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MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/378,
11. märts 2016,
millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses pädevatele asutustele esitatavate
teadete aja, vormingute ja näidistega kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)
nr 596/2014
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuri
tarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv
2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ, (1) eriti selle artikli 4 lõike 5 kolmandat
lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Aruandekohustuste omavahelise seostatuse tagamiseks ja neile kohustustele allutatud üksuste halduskoormuse
vähendamiseks tuleb käesoleva määruse ja komisjoni delegeeritud määruse (mis võetakse vastu vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 (2) artikli 27 lõike 3 kolmandale lõigule) kohased aruandeko
hustused kooskõlla viia.

(2)

Selleks et pädevatel ametiasutustel ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel (ESMA) oleks võimalik tagada
andmete kvaliteet ja tulemuslik turujärelevalve, mis on turu usaldusväärsuse huvides, peaksid pädevad
ametiasutused ja ESMA saama iga kauplemispäeva kohta kõiki andmeid sisaldavad teated.

(3)

Et pädevad asutused saaksid andmeid tõhusalt ja tulemuslikult kasutada, peaksid finantsinstrumentide kohta
edastatavate teadete näidised ja vormingud olema ühtlustatud. Asjakohaste rahvusvaheliste standardite järgimine
seoses teadetes esitatavate andmetega aitab selle eesmärgi saavutamisele kaasa.

(4)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.

(5)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avatud
avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade
kogult.

(6)

Finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti ja et selle
sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast kui määruse (EL) nr 596/2014 sätteid,

(1) ELT L 173, 12.6.2014, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega
muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ
(ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
1.
Kauplemiskoht teatab automatiseeritud protsesse kasutades iga päev, kui ta on kauplemiseks avatud, hiljemalt
kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma pädevale asutusele vastavalt määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõikele 1 kõigist
finantsinstrumentidest, mille kohta esitati esmakordne taotlus nende kauplemisele võtmiseks või mis võeti kauplemisele
või millega kaubeldi kõnealuses kauplemiskohas (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine tehti
kauplemiskoha süsteemi kaudu) või millega kauplemiskohas enam ei kaubeldud või mida seal enam kauplemisele ei
võetud kõnealusel päeval enne kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi.
2.
Nendest finantsinstrumentidest, mille kohta esitati esmakordne taotlus nende kauplemisele võtmiseks või mis võeti
kauplemisele või millega kaubeldi kõnealuses kauplemiskohas (sealhulgas juhul, kui korraldus anti või hinnapakkumine
tehti kauplemiskoha süsteemi kaudu) või millega kauplemiskohas enam ei kaubeldud või mida seal enam kauplemisele ei
võetud pärast kella 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi, teatab kauplemiskoht pädevale asutusele automatiseeritud protsesse
kasutades hiljemalt kell 21.00 Kesk-Euroopa aja järgi oma järgmisel kauplemiseks avatud oleku päeval.
3.
Pädevad asutused edastavad lõigetes 1 ja 2 osutatud ja määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõike 2 kohased teated
iga päev hiljemalt kell 23.59 Kesk-Euroopa aja järgi ESMA-le, kasutades automatiseeritud protsesse ja turvalisi
elektroonilisi sidekanaleid nende ja ESMA vahel.
Artikkel 2
Kõik üksikasjad, mida peavad teated vastavalt määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4 lõigetele 1 ja 2 sisaldama, esitatakse
kooskõlas standardite ja vormingutega, mis on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas, elektroonilisel ja
masinloetaval kujul ning kasutades ühtset XML vormingut kooskõlas standardi ISO 20022 metoodikaga.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 3. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 11. märts 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Pädevatele asutustele teadete esitamise standardid ja vormingud kooskõlas määrusega (EL)
nr 596/2014
Tabel 1

Tabeli 3 selgitus

TÄHIS

ANDMETE LIIK

MÄÄRATLUS

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vaba teksti väli.

{CFI_CODE}

6 tähemärki

ISO 10962 CFI kood.

{COUNTRYCODE_2}

2 tähtnumbrilist märki

2-täheline riigikood
alpha-2 riigikood).

{CURRENCYCODE_3}

3 tähtnumbrilist märki

3-täheline valuutakood (ISO 4217 va
luutakood).

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev ja kel — Kuupäev ja kellaaeg järgnevas vor
laaeg
mingus:

(ISO

3166-1

— AAAA-KK-PPTtt:mm:ss.ddddddZ.
— „AAAA” tähistab aastat;
— „KK” kuud;
— „PP” päeva;
— „T” tähendab, et kellaaja ette tuleb
kirjutada täht „T”;
— „tt” tähistab tunde;
— „mm” minuteid;
— „ss.dddddd” sekundit ja selle mur
dosi;
— Z tähistab UTC kellaaega.
Kuupäevad ja kellaajad esitatakse UTC
kohaselt.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev

Kuupäevad tuleb esitada järgmisel ku
jul:
AAA-KK-PP.

{DECIMAL-n/m}

Kuni n kümnendkohta, millest m Lahtrisse kantakse kas positiivne või
kohta võivad olla murdarvud
negatiivne arv.
— kümnendkohtade eraldusmärk on
punkt (.);
— negatiivsete arvude ees on mii
nus (-).
Väärtused ümardatakse, neid ei kärbita.
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{INDEX}
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ANDMETE LIIK

4 tähtnumbrilist märki

MÄÄRATLUS

EONA – EONIA
EONS – EONIA SWAP
EURI – EURIBOR
EUUS – EURODOLLAR
EUCH – EuroSwiss
GCFR – GCF REPO
ISDA – ISDAFIX
LIBI – LIBID
LIBO – LIBOR
MAAA – Muni AAA
PFAN – Pfandbriefe
TIBO – TIBOR
STBO – STIBOR
BBSW – BBSW
JIBA – JIBAR
BUBO – BUBOR
CDOR – CDOR
CIBO – CIBOR
MOSP – MOSPRIM
NIBO – NIBOR
PRBO – PRIBOR
TLBO – TELBOR
WIBO – WIBOR
TREA – Treasury
SWAP – SWAP
FUSW – FUSW

{INTEGER-n}

Täisarv kuni n kohta

Lahtrisse kantakse kas positiivne või
negatiivne arv.

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN kood, nagu on määratletud stan
dardis ISO 6166.

{LEI}

20 tähtnumbrilist märki

Juriidilise isiku tunnus, nagu on mää
ratletud standardis ISO 17442.

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood, nagu on määratletud
standardis ISO 10383.

{FISN}

35 tähtnumbrilist märki

FISN kood, nagu on määratletud stan
dardis ISO 18774.
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Tabel 2
Kaubatuletisinstrumentide ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumentide liigitus tabeli 3 jaoks
(lahtrid 35–37)

Põhitoode

AGRI – põllumajandustooted

Alamtoode

GROS – terad, õliviljad ja seemned

Muu alamtoode

FWHT – söödanisu
SOYB – sojaoad
CORN – mais
RPSD – rapsiseemned
RICE – riis
OTHR – muu

SOFT – kulukaubad

CCOA – kakao
ROBU – Robusta kohv
WHSG – valge suhkur
BRWN – toorsuhkur
OTHR – muu

POTA – kartulid

OOLI – oliiviõli

LAMP – lambiõli

DIRY – piimatooted

FRST – metsamajandustooted

SEAF – mereannid

LSTK – põllumajandusloomad

NRGY – energia

GRIN – teravili

MWHT – toidunisu

ELEC – elektrienergia

BSLD – baaskoormus
FITR – rahalise ülekande õigus
PKLD – tippkoormus
OFFP – tipuväline koormus
OTHR – muu

NGAS – maagaas

GASP – GASPOOL
LNGG – veeldatud maagaas
NBPG – Natural Balancing Point (NBP)
NCGG – Net Connect Germany (NCG)
TTFG – Title Tranfer Facility (TTF)
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Põhitoode

Alamtoode

OILP – Nafta
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Muu alamtoode

BAKK – Bakken
BDSL – biodiisel
BRNT – Brent
BRNX – Brent (uus lõppkuupäev)
CNDA – Kanada
COND – kondensaadid
DSEL – diislikütus
DUBA – Dubai
ESPO – ESPO
ETHA – etanool
FUEL – kütus
FOIL – diisliõli
GOIL – gaasiõli
GSLN – bensiin
HEAT – kütteõli
JTFL – reaktiivkütus
KERO – petrooleum
LLSO – Light Louisiana Sweet (LLS)
MARS – Mars
NAPH – toorbensiin
NGLO – maagaasi kondensaat
TAPI – Tapis
URAL – Uural
WTIO – West Texas Intermediate
(WTI)

COAL – kivisüsi
INRG – Inter Energy
RNNG – taastuvenergia
LGHT – kerged fraktsioonid
DIST – destillaadid

ENVR – keskkond

EMIS – heited

CERE – THV
ERUE – HVÜ
EUAE – LHÜ
EUAA – lennunduse LHÜ
OTHR – muu

WTHR – ilm
CRBR – süsinikdioksiid
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Põhitoode

FRGT – prahtimine
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Alamtoode

Muu alamtoode

WETF – vedellast

TNKR – tankerid

DRYF – kuivlast

DBCR – puistlastilaevad

CSHP – konteinerilaevad

FRTL – väetis

AMMO – ammoniaak
DAPH – DAP (diammooniumfosfaat)
PTSH – kaaliumkarbonaat
SLPH – väävel
UREA – uurea
UAAN – UAN (ammooniumnitraat ja
uurea)

INDP – tööstustooted

CSTR-ehitustööstus
MFTG – töötlev tööstus

METL – metallid

NPRM – värvilised metallid

ALUM – alumiinium
ALUA – alumiiniumisulam
CBLT – koobalt
COPR – vask
IRON – rauamaak
LEAD – plii
MOLY – molübdeen
NASC – NASAAC
NICK – nikkel
STEL – teras
TINN – tina
ZINC – tsink
OTHR – muu

PRME – väärismetallid

GOLD – kuld
SLVR – hõbe
PTNM – plaatina
PLDM – pallaadium
OTHR – muu

MCEX – „Multi Commodity Exotic”

PAPR – paber

CBRD – lainepapp
NSPT – ajalehepaber
PULP – paberimass
RCVP – paberijäätmed
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POLY – polüpropüleen
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Alamtoode

Muu alamtoode

PLST – plast

INFL – inflatsioon
OEST – ametlik majandusstatistika
OTHC – „Muu C10” komisjoni dele DLVR – ülekantav või üleantav
geeritud määruse (millega täiendatakse NDLV – mitteülekantav või -üleantav
Euroopa Parlamendi ja nõukogu mää
rust (EL) nr 600/2014 seoses regula
tiivsete tehniliste standarditega, mis kä
sitlevad kauplemiskohtade ja inves
teerimisühingute suhtes kohaldatavaid
läbipaistvuse nõudeid võlakirjade,
struktureeritud finantstoodete, lubatud
heitkoguse väärtpaberite ning tuletis
instrumentide osas) III lisa tabeli 10.1
jao 10 tähenduses.
OTHR – muu

Tabel 3
Standardid ja vormingud, mida tuleb kasutada teadete esitamisel kooskõlas määruse (EL) nr 596/2014 artikli 4
lõigetega 1 ja 2

Nr

LAHTER

ARUANDLUSES KASUTATAVAD STAN
DARDID JA VORMINGUD

Üldandmed
1

Finantsinstrumendi tunnuskood

{ISIN}

2

Finantsinstrumendi täisnimi

{ALPHANUM-350}

3

Instrumendi liigitus

{CFI_CODE}

4

Kaubatuletisinstrumendi indikaator

„true” – jah
„false” – ei

Emitendi andmed
5

Emitendi või kauplemiskoha korral {LEI}
daja tunnus

Kauplemiskoha andmed
6

Kauplemiskoht

{MIC}

7

Finantsinstrumendi lühinimi

{FISN}

8

Emitendi esitatud taotlus kauplemi „true” – jah
sele lubamiseks
„false” – ei
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ARUANDLUSES KASUTATAVAD STAN
DARDID JA VORMINGUD

LAHTER

9

Kauplemisele lubamise heakskiitmise {DATE_TIME_FORMAT}
kuupäev

10

Kauplemisele lubamise taotluse kuu {DATE_TIME_FORMAT}
päev

11

Kauplemisele lubamise või esimese {DATE_TIME_FORMAT}
kauplemise kuupäev

12

Lõpetamise kuupäev

{DATE_TIME_FORMAT}

Tinglik valuuta 1

{CURRENCYCODE_3}

Tingliku väärtuse andmed
13

Võlakirju või muus vormis väärtpaberistatud võlgu puudutavad andmed
14

Emiteeritud nimiväärtus kokku

{DECIMAL-18/5}

15

Lõpptähtaeg

{DATEFORMAT}

16

Nimiväärtuse valuuta

{CURRENCYCODE_3}

17

Ühiku nimiväärtus/tehingu
mumväärtus

18

Fikseeritud määr

miini {DECIMAL-18/5}

{DECIMAL-11/10}
Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tä
hendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)

19

Ujuva intressimääraga võlakirja in {ISIN}
deksi/võrdlusaluse tunnus

20

Ujuva intressimääraga võlakirja in {INDEX}
deksi/võrdlusaluse nimi
või
{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei
ole nimekirjas {INDEX}

21

Ujuva intressimääraga võlakirja in {INTEGER-3}+‘DAYS’ – päevad
deksi/võrdlusaluse kestus
{INTEGER-3}+‘WEEK’ – nädalad
{INTEGER-3}+‘MNTH’ – kuud
{INTEGER-3}+‘YEAR’ – aastad

22

Ujuva intressimääraga võlakirja in {INTEGER-5}
deksi/võrdlusaluse tunnus

23

Võlakirjade nõudeõiguse järk

SNDB – kõrgema nõudeõiguse järguga
võlad
MZZD – vahefinantseeritav (mezzanine)
SNDB – allutatud võlad
JUND – madalama nõudeõiguse järg
uga võlad
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ARUANDLUSES KASUTATAVAD STAN
DARDID JA VORMINGUD

Andmed tuletisinstrumentide ja väärtpaberistatud tuletisinstrumentide kohta
24

Lõppkuupäev

{DATEFORMAT}

25

Hinnakordaja

{DECIMAL-18/17}

26

Finantsinstrumendist alusvara kood

{ISIN}

27

Alusvara emitent

{LEI}

28

Alusvaraks oleva indeksi nimi

{INDEX}
või
{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei
ole nimekirjas {INDEX}

29

Alusvaraks oleva indeksi tähtaeg

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – päevad
{INTEGER-3}+‘WEEK’ – nädalad
{INTEGER-3}+‘MNTH’ – kuud
{INTEGER-3}+‘YEAR’ – aastad

30

Optsiooni liik

PUTO – müügioptsioon
CALL – ostuoptsioon
OTHR – juhul, kui ei ole võimalik
kindlaks määrata, kas tegemist on
ostu- või müügioptsiooniga

31

Täitmishind

{DECIMAL-18/13} juhul, kui hind on
väljendatud rahalises väärtuses
{DECIMAL-11/10} juhul, kui hind on
väljendatud protsentides või tootlusena
{DECIMAL-18/17} juhul, kui hind on
väljendatud baaspunktides
PNDG juhul, kui hind ei ole kättesaa
dav

32

Täitmishinna valuuta

{CURRENCYCODE_3}

33

Optsiooni täitmise tüüp

EURO – Euroopa
AMER – Ameerika
ASIA – Aasia
BERM – Bermuda
OTHR – Mis tahes muu tüüp

34

Ülekande liik

PHYS – füüsiliselt
CASH – rahas
OPTN – vastaspoole vabal valikul või
juhul, kui ülekande liigi määrab kol
mas osapool
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ARUANDLUSES KASUTATAVAD STAN
DARDID JA VORMINGUD

Kaubatuletisinstrumendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite tuletisinstrumendid

35

Põhitoode

Lubatud on ainult kaubatuletisinstru
mentide ja lubatud heitkoguse väärtpa
berite tuletisinstrumentide tabeli veeru
„Põhitoode” väärtused.

