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RAHVUSVAHELISED LEPINGUD
Teave Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa
Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi
Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli allkirjastamise kohta
Eespool nimetatud Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelisele protokollile kirjutati alla 28. aprillil 2016 Brüsselis.

Teave ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja
teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu jõustumise kohta
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vaheline
assotsieerimisleping, mis sõlmiti 27. juunil 2014 Brüsselis, (1) jõustub kooskõlas lepingu artikli 431 lõikega 2
1. juulil 2016, kuna viimane ratifitseerimis- või heakskiitmiskiri anti hoiule 23. mail 2016.
(1) ELT L 261, 30.8.2014, lk 4.

Teave ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja
teiselt poolt Moldova Vabariigi vahelise assotsieerimislepingu jõustumise kohta
Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Moldova
Vabariigi vaheline assotsieerimisleping, mis sõlmiti 27. juunil 2014 Brüsselis, (1) jõustub kooskõlas lepingu artikli 464
lõikega 2 1. juulil 2016, kuna viimane ratifitseerimis- või heakskiitmiskiri anti hoiule 23. mail 2016.

(1) ELT L 260, 30.8.2014, lk 4.
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/971,
17. juuni 2016,
Euroopa Liidu nimel infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamist käsitleva deklaratsiooni
vormis lepingu sõlmimise kohta
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218
lõike 6 punkti a alapunktiga v,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Infotehnoloogiatoodetega kauplemist käsitlev ministrite deklaratsioon, millele osutatakse tavaliselt kui üldisele
infotehnoloogia lepingule („ITA“), võeti vastu 13. detsembril 1996 Singapuris. ITA lisa punktis 3 on sätestatud, et
lepinguosalised kohtuvad korrapäraselt Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaubavahetuse nõukogu egiidi
all, et vaadata läbi hõlmatud tootevalik, eesmärgiga leppida konsensuse alusel kokku, kas tehnoloogia arengut,
kogemusi tariifsete soodustuste kohaldamisel või muudatusi harmoneeritud süsteemi nomenklatuuris arvestades
on kohane nimetatud lisa manuseid muuta.

(2)

8. juulil 2009 volitas nõukogu komisjoni alustama läbirääkimisi ITA läbivaatamiseks eesmärgiga laiendada oma
tootevalikut, et võtta arvesse tehnoloogia arengut ja koondumist.

(3)

Komisjon on pidanud läbirääkimisi ITA laiendamise üle, konsulteerides aluslepingu artikli 207 lõike 3 alusel
loodud erikomiteega.

(4)

28. juulil 2015 esitasid läbirääkimistest osavõtjad deklaratsiooni infotehnoloogiatoodetega kauplemise
laiendamise kohta („ITA laiendamise deklaratsioon“), mis kajastab läbirääkimiste tulemusi.

(5)

15.–18. detsembril 2015 Nairobis toimunud WTO 10. ministrite konverentsi ajal esitasid läbirääkimistest
osavõtjad 16. detsembri 2015. aasta ministrite deklaratsiooni infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamise
kohta (WT/MIN 15/25) (edaspidi „ministrite deklaratsioon“), milles toetatakse deklaratsiooni ITA laiendamise
kohta ja avatakse see heakskiitmiseks kooskõlas selle punktiga 9. Ministrite deklaratsioonis on märgitud ka, et
läbirääkimistest osavõtjad on kiitnud heaks loendid, mille igaüks neist esitas ITA laiendamist käsitleva
deklaratsiooni punkti 5 kohaselt ja mis sisalduvad WTO dokumendis G/MA/W/117.

(6)

ITA laiendamist käsitleva deklaratsiooni vormis leping tuleb liidu nimel heaks kiita koos liidu loendi ja muude
läbirääkimistest osavõtjate esitatud loenditega, mis sisalduvad WTO dokumendis G/MA/W/117.

