semed. Seepärast on kõnealuse kontrollimise tõhususe tagamiseks asjakohane ette näha asjaomased andmepara
meetrid.

(4)

Määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisas sätestatud metoodikat kohaldatakse mittekomplektsete ja komplekteeritud
sõidukite suhtes. Kui aga komplektset sõidukit enne esmakordset registreerimist veel muudetakse, tuleks täpsus
tada, et kontrollida ja eriheite sihttaseme arvutamisel arvesse võtta tuleks baassõidukina kasutatava komplektse
sõiduki töökorras sõiduki massi ja CO2-heidet.

(1) ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008, 18. juuli 2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)
nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega
ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).
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(5)

Täiendavalt on vaja täpsustada andmed, mida tuleks esitada, et tagada mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite
CO2-heite asjakohane ja tõhus seire ja kontrollimine.

(6)

Sõiduki identifitseerimiseks kasutatakse valmistajatehase tähist (edaspidi „VIN-kood”), st tähtnumbrilist koodi,
mille määrab sõidukile tootja kooskõlas komisjoni määrusega (EL) nr 19/2011 (1). Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (2) XVII lisa punktiga 4 on ette nähtud, et põhireeglina säilitatakse baassõiduki
valmistajatehase tähis tüübikinnitusmenetluse kõikidel edasistel etappidel menetluse jälgitavuse tagamise
eesmärgil. VIN-koodi abil peaks seega olema võimalik siduda komplekteeritud sõiduk baassõidukiga ja seega kind
laks määrata CO2-heite eest vastutav baassõiduki tootja. Lisaks peaks VIN-kood võimaldama baassõiduki tootjal
kontrollida baassõidukiga seotud asjakohaseid andmeid. Kuna puuduvad muud parameetrid, mille abil võiks sellist
seost luua, on asjakohane nõuda, et liikmesriigid kontrolliksid äsjaregistreeritud N1-kategooria sõidukite
VIN-koode ja esitaksid need komisjonile Euroopa Keskkonnaameti (EEA) andmekogumissüsteemi vahendusel.

(7)

Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite eriheite sihttasemete väljaarvutamiseks tuleb vastavalt määruse (EL)
nr 510/2011 II lisa B osa punktile 7 võtta arvesse määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisa punkti 5.3 kohaselt kind
laks määratud lisatud massi vaikeväärtus. Selleks on vaja kontrollida ja esitada andmed töökorras baassõiduki
massi ja sama sõiduki suurima tehniliselt lubatud täismassi kohta, mille kaudu saab kindlaks teha lisatud massi
vaikeväärtuse, või lisatud massi vaikeväärtuse enda kohta. Selleks et määrata kindlaks, kas mitmeastmelise tüübi
kinnitusega sõiduk kuulub määruse (EL) nr 510/2011 reguleerimisalasse, tuleb kontrollida, ega komplekteeritud
sõiduki tuletatud mass ei ületa piire, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 2 lõikes 1.

(8)

Kui liikmesriikidel ei ole võimalik kõiki määruse (EL) nr 510/2011 II lisa kohaselt vajalikke parameetreid esitada
oma uute väikeste tarbesõidukite registreerimise süsteemi ülesehitusest tulenevalt, võivad kõnealuseid paramee
treid esitada asjaomased tootjad, teavitades komisjoni nendest kooskõlas määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8
lõikega 5.

(9)

Samal põhjusel võivad tootjad vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 293/2012 (3) esitada komisjonile ja
EEA-le VIN-koodid, mis on määratud eelmisel kalendriaastal müüdud sõidukitele või sõidukitele, millele anti
kõnealusel aastal garantii.

(10)

VIN-koodid võib pärast sõidukile registreerimisega maanteeliikluse loa andmist siduda andmekogumitega, mis
võimaldavad kindlaks teha sõiduki omaniku. VIN-kood iseenesest ei ole siiski isikuandmete kandja ning andmete
töötlemine määruse (EL) nr 510/2011 tähenduses ei nõua juurdepääsu mis tahes seotud isikuandmetele ega nende
töötlemist. Seega ei käsitata VIN-koodide kontrollimist ja esitamist isikuandmete töötlemisena, mis kuuluks
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (4) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)
nr 45/2001 (5) reguleerimisalasse. Siiski tunnistatakse, et VIN-koode võib käsitada tundlike andmetena, muu
hulgas seoses sõiduki vargusevastase kaitsega, ning seepärast on asjakohane tagada, et komisjonile ja EEA-le
esitatud VIN-koode ei avalikustata.

(11)

Liikmesriikide ja tootjate esitatud VIN-koode kokku viies peaks komisjon EEA toel kindlaks tegema ajaomased
tootjad ja sõidukid ning valmistama ette esialgse andmekogumi kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 293/2012 ar
tikliga 10b.

(1) Komisjoni määrus (EL) nr 19/2011, 11. jaanuar 2011, mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste valmistaja andmesildi ja valmistaja
tehase tähise tüübikinnituse nõudeid ning millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb
mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud
tüübikinnituse nõudeid (ELT L 8, 12.1.2011, lk 1).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/46/EÜ, 5. september 2007, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende
haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 9.10.2007, lk 1).
(3) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 293/2012, 3. aprill 2012, uute väikeste tarbesõidukite registreerimisandmete seire ja esitamise kohta
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 (ELT L 98, 4.4.2012, lk 1).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ, 24. oktoober 1995, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühen
duse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
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(12)

Selleks et tagada määruses (EL) nr 510/2011 sätestatud seirenõuete täielik kooskõla sõiduautodele kohaldatavate
nõuetega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 443/2009, (1) on asjakohane
kohandada määruse (EL) nr 510/2011 II lisa kohaseid nõudeid koondandmete esitamise ja uute väikeste tarbesõi
dukite CO2-heite seireandmete kindlaksmääramise metoodika kohta.

(13)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 510/2011 II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 510/2011 II 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, 17. veebruar 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väike
sõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1).
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LISA

Määruse (EL) nr 510/2011 II lisa muudetakse järgmiselt.
1) A osa muudetakse järgmiselt.
a) Punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1.

Üksikasjalikud andmed

1.1. N1-kategooria sõidukitena registreeritud komplektsed sõidukid
EÜ tüübikinnitusega N1-kategooria sõidukitena registreeritud komplektsete sõidukite puhul registreerivad
liikmesriigid igal kalendriaastal iga oma territooriumil registreeritud uue väikese tarbesõiduki kohta järg
mised üksikasjalikud andmed:
a) tootja;
b) tüübikinnitusnumber ja selle laiendus;
c) sõiduki tüüp, variant ja versioon;
d) mark;
e) tüübikinnitusega sõiduki kategooria;
f)

registreeritud sõiduki kategooria;

g) CO2 eriheide;
h) töökorras sõiduki mass;
i)

suurim tehniliselt lubatud täislastis sõiduki mass;

j)

katteala: teljevahe, juhttelje rööbe ja teise telje rööbe;

k) kütuse tüüp ja kütuse liik;
l)

mootori töömaht;

m) elektrienergia kulu;
n) uuendusliku tehnoloogia või uuenduslike tehnoloogiate rühma kood ning CO2-heite vähenemine, mis
saavutatakse tänu kõnealusele tehnoloogiale;
o) sõiduki valmistajatehase tähis.
Kasutatakse C osa punktis 2 esitatud vormi.
1.2. N1-kategooria sõidukitena registreeritud sõidukid, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi
käigus
N1-kategooria sõidukitena registreeritud mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul registreerivad liik
mesriigid igal kalendriaastal järgmised üksikasjalikud andmed:
a) (mittekomplektse) baassõiduki kohta — punkti 1.1 alapunktides a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o osutatud
andmed või alapunktides h ja i osutatud andmed ning direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktis 2.17.2 sätes
tatud tüübikinnitust käsitleva teabe hulka kuuluv lisatud massi vaikeväärtus;
b) (komplektse) baassõiduki kohta — punkti 1.1 alapunktides a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o osutatud andmed;
c) komplekteeritud sõiduki kohta — punkti 1.1 alapunktides a, f, g, h, j, k, l, m ja o osutatud andmed;
Kui baassõiduki kohta ei ole võimalik esitada käesoleva punkti alapunktides a ja b osutatud andmeid, esitab
liikmesriik selle asemel andmed komplekteeritud sõiduki kohta.
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Komplekteeritud N1-kategooria sõidukite puhul kasutatakse C osa punktis 2 esitatud vormi.
Punkti 1.1 alapunktis o osutatud valmistajatehase tähist ei avalikustata.”
b) Punkt 3 asendatakse järgmisega:
„3. Liikmesriigid määravad iga kalendriaasta kohta kindlaks järgmise:
a) punktis 1 osutatud üksikasjalike andmete kogumiseks kasutatud allikad;
b) EÜ tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv;
c) mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv (võimaluse korral);
d) üksiksõiduki kinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv;
e) väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv.”
2) B osa muudetakse järgmiselt:
a) Sissejuhatavat osa ja punkti 1 muudetakse järgmiselt:
„B. Uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite seireandmete kindlaksmääramise metoodika
Seireandmed, mille liikmesriigid peavad käesoleva lisa A osa punktide 1 ja 3 kohaselt kindlaks määrama,
määratakse kindlaks vastavalt käesolevas osas esitatud metoodikale.
1. Registreeritud uute väikeste tarbesõidukite arv
Liikmesriigid määravad kindlaks oma territooriumil registreeritud uute väikeste tarbesõidukite arvu vastaval
seireaastal ning jaotavad selle EÜ tüübikinnitusega sõidukiteks, üksiksõiduki kinnitusega sõidukiteks
ja väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusega sõidukiteks ning võimaluse korral mitmeastmelise tüübikinni
tusega sõidukiteks.”;
b) punkt 4 jäetakse välja;
c) punktile 7 lisatakse järgmine lõik:
„Vaatamata sellele, et käesoleva lisa C osas kasutatakse lisatud massi vaikeväärtust, võib juhul, kui kõnealust väär
tust ei saa kindlaks määrata, kasutada artikli 8 lõikes 4 osutatud eriheite esialgse sihttaseme arvutamiseks
komplekteeritud sõiduki töökorras sõiduki massi.
Kui baassõiduk on komplektne sõiduk, kasutatakse eriheite sihttaseme arvutamiseks selle töökorras sõiduki massi.
Kui aga nimetatud väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata, võib eriheite esialgse sihttaseme arvutamiseks kasu
tada komplekteeritud sõiduki töökorras sõiduki massi.”.
3) C osa asendatakse järgmisega:
„C. Andmete edastamise vorm
Liikmesriigid esitavad iga aasta kohta A osa punktides 1 ja 3 kirjeldatud teabe järgmises vormis:
1. jagu. Koondseireandmed

Liikmesriik (1)
Aasta
Andmeallikas
EÜ tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste koguarv
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Üksiksõiduki kinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreerimiste
koguarv
Väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite
registreerimiste koguarv
Mitmeastmelise tüübikinnitusega uute väikeste tarbesõidukite registreeri
miste koguarv (võimaluse korral)
(1) Aluseks on standardi ISO 3166 alpha-2 tähised, välja arvatud Kreeka ja Ühendkuningriigi puhul, mille tähised on vastavalt
„EL” ja „UK”.