36

Alamtoode

Lubatud on ainult kaubatuletisinstru
mentide ja lubatud heitkoguse väärtpa
berite tuletisinstrumentide tabeli veeru
„Alamtoode” väärtused.

37

Muu alamtoode

Lubatud on ainult kaubatuletisinstru
mentide ja lubatud heitkoguse väärtpa
berite tuletisinstrumentide tabeli veeru
„Muu alamatoode” väärtused.

38

Tehingu liik

FUTR – futuurid
OPTN – optsioonid
TAPI – Tapis
SWAP – vahetuslepingud
MINI – Minis
OTCT – börsiväline tehing
ORIT – Outright
CRCK – Crack
DIFF – hinnavahelping
OTHR – muu

39

Lõpphinna liik

ARGM – Argus/McCloskey
BLTC – Baltic
EXOF – Exchange
GBCL – GlobalCOAL
IHSM – IHS McCloskey
PLAT – Platts
OTHR – muu

Intressimäära tuletisinstrumendid
— Selle jaotise lahtrid täidetakse ainult nende instrumentide kohta, mille aluseks on intressimäära liiki mittefinantsins
trument.

40

Viiteintressimäär

{INDEX}
või
{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei
ole nimekirjas {INDEX}

L 72/12
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ET

Nr

41

LAHTER

Lepingu kestus (intressimäär)

17.3.2016
ARUANDLUSES KASUTATAVAD STAN
DARDID JA VORMINGUD

{INTEGER-3}+‘DAYS’ – päevad
{INTEGER-3}+‘WEEK’ – nädalad
{INTEGER-3}+‘MNTH’ – kuud
{INTEGER-3}+‘YEAR’ – aastad

42

Tinglik valuuta 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Fikseeritud intressimäära pool 1

{DECIMAL -11/10}
Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tä
hendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)

44

Fikseeritud intressimäära pool 2

{DECIMAL -11/10}
Väljendatakse protsentides (nt 7.0 tä
hendab 7 % ja 0.3 tähendab 0,3 %)

45

Poole 2 ujuv intressimäär

{INDEX}
või
{ALPHANUM-25} kui indeksi nime ei
ole nimekirjas {INDEX}

46

Poole 2 lepingu kestus (intressimäär) {INTEGER-3}+‘DAYS’ – päevad
{INTEGER-3}+‘WEEK’ – nädalad
{INTEGER-3}+‘MNTH’ – kuud
{INTEGER-3}+‘YEAR’ – aastad

Välisvaluuta tuletisinstrumendid
— Selle jaotise lahtrid täidetakse ainult nende instrumentide kohta, mille aluseks on välisvaluuta liiki mittefinantsinstru
ment.
47

Tinglik valuuta 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Välisvaluuta tüüp

FXCR – FX Cross Rates
FXEM – FX Emerging Markets
FXMJ – FX Majors
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/379,
11. märts 2016,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 684/2009 aktsiisi peatamise korra alusel toimuva
aktsiisikaupade liikumise arvutipõhise menetluse käigus esitada tulevate andmete osas
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 684/2009 (2) lisades on sätestatud aktsiisi peatamise korra alusel toimuvat
aktsiisikaupade liikumist kajastavate elektrooniliste sõnumite struktuur ja sisu ning nende sõnumite teatavate
andmeväljade täitmisel nõutavad koodid.

(2)

Selleks et lähte- ja ekspordiliikmesriigi pädevad asutused saaksid kauplejaid paremini jälgida, ning selleks, et
tagada teabe vastavus lähteliikmesriigi ja direktiivi 2008/118/EÜ artikli 21 lõikes 5 osutatud liikmesriigi vahel,
kust aktsiisi peatamise korra alusel liikuv aktsiisikaup eksporditakse, peaks kaubasaatjal olema võimalus märkida
ekspordideklaratsiooni esitanud deklarandi ettevõtja registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI-number),
nagu see on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 (3) artikli 1 punktis 18.

(3)

Selleks et parandada numbriväljadel sisalduva teabe terviklust, ei tohiks neil väljadel lubada ekslikke nullväärtusi.

(4)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 436/2009 (4) kohaselt tuleb teatavaid veinitoodete tähiseid, täpsemalt kaitstud
päritolunimetust, kaitstud geograafilist tähist, aastakäiku ja veiniviinamarjasorti saatedokumendis tõendada. Kui
on ette nähtud elektroonilise süsteemi kasutamine, tuleb elektroonilise haldusdokumendi sisu seepärast
kohandada nii, et neid tähiseid oleks võimalik registreerida.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (5) artikli 12 lõikes 3 sätestatud tingimuste kohaselt
võib piiritusjoogi kirjelduses, esitluses või märgistuses märkida tema vanuse, kui piiritusjook on laagerdunud
maksuhalduri järelevalve all. Seepärast on elektroonilises haldusdokumendis vaja muuta piiritusjooke käsitlevate
andmeelementide kirjeldust.

(6)

Liikumise tühistamiseks tuleb tühistamissõnumisse märkida tühistamise põhjuse kood. Selle koodi võimalikud
väärtused on ühekohalised. Seepärast ei tohiks asjaomane andmeelement olla rohkem kui ühekohaline.

(7)

Kui energiatooteid veetakse aktsiisi peatamise korra alusel meritsi või siseveeteid pidi kaubasaajale, kes ei ole
hetkel, mil kaubasaatja esitab esialgse elektroonilise haldusdokumendi, veel lõplikult teada, võivad lähteliikmesriigi
pädevad asutused anda kaubasaatjale kooskõlas direktiivi 2008/118/EÜ artikliga 22 loa kaubasaajat käsitlevad

(1) ELT L 9, 14.1.2009, lk 12.
(2) Komisjoni 24. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 684/2009, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ seoses aktsiisi
peatamise korra alusel toimuva aktsiisikaupade liikumise arvutipõhiste menetlustega (ELT L 197, 29.7.2009, lk 24).
(3) Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)
nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).
(4) Komisjoni 26. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 436/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele
(EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega,
toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.5.2009, lk 15).
5
( ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise,
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89
(ELT L 39, 13.2.2008, lk 16).
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andmed välja jätta. Seepärast ei tuleks kaupleja tunnusandmeid käsitlevaid nõudeid kohaldada juhul, kui aktsiisi
peatamise korra alusel liikuvate energiatoodete saadetised jaotatakse direktiivi 2008/118/EÜ artikli 23 kohaselt
osadeks ja kaubasaaja ei ole lõplikult teada.
(8)

Nõukogu direktiiv 95/59/EÜ (1) tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu direktiiviga 2011/64/EL (2). Selguse
huvides tuleks määruses (EÜ) nr 684/2009 olevaid viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile ajakohastada.

(9)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 684/2009 vastavalt muuta.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas aktsiisikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määrust (EÜ) nr 684/2009 muudetakse järgmiselt:
1) I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;
2) II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II 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, 11. märts 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

(1) Nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu
(EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40).
(2) Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta (ELT L 176,
5.7.2011, lk 24).
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I LISA

Määruse (EÜ) nr 684/2009 I lisa tabelid 1–6 asendatakse järgmisega:

ET

„Tabel 1
(viidatud artikli 3 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 1)
Esialgne elektrooniline haldusdokument ja elektrooniline haldusdokument
A

B

a

C

D

ARTRIBUUT

R

Sõnumiliik

R

E

F

Väärtused võivad olla järgmised:

G

n1

2 = ekspordi suhtes kasutatakse kohapealset tollivormistust.
Sellist sõnumi liiki ei tohi kasutada elektroonilises haldusdokumendis, millel on
kinnitatud haldusviitenumber, ega ka käesoleva määruse artikli 8 lõikes 1 viidatud
paberkandjal dokumendis.
b

Märge hilisema esitamise
kohta

D

„R”, kui liikumine algas artikli 8 lõi Võimalikud väärtused:
kes 1 viidatud paberkandjal doku 0 = väär;
mendiga.
1 = tõene.

n1

Euroopa Liidu Teataja

1 = tavaline esitamine (kohaldatakse kõikidel juhtudel, v.a juhul, kui ekspordi suh
tes kasutatakse kohapealset tollivormistust);

Vaikimisi on väärtus väär.
Andmeelementi ei tohi kasutada elektroonilises haldusdokumendis, millel on kinni
tatud haldusviitenumber, ega ka artikli 8 lõikes 1 viidatud paberkandjal dokumen
dis.
1
a

AKTSIISIKAUBA
LIIKUMISE e-HD

R

Sihtkoha kood

R

Liikumise sihtkoha märkimiseks kasutatakse järgmisi väärtusi:

n1

1 = aktsiisiladu (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a alapunkt i);
2 = registreeritud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a
alapunkt ii);

4 = otsetarnimine (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõige 2);

L 72/15

3 = ajutiselt registreeritud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1
punkti a alapunkt ii ja artikli 19 lõige 3);

B

C

D

E

F

G

5 = aktsiisist vabastatud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1
punkti a alapunkt iv);

L 72/16

A

6 = eksport (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a alapunkt iii);
8 = sihtkoht teadmata (kaubasaaja teadmata; direktiivi 2008/118/EÜ artikkel 22).
ET

b

Veo kestus

R

Märkida tavaliselt veose tarnimiseks kuluv aeg, võttes arvesse transpordiliiki ja va
hemaad ning väljendatuna kas tundides (H) või päevades (D), millele järgneb kahe
kohaline number (näiteks: H12 või D04). Koodile „H” järgnev number on ≤ 24.
Koodile „D” järgnev number on ≤ 92.

an3

c

Transpordikorraldus

R

Esialgse transpordi korraldamise eest vastutava isiku märkimiseks kasutatakse järg
misi väärtusi:

n1

1 = kaubasaatja;
3 = kauba omanik;
4 = muu.

HVN

R

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad Vt II lisa, koodide loetelu nr 2.
asutused pärast esialgse elektroonilise
haldusdokumendi kinnitamist.

e

e-HD kinnitamise kuupäev
ja kellaaeg

R

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad Kinnitamise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
asutused pärast esialgse elektroonilise
haldusdokumendi kinnitamist.

f

Järjenumber

R

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad Esmase kinnitamise järjenumber on 1, pärast iga sihtkohamuutust suureneb lähte
asutused pärast esialgse elektroonilise liikmesriigi pädevate asutuste loodud iga järgmise elektroonilise haldusdokumendi
haldusdokumendi kinnitamist ja pä järjenumber ühe ühiku võrra.
rast iga sihtkohamuutust.

g

Ajakohastamise kinnitamise
kuupäev ja kellaaeg

C

Tabelis 3 esitatud sihtkoha muutmise Kinnitamise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
sõnumi kinnitamise kuupäeva ja kel
laaja märgivad sihtkoha muutumisel
lähteliikmesriigi pädevad asutused.

an21

Kuupäev/
kellaaeg

n..2

Kuupäev/
kellaaeg

17.3.2016

d
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2 = kaubasaaja;

B

C

D

E

F

G

Märkida volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaatja kehtiv SEED-registreeri
misnumber.

an13

KAUBASAATJA

R

a

Aktsiisimaksukohustuslase
registreerimisnumber

R

b

Kaubasaatja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

KAUBASAATJA

C

2

17.3.2016

A

ET

lähetuskoht

a2

„R”, kui lahtris 9d märgitud päritolu
kood on 1

Maksulao viitenumber

R

Märkida lähetuskoha maksulao kehtiv SEED-registreerimisnumber.

b

Kaubasaatja nimi

O

an..182

c

Tänava nimi

O

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

O

an..10

f

Linn

O

an..50

g

NAD_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

an13

a2

L 72/17

a
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3

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

B

4

C

Lähetuskoha

D

E

C

„R”, kui lahtris 9d märgitud päritolu
kood on 2

TOLLIASUTUS – import

Tolliasutuse viitenumber

R

G

Märkida vabasse ringlusse lubamise eest vastutava tolliasutuse kood. Vt II lisa, koo
dide loetelu nr 5.

an8

ET

a

F

L 72/18

A

Sisestage tolliasutuste loetelus leiduva tolliasutuse kood.