(7)

Liit peaks kooskõlas ITA laiendamist käsitleva deklaratsiooniga esitama WTO-le oma üldise tolli- ja kaubandus
kokkuleppe (GATT 1994) loendi vajalikud muudatused, nagu on sätestatud liidu loendis CLXXIII (G/MA/TAR/RS/
357/corr.1),

(1) 8. juuni 2016. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
ITA laiendamise deklaratsioon ja selle punkti 5 kohaselt esitatud loendid on käesolevaga Euroopa Liidu nimel heaks
kiidetud.
ITA laiendamise deklaratsiooni tekst ja selle manused on lisatud käesolevale otsusele.
Artikkel 2
Komisjoni volitatakse käesolevaga esitama Maailma Kaubandusorganisatsioonile ELi GATT 1994 loendi vajalikud
muudatused, nagu on sätestatud liidu loendis CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).
Artikkel 3
Nõukogu eesistuja nimetab isiku(d), kes on volitatud liidu nimel hoiule andma ITA laiendamise deklaratsiooni punktis 9
sätestatud heakskiitmiskirja (1).
Artikkel 4
ITA laiendamise deklaratsiooni ei tõlgendata viisil, mis võimaldaks sellest tulenevatele õigustele või kohustustele otseselt
tugineda liidu või liikmesriikide kohtutes.
Artikkel 5
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 17. juuni 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
J. R. V. A. DIJSSELBLOEM

(1) Nõukogu peasekretariaat avaldab deklaratsiooni jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.
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DEKLARATSIOON INFOTEHNOLOOGIATOODETEGA KAUPLEMISE LAIENDAMISE KOHTA
Järgmised Maailma Kaubandusorganisatsiooni (edaspidi „WTO“) liikmed, kes on kokku leppinud laiendada ülemaailmset
kauplemist infotehnoloogiatoodetega („lepinguosalised“)
Albaania

Malaisia

Austraalia

Montenegro

Kanada

Uus-Meremaa

Hiina

Norra

Costa Rica

Filipiinid

Euroopa Liit

Singapur

Guatemala

Šveits (1)

Hongkong (Hiina)

Taiwani, Penghu, Kinmeni ja Matsu omaette tolliterritooriu
mid

Island

Tai
Iisrael
Jaapan

Ameerika Ühendriigid

Lõuna-Korea
deklareerivad:
1.

Iga lepinguosaline kohustub kaotama tollimaksud ja muud tasud 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe
II artikli lõike 1 punkti b tähenduses järgmiste toodete suhtes:
a) kõik tooted, mis kuuluvad käesoleva deklaratsiooni A liites loetletud 2007. aasta harmoneeritud süsteemi (HS)
alamrubriikidesse ja
b) kõik käesoleva deklaratsiooni B liites loetletud tooted olenemata sellest, kas need on loetletud A liites.
Üleminekuaeg

2.

Lepinguosalised vähendavad tollimaksusid neljas võrdses aastases osas kolmeaastase tavapärase üleminekuaja
jooksul, mis algab 2016. aastal ja lõpeb 2019. aastal, kui pooled ei lepi kokku teisiti, tunnistades, et mõningatel
asjaoludel võib esineda vajadus vastavat üleminekuaega pikendada. Igas etapis ümardatakse vähendatud maksumäär
esimese kümnendkohani. Iga lepinguosaline esitab üleminekukohustused iga toote kohta 1994. aasta üldise tolli- ja
kaubanduskokkuleppe kontsessioonide loendis (edaspidi „kontsessioonide loend“).

Rakendamine
3.

Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, kohustub iga lepinguosaline pärast siseriikliku menetluse
lõpuleviimist kaotama liidetes loetletud toodetele kehtestatud mis tahes tollimaksud ja muud tasud järgmiselt:
a) tollimaksud kaotatakse neid võrdsetes osades vähendades, kusjuures esimene vähendamine jõustub hiljemalt
1. juuli 2016, teine hiljemalt 1. juulil 2017 ja kolmas hiljemalt 1. juulil 2018; tollimaksude kaotamine peab
olema lõpule viidud hiljemalt 1. juuliks 2019 ning
b) muude tollimaksude ja tasude kaotamine 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe II artikli lõike 1
punkti b tähenduses viiakse lõpule 1. juuliks 2016.

(1) Šveitsi ja Liechtensteini tolliliidu nimel.
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Kiirem rakendamine
4.