2. jagu. Üksikasjalikud seireandmed
Viide A osa
punktile 1.1

Üksikasjalikud andmed iga registreeritud sõiduki kohta (1)

Tootja nimi ELi standardi järgi (2)
Tootja nimi algseadmete valmistaja deklaratsiooni järgi
KOMPLEKTNE SÕIDUK/BAASSÕIDUK (3)
a)
Tootja nimi algseadmete valmistaja deklaratsiooni järgi
KOMPLEKTEERITUD SÕIDUK (3)
Tootja nimi liikmesriigi registri järgi (2)
b)

Tüübikinnitusnumber (TKN) koos laiendusega
Tüüp

c)

Variant
Versioon

d)

Mark

e)

Tüübikinnituse saanud sõiduki kategooria

f)

Registreeritud sõiduki kategooria

g)

CO2 eriheide
Töökorras sõiduki mass
BAASSÕIDUK

h)
Töökorras sõiduki mass
KOMPLEKTEERITUD SÕIDUK/KOMPLEKTNE SÕIDUK
i) (4)

Suurim tehniliselt lubatud täismass
Teljevahe

j)

Juhttelje teljelaius (telg 1)
Teise telje teljelaius (telg 2)
Kütuse liik

k)
Kütuse tüüp
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L 121/7

Üksikasjalikud andmed iga registreeritud sõiduki kohta (1)

l)

Mootori töömaht (cm3)

m)

Elektrienergia kulu (Wh/km)
Innovatiivse tehnoloogialahenduse või nende rühma kood

n)
Heite vähenemine tänu innovatiivse(te) tehnoloogialahendus(t)e kasutamisele
o)
Direktiivi
2007/46/EÜ
I lisa punkt
2.17.2 (5)

Valmistajatehase tähis
Lisatud massi vaikeväärtus (vajaduse korral mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite
puhul)

Märkused
(1) Kui mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul ei ole võimalik baassõiduki kohta andmeid esitada, peab liikmesriik
esitama vähemalt käesolevas vormis sätestatud andmed komplekteeritud sõiduki kohta. Kui valmistajatehase tähist ei ole
võimalik esitada, tuleb esitada kõik üksikasjalikud andmed komplektse sõiduki, komplekteeritud sõiduki ning baassõiduki
kohta vastavalt käesoleva lisa A osa punkti 1.2 alapunktidele a, b ja c.
(2) Väikeseeriate siseriikliku tüübikinnituse (NSS) ja üksiksõiduki kinnituse (IVA) puhul esitatakse tootja nimi veerus „Tootja
nimi liikmesriigi registri järgi” ning veerus „Tootja nimi ELi standardi järgi” esitatakse vastavalt tüübikinnituse liigile üks
järgmistest märgetest: „AA-NSS” või „AA-IVA”.
(3) Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul tuleb esitada andmed (mittekomplektse/komplektse) baassõiduki tootja
kohta. Kui baassõiduki tootja kohta ei ole võimalik teavet esitada, tuleb esitada teave ainult komplekteeritud sõiduki tootja
kohta.
(4) Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul tuleb esitada baassõiduki suurim tehniliselt lubatud täismass.
(5) Mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul võib baassõiduki töökorras sõiduki massi ja suurima tehniliselt lubatud
täismassi asendada direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktis 2.17.2 sätestatud tüübikinnitust käsitleva teabe hulka kuuluva
lisatud massi vaikeväärtusega.”
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 405/2014,
23. aprill 2014,
millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine lauriinhappe kasutamine tooteliiki 19 kuuluvates
biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsii
dide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata
nende kandmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) I, IA või IB lisasse. Lauriinhape kuulub
kõnealusesse loetellu.

(2)

Lauriinhapet on hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 seoses selle kasutamisega toodetes, mis
kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 19 (repellendid ja atraktandid), mis vastab määruse
(EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 19.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Saksamaa esitas 17. mail 2010 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4
kohaselt lisati läbivaatamise tulemused hindamisaruandesse, mis vaadati alalises biotsiidide komitees läbi 13. märt
sil 2014.

(5)

Kõnealusest hindamisaruandest selgub, et eeldatavasti vastavad biotsiidid, mida kasutatakse tooteliiki 19 kuuluva
tootena ja mis sisaldavad lauriinhapet, direktiivi 98/8/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele, kui on täidetud teatavad
kasutust reguleerivad nõuded ja tingimused.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks lauriinhappe kasutamine tooteliiki 19 kuuluvates biotsiidides, kui on täidetud
kõnealused nõuded ja tingimused.

(7)

Kuna hindamine ei hõlmanud nanomaterjale, ei tohiks ka heakskiitmine hõlmata kõnealuseid materjale vastavalt
määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõikele 4.

(8)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele
valmistuda kaasnevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lauriinhape kiidetakse heaks toimeainena, mida kasutatakse tooteliiki 19 kuuluvates biotsiidides kooskõlas lisas esitatud
nõuete ja tingimustega.
(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi
98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998,
lk 1).
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA

Tavanimetus

Lauriinhape

IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid

IUPACi nimetus:
EÜ nr: 205-582-1
CASi nr: 143-07-7

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise
lõppkuupäev

Tooteliik

Eritingimused (2)

980 g/kg

1. november 2015

31. oktoober 2025

19

Toote hindamisel pööratakse eritähelepanu
loataotlusega
hõlmatud
kasutusviisidega
seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele,
mida ELi tasandil ei ole toimeaine riskide
hindamisel käsitletud.

ET

Dodekaanhape

Toimeaine minimaalne
puhtusaste (1)

(1) Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes oleva toimeaine puhtusaste võib olla
samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline toimeaine on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.
(2) Määruse (EL) nr 528/2012 VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil aadressil http://ec.europa.eu/comm/
environment/biocides/index.htm.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 406/2014,
23. aprill 2014,
millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine etüülbutüülatsetüülaminopropionaadi kasutamine
tooteliiki 19 kuuluvates biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, (1) milles käsitletakse
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata
nende kandmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) I, IA või IB lisasse. Etüülbutüülatsetüüla
minopropionaat kuulub kõnealusesse loetellu.

(2)

Etüülbutüülatsetüülaminopropionaati on hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 seoses selle
kasutamisega toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 19 (repellendid ja atrak
tandid), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 19.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Belgia esitas 5. novembril 2009 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4
kohaselt lisati läbivaatamise tulemused hindamisaruandesse, mis vaadati alalises biotsiidide komitees läbi 13. märt
sil 2014.

(5)

Kõnealusest hindamisaruandest selgub, et eeldatavasti vastavad biotsiidid, mida kasutatakse tooteliiki 19 kuuluva
tootena ja mis sisaldavad etüülbutüülatsetüülaminopropionaati, direktiivi 98/8/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele,
kui on täidetud teatavad kasutust reguleerivad nõuded ja tingimused.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks etüülbutüülatsetüülaminopropionaadi kasutamine tooteliiki 19 kuuluvates
biotsiidides, kui on täidetud kõnealused nõuded ja tingimused.

(7)

Kuna hindamine ei hõlmanud nanomaterjale, ei tohiks ka heakskiitmine hõlmata kõnealuseid materjale vastavalt
määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõikele 4.

(8)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele
valmistuda kaasnevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi
98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998,
lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Etüülbutüülatsetüülaminopropionaat kiidetakse heaks toimeainena, mida kasutatakse tooteliiki 19 kuuluvates biotsiidides
kooskõlas lisas esitatud nõuete ja tingimustega.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

24.4.2014

LISA

Tavanimetus

IUPACi nimetus:
3-(N-atsetüül-Nbutüül)aminopro
pioonhappe etüülester
EÜ nr: 257-835-0
CASi nr: 52304-36-6

Toimeaine
minimaalne
puhtusaste (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise
lõppkuupäev

Tooteliik

Eritingimused (2)

990 g/kg

1. november 2015

31. oktoober 2025

19

Toote hindamisel pööratakse eritähelepanu loataotlusega
hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele
ja tõhususele, mida ELi tasandil ei ole toimeaine riskide hinda
misel käsitletud.

ET

Etüülbutüülatse
tüülaminopropio
naat

IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid

Loa andmisel kohaldatakse järgmist tingimust:
Inimeste esmane kokkupuude ainega viiakse miinimumini,
kohaldades selleks sobivaid riskivähendamismeetmeid, seal
hulgas märgitakse tootele vajaduse korral juhised nahal kasuta
miseks lubatud koguse ja sageduse kohta.

Euroopa Liidu Teataja

(1) Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes oleva toimeaine puhtusaste võib olla
samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline toimeaine on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.
(2) Määruse (EL) nr 528/2012 VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/comm/environment/
biocides/index.htm.

L 121/13

L 121/14

Euroopa Liidu Teataja

ET

24.4.2014

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 407/2014,
23. aprill 2014,
millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine transflutriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates
biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsii
dide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata
nende kandmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) I, IA või IB lisasse. Transflutriin kuulub
kõnealusesse loetellu.

(2)

Transflutriini on hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 seoses selle kasutamisega toodetes, mis
kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18 (insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalg
sete tõrjeks), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 18.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Madalmaad esitasid 13. juulil 2010 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovi
tuse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid vaatasid pädeva asutuse aruande läbi. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4
kohaselt lisati läbivaatamise tulemused hindamisaruandesse, mis vaadati alalises biotsiidide komitees läbi 13. märt
sil 2014.

(5)

Kõnealusest hindamisaruandest selgub, et eeldatavasti vastavad biotsiidid, mida kasutatakse tooteliiki 18 kuuluva
tootena ja mis sisaldavad transflutriini, direktiivi 98/8/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele, kui on täidetud teatavad
kasutust reguleerivad nõuded ja tingimused.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks transflutriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides, kui on täidetud
kõnealused nõuded ja tingimused.

(7)

Kuna hindamine ei hõlmanud nanomaterjale, ei tohiks ka heakskiitmine hõlmata kõnealuseid materjale vastavalt
määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõikele 4.

(8)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele
valmistuda kaasnevate uute nõuete täitmiseks.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi
98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998,
lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Transflutriin kiidetakse heaks toimeainena, mida kasutatakse tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides kooskõlas lisas esitatud
nõuete ja tingimustega.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

L 121/16

LISA
IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid

Tavanimetus

Transflutriin

IUPACi nimetus:

või
2,3,5,6-tetrafluorobensüül(1R)-trans-3-(2,2-diklorovi
nüül)-2,2-dimetüültsüklopro
paankarboksülaat
EÜ nr: 405-060-5
CASi nr: 118712-89-3

965 g/kg 1R-transkonfiguratsiooni

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiitmise
lõppkuupäev

Tooteliik

Eritingimused (2)

1. november 2015

31. oktoober 2025

18

Toote hindamisel pööratakse eritähelepanu
loataotlusega
hõlmatud
kasutusviisidega
seotud kokkupuutele, riskidele ja tõhususele,
mida ELi tasandil ei ole toimeaine riskide
hindamisel käsitletud.