KAUBASAAJA

5

C

„R”, v.a juhul, kui sõnumi liik on
„2 ekspordi suhtes kasutatakse koha
pealset tollivormistust” või päritolu
kood on 8.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3 Sihtkoha koodi jaoks:
või 4;
— 1, 2, 3 ja 4: märkida volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaaja kehtiv
SEED-registreerimisnumber;
— „O”, kui sihtkoha kood on 6;

an..16

— andmeelementi ei kohaldata, kui — 6: märkida kaubasaatjat eksporditolliasutuses esindava ettevõtja käibemaksuko
sihtkoha kood on 5.
hustuslase registreerimisnumber.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

Kaubasaaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2
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b
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a

B

h

C

EORI-number

D

C

E

F

— „O”, kui sihtkoha kood on 6;

Esitada ekspordideklaratsiooni esitamise eest vastutava isiku EORI-number, nagu
on
sätestatud direktiivi 2008/118/EÜ artikli 21 lõikes 5.
— andmeelementi ei kohaldata, kui
sihtkoha kood on 1, 2,3, 4, 5
ja 8.

G

an..17

KAUBASAAJA kohta

6

C

esitatav täiendav teave

ET

(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

„R”, kui sihtkoha kood on 5
(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

Liikmesriigi kood

R

b

Aktsiisivabastustõendi
number

D

„R”, kui asjakohane aktsiisivabastus
tõend on koostatud komisjoni mää
ruse (EÜ) nr 31/96 (1) kohaselt.

KAUBASAAJALE

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1 Märkida aktsiisikauba tegelik üleandmiskoht.
või 4;
Kui sihtkoha kood on 2, siis:
— „O”, kui sihtkoha kood on 2, 3 — on elektroonilises haldusdokumendis andmerühma andmete esitamine vaba
või 5.
tahtlik, sest lähteliikmesriik võib lahtri täita registreeritud kaubasaaja SEEDis

üleandmise koht

Märkida sihtliikmesriik, kasutades II lisa koodide loetelus nr 3 esitatud liikmesrii
kide koode.

(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

a2

an..255

Euroopa Liidu Teataja

a

7
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A

kindlaks määratud aadressiga;
— andmerühma ei kohaldata esialgse elektroonilise haldusdokumendi puhul.

a

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1;

Sihtkoha koodi puhul:

an..16

— „O”, kui sihtkoha kood on 2, 3 — 1: märkida sihtkoha aktsiisilao kehtiv SEED-registreerimisnumber;
või 5.
— 2, 3 ja 5: märkida käibemaksukohustuslase registreerimisnumber või mis tahes
muu tunnus.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

b

Kaubasaaja nimi

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3
või 5;
(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

L 72/19

— „O”, kui sihtkoha kood on 4;

an..182

B

c
d

C

Tänava nimi
Majanumber

D

E

F

G

C

Lahtrite 7c, 7e ja 7f puhul:

an..65

O

— „R”, kui sihtkoha kood on 2, 3, 4
või 5;

an..11

L 72/20

A

— „O”, kui sihtkoha kood on 1
Sihtnumber

C

f

Linn

C

g

NAD_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

TOLLIASUTUSELE

C

„R” ekspordi puhul (sihtkoha kood 6).

8

üleandmise koht

Tolliasutuse viitenumber

an..50
a2

(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)
R

Märkida selle eksporditolliasutuse kood, kellele esitatakse ekspordideklaratsioon. Vt
II lisa, koodide loetelu nr 5.

an8

Sisestada tolliasutuste loetelus esitatud, ekspordiga tegeleva tolliasutuse kood.
e-HD

R

a

Kohalik viitenumber

R

Kaubasaatja poolt elektroonilisele haldusdokumendile antud kordumatu viite
number, mille abil on võimalik saadetist kaubasaatja raamatupidamises eristada.

an..22

b

Kaubaarve number

R

Märkida kõnealust kaupa käsitleva kaubaarve number. Kui kaubaarvet ei ole veel
välja kirjutatud, tuleb märkida saatelehe või muu veodokumendi number.

an..35

c

Kaubaarve kuupäev

O

d

Päritolukood

R

9

Lähteliikmesriik võib muuta käes Lahtris 9b nimetatud dokumendi kuupäev.
olevate andmete esitamise kohustusli
kuks.
Liikumise päritolu võimalikud väärtused on:

2 = Päritolu – Import (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktis b osuta
tud juhul).

Kuupäev

n1
17.3.2016

1 = Päritolu – Aktsiisiladu (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punktis a
osutatud juhul);

Euroopa Liidu Teataja

a

an..10

ET

(Vt sihtkoha koodid lahtris 1a)

e

B

C

D

E

F

G

Lähetamise kuupäev

R

Direktiivi 2008/118/EÜ artikli 20 lõike 1 kohase liikumise alguskuupäev. Kuupäev
ei tohi olla hilisem kui 7 päeva pärast esialgse elektroonilise haldusdokumendi esi
tamist. Direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 26 viidatud juhul võib lähetamise kuupäev
olla möödas.

Kuupäev

f

Lähetamise kellaaeg

O

Lähteliikmesriik võib muuta käes Direktiivi 2008/118/EÜ artikli 20 lõike 1 kohase liikumise alguskuupäev. Kinnita
olevate andmete esitamise kohustusli mise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
kuks.

Kellaaeg

g

Eelmine HVN

D

Väljastavad lähteliikmesriigi pädevad Märkida tuleb asendatud elektroonilise haldusdokumendi HVN.
asutused pärast osadeks jagamise sõ
numi kinnitamist loodud uue e-HD
kinnitamisel (tabel 5).

IMPORDI ÜHTNE
HALDUSDOKUMENT

C

„R”, kui lahtris 9d märgitud päritolu
kood on 2 (import).

Impordi ühtse
haldusdokumendi number

R

Ühtse haldusdokumendi numbri mär Märkida asjaomase kauba vabasse ringlusse lubamise ühtse haldusdokumendi num
gib kas kaubasaatja esialgse e-HD esi ber/haldusdokumentide numbrid.
tamisel või lähteliikmesriigi pädev
asutus pärast esialgse e-HD kinnita
mist.

Lähtekoha PÄDEV

R

ET

e

17.3.2016

A

a

10

9X

an..21

Euroopa Liidu Teataja

9.1

an21

ASUTUS

a

11

R

LIIKUMISE TAGATIS

R

Tagatise andja kood

R

Märkida lähteliikmesriigis aktsiisi tasumise kontrollimise eest vastutava pädeva asu
tuse kood. Vt II lisa, koodide loetelu nr 5.

an8

Märkida tagatise eest vastutav(ad) isik(ud), kasutades II lisa koodide loetelus nr 6
esitatud koode.

n..4

L 72/21

a

Tolliasutuse viitenumber

B

C
TAGATISE ANDJA

12

D

C

E

F

„R”, kui tagatise andja kood on 2, 3, Märkida kauba vedaja ja/või omanik, kui tagatise eest vastutavad nemad.
12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134,
234 või 1234

G

2X

ET

(Vt II lisa koodide loetelus nr 6 esitatud
käendajate koode.)
Lähteliikmesriik võib muuta käes Märkida aktsiisikauba vedaja või omaniku kehtiv SEED-registreerimisnumber või
olevate andmete esitamise kohustusli käibemaksukohustuslase registreerimisnumber.
kuks.

an13

a

Aktsiisimaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

b

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

c

Tagatise andja nimi

C

Lahtrite 12c, d, f ja g puhul:

an..182

d

Tänava nimi

C

„O”, kui on esitatud tagatise andja
aktsiisimaksukohustuslase registreeri
misnumber, muudel juhtudel „R”

an..65

e

Majanumber

O

an..11

f

Sihtnumber

C

an..10

g

Linn

C

an..50

h

NAD_LNG

C

TRANSPORT

R

a

Transpordiliigi kood

R

b

Täiendav teave

C

an..14

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

Märkida liikumise alguses kasutatav transpordiliik, kasutades II lisa koodide loetelus
nr 7 esitatud koode.

n..2

„R” kui
„muu”,

transpordiliigi

kood

on Kirjeldada transpordiliiki.

Euroopa Liidu Teataja

13

L 72/22

A

an..350

muudel juhtudel „O”.
c

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

TRANSPORDIKORRALDAJ
A

C

„R” esialgse transpordi korraldamise
eest vastutava isiku kindlaksmäärami
seks, kui lahtrisse 1c on märgitud
koodid 3 või 4.

a2

17.3.2016

14

Täiendav teave_LNG

B

C

D

E

Lähteliikmesriik võib muuta käes
olevate andmete esitamise kohustusli
kuks.

F

G

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

b

Transpordikorraldaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

Esimene VEDAJA

O

a

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

an..14

b

Vedaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

VEO ÜKSIKASJAD

R

Transpordiühiku kood

R

16
a

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

Lähteliikmesriik võib muuta käes Märkida esimene vedaja.
olevate andmete esitamise kohustusli
kuks.

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

Euroopa Liidu Teataja

15

an..14

ET

a

17.3.2016

A

a2

99X

Vt II lisa, koodide loetelu nr 8.

n..2
L 72/23

Märkida lahtris 13a nimetatud transpordiliigile vastav(ad) transpordiühiku(te)
kood(id).

B

C

D

b

Transpordiühikute andmed

C

E

F

„R”, kui transpordiühiku kood on Märkida transpordiühiku(te) registreerimisnumber, kui transpordiühiku kood on
muu kui 5.
muu kui 5.

G

an..35

L 72/24

A

(Vt lahter 16a.)
Tõkendite andmed

D

d

Tõkenditega seotud teave

O

e

Tõkenditega seotud
teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

f

Täiendav teave

O

Märkida igasugune transpordiga seotud täiendav teave, nt hilisema vedaja nimi või
teave hilisema transpordiühiku kohta.

g

Täiendav teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

e-HD sisu

R

Iga saadetisse kuuluva toote puhul tuleb kasutada eraldi andmerühma.

a

Sisuandmete kordumatu
viitenumber

R

Märkida kordumatu viitenumber, esimene viitenumber on 1.

n..3

b

Aktsiisikauba kood

R

Märkida aktsiisikauba kood, vt II lisa koodide loetelu nr 11.

an4

c

CN-kood

R

Märkida lähetuskuupäeval kohaldatav CN-kood.

n8

Märkida transpordiühiku plommimiseks kasutatud tõkendite andmed.

an..35

Märkida tõkendite kohta igasugune lisateave (nt kasutatud tõkendite liik).

an..350
a2

an..350

a2

999x

Euroopa Liidu Teataja

17

„R”, kui tõkendid on paigaldatud.

ET

c

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
d

Kogus

R

Märkida kogus (väljendatuna tootekoodiga seotud mõõtühikutes, vt II lisa koodide
loetelu nr 11 ja 12).

17.3.2016

Kui kaup liigub direktiivi 2008/118/EÜ artikli 19 lõikes 3 viidatud registreeritud
kaubasaajale, ei tohi kauba kogus ületada kogust, mida sellel kaubasaajal on luba
tud vastu võtta.

n..15,3

B

C

D

E

F

G

Kui kaup liigub direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 12 viidatud vabastatud organisat
sioonile, ei tohi kauba kogus ületada aktsiisivabastustõendil märgitud kogust.

17.3.2016

A

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
Brutomass

R

Märkida saadetise brutomass (aktsiisikaup koos pakendiga).

n..15,2

f

Netomass

R

Märkida aktsiisikauba mass ilma pakendita (alkohoolsete jookide, energiatoodete ja
kõikide tubakatoodete puhul, v.a sigaretid).

n..15,2

ET

e

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
g

Alkoholisisaldus

C

„R”, kui kohaldatakse asjaomase akt Vajaduse korral märkida alkoholisisaldus (mahuprotsent temperatuuril 20 °C) vasta
siisikauba suhtes.
valt II lisa koodide loetelule nr 11.

n..5,2

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
Plato kraad

D

„R”, kui lähteliikmesriik ja/või sihtliik Märgitakse õlle puhul, kui lähteliikmesriik ja/või sihtliikmesriik maksustab õlut läh
mesriik maksustab õlut lähtuvalt tuvalt Plato kraadist. Vt II lisa, koodide loetelu nr 11.
Plato kraadist.
Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

i

Maksumärk

O

Märkida kogu lisateave, mis on seotud sihtliikmesriigi poolt nõutud maksumärki
dega.

j

Maksumärk_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

k

Märge maksumärgi kohta

D

„R”, kui maksumärke kasutatakse.

n1

l

Päritolumärgistus

O

Märkida 1, kui kaup on märgistatud maksumärkidega või sisaldab maksumärke.
Märkida 0, kui kaup ei ole maksumärkidega märgistatud ega sisalda maksumärke.
Lahtrisse võib märkida viite sertifikaadile:

an..350

an..350

L 72/25

1) teatavate veinide puhul, kui sellega tõendatakse kaitstud päritolunimetust või
geograafilist tähist (KPN või KGT) ja aastakäiku või veiniviinamarjasorti (-sorte)
kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 436/2009 (2) artiklitega 24 ja 31. Sertifi
kaadi sõnastus peab olema järgmine: „Käesolevaga tõendatakse, et kirjeldatud
toode on valmistatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL)
nr 1308/2013 (3) ning selle alusel vastu võetud delegeeritud ja rakendusaktides
sätestatud eeskirjadega.” Kui tegemist on KPN- või KGT-tootega, lisatakse KPNvõi KGT-toote nimi ja selle registreerimisnumber, nagu on ette nähtud määruse
(EÜ) nr 607/2009 (4) artikliga 18;

n..5,2

Euroopa Liidu Teataja

h

B

C

D

E

F

G

ET

2) teatavate piiritusjookide puhul, mille turustamine on seotud alkoholi kategoo
riaga või kategooriatega, geograafilise tähisega või toote vanusega, kooskõlas as
jakohaste piiritusjooke käsitlevate liidu õigusaktidega (eriti Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (5) II lisa artikliga 4, artikli 12 lõikega 3
ja artikliga 15). Sertifikaadi sõnastus peab olema järgmine: „Käesolevaga tõenda
takse, et kirjeldatud toode/tooted on turustatud ja märgistatud vastavalt mää
ruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 4, artikli 12 lõike 3 ja artikli 15 ning kõnealuse
määruse alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide nõue
tele.”;

L 72/26

A

3) õlle puhul, mis on toodetud sellises väikeses iseseisvas õlletehases, nagu on
määratletud nõukogu direktiivis 92/83/EMÜ (6), ja millele sihtliikmesriigis taot
letakse aktsiisimäära alandamist. Sertifikaadi sõnastus peab olema järgmine:
„Käesolevaga tõendatakse, et kirjeldatud toode on valmistatud iseseisvas väikeses
õlletehases.”;

m

Päritolunimetus_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

n

Tootja suurus

O

Õlle ja piiritusjookide puhul, millel on lahtris 17 l (Päritolunimetus) esitatud sertifi
kaat, märkida vastavalt eelmise aasta õlle- või puhta alkoholi toodang hektoliitrites.