Lepinguosalised toetavad tollimaksude kohest ühepoolset kaotamist või kiiremat rakendamist, et kaotada
tollimaksud enne lõikes 3 sätestatud kuupäevi, näiteks suhteliselt madala tollimaksuga toodete puhul.

Ajakava
5.

Niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30. oktoobril 2015, esitab iga lepinguosaline kõigile teistele lepinguo
salistele loendi projekti, millega nähakse ette a) see, kuidas asjaomast tollimaksu käsitatakse oma kontsessioonide
nimekirjas, ja b) üksikasjalik B liitesse kantud toodete HS-i kohaste alamrubriikide loetelu koos üldmärkusega, et
harmoneeritud süsteemi kantud toodete suhtes kehtestatakse tollivabastus. Lepinguosalised vaatavad läbi ja kiidavad
konsensuse alusel heaks iga loendi projekti, võttes arvesse lepinguosaliste poolt läbirääkimiste käigus väljendatud
kahtlusi. Kõnealune läbivaatamine tuleks lõpule viia hiljemalt 4. detsembriks 2015.

6.

Kui lepinguosalise ajakava projekt on läbi vaadatud, esitab see lepinguosaline oma heakskiidetud loendi pärast
siseriikliku menetluse lõpuleviimist oma kontsessioonide loendi muudatusena vastavalt 26. märtsi 1980. aasta
otsusele tariifsete soodustuste loendite muutmise ja parandamise korra kohta (BISD 27S/25).

7.

Iga lepinguosaline rakendab käesoleva deklaratsiooni punkte 3 ja 6 pärast seda, kui lepinguosalised on läbi
vaadanud ja konsensuse alusel heaks kiitnud loendite projektid, mis moodustavad ligikaudu 90 protsenti käesoleva
deklaratsiooniga hõlmatud toodetega toimuvast üleilmsest kaubandusest (1).

Kontsessioonide loendite projekti vorm
8.

Selleks et täita oma siduvaid kohustusi ja kaotada liidetes loetletud toodetele kehtestatud mis tahes tollimaksud ja
muud tasud, esitab iga lepinguosaline oma kontsessioonide loendite muudatused järgmiselt:
a) A liites HS 2007 alamrubriikides loetletud toodete jaoks luuakse tema kontsessioonide loendites vajaduse korral
alljaotused riikliku tariifikoodi tasandil ja
b) B liites loetletud toodete jaoks lisatakse kontsessioonide loendile lisa, kuhu kantakse kõik B liites nimetatud
tooted, et üksikasjalikult kindlaks määrata selliste toodete tariifiklassifikatsioon kas riikliku tariifikoodi või HSi
kuuekohalise koodi tasandil.
Nõustumine

9.

Kõik WTO liikmed võivad teatada oma nõustumisest deklaratsiooniga. Nõustumisest teatatakse kirjalikult WTO
peadirektorile, kes teavitab sellest kõiki lepinguosalisi.

Mittetariifsed tõkked
10. Lepinguosalised lepivad kokku tõhustada konsultatsioone infotehnoloogiasektori mittetariifsete tõkete kohta. Sel
eesmärgil toetavad lepinguosalised mittetariifsete tõkete tööprogrammi väljatöötamist.

Lõppmärkused
11. Lepinguosalised kohtuvad korrapäraselt ning vähemalt üks aasta enne harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri
korralist muutmist Maailma Tolliorganisatsiooni poolt, kuid mitte hiljem kui 2018. aasta jaanuaris, et vaadata läbi
liidetesse kantud toodete loend ja kaaluda, kas tehnoloogia arengut, tariifsete soodustuste kohaldamisest saadut
kogemust ja HSi nomenklatuuri tehtud muudatusi silmas pidades tuleks liiteid ajakohastada, kandes neisse
täiendavaid tooteid.
12. Lepinguosalised tunnistavad, et nende läbirääkimiste tulemusel antavaid soodustusi tuleks arvesse võtta Doha
arengukava raames mittepõllumajandustoodete turulepääsu üle peetavatel mitmepoolsetel läbirääkimistel.
(1) Selle arvutab kõige uuemate kättesaadavate andmete alusel välja ja edastab lepinguosalistele WTO sekretariaat.
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Käesoleva deklaratsiooni liited
— A liites on loetletud käesoleva deklaratsiooniga hõlmatud HS 2007 alamrubriigid ja nende osad.
— B liites on loetletud tooted, mille suhtes kohaldatakse käesolevat deklaratsiooni pärast nende toodete kandmist
HS 2007sse.
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A LIIDE