ET

2,3,5,6-tetrafluorobensüül(1R,3S)-3-(2,2-diklorovinüül)2,2-dimetüültsüklopropaankar
boksülaat

Toimeaine minimaalne
puhtusaste (1)

Loa andmisel kohaldatakse järgmist tingi
must:
Arvestades ohtu vee-, sette- ja mullakeskkon
nale, ei kasutata transflutriini sisetingimustes
kasutatavates aurustites ega putukatõrjeva
hendites, kui toote turustusloa taotluses ei ole
võimalik tõendada, et riske saab lubatud tase
meni vähendada.
Euroopa Liidu Teataja

(1) Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes oleva toimeaine puhtusaste võib olla
samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline toimeaine on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.
(2) Määruse (EL) nr 528/2012 VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil aadressil http://ec.europa.eu/comm/
environment/biocides/index.htm.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 408/2014,
23. aprill 2014,
millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine sünteetilise amorfse ränidioksiidi kasutamine
tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsii
dide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 89 lõike 1 kolmandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata
nende kandmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (3) I, IA või IB lisasse. Ränidioksiid kuulub
kõnealusesse loetelusse.

(2)

Ränidioksiidi on hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 seoses selle kasutamisega toodetes, mis
kuuluvad kõnealuse direktiivi V lisas määratletud tooteliiki 18 (insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalg
sete tõrjeks), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 18.

(3)

Hindamiseks esitatud andmed võimaldasid teha järeldusi üksnes ränidioksiidi teatava vormi, nimelt sünteetilise
amorfse ränidioksiidi (CASi number 112926-00-8) kohta, mida kirjeldatakse kui märgtöötlusel saadud ränidiok
siidi. Hindamisel ei olnud võimalik teha järeldusi ühegi muu aine kohta, mis vastab CASi numbriga 7631-86-9
ränidioksiidi määratlusele eespool nimetatud määruses (EÜ) nr 1451/2007 esitatud toimeainete nimekirjas.
Seetõttu peaks heakskiit hõlmama ainult sünteetilist amorfset ränidioksiidi.

(4)

Referentliikmesriigiks määratud Prantsusmaa esitas 16. aprillil 2009 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovi
tuse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(5)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4
kohaselt lisati läbivaatamise tulemused hindamisaruandesse, mis vaadati alalises biotsiidide komitees läbi 13. märt
sil 2014.

(6)

Kõnealusest hindamisaruandest selgub, et eeldatavasti vastavad biotsiidid, mida kasutatakse tooteliiki 18 kuuluva
tootena ja mis sisaldavad sünteetilist amorfset ränidioksiidi, direktiivi 98/8/EÜ artiklis 5 sätestatud nõuetele, kui
on täidetud teatavad kasutust reguleerivad nõuded ja tingimused.

(7)

Seepärast on asjakohane kiita heaks sünteetilise amorfse ränidioksiidi kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsii
dides, kui on täidetud kõnealused nõuded ja tingimused.

(8)

Kuna hinnatud sünteetiline amorfne ränidioksiid on nanomaterjal, peaks ka heakskiitmine hõlmama kõnealuseid
nanomaterjale vastavalt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 4 lõikele 4, kui on täidetud teatavad kasutust regulee
rivad nõuded ja tingimused.

(9)

Enne toimeaine heakskiitmist tuleks ette näha mõistlik ajavahemik, et huvitatud isikud saaksid vastavalt vajadusele
valmistuda kaasnevate uute nõuete täitmiseks.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1451/2007, 4. detsember 2007, Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi
98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (ELT L 325, 11.12.2007, lk 3).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ, 16. veebruar 1998, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998,
lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Sünteetiline amorfne ränidioksiid kiidetakse heaks toimeainena, mida kasutatakse tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides
kooskõlas lisas esitatud nõuete ja tingimustega.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

24.4.2014

Lisa

Tavanimetus

IUPACi nimetus:
ränidioksiid
EÜ nr: 231-545-4
CASi nr: 112926-00-8

800 g/kg

Viidatud
struktuuriomadused (2)

Heakskiitmise
kuupäev

Heakskiitmise
lõppkuupäev

— stabiilsete agregaatosa
keste suurus > 1 µm
— esmase osakese suurus
< 25 nm
— mahu kohta määratud
eripind > 600 m2/cm3

1. november
2015

31. oktoober
2025

Tooteliik

Eritingimused (3)

18

Toote hindamisel pööratakse eritähele
panu loataotlusega hõlmatud kasutus
viisidega seotud kokkupuutele, riski
dele ja tõhususele, mida ELi tasandil ei
ole käsitletud toimeaine riskide hinda
misel.

(1) Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes oleva toimeaine puhtusaste võib olla
samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline toimeaine on tehniliselt samaväärne hinnatud toimeainega.
(2) Määruse (EL) nr 528/2012 artikli 8 kohasel hindamisel kasutati ainet, millel olid selles veerus esitatud struktuuriomadused.
(3) Määruse (EL) nr 528/2012 VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/comm/environment/
biocides/index.htm

Euroopa Liidu Teataja

Käesolev heakskiit hõlmab
nanomaterjalina
käsitletavat
sünteetilist amorfset ränidiok
siidi stabiilsete agregaatosa
keste kujul, mille suurus
on > 1 µm, esmased osakesed
on nanosuuruses.

Toimeaine
minimaalne
puhtusaste
(1)

ET

Sünteetiline
amorfne räni
dioksiid (nano)

IUPACi nimetus
Identifitseerimisnumbrid
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 409/2014,
23. aprill 2014,
millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Bacalhau de Cura
Tradicional Portuguesa (GTT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoo
dete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile b avaldati Euroopa Liidu Teatajas Portugali taotlus
registreerida nimetus „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks nimetus
„Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Nimetus „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” (GTT) registreeritakse.
Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007 (3) II lisas esitatud klassi 1.7.
Värske kala, molluskid ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

(1) ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.
(2) ELT C 292, 8.10.2013, lk 8.
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1216/2007, 18. oktoober 2007, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandus
toodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 275, 19.10.2007, lk 3).
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 410/2014,
23. aprill 2014,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 seoses selliste väikeste tarbesõidukite
CO2-heite seirega, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi käigus
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 510/2011, millega kehtestatakse
uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust
lähenemisviisist, (1) eriti selle artikli 8 lõike 9 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisas (2) sätestatakse uus meetod selliste N1-kategooria sõidukite
CO2-heite ja kütusekulu määramiseks, mis on saanud tüübikinnituse mitmeastmelise protsessi käigus (edaspidi
„mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukid”). Seda uut meetodit tuleb hakata kohaldama alates 1. jaanuarist 2014,
kuid vabatahtlikult võis seda hakata kohaldama alates 1. jaanuarist 2013.

(2)

Määruse (EL) nr 510/2011 II lisa B osa punktiga 7 on ette nähtud, et komplekteeritud sõidukite puhul eraldatakse
sõiduki CO2 eriheide baassõiduki tootjale. Selleks peab olema võimalik komplekteeritud sõidukit seireprotsessis
tuvastada ning baassõiduki tootja identifitseerida. See nõuab ka baassõiduki kohta teatavaid andmeid, mis määra
takse kindlaks määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisas sätestatud uue metoodikaga.

(3)

Määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõike 5 kohaselt on baassõiduki tootjal õigus tõendada mitmeastmelise tüübi
kinnitusega sõidukiga seotud andmeid lähtudes sellest, mille põhjal on arvutatud nende CO2 eriheite sihttasemed.
Seepärast on asjakohane ette näha üksikasjalikud sätted, milles käsitletakse asjakohaste andmete vahetamist toot
jate ja komisjoni vahel.

(4)

On võimalik, et liikmesriigid ei saa oma sõidukiregistreerimissüsteemide eripära ja ülesehituse tõttu esitada kõiki
mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite seire seisukohast olulisi andmed, millele on osutatud määruse (EL)
nr 510/2011 II lisas esitatud üksikasjalikes andmetes. Seepärast peaks komisjonil olema võimalik võtta arvesse
andmeid, mille tootjad on määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõike 5 kohaselt osana tõendamisprotsessist esita
nud eriheite esialgsete sihttasemete määramiseks.

(5)

Seepärast peaksid tootjad esitama komisjonile ja Euroopa Keskkonnametile sõiduki tehasetähise (VIN-koodi), mille
nad on andnud väikestele tarbesõidukitele, mis müüdi eelmisel kalendriaastal või millele väljastati garantii kõne
alusel aastal. Tootjatel peaks samuti olema võimalus esitada komisjonile nende sõidukitega seotud üksikasjalikud
andmed. Et võtta neid andmeid eriheite esialgsete sihttasemete arvutamisel arvesse peaksid tootjad esitama oma
andmed komisjonile ja Euroopa Keskkonnaametile samal ajal kui liikmesriigid esitavad aastaandmed.

(6)

Ühendades liikmesriikide esitatud üksikasjalikud andmed tootjate poolt esitatud andmetega (VIN-koodid), peaks
komisjon koostama esialgse andmekogumi eriheite esialgsete sihttasemete arvutamiseks. Tootjale edastatav
esialgne andmekogum peaks sisaldama VIN-koode sellistes kannetes, mida kahe andmekogumi puhul saab
võrrelda. Vajaduse korral peaks esialgne andmekogum sisaldama ka neid kandeid, kus liikmesriikide esitatud
VIN-koodid ei ühti tootja esitatud VIN-koodidega. Sel juhul tuleks kanded edastada tootjale ilma VIN-koodideta.
Esialgne andmekogum (v.a VIN-koodid) tuleks avaldada kooskõlas määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõikega 4.

(1) ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 692/2008, 18. juuli 2008, millega rakendatakse ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)
nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega
ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 199, 28.7.2008, lk 1).
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(7)

Selleks et tagada komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 293/2012 (1) sätestatud nõuete täielik kooskõla sõiduauto
dele kohaldatavate nõuetega, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 1014/2010, (2) on asjakohane kohan
dada tootjapoolsetest vigadest teatamise nõudeid vastavalt kõnealusele määrusele.