a2

Euroopa Liidu Teataja

4) etüülalkoholi puhul, mis on toodetud sellises väikeses piiritusetehases, nagu on
määratletud direktiivis 92/83/EMÜ, ja millele sihtliikmesriigis taotletakse aktsii
simäära alandamist. Sertifikaadi sõnastus peab olema järgmine: „Käesolevaga
tõendatakse, et kirjeldatud toode on valmistatud väikeses piiritusetehases.”

n..15

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

o

Tihedus

C

„R”, kui kohaldatakse asjaomase akt Vajaduse korral märkida tihedus temperatuuril 15 °C vastavalt II lisa koodide loete
siisikauba suhtes.
lule nr 11.

n..5,2

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

p

Kaubanduslik kirjeldus

O

an..350

17.3.2016

Lähteliikmesriik võib muuta käes Esitada kaubanduslik kirjeldus, mis võimaldaks transporditavat toodet identifitsee
olevate andmete esitamise kohustusli rida.
kuks.
Määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa II osa punktides 1–9, 15 ja 16 viidatud veinide
vaadis transportimise puhul kantakse saatedokumendile nimetatud määruse artik
lis 120 esitatud valikulised üksikasjad, kui need esinevad toote sildil või on kavas
sinna panna..

q

Kaubanduslik
kirjeldus_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

r

Toote marginimi

D

„R”, kui aktsiisikaubal on marginimi. Vajaduse korral märkida toote marginimi.
Lähteliikmesriik võib otsustada, et
transporditava toote marginime ei ole
vaja märkida, kui see on märgitud
kaubaarvel või lahtris 9b viidatud
muul äridokumendil.

s

Toote marginimi_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

PAKEND

R

a

Pakendiliigi kood

R

b

Pakkeüksuste arv

C

c

Tõkendite andmed

D

d

Tõkenditega seotud teave

O

e

Tõkenditega seotud
teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

VEINITOOTED

D

„R” määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa
XII osas nimetatud veinitoodete pu
hul

17.1

17.2

E

F

a2

an..350

G

a2

99x

Märkida pakendiliik, kasutades II lisa koodide loetelus nr 9 esitatud koode.

an2

„R”, kui on märge „Loendatavad”.

Märkida pakkeüksuste arv, kui pakkeüksused on loendatavad, lähtudes II lisa koo
dide loetelust nr 9.

n..15

„R”, kui tõkendid on paigaldatud.

Märkida pakkeühiku plommimiseks kasutatud tõkendite andmed.

an..35

Märkida tõkendite kohta igasugune lisateave (nt kasutatud tõkendite liik).

an..350

a2

L 72/27

D

Euroopa Liidu Teataja

C

ET

B

17.3.2016

A

B

a

C

Veinitoote kategooria

D

E

R

F

G

Määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa XII osas nimetatud veinitoodete puhul kasuta
takse järgmisi väärtusi:

n1

L 72/28

A

1 = veinid, millel ei ole kaitstud päritolunimetust/kaitstud geograafilist tähist;
2 = sordiveinid, millel ei ole kaitstud päritolunimetust/kaitstud geograafilist tähist;
ET

3 = veinid, millel on kaitstud päritolunimetus/kaitstud geograafiline tähis;
4 = imporditud veinid;
5 = muu.
Viinamarjakasvatuspiirkon
na kood

D

„R” mahtlastina transporditavate vei märkida viinamarjakasvatuspiirkond, kust transporditav toode pärit on, lähtudes
nitoodete puhul (nominaalmaht roh määruse (EL) nr 1308/2013 VII lisa 1. liitest.
kem kui 60 liitrit).

n..2

c

Kolmas päritoluriik

C

„R”, kui lahtris 17.2 a on veinitoote Märkida II lisa koodide loetelus nr 4, mitte loetelus nr 3 esitatud riigikood, v.a riigi
kategooriaks märgitud 4 (imporditud kood „GR”.
vein).

a2

d

Muu teave

O

e

Muu teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

VEINIKÄITLEMISE kood

D

„R” mahtlastina transporditavate vei
nitoodete puhul (nominaalmaht roh
kem kui 60 liitrit).

Veinikäitlemise kood

R

SERTIFIKAAT

O

a

Sertifikaadi lühikirjeldus

C

„R”, kui andmeväli 18c on täitmata.

b

Sertifikaadi
lühikirjeldus_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

17.2.1

a

18

an..350
a2

Euroopa Liidu Teataja

b

99x

Märkida üks või mitu veinikäitlemise koodi, lähtudes määruse (EL) nr 436/2009
VI lisa B osa punktis 1.4.b esitatud loetelust.

n..2

9x
Märkida kõik transporditava tootega seotud sertifikaadid, näiteks lahtris 17 l viida
tud päritolusertifikaadid.

an..350
17.3.2016

a2

B

C

D

E

F

Sertifikaadi viitenumber

C

„R” kui andmeväli 18a on täitmata.

Märkida kõikide transporditava tootega seotud sertifikaatide viitenumbrid.

d

Sertifikaadi
viitenumber_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

an..350
a2

ET

c

G

17.3.2016

A

(1) Komisjoni 10. jaanuari 1996. aasta määrus (EÜ) nr 31/96 aktsiisivabastustõendi kohta (EÜT L 8, 11.1.1996, lk 11).
(2) Komisjoni 26. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 436/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide
esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.5.2009, lk 15).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määru
sed (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 67).
(4) Komisjoni 14. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunime
tuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 60).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta (ELT L 39,
13.2.2008, lk 16).
(6) Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21).
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Tabel 2
(viidatud artikli 4 lõikes 1)
Tühistamine

A

B

1
a

2

D

ARTRIBUUT

R

Tühistamise kinnitamise
kuupäev ja kellaaeg

C

AKTSIISIKAUBA
LIIKUMISE e-HD

R

HVN

R

E

F

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad Kinnitamise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
asutused pärast esialgse tühistamissõ
numi kinnitamist.

Märkida selle e-HD HVN, mille tühistamist taotletakse.

G

Kuupäev/
kellaaeg

an21

L 72/29

a

C

B

D

TÜHISTAMINE

R

a

Tühistamise põhjus

R

b

Täiendav teave

C

3

E

F

Märkida e-HD tühistamise põhjus, lähtudes II lisa koodide loetelust nr 10.
— „R”, kui tühistamise põhjuse kood Esitada kogu täiendav teave e-HD tühistamise kohta.
on 0,

G

n1
an..350

ET

C

L 72/30

A

— „O”, kui mittevastavuse põhjuse
kood on 1, 2, 3 või 4.
(Vt lahter 3a.)
c

Täiendav teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2
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Tabel 3
(viidatud artikli 5 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 2)
Sihtkoha muutmine
A

B

C

D

R

Sihtkoha muutmise sõnumi
kinnitamise kuupäev ja
kellaaeg

C

e-HD ajakohastamine

R

a

Järjenumber

C

b

HVN

R

a

2

F

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad Kinnitamise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
asutused pärast sihtkoha muutmise
esialgse sõnumi kinnitamist.

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad e-HD esmase kinnitamise järjenumber on 1, pärast iga sihtkohamuutust suureneb
asutused pärast sihtkoha muutmise see ühe ühiku võrra.
esialgse sõnumi kinnitamist.
Märkida selle e-HD HVN, mille sihtkohta muudeti.

G

Kuupäev/
kellaaeg

n..2

an21

17.3.2016

ARTRIBUUT

1

E

B

C

D

E

F

G

Veo kestus

D

„R”, kui seoses sihtkoha muutusega Märkida tavaliselt veose tarnimiseks kuluv aeg, võttes arvesse transpordiliiki ja va
muutub veo kestus.
hemaad ning väljendatuna kas tundides (H) või päevades (D), millele järgneb kahe
kohaline number (näiteks: H12 või D04). Koodile „H” järgnev number on ≤ 24.
Koodile „D” järgnev number on ≤ 92.

an3

d

Muudetud kokkulepe

D

„R”, kui seoses sihtkoha muutusega Transpordi korraldamise eest vastutava isiku märkimiseks kasutatakse järgmisi
muutub transpordi korraldamise eest väärtusi:
vastutav isik.
1 = kaubasaatja;

n1

ET

c

17.3.2016

A

2 = kaubasaaja;
3 = kauba omanik;
4 = muu.

D

„R”, kui seoses sihtkoha muutusega Märkida kõnealust kaupa käsitleva kaubaarve number. Kui kaubaarvet ei ole veel
muudetakse kaubaarvet.
välja kirjutatud, tuleb märkida saatelehe või muu veodokumendi number.

f

Kaubaarve kuupäev

O

Märkida kõnealust kaupa käsitleva Lahtris 2e nimetatud dokumendi kuupäev.
kaubaarve number. Kui kaubaarvet ei
ole veel välja kirjutatud, tuleb mär
kida saatelehe või muu veodoku
mendi number.

g

Transpordiliigi kood

D

Kui seoses sihtkoha muutusega muu Märkida transpordiliik, kasutades II lisa koodide loetelus nr 7 esitatud koode.
detakse kaubaarvet, võib lähteliikmes
riik muuta käesolevate andmete esita
mise kohustuslikuks.

h

Täiendav teave

C

„R”, kui transpordiliigi kood on Kirjeldada transpordiliiki.
„muu”.

i

Täiendav teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

an..35

Kuupäev

n..2

an..350

a2

L 72/31

Kaubaarve number

Euroopa Liidu Teataja

e

B

3
a

C

D

UUS sihtkoht

R

Sihtkoha kood

R

E

F

Liikumise uue sihtkoha märkimiseks kasutatakse järgmisi väärtusi:

G

L 72/32

A

n1
ET

1 = aktsiisiladu (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a alapunkt i);
2 = registreeritud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a
alapunkt ii);
3 = ajutiselt registreeritud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1
punkti a alapunkt ii ja artikli 19 lõige 3);
4 = otsetarnimine (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõige 2);
6 = eksport (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a alapunkt iii).
4

D

„R”, kui seoses sihtkoha muutusega
muutub kaubasaaja.

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3 Sihtkoha koodi puhul:
või 4;
— 1, 2, 3 ja 4: märkida volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaaja kehtiv
— „O”, kui sihtkoha kood on 6;
SEED-registreerimisnumber;
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)

an..16

— 6: märkida kaubasaatjat eksporditolliasutuses esindava ettevõtja käibemaksuko
hustuslase registreerimisnumber.

Kaubasaaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

17.3.2016

b
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a

UUS KAUBASAAJA

B

h

C

EORI-number

D

C

E

F

Esitada ekspordideklaratsiooni esitamise eest vastutava isiku EORI-number, nagu
on
sätestatud direktiivi 2008/118/EÜ artikli 21 lõikes 5.
— andmeelementi ei kohaldata, kui
sihtkoha kood on 1, 2,3 või 4.

— „O”, kui sihtkoha kood on 6;

G

an..17

17.3.2016

A

(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)
ET

KAUBASAAJALE

5

C

üleandmise koht

— „R”, kui sihtkoha kood on 1 Märkida aktsiisikauba tegelik üleandmiskoht.
või 4;
Kui sihtkoha kood on 2, siis:
— „O”, kui sihtkoha kood on 2 — on pärast esialgse sihtkoha muutmise kinnitamist andmerühma andmete esita
või 3.
mine vabatahtlik, sest lähteliikmesriik võib lahtri täita aadressiga registreeritud
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)

kaubasaaja SEEDis kindlaks määratud aadressiga;
— andmerühma ei kohaldata esialgse sihtkoha muutmise puhul.

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1;

Sihtkoha koodi puhul:

an..16

— „O”, kui sihtkoha kood on 2 — 1: märkida sihtkoha aktsiisilao kehtiv SEED-registreerimisnumber;
või 3.
— 2 ja 3: märkida käibemaksukohustuslase registreerimisnumber või mis tahes
muu tunnus.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)

b

Kaubasaaja nimi

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2
või 3;

an..182
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a

— „O”, kui sihtkoha kood on 4;
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)

c

Tänava nimi

C

Lahtrid 5c, 5e ja 5f:

an..65

— „R”, kui sihtkoha kood on 2, 3
või 4;
d

Majanumber

O

— „O”, kui sihtkoha kood on 1;

an..11

(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)
Sihtnumber

C

an..10

f

Linn

C

an..50

L 72/33

e

B

g

6

C

D

F

NAD_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

TOLLIASUTUSELE

C

„R” ekspordi puhul (sihtkoha kood 6).

üleandmise koht
Tolliasutuse viitenumber

G

a2

(Vt sihtkoha koodid lahtris 3 a)
R

ET

a

E

L 72/34

A

Märkida selle tolliasutuse kood, kellele esitatakse ekspordideklaratsioon kooskõlas
määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõikega 5. Vt II lisa, koodide loetelu nr 5.

an8

Sisestada tolliasutuste loetelus esitatud, ekspordiga tegeleva tolliasutuse kood.
C

„R” esialgse transpordi korraldamise
eest vastutava isiku kindlaksmäärami
seks, kui lahtrisse 2d on märgitud
koodid 3 või 4.

a

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

Lähteliikmesriik võib muuta käes
olevate andmete esitamise kohustusli
kuks.

b

Transpordikorraldaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

UUS VEDAJA

O

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

8

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

Kui seoses sihtkoha muutusega muu Märkida uus vedaja.
tub vedaja, võib lähteliikmesriik
muuta käesolevate andmete esitamise
kohustuslikuks.
an..14

17.3.2016

a

an..14
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UUS
TRANSPORDIKORRALDAJ
A

7

B

C

D

E

F

G

Vedaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

VEO ÜKSIKASJAD

D

a

Transpordiühiku kood

R

Märkida lahtris 2 g nimetatud transpordiliigile vastav(ad) transpordiühiku(te) kood
(id), vt II lisa koodide loetelu nr 8.

b

Transpordiühikute andmed

C

„R”, kui transpordiühiku kood on Märkida transpordiühiku(te) registreerimisnumber, kui transpordiühiku kood on
muu kui 5.
muu kui 5.