Artikkel

HS 2007

ex (*)

Toote kirjeldus

001

350691

ex

Läbipaistev kilele kantav adhesiiv ja läbipaistev kõvastuv vedelliim, mida kasuta
takse üksnes või peamiselt lamekuvarite või puutetundliku ekraani paneelide val
mistamiseks

002

370130

Muud fotoplaadid ja -lamefilmid (mis tahes külje pikkusega üle 255 mm)

003

370199

Muud

004

370590

Muud

005

370790

Muud

006

390799

ex

Termoplastsed aromaatsete polüestrite vedelkristallkopolümeerid

007

841459

ex

Ventilaatorid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt mikroprotsessorite, telekom
munikatsiooniseadmete, arvutite või arvutiseadmete jahutamiseks

008

841950

ex

Fluoropolümeeridest valmistatud soojusvahetid sisse- ja väljalasketoru siseläbimõõ
duga kuni 3 cm

009

842010

ex

Rull-laminaatorid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide põhimike
või trükkplaatide tootmiseks

010

842129

ex

Vedelike filtreerimis- või puhastusseadmed, valmistatud fluoropolümeerist, filtri
või puhastusmembraani paksusega kuni 140 mikronit

011

842139

ex

Roostevabast terasest korpusega gaaside filtreerimise või puhastamise seadmed
sisse- ja väljalasketoru siseläbimõõduga kuni 1,3 cm

012

842199

ex

Osad fluoropolümeerist valmistatud vedelike filtreerimise või puhastamise seadme
tele filtri või puhastusmembraani paksusega kuni 140 mikronit; osad roostevabast
terasest korpusega gaaside filtreerimise või puhastamise seadmetele sisse- ja välja
lasketoru õõne siseläbimõõduga kuni 1,3 cm

013

842320

ex

Kaalud kaupade pidevkaalumiseks konveierliinidel, mille puhul kaalu mõõtmiseks
kasutatakse elektroonilisi vahendeid

014

842330

ex

Teatud massile reguleeritud kaalud, seadmed teatud massiga materjalihulga doseeri
miseks mahutisse või konteinerisse (dosaatorid), k.a punkerkaalud, mille puhul
kaalu mõõtmiseks kasutatakse elektroonilisi vahendeid

015

842381

ex

Muud kaalumisseadmed, mille maksimaalne kaalumisvõimsus ei ületa 30 kg ja
mille puhul kaalu mõõtmiseks kasutatakse elektroonilisi vahendeid

016

842382

ex

Muud kaalumisseadmed, välja arvatud seadmed mootorsõidukite kaalumiseks,
mille maksimaalne kaalumisvõimsus on üle 30, kuid mitte üle 5 000 kg ja mille
puhul kaalu mõõtmiseks kasutatakse elektroonilisi vahendeid

017

842389

ex

Muud kaalumisseadmed, mille maksimaalne kaalumisvõimsus ületab 5 000 kg ja
mille puhul kaalu mõõtmiseks kasutatakse elektroonilisi vahendeid
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Artikkel

HS 2007

ex (*)

Toote kirjeldus

018

842390

ex

Osad sellistele kaalumisseadmetele, välja arvatud mootorsõidukite kaalumise sead
metele, mille puhul kaalu mõõtmiseks kasutatakse elektroonilisi vahendeid

019

842489

ex

Mehaanilised seadmed vedelike või pulbrite pritsimiseks ja pihustamiseks, mida ka
sutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide ja trükkmoodulite tootmiseks

020

842490

ex

Osad sellistele mehaanilistele vedelike või pulbrite pritsimise ja pihustamise sead
metele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide ja trükkmoodulite
tootmiseks

021

844230

Masinad ja seadmed

022

844240

Eelnimetatud masinate ja seadmete osad

023

844250

Trükiplaadid, silindrid jm trükivormid; Ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja li
tokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)