(8)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmäärust (EL) nr 293/2012 muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 2 punkt 3 asendatakse järgmisega:
„3) „üksikasjalikud seireandmed” — määruse (EL) nr 510/2011 II lisa C osa 2. jaos nimetatud üksikasjalikud andmed,
mis on liigitatud tootjate ning tüübi, variandi ja versiooni järgi kindlaksmääratud sõidukiseeriate kaupa või, vaja
duse korral, sõiduki identifitseerimisnumbriga määratletud üksiksõidukite kaupa.”
2) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 8
EÜ tüübikinnitussüsteemiga hõlmamata sõidukid
Kui väikeste tarbesõidukite suhtes kohaldatakse väikeseeriate siseriiklikku tüübikinnitusmenetlust kooskõlas direktiivi
2007/46/EÜ artikliga 23 või üksiksõiduki kinnitusmenetlust kooskõlas nimetatud direktiivi artikliga 24, esitavad liik
mesriigid komisjonile nende territooriumil selliste menetluste alusel registreeritud väikeset tarbesõidukite vastavad
arvud.
Üksikasjalike seireandmete koostamisel märgib pädev asutus määruse (EL) nr 510/2011 II lisa C osas sätestatud vormi
veergu „Tootja nimi riikliku registri järgi” tootja nime ning veergu „Tootja nimi ELi standardi järgi” ühe järgmistest:
a) „AA-IVA” üksiksõiduki kinnitusmenetluse alusel kinnitatud sõidukitüüpide puhul;
b) „AA-NSS” väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusmenetluse alusel kinnitatud sõidukitüüpide puhul.”
3) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:
a) lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:
„Andmete edastamisel käesoleva artikli lõike 3 kohaselt antakse tootja poolt esitatud kontaktisikule samuti õigus
üksikasjalike andmete laadimiseks Euroopa Keskkonnaameti hallatavasse andmevaramusse.”
b) lisatakse järgmised lõiked 3 ja 4:
„3.
Esialgsete andmete tõendamiseks esitab tootja komisjonile igal aastal hiljemalt 28. veebruariks kõigi selliste
väikeste tarbesõidukite (komplektsed, komplekteeritud või komplekteerimata) identifitseerimisnumbrid, mis müüdi
ELis eelneval kalendriaastal või millele väljastati garantii kõnealusel aastal. Samal ajal võivad tootjad esitada komis
jonile kõnealuste sõidukitega seoses määruse (EL) nr 510/2011 II lisas sätestatud üksikasjalikud andmed.
Andmed edastatakse elektroonilise edastussüsteemi kaudu Euroopa Keskkonnaameti hallatavasse andmevaramusse.
4.
Kui tootjad ei esita lõike 3 kohaseid sõidukite identifitseerimisnumbreid ega üksikasjalikke andmeid, arvuta
takse eriheite esialgne sihttase liikmesriikide esitatud üksikasjalike andmete põhjal.”
(1) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 293/2012, 3. aprill 2012, uute väikeste tarbesõidukite registreerimisandmete seire ja esitamise kohta
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 (ELT L 98, 4.4.2012, lk 1).
(2) Komisjoni määrus (EL) nr 1014/2010, 10. november 2010, uute sõiduautode registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (ELT L 293, 11.11.2010, lk 15).
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4) Lisatakse artiklid 10a ja 10b:
„Artikkel 10a
Tootjapoolne vigadest teatamine
1.
Tootjad, kes teatavad vigadest kooskõlas määruse (EL) nr 510/2011 artikli 8 lõikega 5, võtavad teate koosta
misel aluseks komisjoni poolt kõnealuse määruse artikli 8 lõike 4 kohaselt teatatud esialgsed andmekogumid.
Teade vigade kohta hõlmab kõiki neid andmekogumeid, mis on seotud sõidukite registreerimisega, mille eest teavitav
tootja vastutab. Komplekteeritud sõidukite puhul on vastutav tootja see, kes vastutab baassõidukile EÜ tüübikinnituse
andmise eest.
Viga sisestatakse iga versiooni puhul andmekogumisse eraldi kandena pealkirjaga „Tootja kommentaarid”, millesse
märgitakse üks järgmistest koodidest:
a) kood A, kui tootja on kandeid muutnud;
b) kood B, kui sõidukit ei ole võimalik identifitseerida;
c) kood C, kui sõiduki suhtes ei kohaldata määrust (EL) nr 510/2011 või sõiduk ei ole tootmises;
d) kood D, kui tootja, kellele on konkreetne kanne omistatud, on komplekteeritud sõiduki, kuid mitte komplekteeri
mata baassõiduki tootja.
Punkti b kohaldamisel ei ole sõidukit võimalik identifitseerida juhul, kui tootja ei saa sõidukit identifitseerida liikmes
riigi esitatud identifitseerimisnumbri põhjal või kui kanne ei sisalda sellist numbrit ning sõidukit ei saa muul viisil
identifitseerida.
Punkti d kohaldamisel märgib sõiduki lõpptootja eraldi kandesse pealkirjaga „Tootja märkused” ka baassõiduki tootja
nime.
2.
Kui tootja ei ole komisjoni lõike 1 kohaselt vigadest teavitanud või kui teade on esitatud pärast määruse (EL)
nr 510/2011 artikli 8 lõikes 5 sätestatud kolmekuulise ajavahemiku lõppu, loetakse kõnealuse määruse artikli 8
lõike 4 kohaselt teatatud esialgsed väärtused lõplikeks.
3.
Kui lõikes 1 osutatud veateade sisaldab sõiduki identifitseerimisnumbreid, edastatakse see artikli 10 lõikes 3
osutatud andmevaramusse; muudel juhtudel saadetakse see elektroonilisel kustutamiskindlal andmekandjal märkega
„Vigadest teatamine — kaubikute süsinikdioksiidiheide” kirja teel järgmisel aadressil:
European Commission
Secretariat General
1049 Brussels
Belgique/België
Teate elektrooniline koopia saadetakse teavitamise eesmärgil järgmistele sihtotstarbelistele e-posti aadressidele:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
ning
CO2-monitoring@eea.europa.eu.
Artikkel 10b
Esialgsete andmete koostamine
1.
Kui tootjad esitavad komisjonile andmed vastavalt artikli 10 lõikele 3, sisaldab tootjale esitatav esialgne andme
kogum järgmisi kandeid:
a) kanded, mis sisaldavad sõidukite identifitseerimisnumbreid juhul, kui tootja poolt artikli 10 lõike 3 kohaselt
esitatud sõidukite identifitseerimisnumbrid kattuvad liikmesriikide esitatud identifitseerimisnumbritega vastavalt
määruse (EL) nr 510/2011 II lisa C osa 2. jaole;
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b) kanded, mida saab omistada tootjale, kuid mis ei sisalda sõidukite identifitseerimisnumbreid juhul, kui liikmesriigi
esitatud sõidukite identifitseerimisnumbrid ei kattu tootjate esitatud identifitseerimisnumbritega.
Esialgne andmekogum, sealhulgas punktides a ja b osutatud kanded, esitatakse tootjatele vastavalt määruse (EL)
nr 510/2011 artikli 8 lõike 4 teisele lõigule.
Artikli 8 lõike 4 esimeses lõigus osutatud keskandmevaramu ei sisalda andmeid sõidukite identifitseerimisnumbrite
kohta.
2.
Sõidukite identifitseerimisnumbrite töötlemine ei hõlma selliste isikuandmete töötlemist, mida võiks seostada
kõnealuste numbritega või mis tahes muude andmete töötlemist, mis võimaldaks sõiduki identifitseerimisandmeid
seostada isikuandmetega.”
5) I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
„I LISA
ANDMEALLIKAD

Parameeter

Tootja (komplektsed sõidukid)

Vastavussertifikaat (direktiivi
2007/46/EÜ IX lisa I osas esitatud
näidis B)

punkt 0.5

Tüübikinnitusdokumendid (direktiiv
2007/46/EÜ)

III lisa I osa punkt 0.5

Baassõiduki tootja (mitmeastmelise tüübi punkt 0.5.1
kinnitusega sõidukid)

VI lisa I osa punkt 0.5

Tüübikinnituse number

punkt 0.10 alapunkt b

VI lisa sissejuhatava osa

Tüüp

punkt 0.2

III lisa I osa punkt 0.2

Variant

punkt 0.2

III lisa I või II osa või VIII lisa punkt 3

Versioon

punkt 0.2

III lisa I või II osa või VIII lisa punkt 3

Mark

punkt 0.1

III lisa I osa punkt 0.1

Tüübikinnituse saanud sõiduki kategooria punkt 0.4

III lisa I osa punkt 0.4

Töökorras sõiduki mass (komplektsed ja punkt 13
komplekteeritud sõidukid) (kg)

III lisa I osa punkt 2.6 või, alates
10. jaanuarist 2014, III lisa I osa
punkti 2.6 alapunkt b (vahemiku puhul
võetakse arvesse vähim väärtus)

Töökorras sõiduki mass (baassõiduk) (kg) punkt 14

I lisa punkt 2.17.1

Suurim tehniliselt lubatud täismass punkt 16.1
(mitmeastmelise tüübikinnitusega baassõi
dukite puhul) (kg)

III lisa I osa punkt 2.8

Teljevahe (mm)

punkt 4

III lisa I osa punkt 2.1 (1)

Telje rööbe (mm)

punkt 30

III lisa I osa punktid 2.3.1 ja 2.3.2 (2)

CO2 eriheide (g/km) (3)

punkt 49.1

VIII lisa punkt 3

Kütuse liik

punkt 26

III lisa I osa punkt 3.2.2.1

Kütuse tüüp

punkt 26.1

III lisa I osa punkt 3.2.2.4

Mootori töömaht (cm3)

punkt 25

III lisa I osa punkt 3.2.1.3

Elektrienergia kulu (Wh/km)

punkt 49.2

VIII lisa punkt 3

Uuenduslik tehnoloogia või uuenduslike punkt 49.3
tehnoloogiate rühm ning CO2-heite vähe
nemine, mis saavutatakse tänu kõne
alusele tehnoloogiale

VIII lisa punkt 4
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Parameeter

Sõiduki identifitseerimisnumber

Vastavussertifikaat (direktiivi
2007/46/EÜ IX lisa I osas esitatud
näidis B)

punkt 0.10

Lisatud massi vaikeväärtus
(1) Kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõikega 9.
(2) Kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõigetega 8 ja 9.
(3) Kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõikega 5.”

24.4.2014

Tüübikinnitusdokumendid (direktiiv
2007/46/EÜ)

III lisa I osa punkt 9.17
I lisa punkt 2.17.2
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 411/2014,
23. aprill 2014,
millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha jaoks liidu imporditariifi
kvoot ja sätestatakse selle haldamine
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtesta
takse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a, c ja d,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 374/2014 (2) on ette nähtud kohaldada 2014. aastal teatavate
Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimaks. Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 võib selle
määruse III lisas loetletud põllumajandustooteid importida liitu selles lisas sätestatud kvootide piires. Määruse (EL)
nr 374/2014 III lisas osutatud kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2
punktiga b.

(2)

Kuigi tavaliselt tuleks asjaomast kvooti hallata impordilitsentside kasutamise kaudu, on siiski asjakohane kõige
pealt anda impordiõigused ja seejärel anda välja impordilitsentsid, nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ)
nr 1301/2006 (3) artikli 6 lõikega 3. Sel juhul saaksid käitajad, kes on saanud impordiõigused, oma tegelikke
kaubavoogusid arvesse võttes kvoodi kehtivusajal ise otsustada, millal nad soovivad taotleda impordilitsentse.

(3)

Käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes tuleks kohaldada komisjoni määrusi (EÜ)
nr 376/2008 (4) ja (EÜ) nr 382/2008, (5) v.a asjakohaste erandite korral.

(4)

Peale selle tuleks käesoleva määruse kohaselt väljaantud impordilitsentside suhtes kohaldada määruse (EÜ)
nr 1301/2006 sätteid impordiõiguste taotluste, taotlejate staatuse ja impordilitsentside väljaandmise kohta, ilma
et see piiraks käesoleva määrusega ette nähtud lisatingimuste kohaldamist.

(5)

Tariifikvootide nõuetekohaseks haldamiseks tuleks impordiõiguste taotluse esitamise ajal esitada tagatis.

(6)

Selleks et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentsi kõikidele eraldatud impordiõigustele, tuleks ette näha, et
selline kohustus oleks esmanõue määruse (EL) nr 282/2012 (6) tähenduses.

(7)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes 31. oktoobrini 2014, peaks käesolev
määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(8)

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

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud
tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste
ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).
(4) Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsent
side ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).
(5) Komisjoni määrus (EÜ) nr 382/2008, 21. aprill 2008, veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta
(ELT L 115, 29.4.2008, lk 10).
(6) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 282/2012, 28. märts 2012, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud
rakenduseeskirjad (ELT L 92, 30.3.2012, lk 4).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Tariifikvoodi avamine ja haldamine
1.

Käesoleva määrusega avatakse I lisas osutatud toodete imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine.