ET

b

17.3.2016

A

„R”, kui seoses sihtkoha muutusega
muutuvad veo üksikasjad.

a2

99x

n..2
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9

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

an..35

(Vt lahter 9 a.)
Tõkendite andmed

D

d

Tõkenditega seotud teave

O

e

Tõkenditega seotud
teave_LNG

C

f

Täiendav teave

O

„R”, kui tõkendid on paigaldatud.

Märkida transpordiühiku plommimiseks kasutatud tõkendite andmed.

an..35

Märkida tõkendite kohta igasugune lisateave (nt kasutatud tõkendite liik).

an..350

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood, vt II lisa koodide loetelu nr 1.

Märkida igasugune transpordiga seotud lisateave, nt hilisema vedaja nimi või teave
hilisema transpordiühiku kohta.

a2

an..350

L 72/35

c

B

g

C

Täiendav teave_LNG

D

C

E

F

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

G

a2

L 72/36

A

ET

Tabel 4
(viidatud artikli 5 lõike 3 teises lõigus, artikli 5 lõikes 6 ja artikli 6 lõike 2 punktis b)
Sihtkoha muutmise teatis/osadeks jaotamise teatis

B

C

D

E

F

G

R

a

Teatise liik

R

Märgivad sihtliikmesriigi pädevad Märkida teatise põhjus, kasutades järgmisi väärtusi:
asutused (sihtkoha muutmise teatis) 1 = sihtkoha muutmine
või lähteliikmesriigi pädevad asutused
2 = osadeks jaotamine
(osadeks jaotamise teatis).

n1

b

Teatise kuupäev ja kellaaeg

R

Märgivad sihtliikmesriigi pädevad Kinnitamise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
asutused (sihtkoha muutmise teatis)
või lähteliikmesriigi pädevad asutused
(osadeks jaotamise teatis).

Kuupäev/
kellaaeg

c

HVN

R

Märgivad sihtliikmesriigi pädevad Märkida selle e-HD HVN, mille kohta teatis esitatakse
asutused (sihtkoha muutmise teatis)
või lähteliikmesriigi pädevad asutused
(osadeks jaotamise teatis).

an21

d

Järjenumber

R

Märgivad sihtliikmesriigi pädevad Märkida e-HD järjenumber.
asutused (sihtkoha muutmise teatis) e-HD esmase kinnitamise järjenumber on 1, pärast iga sihtkohamuutust suureneb
või lähteliikmesriigi pädevad asutused see ühe ühiku võrra.
(osadeks jaotamise teatis).

n..2
17.3.2016

AKTSIISITEATIS

1

Euroopa Liidu Teataja

A

B

2

C

D

E

F

EELMINE HVN

C

„R”, kui lahtris 1a on teatise liigiks
märgitud 2.

G

9x

17.3.2016

A

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad
asutused.
ET

a

HVN

R

Märgivad lähteliikmesriigi pädevad
asutused.

an21

Tabel 5
(viidatud artikli 6 lõikes 1 ja artikli 8 lõikes 2)
Osadeks jaotamine
B

1
a

C

D

e-HD osadeks jaotamine

R

Eelmine HVN

R

E

F

Märkida osadeks jaotatava e-HD HVN.

G

an21

Vt II lisa, koodide loetelu nr 2.
Osadeks jaotamise
liikmesriik

R

Liikmesriigi kood

R

Märkida liikmesriik, kelle territooriumil liikumine osadeks jaotatakse, kasutades
liikmesriigi koodi II lisa koodide loetelust nr 3.

a2

e-HD osadeks jaotamise
üksikasjad

R

Osadeks jaotamise käigus asendatakse asjaomane elektrooniline haldusdokument
täielikult kahe või enama uue elektroonilise haldusdokumendiga.

9x

a

Kohalik viitenumber

R

Kaubasaatja poolt elektroonilisele haldusdokumendile antud kordumatu viite
number, mille abil on võimalik saadetist kaubasaatja raamatupidamises eristada.

an..22

b

Veo kestus

D

„R”, kui seoses osadeks jagamisega Märkida tavaliselt veose tarnimiseks kuluv aeg, võttes arvesse transpordiliiki ja va
hemaad ning väljendatuna kas tundides (H) või päevades (D), millele järgneb kahe
muutub veo kestus.
kohaline number (näiteks: H12 või D04). Koodile „H” järgnev number on ≤ 24.
Koodile „D” järgnev number on ≤ 92.

2

a

3
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A

an3
L 72/37

B

c

C

Muudetud
transpordikorraldus

D

D

E

F

„R”, kui seoses osadeks jagamisega Esialgse transpordi korraldamise eest vastutava isiku märkimiseks kasutatakse järg
muutub transpordi korraldamise eest misi väärtusi:
vastutav isik.
1 = kaubasaatja;

G

n1

L 72/38

A

2 = kaubasaaja;
ET

3 = kauba omanik;
4 = muu.

3.1

a

UUS SIHTKOHT

R

Sihtkoha kood

R

Liikumise sihtkoha märkimiseks kasutatakse järgmisi väärtusi:

n1

1 = aktsiisiladu (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a alapunkt i);
Euroopa Liidu Teataja

2 = registreeritud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a
alapunkt ii);
3 = ajutiselt registreeritud kaubasaaja (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1
punkti a alapunkt ii ja artikli 19 lõige 3);
4 = otsetarnimine (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõige 2);
6 = eksport (direktiivi 2008/118/EÜ artikli 17 lõike 1 punkti a alapunkt iii);
8 = sihtkoht teadmata (kaubasaaja teadmata; direktiivi 2008/118/EÜ artikkel 22).

3.2

a

UUS KAUBASAAJA

C

„O”, kui sihtkoha kood on muu Sihtkoha koodi puhul:
kui 8.
— 1, 2, 3, 4 ja 6: kui osadeks jagamise tulemusena muutub kaubasaaja, tähista
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)
takse andmerühma märkega „R”.

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3 Sihtkoha koodi puhul:
või 4;
— 1, 2, 3 ja 4: märkida volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaaja kehtiv
SEED-registreerimisnumber;
— „O”, kui sihtkoha kood on 6;

an..16

— andmeelementi ei kohaldata, kui — 6: märkida kaubasaatjat eksporditolliasutuses esindava ettevõtja käibemaksuko
sihtkoha kood on 8.
hustuslase registreerimisnumber.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)

Kaubasaaja nimi

R

an..182

17.3.2016

b

B

C

D

E

F

G

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

h

EORI-number

C

ET

c

17.3.2016

A

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

an..17

(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)

KAUBASAAJALE

3.3

C

üleandmise koht

— „R”, kui sihtkoha kood on 1
või 4;
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Esitada ekspordideklaratsiooni esitamise eest vastutava isiku EORI-number, nagu
on
sätestatud direktiivi 2008/118/EÜ artikli 21 lõikes 5.
— andmeelementi ei kohaldata, kui
sihtkoha kood on 1, 2,3, 4 või 8.

— „O”, kui sihtkoha kood on 6;

a2

— „O”, kui sihtkoha kood on 2
või 3.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)

a

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1;

Sihtkoha koodi puhul:

an..16

— „O”, kui sihtkoha kood on 2 — 1: märkida sihtkoha aktsiisilao kehtiv SEED-registreerimisnumber;
või 3.
— 2 ja 3: märkida käibemaksukohustuslase registreerimisnumber või mis tahes
muu tunnus.
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)

b

Kaubasaaja nimi

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2
või 3;
(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)

L 72/39

— „O”, kui sihtkoha kood on 4;

an..182

B

C

D

E

F

G

c

Tänava nimi

C

Lahtrid 3.3c, 3.3e ja 3.3f:

an..65

d

Majanumber

O

— „R”, kui sihtkoha kood on 2, 3
või 4;

an..11

L 72/40

A

— „O”, kui sihtkoha kood on 1;
Sihtnumber

C

f

Linn

C

g

NAD_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

TOLLIASUTUSELE

C

„R” ekspordi puhul (uue sihtkoha
kood 6).

3.4

üleandmise koht

an..10

ET

(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)

e

an..50
a2

(Vt sihtkoha koodid lahtris 3.1 a)
Tolliasutuse viitenumber

R

Märkida selle tolliasutuse kood, kellele esitatakse ekspordideklaratsioon kooskõlas
määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõikega 5.

an8

Vt II lisa, koodide loetelu nr 5.
Sisestada tolliasutuste loetelus esitatud, ekspordiga tegeleva tolliasutuse kood.
UUS
TRANSPORDIKORRALDAJ
A

C

„R” esialgse transpordi korraldamise
eest vastutava isiku kindlaksmäärami
seks, kui lahtrisse 3c on märgitud
koodid 3 või 4.

a

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

Lähteliikmesriik võib muuta käes
olevate andmete esitamise kohustusli
kuks.

b

Transpordikorraldaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

3.5

Euroopa Liidu Teataja

a

an..14

17.3.2016

B

C

D

E

F

G

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

UUS VEDAJA

O

a

Käibemaksukohustuslase
registreerimisnumber

O

an..14

b

Vedaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

VEO ÜKSIKASJAD

D

a

Transpordiühiku kood

R

b

Transpordiühikute andmed

C

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

17.3.2016

A

a2
ET

3.6

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.
„R”, kui seoses osadeks jaotamisega
muutuvad veo üksikasjad.

Euroopa Liidu Teataja

3.7

Kui seoses osadeks jagamisega muu Märkida uus vedaja.
tub vedaja, võib lähteliikmesriik
muuta käesolevate andmete esitamise
kohustuslikuks.

a2

99X

Märkida transpordiühiku(te) kood(id). Vt II lisa, koodide loetelu nr 8.
„R”, kui transpordiühiku kood on Märkida transpordiühiku(te) registreerimisnumber, kui transpordiühiku kood on
muu kui 5.
muu kui 5.

n..2
an..35

(Vt lahter 3.7a)
Tõkendite andmed

D

d

Tõkenditega seotud teave

O

„R”, kui tõkendid on paigaldatud.

Märkida transpordiühiku plommimiseks kasutatud tõkendite andmed.

an..35

Märkida tõkendite kohta igasugune lisateave (nt kasutatud tõkendite liik).

an..350

L 72/41

c

B

C

D

E

F

Tõkenditega seotud
teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

f

Täiendav teave

O

Märkida igasugune transpordiga seotud täiendav teave, nt hilisema vedaja nimi või
teave hilisema transpordiühiku kohta.

g

Täiendav teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

e-HD sisu

R

Iga saadetisse kuuluva toote puhul tuleb kasutada eraldi andmerühma.

Sisuandmete kordumatu
viitenumber

R

Märkida toote sisuandmete kordumatu viitenumber esialgses osadeks jagatud
e-HDs. Sisuandmete kordumatu viitenumber peab olema iga välja „e-HD osadeks
jaotamise üksikasjad” puhul kordumatu.

3.8
a

a2

an..350
ET

e

G

a2

999x
n..3

b

Aktsiisikauba kood

R

Märkida aktsiisikauba kood, vt II lisa koodide loetelu nr 11.

an..4

c

CN-kood

R

Märkida osadeks jaotamise kuupäeval kohaldatav CN-kood.

n8

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
Kogus

R

Märkida kogus (väljendatuna tootekoodiga seotud mõõtühikutes, vt II lisa koodide
loetelu nr 11 ja 12).

Euroopa Liidu Teataja

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

d

L 72/42

A

n..15,3

Kui kaup liigub direktiivi 2008/118/EÜ artikli 19 lõikes 3 viidatud registreeritud
kaubasaajale, ei tohi kauba kogus ületada kogust, mida viimasel on lubatud vastu
võtta.
Kui kaup liigub direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 12 viidatud vabastatud organisat
sioonile, ei tohi kauba kogus ületada aktsiisivabastustõendil märgitud kogust.
Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
e

Brutomass

R

Märkida saadetise brutomass (aktsiisikaup koos pakendiga).

n..15,2

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
Netomass

R

Märkida aktsiisikauba mass ilma pakendita.
Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

n..15,2

17.3.2016

f

B

C

D

E

F

Märkida kogu lisateave, mis on seotud sihtliikmesriigi nõutud maksumärkidega.

G

Maksumärk

O

j

Maksumärk_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

k

Märge maksumärgi kohta

D

„R”, kui maksumärke kasutatakse.

n1

o

Tihedus

C

„R”, kui kohaldatakse asjaomase akt Vajaduse korral märkida tihedus temperatuuril 15 °C vastavalt II lisa koodide loete
siisikauba suhtes.
lule nr 11.

Märkida 1, kui kaup sisaldab maksumärke või on märgistatud maksumärkidega.
Märkida 0, kui kaup ei sisalda maksumärke ega ole maksumärkidega märgistatud.

an..350

ET

i

17.3.2016

A

n..5,2

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.
Kaubanduslik kirjeldus

O

Lähteliikmesriik võib muuta käes Esitada kaubanduslik kirjeldus, mis võimaldaks transporditavat toodet identifitsee
olevate andmete esitamise kohustusli rida.
kuks.

an..350

q

Kaubanduslik
kirjeldus_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

r

Toote marginimi

D

„R”, kui aktsiisikaubal on marginimi. Vajadusel märkida toote marginimi.

s

Toote marginimi_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

PAKEND

R

a

Pakendiliigi kood

R

b

Pakkeüksuste arv

C

c

Tõkendite andmed

D

3.8.1

Euroopa Liidu Teataja

p

an..350
a2

99x
an2

„R”, kui on märge „Loendatavad”.

Märkida pakkeüksuste arv, kui pakkeüksused on loendatavad, lähtudes II lisa koo
dide loetelust nr 9.

n..15

„R”, kui tõkendid on paigaldatud.

Märkida pakkeühiku plommimiseks kasutatud tõkendite andmed.

an..35

L 72/43

Märkida pakendiliik, kasutades II lisa koodide loetelus nr 9 esitatud koode.

B

C

D

Tõkenditega seotud teave

O

e

Tõkenditega seotud
teave_LNG

C

F

Märkida tõkendite kohta igasugune lisateave (nt kasutatud tõkendite liik).