024

844331

Kahte või enamat printimise, kopeerimise, paljundamise või faksimise funktsiooni
täitvad seadmed, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvu
tivõrku

025

844332

Muud, mis on ühendatavad automaatse andmetöötlusseadmega või arvutivõrku

026

844339

Muud

027

844391

Osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silind
reid jm rubriiki 84.42 kuuluvaid trükivorme

028

844399

Muud

029

845610

ex

Laserkiire või muu valgus- või kvantkiirguse toimel töötavad tööpingid, mida kasu
tatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide, trükkmoodulite, rubriigi 8517 osade ja
arvutite osade tootmiseks

030

846693

ex

Osad ja tarvikud laserkiire või muu valgus- või kvantkiirguse toimel töötavatele
tööpinkidele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide, trükkmoodulite,
rubriigi 8517 osade ja arvutite osade tootmiseks; Osad ja tarvikud ultraheliga töö
tavatele tööpinkidele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide, trükk
moodulite, rubriigi 8517 osade ja arvutite osade tootmiseks; Osad ja tarvikud
töötluskeskustele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8517 osade ja ar
vutite osade tootmiseks; Osad ja tarvikud arvjuhtimisega (muudele treipinkidele),
mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8517 osade ja arvutite osade toot
miseks; Osad ja tarvikud arvjuhtimisega (muudele puurpinkidele), mida kasuta
takse üksnes või peamiselt rubriigi 8517 osade ja arvutite osade tootmiseks; Osad
ja tarvikud arvjuhtimisega (muudele freespinkidele), mida kasutatakse üksnes või
peamiselt rubriigi 8517 osade ja arvutite osade tootmiseks; Osad ja tarvikud ma
halõike- ja saagpinkidele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8517
osade ja arvutite osade tootmiseks; Osad ja tarvikud elektroerosioonpinkidele,
mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide, trükkmoodulite, rubriigi
8517 osade ja arvutite osade tootmiseks;
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Toote kirjeldus

031

847210

Paljundusaparaadid

032

847290

Muud

033

847310

Osad ja tarvikud rubriigi 8469 seadmetele

034

847340

Osad ja tarvikud rubriigi 8472 seadmetele

035

847521

Masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks

036

847590

ex

Osad alamrubriigi 847521 seadmetele

037

847689

ex

Rahavahetusautomaadid

038

847690

ex

Rahavahetusautomaatide osad

039

847989

ex

Elektrooniliste osade montaažiautomaadid, mida kasutatakse üksnes või peamiselt
trükkmoodulite tootmiseks

040

847990

ex

Osad elektrooniliste osade montaažiautomaatidele, mida kasutatakse üksnes või
peamiselt trükkmoodulite tootmiseks

041

848610

Masinad ja seadmed pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid) tootmiseks

042

848620

Masinad ja seadmed pooljuhtseadiste või elektrooniliste integraallülituste tootmi
seks

043

848630

Masinad ja seadmed lamekuvarite tootmiseks

044

848640

Käesoleva grupi märkuse 9 punktis C nimetatud masinad ja seadmed

045

848690

Osad ja tarvikud

046

850440

Staatilised muundurid

047

850450

Muud induktiivpoolid ja drosselid

048

850490

Osad

049

850590

ex

Üksnes või peamiselt magnetresonantstomograafidele ettenähtud elektromagnetid,
v.a rubriigi 90.18 elektromagnetid

050

851430

ex

Muud ahjud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide ja trükkmoodu
lite tootmiseks

051

851490

ex

Osad muudele ahjudele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkplaatide ja
trükkmoodulite tootmiseks

052

851519

ex

Muud lainejootmisseadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt trükkmoodulite
tootmiseks

053

851590

ex

Osad muudele lainejootmisseadmetele, mida kasutatakse üksnes või peamiselt
trükkmoodulite tootmiseks
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Toote kirjeldus

054

851761

Tugijaamad

055

851762

Seadmed kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edasta
miseks või regenereerimiseks, sh kommutatsiooni- ja marsruutimisseadmed