2.
Tootekogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvooti, kohaldatav tollimaks ja vastavad järjekorranum
brid on sätestatud I lisas.
3.
Lõikes 1 osutatud imporditariifikvooti hallatakse kõigepealt impordiõiguste andmise ja seejärel impordilitsentside
väljaandmise kaudu.
4.
Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1301/2006, (EÜ) nr 376/2008
ja (EÜ) nr 382/2008.
Artikkel 2
Imporditariifikvoodi kehtivuse periood
Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoot on avatud kuni 31. oktoobrini 2014.
Artikkel 3
Impordiõiguste taotlused
1.
Impordiõiguste taotlused tuleb esitada hiljemalt käesoleva määruse jõustumisele järgneval 15. kalendripäeval
kell 13.00 Brüsseli aja järgi.
2.

Impordiõiguste taotlusega koos esitatakse tagatis 6 eurot 100 kilogrammi netomassi kohta.

3.
Impordiõiguste taotlejad tõendavad, et 12 kuu jooksul vahetult enne imporditariifikvoodi kehtivust on nad impor
tinud CN-koodi 0201 või 0202 alla kuuluva veiseliha koguse või et seda on tehtud nende nimel vastavalt asjakohastele
tollisätetele (edaspidi „võrdluskogus”). Äriühing, mis on moodustatud selliste äriühingute liitumisel, millest igaühel on
individuaalsed impordikvoodid, võib neid kvoote kasutada alusena taotluse esitamisel.
4.
Imporditariifikvoodi kehtivuse perioodiks impordiõiguste kohta esitatud taotlustega hõlmatud üldkogus ei või
ületada taotleja võrdluskoguseid. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.
5.
Hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast lõikes 1 osutatud taotlusperioodi lõppu teatavad liikmesriigid komisjonile
kõik taotletavad tootekogused kilogrammides.
6.
Impordiõigusi antakse alates lõikes 5 osutatud teatamistähtaja lõppemisele järgnevast seitsmendast tööpäevast kuni
hiljemalt kaheteistkümnenda tööpäevani.
7.
Kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusel antakse taotle
tavast vähem impordiõigusi, siis vähendatakse viivitamata proportsionaalselt käesoleva määruse lõike 2 kohast tagatist.
8.

Impordiõigused kehtivad alates andmispäevast kuni 31. oktoobrini 2014. Impordiõigused ei ole üleantavad.
Artikkel 4
Impordilitsentside väljaandmine

1.
Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi alusel eraldatud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada
impordilitsents.
2.
Impordilitsentsi taotlused hõlmavad kõikide eraldatud impordiõiguste üldkogust. See kohustus on esmanõue
määruse (EL) nr 282/2012 artikli 19 lõike 2 tähenduses.
3.
Litsentsitaotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on esitanud impordiõiguste taotluse ja saanud
artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi kohased impordiõigused.
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Iga impordilitsentsi väljaandmisega vähenevad saadud impordiõigused vastavalt ning artikli 3 lõike 2 kohaselt makstud
tagatist vähendatakse viivitamata proportsionaalselt.
4.

Impordilitsents antakse välja impordiõigused saanud ettevõtja taotlusel ja tema nimele.

5.
Impordilitsentsi taotluses võib osutada üksnes ühele järjekorranumbrile. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi
alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtri
tesse 15 ja 16.
6.

Litsentsitaotlustesse ja impordilitsentsidesse kantakse:

a) lahtrisse 8 päritoluriigiks Ukraina ja lahtrisse „jah” rist;
b) lahtrisse 20 üks II lisas loetletud kannetest.
7.

Igale litsentsile tuleb märkida kogus iga CN-koodi kohta.

8.
Erandina määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 5 lõike 3 punktist b kehtivad impordilitsentsid 30 päeva alates litsentsi
tegelikust väljaandmisest määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõike 2 tähenduses. Impordilitsentside kehtivus lõpeb
siiski hiljemalt 31. oktoobril 2014.
Artikkel 5
Komisjoni teavitamine
1.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile:

a) hiljemalt 14. novembriks 2014 tootekogused, mille kohta impordilitsents kvoodiperioodil välja anti, sh selliste
koguste puudumise;
b) hiljemalt 28. veebruariks 2015 tootekogused, mille kohta välja antud impordilitsentsi ei kasutatud või kasutati osali
selt, sh selliste koguste puudumise; kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordilitsentside tagaküljele märgi
tud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.
2.
Hiljemalt 28. veebruaril 2015 teatavad liikmesriigid komisjonile tootekogused, mis tegelikult lasti vabasse ringlusse
käesoleva määruse kohasel imporditariifikvoodi kehtivuse perioodil.
3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud teates esitatakse tootekogus kilogrammides.
Artikkel 6
Jõustumine

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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I LISA

Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata käsitatakse toote kirjeldust üksnes selgitusena, sest
sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel.
Jrk-nr

09.4270

CN-koodid

0201
0201
0201
0201
0201
0201
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202
0202

10
20
20
20
20
30
10
20
20
20
20
30
30
30

00
20
30
50
90
00
00
10
30
50
90
10
50
90

Kauba kirjeldus

Värske, jahutatud või
külmutatud veiseliha

Kogus (netokaal)
tonnides

Kohaldatav tollimaks
(eurot/t)

12 000

0
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Artikli 4 lõike 6 punktis b osutatud kanded
— bulgaaria keeles: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014
— hispaania keeles: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014
— tšehhi keeles: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014
— taani keeles: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014
— saksa keeles: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014
— eesti keeles: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014
— kreeka keeles: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014
— inglise keeles: Implementing Regulation (EU) No 411/2014
— prantsuse keeles: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014
— horvaadi keeles: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014
— itaalia keeles: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014
— läti keeles: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014
— leedu keeles: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014
— ungari keeles: 411/2014/EU végrehajtási rendelet
— malta keeles: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014
— hollandi keeles: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014
— poola keeles: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014
— portugali keeles: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014
— rumeenia keeles: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014
— slovaki keeles: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014
— sloveeni keeles: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014
— soome keeles: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014
— rootsi keeles: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 412/2014,
23. aprill 2014,
millega avatakse Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiinide jaoks liidu imporditariifi
kvoodid ja sätestatakse nende haldamine
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtesta
takse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a, c ja d,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 374/2014 (2) on ette nähtud kohaldada 2014. aastal teatavate
Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimakse. Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 võib selle
määruse III lisas loetletud põllumajandustooteid importida liitu selles lisas sätestatud kvootide piires. Määruse (EL)
nr 374/2014 III lisas osutatud kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2
punktiga b.

(2)

Asjaomaseid imporditariifikvoote tuleks hallata impordilitsentside abil. Selleks tuleks kohaldada komisjoni
määrust (EÜ) nr 1301/2006, (3) ilma et see piiraks käesoleva määrusega ette nähtud lisatingimuste kohaldamist.

(3)

Käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes tuleks kohaldada komisjoni määrust (EÜ)
nr 376/2008, (4) v.a asjakohaste erandite korral.

(4)

Tariifikvootide asjakohaseks haldamiseks tuleb koos litsentsitaotlusega esitada ka impordilitsentsiga seotud tagatis.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 (5) on asendatud mõned nõukogu määruse (EMÜ)
nr 2658/87 (6) I lisas esitatud CN-koodid uute CN-koodidega, mis nüüd erinevad määruse (EL) nr 374/2014
osutatud koodidest. Seepärast on vaja kõnealused uued koodid esitada käesoleva määruse I lisas.

(6)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes 31. oktoobrini 2014, peaks käesolev
määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(7)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Tariifikvootide avamine ja haldamine
1.
Käesoleva määrusega avatakse I lisas osutatud munasektori toodete ja ovoalbumiinide imporditariifikvoodid ja
sätestatakse nende haldamine.
2.
Tootekogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaks ja vastavad järjekorranum
brid on sätestatud I lisas.
(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud
tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste
ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).
(4) Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsent
side ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).
(5) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1001/2013, 4. oktoober 2013, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja
statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa (ELT L 290, 31.10.2013, lk 1).
(6) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256,
7.9.1987, lk 1).
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3.

Lõikes 1 osutatud imporditariifikvoote hallatakse impordilitsentsidega.

4.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008.

5.
Käesoleva määruse kohaldamisel arvestatakse munatoodete kaal ümber koorega muna ekvivalendiks vastavalt
komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (1) 69. lisas sätestatud standardtulemimääradele.
6.
Käesoleva määruse kohaldamisel arvestatakse piimaalbumiinide kaal ümber koorega muna ekvivalendiks vastavalt
7,00 kuivatatud piimaalbumiini (CN-kood 3502 20 91) standardtulemimäärale ja 53,00 muude piimaalbumiinide (CNkood 3502 20 99) standardtulemimääradele määruse (EMÜ) nr 2454/93 69. lisas sätestatud ümberarvestuspõhimõtete
abil.

Artikkel 2
Imporditariifikvoodi kehtivuse periood
Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodid on avatud kuni 31. oktoobrini 2014.

Artikkel 3
Impordilitsentsi taotlused ja impordilitsentsid
1.
Litsentsitaotlused tuleb esitada hiljemalt käesoleva määruse jõustumisele järgneval 15. kalendripäeval kell 13.00
Brüsseli aja järgi.
2.
Impordilitsentsi taotluses võib osutada üksnes ühele järjekorranumbrile. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi
alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse
15 ja 16. I lisas esitatud tariifikvoodi 09.4275 puhul arvestatakse üldkogus ümber koorega muna ekvivalendiks.
3.

Litsentsitaotlus esitatakse asjaomase kvoodiga hõlmatud kogusest vähemalt ühe tonni ja kõige rohkem 10 % kohta.

4.

Litsentsitaotlustele ja litsentsidele märgitakse:

a) lahtrisse 8 päritoluriigiks Ukraina ja lahtrisse „jah” rist;
b) lahtrisse 20 üks II lisas loetletud kannetest.
5.

Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

6.
Hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast lõikes 1 osutatud taotlusperioodi lõppu teatavad liikmesriigid komisjonile
taotletava üldkoguse järjekorranumbrite kaupa koorega muna ekvivalendina kilogrammides.
7.
Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi alusel eraldatud koguse vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada
impordilitsents.
8.
Impordilitsentsid antakse välja alates lõikes 6 osutatud teatamistähtaja lõppemisele järgnevast seitsmendast tööpäe
vast kuni hiljemalt kaheteistkümnenda tööpäevani.

Artikkel 4
Impordilitsentside kehtivus
1.

Impordilitsentsid kehtivad alates esimesest väljaandmispäevast kuni 31. oktoobrini 2014.

2.
Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 8 lõike 1 kohaldamist, võib litsentsidest tulenevaid õigusi
loovutada üksnes sellistele litsentsi omandajatele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 sätestatud tingimus
tele.
(1) Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92,
millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).
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Artikkel 5
Komisjoni teavitamine
1.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile:

a) hiljemalt 14. novembriks 2014 tootekogused, mille kohta impordilitsents kvoodiperioodil välja anti, sh selliste
koguste puudumise;
b) hiljemalt 28. veebruariks 2015 tootekogused, mille kohta välja antud impordilitsentsi ei kasutatud või kasutati osali
selt, sh selliste koguste puudumise; kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordilitsentside tagaküljele märgi
tud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.
2.
Hiljemalt 28. veebruaril 2015 teatavad liikmesriigid komisjonile tootekogused, mis tegelikult lasti vabasse ringlusse
käesolevas määruses sätestatud imporditariifikvoodiperioodil.
3.
Lõigetes 1 ja 2 osutatud teates esitatakse kogus järjekorranumbrite kaupa koorega muna ekvivalendina kilogram
mides.
Artikkel 6
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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I LISA

Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata käsitatakse toote kirjeldust üksnes selgitusena, sest
sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel.