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

G

an..350

a2
ET

d

E

L 72/44

A

Tabel 6

(viidatud artiklis 7 ja artikli 8 lõikes 3)

A

B

C

D

R

Vastuvõtmise/ekspordi
kinnituse kinnitamise
kuupäev ja kellaaeg

C

AKTSIISIKAUBA
LIIKUMISE e-HD

R

a

HVN

R

b

Järjenumber

R

a

2

F

Märgivad sihtliikmesriigi/eksportiva Kinnitamise kellaaeg märgitakse kohaliku aja järgi.
liikmesriigi pädevad asutused pärast
vastuvõtmise/ekspordi kinnituse kin
nitamist.

G

Kuupäev/
kellaaeg

Märkida e-HD HVN. Vt II lisa, koodide loetelu nr 2.

an21

Märkida e-HD järjenumber.

n..2

e-HD esmase kinnitamise järjenumber on 1, pärast iga sihtkohamuutust suureneb
see ühe ühiku võrra.

17.3.2016

ARTRIBUUT

1

E
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Vastuvõtmise kinnitus/ekspordi kinnitus

B

3

D

E

F

KAUBASAAJA

C

„R”, v.a juhul, kui andmeelemen
diks
„Sõnumi
liik”
vastavas
elektroonilises haldusdokumendis on
märgitud „2 (ekspordi suhtes kasuta
takse kohapeal toimuvat tollivormis
tust)”.

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3 Sihtkoha koodi puhul:
või 4;
— 1, 2, 3 ja 4: märkida volitatud laopidaja või registreeritud kaubasaaja kehtiv
— „O”, kui sihtkoha kood on 6;
SEED-registreerimisnumber;

G

ET

a

C

17.3.2016

A

an..16

— ei kohaldata, kui sihtkoha kood — 6: märkida kaubasaatjat eksporditolliasutuses esindava ettevõtja käibemaksuko
on 5.
hustuslase registreerimisnumber.
(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

Kaubasaaja nimi

R

an..182

c

Tänava nimi

R

an..65

d

Majanumber

O

an..11

e

Sihtnumber

R

an..10

f

Linn

R

an..50

g

NAD_LNG

R

h

EORI-number

C

Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

a2

an..17

L 72/45

Esitada ekspordideklaratsiooni esitamise eest vastutava isiku EORI-number, nagu
— andmeelementi ei kohaldata, kui on sätestatud direktiivi 2008/118/EÜ artikli 21 lõikes 5.
sihtkoha kood on 1, 2,3, 4, 5
ja 8.

— „O”, kui sihtkoha kood on 6;

Euroopa Liidu Teataja

b

B

C
KAUBASAAJALE

4

D

C

üleandmise koht

E

F

G

— „R”, kui sihtkoha kood on 1 Märkida aktsiisikauba tegelik üleandmiskoht.
või 4;

L 72/46

A

— „O”, kui sihtkoha kood on 2, 3
või 5.

a

Kaubasaaja andmed

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1;

ET

(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

Sihtkoha koodi puhul:

an..16

— „O”, kui sihtkoha kood on 2, 3 — 1: märkida sihtkoha aktsiisilao kehtiv SEED-registreerimisnumber;
või 5.
— 2, 3 ja 5: märkida käibemaksukohustuslase registreerimisnumber või mis tahes
muu tunnus.
(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

Kaubasaaja nimi

C

— „R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3
või 5;

an..182

— „O”, kui sihtkoha kood on 4;
(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

c

Tänava nimi

C

Lahtrid 4c, 4e ja 4f:

an..65

Euroopa Liidu Teataja

b

— „R”, kui sihtkoha kood on 2, 3, 4
või 5;
d

Majanumber

O

— „O”, kui sihtkoha kood on 1;

an..11

(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

Sihtnumber

C

an..10

f

Linn

C

an..50

g

NAD_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

a2

17.3.2016

e

B

5

C

Sihtkoha TOLLIASUTUS

D

E

C

„R”, kui sihtkoha kood on 1, 2, 3, 4
või 5.

F

G

Märkida sihtliikmesriigis aktsiisi tasumise kontrollimise eest vastutava pädeva asu
tuse kood. Vt II lisa, koodide loetelu nr 5.

an8

17.3.2016

A

(Vt sihtkoha koodid tabeli 1 lahtris 1a)

6

Tolliasutuse viitenumber

R

Vastuvõtmise/ekspordi

R

ET

a

KINNITUS

Aktsiisikauba
saabumiskuupäev

R

Direktiivi 2008/118/EÜ artikli 20 lõike 2 kohase liikumise lõppkuupäev.

b

Vastuvõtmise üldised
järeldused

R

Väärtused võivad olla järgmised:
1

= kaup on vastu võetud ja vastab kaubaarvele;

2

= kaup on vastu võetud, kuid ei vasta kaubaarvele;

3

= kauba vastuvõtmisest keelduti;

4

= kauba vastuvõtmisest keelduti osaliselt;

Kuupäev

n..2
Euroopa Liidu Teataja

a

21 = kaup on välja viidud ja vastab kaubaarvele;
22 = kaup on välja viidud, kuid ei vasta kaubaarvele;
23 = kauba väljaviimisest keelduti.
c

Täiendav teave

O

d

Täiendav teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

Vastuvõtmise/ekspordi

C

„R”, kui vastuvõtmise üldiste järel
duste väärtus ei ole 1 ega 21

7

KINNITUSE SISU

Esitada kogu lisateave aktsiisikauba vastuvõtmise kohta.

an..350
a2

999x

(vt lahter 6b)
a

Sisuandmete kordumatu
viitenumber

R

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

n..3
L 72/47

Märkida e-HD sisuandmete kordumatu viitenumber (tabeli 1 lahter 17a), mis on
seotud sama aktsiisikaubaga, millega e-HD, mille vastuvõtmise üldiste järelduste
väärtus ei ole 1 ega 21.

B

C

D

E

F

Märge puudujäägi või
ülejäägi kohta

D

„R”, kui sisuandmetega võrreldes on Võimalikud väärtused:
avastatud kauba puudujääk või üle S = puudujääk;
jääk.
E = ülejääk.

c

Avastatud puudujääk või
ülejääk

C

„R”, kui lahtrisse 7b on tehtud märge. Märkida kogus (väljendatuna tootekoodiga seotud mõõtühikutes, vt koodide loete
lud nr 11 ja 12).

a1

ET

b

G

L 72/48

A

n..15,3

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

Aktsiisikauba kood

R

e

Kogus, millest keelduti

C

Märkida aktsiisikauba kood, vt II lisa koodide loetelu nr 11.

„R”, kui vastuvõtmise üldiste järel Märkida kogus iga sellise kirje kohta, mille puhul keelduti aktsiisikauba vastuvõtmi
duste kood on 4
sest (väljendatuna tootekoodiga seotud mõõtühikutes, vt II lisa koodide loetelu
nr 11 ja 12).
(Vt lahter 6b)

an4

n..15,3

Selle andmeelemendi väärtus peab olema nullist suurem.

MITTEVASTAVUSE
PÕHJUSED

7.1

D

Euroopa Liidu Teataja

d

9X

„R” kõikide sisuandmete puhul, kui
vastuvõtmise üldiste järelduste kood
on 2, 3, 4, 22 või 23
(Vt lahter 6b)

a

Mittevastavuse põhjused

R

Võimalikud väärtused:

n1

0 = muu;
1 = ülejääk;
2 = puudujääk;
3 = kahjustatud kaup;
4 = rikutud tõkend;
7 = kogus suurem kui ajutise loaga lubatud.

17.3.2016

5 = teave on edastatud ekspordikontrollisüsteemi kaudu;

B

C

D

b

Täiendav teave

C

E

F

— „R”, kui mittevastavuse põhjuse Esitada kogu lisateave aktsiisikaupade vastuvõtmise kohta.
kood on 0;

G

an..350

17.3.2016

A

— „O”, kui mittevastavuse põhjuse
kood on 1, 2, 3, 4, 5 või 7.

c

Täiendav teave_LNG

C

„R”, kui vastav tekstiväli on täidetud. Märkida keelekood; selle andmerühma puhul kasutatakse keele kindlaksmäärami
seks II lisa koodide loetelus nr 1 esitatud keelekoode.

ET

(Vt lahter 7.1a)
a2”
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L 72/50

ET
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II LISA

Määruse (EÜ) nr 684/2009 II lisa punkti 11 tabelit (Aktsiisikaup) muudetakse järgmiselt:
1) aktsiisikauba koodi T200 real asendatakse veeru „Kirjeldus” kanne järgmisega:
„Sigaretid, nagu on määratletud nõukogu direktiivi 2011/64/EL (*) artiklis 3, ja tooted, mida käsitatakse sigarettidena
kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 2 lõikega 2;
(*) Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade
kohta (ELT L 176, 5.7.2011, lk 24).”;
2) aktsiisikauba koodi T300 real asendatakse veeru „Kirjeldus” kanne järgmisega:
„Sigarid ja sigarillod, nagu on määratletud direktiivi 2011/64/EL artiklis 4”;
3) aktsiisikauba koodi T400 real asendatakse veeru „Kirjeldus” kanne järgmisega:
„Sigarettideks keeramiseks mõeldud peeneks lõigatud valmistubakas, nagu on määratletud direktiivi 2011/64/EL
artikli 5 lõikes 2”;
4) aktsiisikauba koodi T500 real asendatakse veeru „Kirjeldus” kanne järgmisega:
„Suitsetamistubakas, nagu on määratletud direktiivi 2011/64/EL artikli 5 lõikes 1, v.a sigarettideks keeramiseks
mõeldud peeneks lõigatud valmistubakas, nagu on määratletud kõnealuse direktiivi artikli 5 lõikes 2, ja tooted, mida
käsitatakse sigarettidena kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 2 lõikega 2, v.a sigarettideks keeramiseks mõeldud
peeneks lõigatud valmistubakas”.

17.3.2016
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ET

L 72/51

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/380,
16. märts 2016,
millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind
piiril
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega
kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),
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, 16. märts 2016
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(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

IL

236,2

MA

101,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Eu
roopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riiki
dega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ” tähistab „muud
päritolu”.
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/381,
14. märts 2016,
seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse
mõistmise Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitees
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 100 ja artikli 218 lõiget 9,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Asjaomaste konventsioonide, rahvusvaheliste koodeksite ja resolutsioonide range kohaldamisega saab tõhusalt
parandada meresõiduohutust, meresõidu turvalisust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal,
vähendades märkimisväärselt standarditele mittevastavate laevade arvu liikmesriikide jurisdiktsiooni kuuluvates
vetes.

(2)

Kuigi ohutust, turvalisust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal käsitlevate rahvusvaheliste
standardite täitmise järelevalve eest lasub vastutus peamiselt lipuriigil, vastutab laevaühing pärast ülevaatust selle
eest, et laeva ja selle seadmete seisund vastab laeva suhtes kohaldatavate konventsioonide nõuetele. Mitmed
lipuriigid ei ole siiski saanud hakkama kõnealuste rahvusvaheliste standardite rakendamise ja jõustamisega.

(3)

Normidele mittevastava laevaliikluse vastu võitlemise teise kaitseliinina peaks ohutust, turvalisust, reostuse
vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal käsitlevatele rahvusvahelistele standarditele vastavuse kontrolli
nüüdsest tagama ka sadamariigid, tunnistades samas, et nende kontroll ei ole ülevaatus ja et asjakohased
kontrollivormid ei ole merekõlblikkuse tunnistused. Liidu rannikuäärsete liikmesriikide ühtlustatud lähenemine
kõnealuste rahvusvaheliste standardite tõhusale jõustamisele nende jurisdiktsiooni kuuluvates vetes seilavate ja
nende sadamaid kasutavate laevade suhtes peaks vältima konkurentsi moonutamist.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/16/EÜ (1) on sätestatud liidus kehtiv sadamariigi kontrolli
süsteem, millega sõnastatakse ümber ja tugevdatakse selles valdkonnas alates 1995. aastast kehtinud liidu
õigusakte. Liidu süsteem põhineb 26. jaanuaril 1982 Pariisis allkirjastatud sadamariigi kontrolli käsitleva
vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi (edaspidi „Pariisi memorandum”) juba varem kehtestatud struktuuril.

(5)

Seoses liidu liikmesriikidega tuuakse direktiiviga 2009/16/EÜ liidu õiguse kohaldamisalasse vastastikuse
mõistmise Pariisi memorandumi teatud menetlused, vahendid ja tegevused. Pariisi memorandumi asjakohase
pädeva asutuse poolt kõnealuse direktiivi kohaselt vastu võetud teatavad otsused muutuvad liidu liikmesriikidele
siduvaks.

(6)

Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee tuleb kokku igal aastal, et oma arutelude käigus otsustada
õigusliku toimega päevakorrapunktide üle.

(7)

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELTL”) artikli 218 lõikele 9 võtab nõukogu komisjoni
ettepaneku põhjal vastu otsuse, millega kehtestatakse lepingus sätestatud organis liidu nimel võetav seisukoht, kui
asjaomasel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte.

(8)

Kuna Pariisi memorandumi sise-eeskirjad muudavad liidu nimel kooskõlas ELTLi artikli 218 lõikega 9 võetava
seisukoha õigeaegse kehtestamise igaks üksikuks sadamariigi kontrollikomitee koosolekuks keeruliseks, on

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (ELT L 131, 28.5.2009,
lk 57).
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käesoleval juhul tõhus kehtestada selline põhimõtetest ja tegevussuundadest koosnev seisukoht ning selle igaaastase täpsustamise raamistik mitmeks aastaks. Samal ajal puudutab enamik sadamariigi kontrollikomitee
üksikutel koosolekutel arutatavatest teemadest sadamariigi kontrolli puudutavaid küsimusi ja on üldiselt hõlmatud
ühe liidu õigusaktiga, nimelt direktiiviga 2009/16/EÜ. Pariisi memorandumi suhtes kehtivates konkreetsetes
tingimustes on seetõttu võimalik kehtestada üldine seisukoht, mis võetakse liidu nimel mitmeks selliseks
koosolekuks.
(9)

Liit ei ole Pariisi memorandumi osaline. Seepärast on vajalik, et nõukogu volitaks liikmesriike tegutsema
kooskõlas liidu nimel võetava seisukohaga ja kinnitama oma nõusolekut, et sadamariigi kontrollikomitees võetud
otsused on nende suhtes siduvad.