056

851769

Muud

057

851770

Osad

058

851810

Mikrofonid ja nende alused

059

851821

Valjuhääldid, ühekaupa korpuses

060

851822

Valjuhääldid, mitmekaupa korpuses

061

851829

Muud

062

851830

Kõrvaklapid ja kuularid, komplektis mikrofoniga või mikrofonita, ning mikrofoni
ja üht või mitut valjuhääldit sisaldavad komplektid

063

851840

Elektrilised helisagedusvõimendid

064

851850

Elektriline helivõimendusaparatuur

065

851890

Osad

066

851981

Mis kasutavad optilisi, magnet- või pooljuhtkandjaid

067

851989

Muud

068

852110

Magnetlindiga

069

852190

Muud

070

852290

Muud

071

852321

Magnetribaga kaardid

072

852329

Muud

073

852340

Optilised kandjad

074

852351

Pooljuht-säilmäluseadmed

075

852352

kiipkaardid

076

852359

Muud

077

852380

Muud

078

852550

Saateaparatuur

079

852560

Vastuvõtuseadmega varustatud saateaparatuur
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080

852580

Telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad

081

852610

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed)

082

852691

Raadionavigatsiooni abiaparatuur

083

852692

Kaugjuhtimise raadioseadmed

084

852712

Taskuformaadis kassettpleierid

085

852713

Muud aparaadid, ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega

086

852719

Muud

087

852721

088

852729

Muud

089

852791

Ühitatud helisalvestus- või -taasesitusseadmega

090

852792

Helisalvestus- või -taasesitusseadmeta, ühitatud ajanäitajaga (kellaga)

091

852799

Muud

092

852849

Muud

093

852871

Ei sisalda kuvarit ega ekraani

094

852910

Antennid ja igat tüüpi antennireflektorid; nende osad

095

852990

ex

Muud, v.a orgaanilised leedmoodulid ja -paneelid alamrubriikide 8528.72 ja
8528.73 seadmetele

096

853180

ex

Muud seadmed, v.a ukse- ja muud kellad, summerid jms

097

853190

Osad

098

853630

Muud seadmed vooluahelate kaitsmiseks

099

853650

Muud lülitid (voolukatkestid, lahk- ja ümberlülitid)

100

853690

101

853810

102

853939

ex

ex

Toote kirjeldus

Mootorsõidukites kasutatavad, üksnes välisel energiaallikal töötavad ning helisal
vestus- või -taasesitusseadmega ühitatud ringhäälingu raadiovastuvõtjad, mis on
võimelised vastu võtma ja dekodeerima digitaalse Radio Data System'i signaale

Muud seadmed, v.a rubriigi 8702, 8703, 8704 ja 8711 mootorsõidukite akuklam
brid
Puldid, paneelid, konsoolid, lauad, jaotuskilbid jms alused rubriigis 8537 nimeta
tud toodetele, aparatuuriga komplekteerimata

ex

Külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) lamekuvarite tagantvalgustuse jaoks
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103

854231

Protsessorid ja juhtseadmed, mis on või ei ole ühendatud mälude, muundurite,
loogikalülituste, võimendite, taktgeneraatorite, ajastuse- või muude lülitustega

104

854232

Mälud

105

854233

Võimendid

106

854239

Muud

107

854290

Osad

108

854320

Signaaligeneraatorid

109

854330

ex

Galvaankatmise- ja elektrolüüsiseadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt
trükkplaatide tootmiseks

110

854370

ex

Tooted, mis on konstrueeritud telegraafi- või telefoniaparaatide ja -seadmete ühen
damiseks telegraafi- või telefonivõrku

111

854370

ex

Mikrolainevõimendid

112

854370

ex

Juhtmeta infrapuna-kaugjuhtimispuldid videomängukonsoolidele

113

854370

ex

Digitaalsed lennuandmete pardasalvestid

114

854370

ex

Kantav akutoitega elektrooniline luger teksti-, pildi- või helifailide salvestamiseks ja
taasesitamiseks

115

854370

ex

Heli miksimiseks kasutatavad digitaalse signaali töötlemise seadmed, mida saab
ühendada traadiga või traadita võrku