Jrk-nr

CN-koodid

21
29
90
11
19
19
91
99
11
19
20
20

Kauba kirjeldus

Kogus tonnides

Kohaldatav tolli
maks
(eurot/t)

09.4275

0407
0407
0407
0408
0408
0408
0408
0408
3502
3502
3502
3502

00
10
10
80
81
89
80
80
90
90
91
99

Koorega
kodulinnumunad,
värsked, konserveeritud või
keedetud
Inimtoiduks
kõlblikud kooreta linnumunad
ja munakollased, värsked,
kuivatatud, vees või aurus
keedetud, vormitud, külmu
tatud või muul viisil töödeldud
(suhkru- või muu magusaineli
sandiga või ilma); inimtoiduks
kõlblikud ovo- ja piimaalbu
miinid

1 500
(koorega muna ekviva
lendina)

0

09.4276

0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10

Koorega
kodulinnumunad,
värsked, konserveeritud või
keedetud

3 000 (netomassina)

0
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Artikli 3 lõike 4 punktis b osutatud kanded
— bulgaaria keeles: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014
— hispaania keeles: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014
— tšehhi keeles: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014
— taani keeles: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014
— saksa keeles: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014
— eesti keeles: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014
— kreeka keeles: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014
— inglise keeles: Implementing Regulation (EU) No 412/2014
— prantsuse keeles: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014
— horvaadi keeles: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014
— itaalia keeles: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014
— läti keeles: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014
— leedu keeles: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014
— ungari keeles: 412/2014/EU végrehajtási rendelet
— malta keeles: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014
— hollandi keeles: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014
— poola keeles: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014
— portugali keeles: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014
— rumeenia keeles: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014
— slovaki keeles: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014
— sloveeni keeles: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014
— soome keeles: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014
— rootsi keeles: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 413/2014,
23. aprill 2014,
millega avatakse Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse
nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtesta
takse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a, c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 374/2014 (2) on ette nähtud kohaldada 2014. aastal teatavate
Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimakse. Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 võib selle
määruse III lisas loetletud põllumajandustooteid importida liitu selles lisas sätestatud tariifikvootide piires. Kõne
aluse määruse III lisas osutatud kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2
punktiga b.

(2)

Kuigi tavaliselt tuleks asjaomast kvooti hallata impordilitsentside kasutamise kaudu, on siiski asjakohane kõige
pealt anda impordiõigused ja seejärel anda välja impordilitsentsid, nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ)
nr 1301/2006 (3) artikli 6 lõikega 3. Sel juhul saaksid käitajad, kes on saanud impordiõigused, oma tegelikke
kaubavoogusid arvesse võttes kvoodi kehtivusajal ise otsustada, millal nad soovivad taotleda impordilitsentse.

(3)

Komisjoni määrust (EÜ) nr 376/2008 (4) tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsent
side suhtes, v.a asjakohaste erandite korral.

(4)

Peale selle tuleks määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid impordiõiguste taotluste, taotlejate staatuse ja impordilitsent
side väljaandmise kohta kohaldada käesoleva määruse kohaselt väljaantud impordilitsentside suhtes, ilma et see
piiraks käesoleva määrusega ette nähtud lisatingimuste kohaldamist.

(5)

Tariifikvootide nõuetekohaseks haldamiseks tuleks koos impordiõiguste taotlusega ja impordilitsentsi väljaandmise
ajal esitada tagatis.

(6)

Selleks et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentsi kõikidele eraldatud impordiõigustele, tuleks ette näha, et
selline kohustus oleks esmanõue määruse (EL) nr 282/2012 (5) tähenduses.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud
tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste
ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).
(4) Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsent
side ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).
(5) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 282/2012, 28. märts 2012, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud
rakenduseeskirjad (ELT L 92, 30.3.2012, lk 4).
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(7)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 (1) on nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (2) I lisas asendatud
mõned CN-koodid uute CN-koodidega, mis nüüd erinevad määruses (EL) nr 374/2014 osutatud koodidest. Seepä
rast on vaja uued CN-koodid esitada käesoleva määruse I lisas.

(8)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes 31. oktoobrini 2014, peaks käesolev
määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(9)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Tariifikvootide avamine ja haldamine
1.

Käesoleva määrusega avatakse I lisas osutatud toodete imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine.

2.
Tootekogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaks ja vastavad järjekorranum
brid on sätestatud I lisas.
3.
Lõikes 1 osutatud imporditariifikvoote hallatakse kõigepealt impordiõiguste andmise ja seejärel impordilitsentside
väljaandmise kaudu.
4.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008.

Artikkel 2
Imporditariifikvoodi kehtivuse periood
Artiklis 1 osutatud tariifikvoodid on avatud kuni 31. oktoobrini 2014.

Artikkel 3
Impordiõiguste taotlused
1.
Impordiõiguste taotlus tuleb esitada hiljemalt käesoleva määruse jõustumisele järgneval 15. kalendripäeval kell
13.00 Brüsseli aja järgi.
2.

Impordiõiguste taotlusega koos esitatakse tagatis 35 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.
Impordiõiguste taotleja tõendab, et 12 kuu jooksul vahetult enne imporditariifikvoodi kehtivust on ta importinud
CN-koodide 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 või 1602 39 21 alla kuuluva kodulinnuliha koguse või et seda on
tehtud tema nimel vastavalt asjakohastele tollisätetele (edaspidi „võrdluskogus”). Äriühing, mis on moodustatud selliste
äriühingute liitumisel, millest igaüks on importinud võrdluskoguse, võib need võrdluskogused liita ja kasutada alusena
taotluse esitamisel.
4.
Imporditariifikvoodi kehtivuse perioodiks esitatud impordiõigustetaotluste üldkogus ei või ületada asjaomase taot
leja võrdluskogust. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.
5.
Hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast taotluste esitamise kuupäeva, nagu on osutatud lõikes 1, teatavad liikmes
riigid komisjonile järjekorranumbrite kaupa kõikide taotluste tootekogused kilogrammides.
(1) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1001/2013, 4. september 2013, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist
tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 290, 31.10.2013, lk 1).
(2) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256,
7.9.1987, lk 1).
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6.
Impordiõigusi antakse alates lõikes 5 osutatud teatamistähtaja lõppemisele järgnevast seitsmendast tööpäevast kuni
hiljemalt kaheteistkümnenda tööpäevani.
7.
Kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusel antakse taotle
tavast vähem impordiõigusi, siis vähendatakse viivitamata proportsionaalselt käesoleva määruse lõike 2 kohast tagatist.
8.

Impordiõigused kehtivad alates andmispäevast kuni 31. oktoobrini 2014. Impordiõigused ei ole üleantavad.

Artikkel 4
Impordilitsentside väljaandmine
1.
Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi alusel eraldatud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada
impordilitsents.
2.
Impordilitsentsi taotlused hõlmavad kõikide eraldatud impordiõiguste üldkogust. See kohustus on esmanõue
määruse (EL) nr 282/2012 artikli 19 lõike 2 tähenduses.
3.
Litsentsitaotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on esitanud impordiõiguste taotluse ja saanud
artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvootide kohased impordiõigused.
4.
Ettevõtja esitab impordilitsentsi väljaandmise ajal tagatise 75 eurot 100 kilogrammi kohta. Iga impordilitsentsi
väljaandmisega vähenevad saadud impordiõigused vastavalt ning võrdeline osa impordiõiguste kohta esitatud tagatisest
vabastatakse viivitamata.
5.

Impordilitsents antakse välja impordiõigused saanud ettevõtja taotlusel ja tema nimele.

6.
Impordilitsentsi taotluses võib osutada üksnes ühele järjekorranumbrile. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi
alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse
15 ja 16.
7.

Litsentsitaotlustesse ja impordilitsentsidesse kantakse:

a) lahtrisse 8 päritoluriigiks Ukraina ja lahtrisse „jah” rist;
b) lahtrisse 20 üks II lisas loetletud kannetest.
8.

Igale litsentsile tuleb märkida kogus iga CN-koodi kohta.

9.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõikele 2 kehtivad impordilitsentsid 30 päeva alates litsentsi tegeli
kust väljaandmispäevast. Impordilitsentside kehtivus lõpeb siiski hiljemalt 31. oktoobril 2014.

Artikkel 5
Komisjoni teavitamine
1.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile:

a) hiljemalt 14. novembriks 2014 tootekogused, sh selliste koguste puudumise, mille kohta impordilitsents kvoodipe
rioodil välja anti;
b) hiljemalt 28. veebruariks 2015 tootekogused, mille kohta välja antud impordilitsentsi ei kasutatud või kasutati osali
selt, sh selliste koguste puudumise; kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordilitsentside tagaküljele märgi
tud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.
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2.
Hiljemalt 28. veebruaril 2015 teatavad liikmesriigid komisjonile tootekogused, mis tegelikult lasti vabasse ringlusse
käesoleva määruse kohasel imporditariifikvoodi kehtivuse perioodil.
3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud teadetes esitatakse kogus järjekorranumbrite kaupa kilogrammides.
Artikkel 6
Jõustumine

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata käsitatakse toote kirjeldust üksnes selgitusena, sest
sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel. Kui CN-koodi ees on märge
„ex”, määratakse sooduskava kohaldatavus kindlaks nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse alusel.
Jrk-nr

09.4273

CN-koodid

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207

11
11
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
24
25
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
41
41
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44

30
90
10
20
30
50
60
99
10
20
30
50
60
99

10
20
30
50
60
70
80
99
10
20
30
50
60
70
80
99
30
80
10
21
31
41
51
61
71
81
99

Kauba kirjeldus

Värske, jahutatud või
külmutatud linnuliha
ja toidukõlblik rups;
muud tooted või
konservid kalkunili
hast või liiki Gallus
domesticus kuuluvate
kanade lihast

Kogus (netokaal)
tonnides

Kohaldatav tollimaks
(eurot/t)

16 000

0
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Jrk-nr

CN-koodid

0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
ex 0207
0207
0207
0207
0207
0207
0207
0210
1602
1602
1602
09.4274

45
45
45
45
45
45
45
45
51
51
52
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
99
31
32
39

0207 12

Kauba kirjeldus

24.4.2014
Kogus (netokaal)
tonnides

Kohaldatav tollimaks
(eurot/t)

20 000

0

10
21
31
41
51
61
81
99
10
90
90
10
21
31
41
51
61
71
81
99
10
21
31
41
51
61
81
99
05
10
21 (1)
31
41
51
61
81
99
39

21
Kodulindude külmu
tatud rümbad ja
toidukõlblik rups

(1) Pärlkanade pool- või veerandrümbad, värsked või jahutatud.

24.4.2014

ET

Euroopa Liidu Teataja
II LISA

Artikli 4 lõike 7 punktis b osutatud kanded
— bulgaaria keeles: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014
— hispaania keeles: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014
— tšehhi keeles: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014
— taani keeles: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014
— saksa keeles: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014
— eesti keeles: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014
— kreeka keeles: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014
— inglise keeles: Implementing Regulation (EU) No 413/2014
— prantsuse keeles: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014
— horvaadi keeles: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014
— itaalia keeles: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014
— läti keeles: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014
— leedu keeles: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014
— ungari keeles: 413/2014/EU végrehajtási rendelet
— malta keeles: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014
— hollandi keeles: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014
— poola keeles: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014
— portugali keeles: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014
— rumeenia keeles: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014
— slovaki keeles: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014
— sloveeni keeles: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014
— soome keeles: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014
— rootsi keeles: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 414/2014,
23. aprill 2014,
millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud sealiha jaoks liidu imporditariifikvoodid
ja sätestatakse nende haldamine
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtesta
takse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a, c ja d,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 374/2014 (2) on ette nähtud kohaldada 2014. aastal teatavate
Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimakse. Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 võib selle
määruse III lisas loetletud põllumajandustooteid importida liitu selles lisas sätestatud tariifikvootide piires. Kõne
aluse määruse III lisas osutatud kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2
punktiga b.