(10)

Praegusel lipuriikide valge, halli ja musta nimekirja koostamise meetodil on olnud ebaproportsionaalsed ja
soovimatud tagajärjed väikese laevastikuga lipuriikidele. Samal ajal on edusammud alternatiivse arvutusmeetodi
väljatöötamisel aeglased. Seetõttu on tähtis töötada kiiresti välja alternatiivne meetod, et tagada õiglus.

(11)

Tehnilised arutelud ja koostöö Pariisi memorandumi kolmandatest riikidest liikmetega sadamariigi kontrolli
komitees on väga tähtsad Pariisi memorandumi tõhususe ja sujuva toimimise tagamisel.

(12)

Käesolev otsus peaks hõlmama ajavahemikku 2016–2019,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Käesoleva otsuse I lisas on esitatud Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee iga-aastasel koosolekul Euroopa
Liidu nimel võetav seisukoht, kui kõnealune organ peab vastu võtma õigusliku toimega akte.
Artikkel 2
Pariisi memorandumi sadamariigi kontrollikomitee iga-aastasel koosolekul võetava liidu seisukoha iga-aastane
täpsustamine tehakse vastavalt II lisale.
Artikkel 3
Pariisi memorandumiga seotud liikmesriigid tegutsevad kooskõlas artiklis 1 osutatud liidu nimel võetava seisukohaga,
tegutsedes ühiselt liidu huvides.
Artikkel 4
Käesolev otsus jõustub 1. aprillil 2016.
Otsus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2019.

Brüssel, 14. märts 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
M.H.P. VAN DAM
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I LISA
LIIDU NIMEL SADAMARIIGI KONTROLLI KÄSITLEVA VASTASTIKUSE MÕISTMISE PARIISI MEMO
RANDUMI SADAMARIIGI KONTROLLIKOMITEES VÕETAV SEISUKOHT

Juhtpõhimõtted

Pariisi memorandumiga seotud liikmesriigid, tegutsedes ühiselt liidu huvides Pariisi memorandumi sadamariigi
kontrollikomitee raamistikus:
a) tegutsevad kooskõlas direktiiviga 2009/16/EÜ taotletavate eesmärkidega, eelkõige selleks, et parandada
meresõiduohutust, meresõidu turvalisust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal, vähendades
asjakohaste konventsioonide, rahvusvaheliste koodeksite ja resolutsioonide range kohaldamisega märkimisväärselt
standarditele mittevastavate laevade arvu;
b) edendavad Pariisi memorandumi osaliste poolt ühtlustatud lähenemisviisi rakendamist rahvusvaheliste standardite
tõhusale jõustamisele nende jurisdiktsiooni kuuluvates vetes seilavate ja nende sadamaid kasutavate laevade suhtes;
c) töötavad Pariisi memorandumi raames ühiselt, et koostada põhjalik kontrollikava ja jagada kontrollide hulk võrdselt,
kehtestades eelkõige iga-aastase kontrollikohustuse, mis on koostatud kooskõlas Pariisi memorandumi 11. lisas
sätestatud kokkulepitud metoodikaga;
d) töötavad Pariisi memorandumi raames, et hoida käigus asjakohased pädevad asutused, kuhu laevade kontrolli
eesmärgil määratakse näiteks värbamise teel ametisse vajalik arv töötajaid, eelkõige kvalifitseeritud inspektoreid;
e) tagavad, et Pariisi memorandumi raames vastu võetud meetmed on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, eelkõige
asjakohaste meresõiduohutust, meresõidu turvalisust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal
reguleerivate konventsioonide, rahvusvaheliste koodeksite ja resolutsioonidega;
f) edendavad ühiste seisukohtade väljatöötamist sadamariigi kontrolli tegevate teiste asutustega;
g) tagavad sidususe liidu muude poliitikavaldkondadega, eelkõige välissuhete, julgeoleku, keskkonna ja muudes
valdkondades.
Tegevussuunad

Pariisi memorandumiga seotud liikmesriigid, tegutsedes ühiselt liidu huvides, püüavad Pariisi memorandumi raames
toetada järgmiste meetmete võtmist:
A. selleks et tagada liidu sadamariigi kontrolli süsteemi sujuv toimimine aastast aastasse vastavalt direktiivile
2009/16/EÜ, võtta vastu järgmised dokumendid:
1. laeva riskiprofiili järgmised elemendid, mida kasutatakse laevade kontrolliks:
a) lipuriikide valge, hall ja must nimekiri vastavalt valemile, mis on välja töötatud Pariisi memorandumi raames ja
esitatud komisjoni määruse (EL) nr 801/2010 (1) lisas;
b) tunnustatud organisatsioonide nimekiri kooskõlas sadamariigi kontrollikomitee 37. koosolekul 2004. aasta
mais (päevakorrapunkt 4.5.2) vastuvõetud metoodikale;
c) laevade puuduste ja kinnipidamiste keskmine määr laevaühingu tegevusnäitajate valemi jaoks komisjoni
määruse (EL) nr 802/2010 (2) lisa alusel.
2. Pariisi memorandumi menetluste ja suuniste direktiiviga 2009/16/EÜ taotletavatele eesmärkidele vastava õigusliku
toimega muutmine ja ajakohastamine, eelkõige selleks, et parandada meresõiduohutust, meresõidu turvalisust,
reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laeva pardal.
B. töötada võimalikult kiiresti välja alternatiivne meetod lipuriikide valge, halli ja musta nimekirja koostamiseks, et
tagada selle õiglus, olenemata laevastiku suurusest.

(1) Komisjoni 13. septembri 2010. aasta määrus (EL) nr 801/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/16/EÜ artikli 10 lõiget 3 seoses lipuriigi kriteeriumidega (ELT L 241, 14.9.2010, lk 1).
(2) Komisjoni 13. septembri 2010. aasta määrus (EL) nr 802/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/16/EÜ artikli 10 lõiget 3 ja artiklit 27 seoses laevaühingu tegevusnäitajatega (ELT L 241, 14.9.2010, lk 4).
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II LISA
LIIDU NIMEL SADAMARIIGI KONTROLLI KÄSITLEVA VASTASTIKUSE MÕISTMISE PARIISI MEMO
RANDUMI SADAMARIIGI KONTROLLIKOMITEES VÕETAVA SEISUKOHA IGA-AASTANE TÄPSUSTAMINE

Enne sadamariigi kontrolli käsitleva Pariisi memorandumi kontrollikomitee iga-aastast koosolekut võetakse vajalikud
meetmed selleks, et liidu nimel väljendatavas seisukohas võetaks arvesse kogu asjakohast teavet, mis on edastatud
Euroopa Komisjonile, samuti mis tahes dokumente, mille arutamine kuulub liidu pädevusse vastavalt I lisas sätestatud
põhimõtetele ja tegevussuundadele.
Sel eesmärgil ja nimetatud andmetele tuginedes edastavad komisjoni talitused piisava ajavaruga enne sadamariigi
kontrollikomitee koosolekut nõukogule või nõukogu ettevalmistavatele organitele analüüsimiseks ja heakskiitmiseks
ettevalmistava dokumendi, milles on esitatud liidu kavandatava seisukoha üksikasjad.
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/382,
15. märts 2016,
milles käsitletakse meedet, mille Saksamaa on võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2006/42/EÜ, et keelata turule lasta teatavat tüüpi juhtmekoorimismasinat
(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1520 all)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja
millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ, (1) ja eelkõige selle artikli 11 lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Vastavalt direktiivi 2006/42/EÜ artikli 11 lõikes 2 sätestatud korrale teatas Saksamaa komisjonile meetmest,
millega keelatakse lasta turule QJ-001 tüüpi juhtmekoorimismasinat, mida toodab Hiina ettevõtja Taizhou City
Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing ja mida turustab ettevõtja Fringo GmbH&Co.KG, kelle aadress
on Kurfürstendamm 96, 10709 Berliin.

(2)

Meede võeti seetõttu, et kõnealune juhtmekoorimismasin ei vasta direktiivi 2006/42/EÜ I lisas sätestatud
olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

(3)

Direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punkti 1.2.4.3 „Hädaseiskamine” kohaselt peab masinal olema üks või mitu hädaseis
kamisseadist, mille abil saab vältida tegelikku või võimalikku riski. Erandeid kohaldatakse järgmistel juhtudel:
a) masinad, mille puhul hädaseiskamisseadis ei vähendaks riski, kuna seiskamisaeg ei lühene või kuna see ei
võimaldaks võtta ohu kõrvaldamiseks vajalikke erimeetmeid, b) käes kantavad ja/või käsijuhitavad masinad.
Juhtmekoorimismasin, ehkki see ei kuulu erandi alla, ei olnud hädaseiskamisseadisega varustatud.

(4)

Direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punkti 1.3.7 „Liikuvate osadega seotud risk” kohaselt peavad masina liikuvad osad
olema projekteeritud ja valmistatud nii, et välistatud on kokkupuutest tulenevad ohud, mis võivad põhjustada
õnnetusi, või peavad riski püsimise korral olema varustatud kaitsepiirete või kaitseseadeldistega. Juhtmekoori
mismasinal tuvastati järgmised puudused:
— liikuvate osadega seotud risk kaitseseadiste puudumise tõttu – käesoleval juhul oli kiilrihm katmata;
— ebapiisav kaugus ohutsoonist – käesoleval juhul oli võimalik, et käsi satub ohutusdistantsi mittejärgimisel
kaablikulglasse.

(5)

Direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktis 1.7.1 „Teave ja hoiatused masina kohta” nõutakse, et kogu kirjalik ja suuline
teave ning hoiatused peavad olema ühenduse ametlikus keeles (keeltes), mille vastavalt asutamislepingule võib
kindlaks määrata liikmesriik, kus masin turule lastakse ja/või kasutusele võetakse, ning nõudmise korral võivad
masinaga kaasas olla mis tahes teise operaatorile arusaadava ühenduse ametliku keele (keelte) versioonid.
Juhtmekoorimismasina puhul olid hoiatused kasutusjuhendis esitatud üksnes inglise keeles.

(6)

Direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktis 1.7.4.2 „Kasutusjuhendi sisu” on loetletud teave, mida iga kasutusjuhend
peab sisaldama. Juhtmekoorimismasina kasutusjuhend ei sisaldanud teavet jääkriski kohta, mis püsib hoolimata
kõigist projekteeritud ohutusmeetmetest, kaitsemeetmetest ja täiendavatest kaitseabinõudest, ega teavet helivõim
sustaseme kohta, nagu nõutakse punkti 1.7.4.2 alapunktis l. Masina kasutamiseks, hooldamiseks ja
parandamiseks ning masina töö kontrollimiseks vajalikud joonised, diagrammid, kirjeldused ja selgitused, mida
nõutakse punkti 1.7.4.2 alapunktis e, olid suures osas puudu või segased.

(1) ELT L 157, 9.6.2006, lk 24.
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(7)

Komisjon kutsus ettevõtjaid Fringo GmbH&Co.KG ning Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine
Manufacturing üles esitama Saksamaa võetud meetme kohta oma märkusi. Ettevõtjatelt vastuseid ei saadud.

(8)

Saksamaa ametiasutuste esitatud tõendite uurimine kinnitab, et QJ-001 tüüpi juhtmekoorimismasin, mida toodab
Hiina ettevõtja Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing ja mida turustab ettevõtja Fringo
GmbH&Co.KG, ei vasta olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, millele on osutatud direktiivi 2006/42/EÜ
artikli 5 lõike 1 punktis a, ning et selline mittevastavus võib põhjustada masina kasutajatele tõsist vigastuste ohtu.
Seega on asjakohane pidada Saksamaa võetud meedet põhjendatuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Saksamaa võetud meede, millega keelatakse turule lasta QJ-001 tüüpi juhtmekoorimismasinat, mille tootja on Taizhou
City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing (Hiina) ning mida turustab Fringo GmbH&Co.KG
(Kurfürstendamm 96, 10709 Berliin), on õigustatud.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. märts 2016
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Elżbieta BIEŃKOWSKA
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RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE
VASTU VÕETUD AKTID
AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE OTSUS nr 1/2016,
7. märts 2016,
millega kiidetakse heaks ettevõtluse arenduskeskuse (EAK) finantsmäärusest erandite tegemine
[2016/383]
AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa
Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise partnerluslepingu (1) III lisa, eriti selle artikli 2 lõiget 6,
võttes arvesse AKV-EÜ suursaadikute komitee 17. detsembri 2004. aasta otsust nr 5/2004 ettevõtluse arenduskeskuse
finantsmääruse kohta (2) („EAK finantsmäärus”)
ning arvestades järgmist:
(1)

Ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse
ja selle liikmesriikide vahelise partnerluslepingu („AKV-ELi partnerlusleping”) III lisa kohaselt peab AKV-ELi
suursaadikute komitee teostama järelevalvet EAK üldstrateegia järgimise ja juhatuse tegevuse üle.

(2)

AKV-ELi partnerluslepingu III
personalieeskirjad ja töökorra.

(3)

AKV-ELi suursaadikute komitee otsusega nr 8/2005 (3) vastu võetud ettevõtluse arenduskeskuse põhikirja ja
töökorraga („EAK põhikiri”) ning EAK finantsmäärusega on ette nähtud kaitsemeetmed, milleks on kohustus
teavitada AKV-ELi suursaadikute komiteed ja AKV-ELi suursaadikute komitee teostatav järelevalve.

(4)

AKV-ELi ministrite nõukogu leppis oma 19.–20. juunil 2014 Nairobis toimunud 39. istungjärgul vastu võetud
ühisavalduses kokku jätkata tööd EAK tegevuse nõuetekohaseks lõpetamiseks ja AKV-ELi partnerluslepingu III lisa
muutmiseks ning sel eesmärgil volitada AKV-ELi suursaadikute komiteed jätkama vajalike otsuste vastuvõtmiseks
selle küsimuse käsitlemist.

(5)

AKV-ELi suursaadikute komitee tuletab oma otsuses nr 4/2014 (4) meelde, et EAK tegevuse lõpetamise käigus
tuleb järgida AKV-ELi partnerluslepingu III lisas sätestatud EAK järelevalveasutuste volitusi ja tingimusi, mille
AKV-ELi ministrite nõukogu määras kindlaks oma ühisavalduses.