116

854390

117

880260

ex

Telekommunikatsioonisatelliidid

118

880390

ex

Telekommunikatsioonisatelliitide osad

119

880521

Õhulahingu simulaatorid ja nende osad

120

880529

Muud

121

900120

Polariseerivast materjalist lehed ja plaadid

122

900190

Muud

123

900219

Muud

124

900220

Filtrid

125

900290

Muud

Osad
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126

901050

Muu foto- ja kinolaborite aparatuur ja seadmed; negatoskoobid

127

901060

Projektsiooniekraanid

128

901090

129

901110

Stereomikroskoobid

130

901180

Muud mikroskoobid

131

901190

Osad ja tarvikud

132

901210

Mikroskoobid (v.a optilised mikroskoobid); difraktsiooniseadmed

133

901290

Osad ja tarvikud

134

901310

135

901320

136

901390

137

901410

Suundkompassid

138

901420

Lennu- või kosmosenavigatsiooniinstrumendid ja -seadmed (v. a kompassid)

139

901480

Muud instrumendid ja seadmed

140

901490

Osad ja tarvikud

141

901510

Kaugusmõõturid

142

901520

Teodoliidid ja tahhümeetrid

143

901540

Fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed

144

901580

Muud instrumendid ja seadmed

145

901590

Osad ja tarvikud

146

901811

Elektrokardiograafid

147

901812

Skaneerivad ultraheliaparaadid

148

901813

Magnetresonantstomograaf

149

901819

Muud

150

901820

Ultraviolett- või infrapunaaparatuur

ex

ex

Toote kirjeldus

Alamrubriikide 901050 ja 901060 toodete osad ja lisaseadmed

Teleskoobid, mis kuuluvad osadena käesolevas grupis või XVI jaotises nimetatud
masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri juurde
Laserid (v.a laserdioodid)

ex

Osad ja tarvikud, v.a relvade teleskoopsihikute ja periskoopide jaoks
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151

901850

152

901890

153

902150

Südamerütmurid südamelihaste stimuleerimiseks (v.a nende osad ja tarvikud)

154

902190

Muud

155

902212

Kompuutertomograafid

156

902213

Muud, kasutamiseks hambaravis

157

902214

Muud, kasutamiseks meditsiinis, kirurgias või veterinaarias

158

902219

Muuks kasutuseks

159

902221

Kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või veterinaarias

160

902229

Muuks kasutuseks

161

902230

Röntgenikiiretorud

162

902290

163

902300

Instrumendid, seadmed ning mudelid, mida kasutatakse vaid demonstratsiooni ots
tarbel (näiteks koolitundides ja näitustel)

164

902410

Masinad ja seadmed metallide mehaaniliste omaduste määramiseks

165

902480

Muud masinad ja seadmed

166

902490

Osad ja tarvikud

167

902519

Muud

168

902590

Osad ja tarvikud

169

902710

Gaasi- ja suitsuanalüsaatorid

170

902780

Muud instrumendid ja seadmed

171

902790

Mikrotoomid; osad ja tarvikud

172

902830

Elektriarvestid

173

902890

Osad ja tarvikud

174

903010

Instrumendid ja seadmed ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks

175

903020

Ostsilloskoobid ja ostsillograafid

176

903031

Multimeetrid, salvestusseadmeta

177

903032

Multimeetrid, salvestusseadmega

Muud oftalmoloogilised instrumendid ja seadmed
ex

ex

Elektromeditsiini- või elektrokirurgiainstrumendid ja -seadmed ning nende osad ja
tarvikud

Röntgenikiirgusel töötavate seadmete osad ja tarvikud
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178

903033

ex

179

903039

Muud, salvestusseadmega

180

903084

Muud, salvestusseadmega

181

903089

Muud

182

903090

Osad ja tarvikud

183

903110

Mehaaniliste osade balansseerimismasinad

184

903149

Muud

185

903180

Muud instrumendid, seadmed ja masinad

186

903190

Osad ja tarvikud

187

903220

Manostaadid

188

903281

Hüdraulilised või pneumaatilised

189

950410

Videomängud, mida kasutatakse koos televiisoriga

190

950430

ex

Müntide, pangatähtede, pangakaartide, žetoonide vm maksevahenditega käitatavad
muud mängud, v.a automaatsed keegliseadmed ja kohese rahalise võidu võimalu
sega õnnemängud