(2)

Kuigi tavaliselt tuleks asjaomast kvooti hallata impordilitsentside kasutamise kaudu, on siiski asjakohane kõige
pealt anda impordiõigused ja seejärel anda välja impordilitsentsid, nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ)
nr 1301/2006 (3) artikli 6 lõikega 3. Sel juhul saaksid käitajad, kes on saanud impordiõigused, oma tegelikke
kaubavoogusid arvesse võttes kvoodi kehtivusajal ise otsustada, millal nad soovivad taotleda impordilitsentse.

(3)

Komisjoni määrust (EÜ) nr 376/2008 (4) tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsent
side suhtes, v.a asjakohaste erandite korral.

(4)

Peale selle tuleks määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid impordiõiguste taotluste, taotlejate staatuse ja impordilitsent
side väljaandmise kohta kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes, ilma et see
piiraks käesoleva määrusega ette nähtud lisatingimuste kohaldamist.

(5)

Tariifikvootide nõuetekohaseks haldamiseks tuleks koos impordiõiguste taotlusega ja impordilitsentsi väljaandmise
ajal esitada tagatis.

(6)

Selleks et kohustada ettevõtjaid taotlema impordilitsentsi kõikidele eraldatud impordiõigustele, tuleks ette näha, et
selline kohustus oleks esmanõue komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 282/2012 (5) tähenduses.

(7)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes 31. oktoobrini 2014, peaks käesolev
määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(8)

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

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud
tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste
ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).
(4) Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsent
side ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).
(5) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 282/2012, 28. märts 2012, millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud
rakenduseeskirjad (ELT L 92, 30.3.2012, lk 4).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Tariifikvootide avamine ja haldamine
1.

Käesoleva määrusega avatakse I lisas osutatud toodete imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine.

2.
Tootekogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaks ja vastavad järjekorranum
brid on sätestatud I lisas.
3.
Lõikes 1 osutatud imporditariifikvoote hallatakse kõigepealt impordiõiguste andmise ja seejärel impordilitsentside
väljaandmise kaudu.
4.

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008.
Artikkel 2
Imporditariifikvoodi kehtivuse periood

Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodid on avatud kuni 31. oktoobrini 2014.
Artikkel 3
Impordiõiguste taotlused
1.
Impordiõiguste taotlused tuleb esitada hiljemalt käesoleva määruse jõustumisele järgneval 15. kalendripäeval
kell 13.00 Brüsseli aja järgi.
2.

Impordiõiguste taotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.
Impordiõiguste taotlejad tõendavad, et 12 kuu jooksul vahetult enne imporditariifikvoodi kehtivust on nad impor
tinud CN-koodide 0203 alla kuuluva sealiha koguse või et seda on tehtud nende nimel vastavalt asjakohastele tollisätetele
(edaspidi „võrdluskogus”). Äriühing, mis on moodustatud selliste äriühingute liitumisel, millest igaüks on importinud
võrdluskoguse, võib neid võrdluskoguseid kasutada alusena taotluse esitamisel.
4.
Imporditariifikvoodi kehtivuse perioodiks esitatud impordiõiguste taotluste üldkogus ei või ületada asjaomase taot
leja võrdluskoguseid. Pädevad asutused lükkavad tagasi taotlused, mis ei vasta sellele nõudele.
5.
Hiljemalt seitsmendal tööpäeval pärast taotluste esitamise kuupäeva, nagu on osutatud lõikes 1, teatavad liikmes
riigid komisjonile järjekorranumbrite kaupa kõik taotletavad tootekogused kilogrammides.
6.
Impordiõigusi antakse alates lõikes 5 osutatud teatamistähtaja lõppemisele järgnevast seitsmendast tööpäevast kuni
hiljemalt kaheteistkümnenda tööpäevani.
7.
Kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusel antakse taotle
tavast vähem impordiõigusi, siis vähendatakse viivitamata proportsionaalselt käesoleva määruse lõike 2 kohast tagatist.
8.

Impordiõigused kehtivad alates andmispäevast kuni 31. oktoobrini 2014. Impordiõigused ei ole üleantavad.
Artikkel 4
Impordilitsentside väljaandmine

1.
Artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvoodi alusel eraldatud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada
impordilitsents.
2.
Impordilitsentsi taotlused hõlmavad kõikide eraldatud impordiõiguste üldkogust. See kohustus on esmanõue
määruse (EL) nr 282/2012 artikli 19 lõike 2 tähenduses.
3.
Litsentsitaotlusi võib esitada ainult selles liikmesriigis, kus taotleja on esitanud impordiõiguste taotluse ja saanud
artikli 1 lõikes 1 osutatud imporditariifikvootide kohased impordiõigused.
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4.
Ettevõtja esitab impordilitsentsi väljaandmise ajal tagatise 50 eurot 100 kilogrammi kohta. Iga impordilitsentsi
väljaandmisega vähenevad saadud impordiõigused vastavalt ning võrdeline osa impordiõiguste kohta esitatud tagatisest
vabastatakse viivitamata.
5.

Impordilitsents antakse välja impordiõigused saanud ettevõtja taotlusel ja tema nimele.

6.
Impordilitsentsi taotluses võib osutada üksnes ühele järjekorranumbrile. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi
alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtri
tesse 15 ja 16.
7.

Litsentsitaotlustesse ja impordilitsentsidesse kantakse:

a) lahtrisse 8 päritoluriigiks Ukraina ja lahtrisse „jah” rist;
b) lahtrisse 20 üks II lisas loetletud kannetest.
8.

Igale litsentsile tuleb märkida kogus iga CN-koodi kohta.

9.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõikele 2 kehtivad impordilitsentsid 30 päeva alates litsentsi tegeli
kust väljaandmispäevast. Impordilitsentside kehtivus lõpeb siiski hiljemalt 31. oktoobril 2014.
Artikkel 5
Komisjoni teavitamine
1.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile:

a) hiljemalt 14. novembriks 2014 tootekogused, mille kohta impordilitsents kvoodiperioodil välja anti, sh selliste
koguste puudumise;
b) hiljemalt 28. veebruariks 2015 tootekogused, mille kohta välja antud impordilitsentsi ei kasutatud või kasutati osali
selt, sh selliste koguste puudumise; kasutamata jäänud koguste saamiseks leitakse impordilitsentside tagaküljele märgi
tud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.
2.
Hiljemalt 28. veebruaril 2015 teatavad liikmesriigid komisjonile tootekogused, mis tegelikult lasti vabasse ringlusse
käesoleva määruse kohasel imporditariifikvoodi kehtivuse perioodil.
3.

Lõigetes 1 ja 2 osutatud teadetes esitatakse tootekogused järjekorranumbrite kaupa kilogrammides.
Artikkel 6
Jõustumine

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

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata käsitatakse toote kirjeldust üksnes selgitusena, sest
sooduskorra kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel.
Jrk-nr

CN-koodid

Toote kirjeldus

Kogus (netokaal)
tonnides

Kohaldatav tollimaks
(eurot/t)

09.4271

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
12
19
19
19
19
19
21
22
22
29
29
29
29
29

10
11
19
11
13
15
55
59
10
11
19
11
13
15
55
59

Värske, jahutatud või
külmutatud kodusea
liha

20 000

0

09.4272

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
19
19
19
21
22
29
29
29

10
19
11
15
59
10
19
11
15
59

Värske, jahutatud või
külmutatud kodusea
liha, v.a singid, selja
tükid
ja
kondita
jaotustükid

20 000

0
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Artikli 4 lõike 7 punktis b osutatud kanded
— bulgaaria keeles: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014
— hispaania keeles: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014
— tšehhi keeles: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014
— taani keeles: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014
— saksa keeles: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014
— eesti keeles: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014
— kreeka keeles: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014
— inglise keeles: Implementing Regulation (EU) No 414/2014
— prantsuse keeles: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014
— horvaadi keeles: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014
— itaalia keeles: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014
— läti keeles: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014
— leedu keeles: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014
— ungari keeles: 414/2014/EU végrehajtási rendelet
— malta keeles: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014
— hollandi keeles: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014
— poola keeles: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014
— portugali keeles: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014
— rumeenia keeles: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014
— slovaki keeles: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014
— sloveeni keeles: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014
— soome keeles: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014
— rootsi keeles: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 415/2014,
23. aprill 2014,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2535/2001 ja kehtestatakse erand Ukrainast pärit piimatoo
dete tariifikvootide haldamise osas
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtesta
takse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a ja c,
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 374/2014 (2) on ette nähtud kohaldada 2014. aastal teatavate
Ukrainast pärit toodete impordi suhtes soodustollimakse. Vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 võib selle
määruse III lisas loetletud põllumajandustooteid importida liitu selles lisas sätestatud tariifikvootide piires.
Määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoote haldab komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artik
li 184 lõike 2 punktiga b.

(2)

Määruse (EL) nr 374/2014 III lisas on esitatud piima ja piimatoodete tariifikvoodid. Kõnealused kvoodid tuleb
lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 2535/2001 (3) I lisasse ja kõnealuse määruse artiklisse 19 tuleb lisada viide asja
kohasele eeskirjale, milles käsitletakse nende kvootide alusel importimise korral nõutavat päritolutõendit.

(3)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes 31. oktoobrini 2014, tuleks kindlaks
määrata impordilitsentsitaotluste esitamise aeg ja impordilitsentside kehtivusaeg.

(4)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 10 lõikele 1 võivad mais 2013 heaks kiidetud importijad
kvoodi alusel importida üksnes ajavahemikus 1. juulist 2013 kuni 30. juunini 2014. Kuna Ukrainale avatud
kvoodid kehtivad erandkorras kaks järjestikust kuuekuulist perioodi, saaksid heakskiidetud importijad importida
üksnes kuni 30. juunini 2014, kuigi asjaomased kvoodid on avatud kuni 31. oktoobrini 2014. Seepärast on asja
kohane võimaldada kõnealustel importijatel importida määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvootide alusel
kuni 31. oktoobrini 2014.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1001/2013 (4) on nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (5) I lisas asendatud
mõned CN-koodid uute CN-koodidega, mis nüüd erinevad määruses (EL) nr 374/2014 osutatud koodidest. Kõne
alused uued CN-koodid tuleks seega kanda määruse (EÜ) nr 2535/2001 I lisasse.