(6)

EAK juhatus teatas AKV-ELi suursaadikute komiteele 19. oktoobri 2015. aasta kirjas, et soovib teha EAK tegevuse
lõpetamise käigus erandeid EAK finantsmääruse artikli 27 lõigetest 1 ja 5, ning esitas taotluse, et järelevalveamet
kiidaks selle eelnevalt heaks.

(7)

EAK finantsmääruse ja EAK personalieeskirjade (5) muutmine või neist erandite tegemine vastavalt EAK tegevuse
nõuetekohase lõpetamise käigus tekkivatele konkreetsetele vajadustele nõuab paindlikku menetlust.

lisas

nõutakse,

et

EAK

järelevalvenõukogu

sätestaks

finantsmääruse,

(1) Leping on allkirjastatud 23. juunil 2000 Cotonous (EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3), seda on muudetud 25. juunil 2005 Luxembourgis
allkirjastatud lepinguga (ELT L 209, 11.8.2005, lk 27) ja 22. juunil 2010 Ouagadougous allkirjastatud lepinguga (ELT L 287, 4.11.2010,
lk 3).
(2) ELT L 70, 9.3.2006, lk 52.
(3) ELT L 66, 8.3.2006, lk 16.
(4) ELT L 330, 15.11.2014, lk 61.
(5) ELT L 348, 30.12.2005, lk 54.
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EAK finantsmääruse artikli 27 lõikes 1 sätestatud nõuet määrata audiitorfirma kolmeks aastaks ning kõnealuse
määruse artikli 27 lõikes 5 sätestatud nõuet, et nimetatud firma koostaks kohustusliku auditiaruande iga aasta
kohta, tuleb kohandada, et tagada asutuse tegevuse lõpetamisega seoses tõhusam menetlus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.

AKV-ELi suursaadikute komitee toetab viivitamata erandite tegemist EAK finantsmääruse artikli 27 lõigetest 1 ja 5.

2.
Erandina EAK finantsmääruse artikli 27 lõikest 1 saab EAK määrata audiitorfirma nelja aasta pikkuseks perioodiks,
mis hõlmab eelarveaastaid 2013–2016. Audiitorfirma valitakse EAK finantsmääruses ettenähtud hankemenetluste
kohaselt.
Erandina EAK finantsmääruse artikli 27 lõikest 5 tehakse seni auditeerimata tegevusaastate kohta mitut aastat hõlmav
audit ja selle kohta esitatakse EAK juhatusele üksainus lõpparuanne.
Artikkel 2
AKV-ELi suursaadikute komitee volitab EAK juhatust tegema erandeid EAK finantsmäärusest ja EAK personalieeskirjadest
ja/või neid muutma vastavalt EAK tegevuse nõuetekohase lõpetamise käigus tekkivatele konkreetsetele vajadustele. EAK
juhatus teavitab AKV-ELi suursaadikute komiteed viivitamata igast erandit tegevast otsusest ja/või EAK finantsmääruse ja
personalieeskirjade muutmisest.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 7. märts 2016
AKV-Eli suursaadikute komitee nimel
eesistuja
P. DE GOOIJER
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AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE OTSUS nr 2/2016,
7. märts 2016,
millega nimetatakse ametisse ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse liige [2016/384]
AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt
poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (1) ning mida
muudeti esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (2) ja teist korda 22. juunil 2010 Ouagadougous, (3) eriti selle
III lisa artikli 2 lõiget 6,
võttes arvesse AKV-EÜ suursaadikute komitee 20. juuli 2005. aasta otsust nr 8/2005 ettevõtluse arenduskeskuse
põhikirja ja töökorra kohta, (4) eriti selle artikli 9 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Ettevõtluse arenduskeskuse põhikirja ja töökorra artiklis 9 on sätestatud, et suursaadikute komitee nimetab
juhatuse liikmed ametisse maksimaalselt viieks aastaks.

(2)

AKV-ELi suursaadikute komitee 30. juuli 2013. aasta otsusega nr 3/2013, (5) mida muudeti AKV-ELi
suursaadikute komitee otsusega nr 2/2014, (6) ametisse nimetatud ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse kolme
AKV liikme ametiaeg lõppeb 6. septembril 2018 või ettevõtluse arenduskeskuse sulgemisel, olenevalt sellest,
kumb saabub varem.

(3)

Seoses ühe liikme tagasiastumisega on vabanenud liikmekoht.

(4)

Seega on järelejäänud ametiajaks vaja ametisse nimetada uus juhatuse liige,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Maria MACHAILO-ELLISE asemel nimetatakse ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse liikmeks järgmine isik:
— Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Artikkel 2
Ilma et see piiraks edaspidiseid otsuseid, mida kõnealune komitee võib oma pädevuse kohaselt teha, koosneb ettevõtluse
arenduskeskuse juhatus järelejäänud ametiaja jooksul, st kuni 6. septembrini 2018 või kuni ettevõtluse arenduskeskuse
sulgemiseni, olenevalt sellest, kumb saabub varem, järgmistest isikutest:
Jacek ADAMSKI
Martin BENKO
(1) EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
(2) Leping, millega muudetakse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt
poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (ELT L 209, 11.8.2005, lk 27).
(3) Leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma
ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on
muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (ELT L 287, 4.11.2010, lk 3).
4
( ) ELT L 66, 8.3.2006, lk 16.
(5) ELT L 263, 5.10.2013, lk 18.
(6) AKV-ELi suursaadikute komitee 5. augusti 2014. aasta otsus nr 2/2014 ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse liikmete ametisse
nimetamise kohta (ELT L 245, 20.8.2014, lk 9).
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Nicole BOLLEN
John Atkins ARUHURI
Lekwalo Leta MOSIENYANE
Félix MOUKO.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval. Selle võib sõltuvalt keskuse olukorrast igal ajal läbi vaadata.

Brüssel, 7. märts 2016
AKV-ELi suursaadikute komitee nimel
eesistuja
P. DE GOOIJER
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ELi JA NORRA ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2016,
8. veebruar 2016,
millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu protokolli
nr 3 mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta [2016/385]
ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahel 14. mail 1973. aastal Brüsselis allkirjastatud
lepingut (1) („leping”), eriti selle artiklit 11,
võttes arvesse lepingu protokolli nr 3 mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (2)
(„protokoll nr 3”)
ning arvestades järgmist:
(1)

Lepingu artiklis 11 on osutatud protokollile nr 3, milles on sätestatud päritolureeglid ning ette nähtud ELi, Norra,
Šveitsi (k.a Liechtenstein), Islandi, Türgi, Fääri saarte ja Barcelona protsessis osalevate riikide, st Alžeeria, Egiptuse,
Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Palestiina, (3) Süüria ja Tuneesia vahel päritolu kumulatsioon.

(2)

Protokolli nr 3 artiklis 39 on sätestatud, et lepingu artikliga 29 asutatud ühiskomitee võib otsustada muuta
kõnealuse protokolli sätteid.

(3)

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (4) („konventsioon”) eesmärk on
asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide hulgas praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe
õigusaktiga.

(4)

Liit ja Norra kirjutasid konventsioonile alla 15. juunil 2011.

(5)

Liit ja Norra andsid konventsiooni heakskiitmiskirjad konventsiooni hoiulevõtjale üle vastavalt 26. märtsil 2012
ja 9. novembril 2011. Sellest tulenevalt jõustus konventsioon selle artikli 10 lõike 3 kohaselt ELi ja Norra suhtes
vastavalt 1. mail 2012 ja 1. jaanuaril 2012.

(6)

Konventsiooniga hõlmatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja Moldova Vabariik
Euroopa – Vahemere piirkonna päritolureeglite kumulatsioonisüsteemi.

(7)

Lepingu protokolli nr 3 tuleks seega konventsiooni arvesse võtmiseks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Lepingu protokoll nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendatakse
käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.
(1) EÜT L 171, 27.6.1973, lk 2.
(2) ELT L 117, 2.5.2006, lk 2.
(3) Sellist nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei mõjuta selles küsimuses võetud liikmesriikide
individuaalseid seisukohti.
(4) ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.
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Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
Seda kohaldatakse alates 1. maist 2015.

Brüssel, 8. veebruar 2016
Ühiskomitee nimel
eesistuja
Petros SOURMELIS
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Protokoll nr 3
mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

Artikkel 1
Kohaldatavad päritolureeglid
Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku
konventsiooni (1) („konventsioon”) I liidet ja II liite asjaomaseid sätteid.
Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni I liites ja II liite asjaomastes sätetes
esitatud viiteid asjaomasele lepingule tuleb käsitada viidetena käesolevale lepingule.
Artikkel 2
Vaidluste lahendamine
Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 osutatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud
tolliasutus ja kontrollimise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need lahendamiseks ühiskomiteele.
Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.
Artikkel 3
Protokolli muudatused
Ühiskomitee võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.
Artikkel 4
Konventsioonist välja astumine
1.
Kui EL või Norra teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist selle artikli 9
kohaselt välja astuda, peavad EL ja Norra alustama kohe läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kehtivate päritolu
reeglite üle.
2.
Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast neid uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva
lepingu puhul konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud
asjaomaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse
konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjaomaseid sätteid
selliselt, et saaks arvesse võtta üksnes ELi ja Norra vahelist kahepoolset kumulatsiooni.
Artikkel 5
Üleminekusätted – kumulatsioon
Olenemata konventsiooni I liite artikli 16 lõikest 5 ja artikli 21 lõikest 3 võib juhul, kui kumulatsioon hõlmab üksnes
EFTA riike, Fääri saari, ELi, Türgit ja stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejaid ja Moldova Vabariiki, olla
päritolutõendiks kas liikumissertifikaat EUR.1 või originaaldeklaratsioon.

(1) ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.
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ELi JA ISLANDI ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2016,
17. veebruar 2016,
millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahelise lepingu protokolli
nr 3 mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta [2016/386]
ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja Islandi Vabariigi vahel 22. juulil 1972. aastal Brüsselis allkirjastatud
lepingut (1) („leping”), eriti selle artiklit 11,
võttes arvesse lepingu protokolli nr 3 mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta
(„protokoll nr 3”)
ning arvestades järgmist:
(1)

Lepingu artiklis 11 on osutatud protokollile nr 3, milles on sätestatud päritolureeglid ning ette nähtud ELi,
Islandi, Šveitsi (k.a Liechtenstein), Norra, Türgi, Fääri saarte ja Barcelona protsessis osalevate riikide, st Alžeeria,
Egiptuse, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Palestiina, (2) Süüria ja Tuneesia vahel päritolu kumulatsioon.

(2)

Protokolli nr 3 artiklis 39 on sätestatud, et lepingu artikliga 30 asutatud ühiskomitee võib otsustada muuta
kõnealuse protokolli sätteid.

(3)

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (3) („konventsioon”) eesmärk on
asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide hulgas praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe
õigusaktiga.

(4)

EL ja Island kirjutasid konventsioonile alla vastavalt 15. juunil 2011 ja 30. juunil 2011.

(5)

EL ja Island andsid konventsiooni heakskiitmiskirjad konventsiooni hoiulevõtjale üle vastavalt 26. märtsil 2012 ja
12. märtsil 2012. Sellest tulenevalt jõustus konventsioon selle artikli 10 lõike 3 kohaselt nii ELi kui ka Islandi
suhtes 1. mail 2012.

(6)

Konventsiooniga hõlmatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja Moldova Vabariik
Euroopa – Vahemere piirkonna päritolureeglite kumulatsioonisüsteemi.

(7)

Lepingu protokolli nr 3 tuleks seega konventsiooni arvesse võtmiseks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Lepingu protokoll nr 3 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendatakse
käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.
(1) EÜT L 301, 31.12.1972, lk 2.
(2) Sellist nimekasutust ei tuleks käsitada Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei mõjuta selles küsimuses võetud liikmesriikide
individuaalseid seisukohti.
(3) ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.
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Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.
Seda kohaldatakse alates 1. maist 2015.

Brüssel, 17. veebruar 2016
Ühiskomitee nimel
eesistuja
Petros SOURMELIS
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LISA

Protokoll nr 3
mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

Artikkel 1
Kohaldatavad päritolureeglid
Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku
konventsiooni (1) („konventsioon”) I liidet ja II liite asjaomaseid sätteid.
Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni I liites ja II liite asjaomastes sätetes
esitatud viiteid asjaomasele lepingule tuleb käsitada viidetena käesolevale lepingule.
Artikkel 2
Vaidluste lahendamine
Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 osutatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud
tolliasutus ja kontrollimise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need lahendamiseks ühiskomiteele.
Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.
Artikkel 3
Protokolli muudatused
Ühiskomitee võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.
Artikkel 4
Konventsioonist välja astumine
1.
Kui EL või Island teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist selle artikli 9
kohaselt välja astuda, peavad EL ja Island alustama kohe läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kehtivate päritolu
reeglite üle.
2.
Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast neid uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva
lepingu puhul konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud
asjaomaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse
konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjaomaseid sätteid
selliselt, et saaks arvesse võtta üksnes ELi ja Islandi vahelist kahepoolset kumulatsiooni.
Artikkel 5
Üleminekusätted – kumulatsioon
Olenemata konventsiooni I liite artikli 16 lõikest 5 ja artikli 21 lõikest 3 võib juhul, kui kumulatsioon hõlmab üksnes
EFTA riike, Fääri saari, ELi, Türgit, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejaid ja Moldova Vabariiki, olla päritolu
tõendiks kas liikumissertifikaat EUR.1 või originaaldeklaratsioon.

(1) ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.
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PARANDUSED
Nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiivi 2013/59/Euratom (millega kehtestatakse põhi
lised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest
ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 13, 17. jaanuar 2014)
Leheküljel 26 artikli 58 punktis d
asendatakse

„iii) kaasatakse meditsiinifüüsika ekspert vajaduse korral muudesse punktidega a ja b hõlmamata meditsiini
kiirituse kiirgustegevustesse selleks, et ta meditsiinikiirituse puhul konsulteeriks ja annaks nõu
kiirguskaitse küsimustes;”

järgmisega:

„iii) kaasatakse meditsiinifüüsika ekspert vajaduse korral muudesse punktidega i ja ii hõlmamata meditsiini
kiirituse kiirgustegevustesse selleks, et ta meditsiinikiirituse puhul konsulteeriks ja annaks nõu
kiirguskaitse küsimustes;”.
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