(6)

Määrust (EÜ) nr 2535/2001 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(7)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes 31. oktoobrini 2014, peaks käesolev
määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(8)

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

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud
tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 2535/2001, 14. detsember 2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud
rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001,
lk 29).
(4) Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1001/2013, 4. oktoober 2013, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tolli
tariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 290, 31.10.2013, lk 1).
(5) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256,
7.9.1987, lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 2535/2001 muudetakse järgmiselt:
a) artiklisse 5 lisatakse punkt l:
„l) I lisa L osas osutatud kvoodid.”;
b) artikli 19 lõikesse 1 lisatakse punkt j:
„j) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 374/2014 (*) artikli 2 punkt a.
(*) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit
kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, lk 1).”;
c) I lisasse lisatakse uus L osa, mille tekst on sätestatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Litsentsitaotlused määruse (EÜ) nr 2535/2001 I lisa L osas, mis lisatakse käesoleva määruse artikli 1 punktiga c, osutatud
kvootide kohta esitatakse hiljemalt käesoleva määruse jõustumisele järgneval 10. kalendripäeval kell 13.00 Brüsseli aja
järgi.
Litsentsid kehtivad alates väljaandmise päevast kuni 31. oktoobrini 2014.
Artikkel 3
Erandina määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikli 10 lõike 1 teisest lõigust võivad 2013. ja 2014. aastal heaks kiidetud
importijad importida määruse (EÜ) nr 2535/2001 I lisa L osas, mis lisatakse käesoleva määruse artikli 1 punktiga c,
osutatud kvootide alusel kuni 31. oktoobrini 2014.
Artikkel 4
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA

„I.L
MÄÄRUSE (EL) nr 374/2014 III LISAS OSUTATUD TARIIFIKVOODID

Kvoodi
jrk-nr

09. 4600

CN-kood

Kauba kirjeldus (1)

0401

Päritoluriik

Impordiperioo
d

Kvoodi kogus
(toote mass
tonnides)

Imporditollim
aks (eurodes
100 kg toote
netomassi
kohta)

UKRAINA

Kuni
31.oktoobrini
2014

8 000

0

UKRAINA

Kuni
31.oktoobrini
2014

1 500

0

0402 91
0402 99
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19
0403 10 31

Piim ja koor, v.a
pulbrina, graanulitena
või muul tahkel kujul;
jogurt,
maitsestamata
ning ilma puuvilja-,
pähkli- või kakaolisandi
teta; fermenteeritud või
hapendatud
piima
tooted, maitsestamata
ning ilma puuvilja-,
pähkli- või kakaolisandi
teta, muul kujul kui
pulbrina, graanulitena
või muul tahkel kujul

0403 10 33
0403 10 39
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59
0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69
09. 4601

0402 10

0402 21
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Kvoodi
jrk-nr

CN-kood

0402 29

Kauba kirjeldus (1)

Päritoluriik

24.4.2014

Impordiperioo
d

Kvoodi kogus
(toote mass
tonnides)

Imporditollim
aks (eurodes
100 kg toote
netomassi
kohta)

1 500

0

Piim ja koor, pulbrina,
graanulitena või muul
tahkel kujul; fermentee
ritud või hapendatud
piimatooted, pulbrina,
graanulitena või muul
tahkel kujul, maitsesta
mata
ning
ilma
puuvilja-, pähkli- või
kakaolisanditeta; mujal
nimetamata
tooted
naturaalsetest
piima
komponentidest

0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19
0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39
0404 90 21
0404 90 23
0404 90 29
0404 90 81
0404 90 83
0404 90 89
09. 4602

0405 10

0405 20 90

UKRAINA

Kuni
31.oktoobrini
2014

Või ja muud piima
rasvad;
piimarasva
võided rasvasisaldusega
üle 75 %, kuid alla 80 %
massist

0405 90
(1) Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata käsitatakse toote kirjeldust üksnes selgitusena, sest sooduskorra
kohaldatavus määratakse käesoleva lisa kohaldamisel kindlaks CN-koodi alusel.”
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 416/2014,
23. aprill 2014,
millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende
haldamine
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtesta
takse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 187 punkte a ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 374/2014 (2) on ette nähtud, et Ukrainast pärit teatavate tera
viljade impordi tariifikvoodid on avatud kuni 31. oktoobrini 2014. Komisjon haldab kõnealuse määruse III lisas
osutatud põllumajandustoodete tariifikvoote vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktis b
kehtestatud eeskirjadele.

(2)

Ukrainast pärit ja kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud teraviljade impordi korrapärasuse tagamiseks ning speku
latiivsuse vältimiseks tuleks importi korraldada impordilitsentside väljaandmise alusel. Seetõttu tuleks kohaldada
määrusi (EÜ) nr 1301/2006, (3) (EÜ) nr 1342/2003 (4) ja (EÜ) nr 376/2008, (5) ilma et see piiraks käesoleva
määrusega ette nähtud erandite kohaldamist.

(3)

Nende kvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks kehtestada impordilitsentsitaotluste esitamise tähtajad
ning määrata kindlaks taotlustel ja litsentsidel esitatav teave.

(4)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1006/2011 (6) on nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas loetletud
teraviljade CN-koodid asendatud uute koodidega, mis erinevad määruses (EL) nr 374/2014 (7) osutatud koodidest.
Seega oleks käesoleva määruse I lisas vaja osutada uutele CN-koodidele.

(5)

Kuna määruse (EL) nr 374/2014 III lisas osutatud kvoodid on avatud üksnes kuni 31. oktoobrini 2014, peaks
käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arva
musega,

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, 16. aprill 2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud
tollimaksude vähendamist või kaotamist (ELT L 118, 22.4.2014, k 1).
(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2006, 31. august 2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste
ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).
(4) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1342/2003, 28. juuli 2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohal
damise üksikasjalikud erieeskirjad (ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.).
(5) Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsent
side ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 114, 26.4.2008, lk 3).
(6) Komisjoni määrus (EL) nr 1006/2011, 27. septembri 2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifis
tikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 28.10.2011, lk 1).
(7) Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühisetollitariifistiku kohta (EÜT L 256,
7.9.1987, lk 1).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kvootide avamine ja nende haldamine
1.

Teatavate Ukrainast pärit toodete impordi tariifikvoodid on avatud kuni 31. oktoobrini 2014.

2.

Lõikes 1 osutatud tariifikvootide raames maksustatakse importi määraga 0 eurot tonni kohta.

3.
Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 376/2008, (EÜ) nr 1301/2006 ja
(EÜ) nr 1342/2003.

Artikkel 2
Impordilitsentside taotlemine ja väljaandmine
1.
Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 ei tohi taotleja esitada ühe nädala jooksul ühe ja sama
järjekorranumbriga kvoodi kohta rohkem kui ühe impordilitsentsitaotluse. Kui sama huvitatud isik esitab rohkem kui
ühe taotluse, ei võeta temalt vastu ühtki taotlust ning taotluste esitamisel antud tagatised jäetakse asjaomase liikmesriigi
tuludesse.
Impordilitsentsi taotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele igal nädalal hiljemalt reedel kell 13.00 Brüsseli
aja järgi. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 17. oktoober 2014 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.
2.
Igal impordilitsentsi taotlusel näidatakse täisarvuna kogus kilogrammides, mis ei tohi olla suurem kui asjaomase
kvoodi üldkogus.
3.

Impordilitsentsid antakse välja neljandal tööpäeval pärast artikli 4 lõikes 1 sätestatud teate edastamist.

4.
Impordilitsentsi taotlusele ja impordilitsentsile kantakse lahtrisse 8 riigi nimi „Ukraina” ning tehakse rist lahtrisse
„jah”. Litsentsid kehtivad üksnes Ukrainast pärit kaupade kohta.

Artikkel 3
Impordilitsentside kehtivus
Vastavalt määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõikele 2 arvestatakse impordilitsentsi kehtivusaega alates tegelikust
litsentsi väljaandmise kuupäevast.
Impordilitsentsi kehtivusaeg on määratud kindlaks määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõike 1 punktis b. Igal juhul
lõpeb kõnealune kehtivusaeg 31. oktoobril 2014.

Artikkel 4
Teavitamine
1.
Impordilitsentsitaotluste esitamise nädalale järgneval esmaspäeval hiljemalt kell 18.00 (Brüsseli aja järgi) edastavad
liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt teabe, milles on esitatud järjekorranumbrite kaupa kõik taotlused, toote päritolu
ja üldkogused, sealhulgas tühiteated.
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2.
Impordilitsentside väljaandmise päeval edastavad liikmesriigid komisjonile elektrooniliselt teabe väljaantud litsent
side kohta, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktis b, sealhulgas väljaantud impordilit
sentsidega hõlmatud üldkoguste kohta.
Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA

järgmise dokumendi juurde: Komisjoni rakendusmäärus, millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi
tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine Kombineeritud nomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toote
kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud CN-koodide
raames. Kui CN-koodile eelneb „ex”, on sooduskohtlemise kohaldamine määratud kindlaks CN-koodi ja toote määratluse
alusel.
Jrk-nr

09.4306

09.4307

CN-kood

1001 99 (00)

Speltanisu, harilik nisu ja meslin, v.a seemneks

1101 00 (15-90)

Püülijahu harilikust nisust ja speltanisust, meslini
jahu

1102 90 (90)

Muust teraviljast kui nisust, meslinist, rukkist,
maisist, kaerast ja riisist jahvatatud jahu

1103 11 (90)

Harilikust nisust ja speltanisust tangud ja lihtjahu

1103 20 (60)

Nisugraanulid

1003 90 (00)

Oder, muuks kui seemneks

1102 90 (10)

Odrajahu

ex 1103 20 (25)
09.4308

Toodete kirjeldus

Kogus

950 000 tonni

250 000 tonni

Odragraanulid

1005 90 (00)

Mais muuks kui seemneks

1102 20 (10-90)

Maisijahu

1103 13 (10-90)

Maisitangud ja lihtjahu

1103 20 (40)

Maisigraanulid

1104 23 (40-98)

Töödeldud maisiterad

400 000 tonni
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 417/2014,
23. aprill 2014,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandustur
gude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete 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)

Rakendusmääruses (EL) nr 543/2011 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay
vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse
määruse XVI lisa A osas sätestatud toodete ja ajavahemike kohta kindlad impordiväärtused.

(2)

Iga turustuspäeva kindel impordiväärtus on arvutatud rakendusmääruse (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
impordiväärtused.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 23. aprill 2014
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 ( )

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

95,2

ZZ

86,6

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab
„muud päritolu”.
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS,
14. aprill 2014,
Regioonide Komitee Madalmaade liikme ja Madalmaade asendusliikme ametisse nimetamise kohta
(2014/225/EL)
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 305,
võttes arvesse Madalmaade valitsuse ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 ja 18. jaanuaril 2010 vastu otsuse 2009/1014/EL (1) ja otsuse
2010/29/EL (2) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks
26. jaanuarist 2010 kuni 25. jaanuarini 2015.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud liikme koht seoses P.G. de VEY MESTDAGHI ametiaja lõppemisega. Seoses
S.A.E. POEPJESI ametiaja lõppemisega on vabanenud asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2015 ametisse järgmised isikud:
a) liikmena:
Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen
ning
b) asendusliikmena:
Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 14. aprill 2014
Nõukogu nimel
eesistuja
A. TSAFTARIS

(1) ELT L 348, 29.12.2009, lk 22.
(2) ELT L 12, 19.1.2010, lk 11.
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PARANDUSED
Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (EURATOM) nr 1369/2013 (liidu toetuse kohta tuuma
rajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus
(EÜ) nr 1990/2006) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 346, 20. detsember 2013)
Pealkirjas sisukorras ja leheküljel 7
asendatakse „Nõukogu määrus (EURATOM) nr 1369/2013, 13. detsember 2013, liidu toetuse kohta tuumarajatiste deko
misjoneerimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1990/2006”
järgmisega: „Nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013, 13. detsember 2013, liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjonee
rimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1990/2006”.
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