191

950490

ex

Videomängukonsoolid ja -masinad, v.a rubriiki 950430 kuuluvad tooted

Muud, salvestusseadmeta (välja arvatud takistuse mõõtevahendid)

(*) Sümboliga „ex“ on tähistatud osaliselt hõlmatud alamrubriigid.
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192

Mitmekomponendilised integraallülitused: kombinatsioon ühest või mitmest monoliit-, hübriid- või mit
mekiibilisest integraallülitusest, milles on vähemalt üks järgmistest komponentidest: ränipõhised andurid, ak
tuaatorid, ostsillaatorid, resonaatorid või nende kombinatsioon või rubriikidesse 8532, 8533, 8541 klassifit
seeritavate toodete ülesandeid täitvad komponendid või rubriiki 8504 klassifitseeritavad induktiivpoolid, mis
on omavahel sisuliselt jagamatult ühendatud ühtseks tervikuks, nagu integraallülitus või komponent, mida ka
sutatakse trükkplaatidele või muudele kandjatele paigaldamiseks kontaktide, juhtmete, kuulide, kühmukeste,
poltide või plaatide abil.
Selles määratluses kasutatakse järgmisi mõisteid:
1. „Komponendid“ võivad olla eraldi, toodetud üksteisest sõltumatult ja siis ühendatud mitmekomponendilise
integraallülituse ülejäänud osadega, või integreeritud muudesse komponentidesse.
2. „Ränipõhine“ tähendab ränialusele ehitatut või ränil põhinevatest materjalidest tehtut või integraallülituse
toorikkristallile valmistatut.
a)

„Ränipõhised andurid“ koosnevad mikroelektroonilistest või mehaanilistest struktuuridest, mis on loo
dud pooljuhi sisse või pinnale ja mille ülesanne on tuvastada füüsilisi või keemilisi suurusi ja muun
dada neid elektriliste omaduste muudatustest või mehaanilise struktuuri nihkest põhjustatud elektri
signaalideks.
„Füüsilised või keemilised suurused“ on seotud reaalmaailma nähtustega, nt rõhk, helilained, kiirendus,
vibratsioon, liikumine, orientatsioon, deformatsioon, magnetvälja tugevus, elektrivälja tugevus, valgus,
radioaktiivsus, niiskus, vool, keemiliste ainete kontsentratsioon jne.

3b) „Ränipõhised aktuaatorid“ koosnevad mikroelektroonilistest või mehaanilistest struktuuridest, mis on
loodud pooljuhi sisse või pinnale ja mille ülesanne on muundada elektrisignaale füüsiliseks liikumi
seks.
3c) „Ränipõhised resonaatorid“ on komponendid, mis koosnevad mikroelektroonilistest või mehaanilistest
struktuuridest, mis on loodud pooljuhi sisse või pinnale ja mille ülesanne on tekitada mehaanilist või
elektrilist võnkumist eelnevalt määratletud sagedusel, mis sõltub nende struktuuride füüsikalisest geo
meetriast neile avalduva välise mõju korral.
3d) „Ränipõhised ostsillaatorid“ on aktiivkomponendid, mis koosnevad mikroelektroonilistest või mehaa
nilistest struktuuridest, mis on loodud pooljuhi sisse või pinnale ja mille ülesanne on tekitada mehaa
nilist või elektrilist võnkumist eelnevalt määratletud sagedusel, mis sõltub nende struktuuride füüsika
lisest geomeetriast.

193

Tagantvalgustuse leedmoodulid – vedelkristallekraanide (LCD) tagantvalgustuse valgusallikad, mis sisalda
vad ühte või mitut trükkplaadile või muule sarnasele põhimikule paigaldatud leedi ja ühendust, ning passiiv
seid komponente koos optiliste komponentide või kaitsedioodidega või ilma nendeta

194

Kuvariga seadmetes kasutamiseks ettenähtud kuvavõimetud puutetundlikud sisestusseadmed (nn puute
tundlikud ekraanid), mille ülesanne on kindlaks teha kuvari puudutamise tõik ja puudutuse koht. Puutetund
likkus võib olla saavutatud takistuse, elektrostaatilise mahtuvuse, akustilise impulsituvastuse, infrapunavalguse
või muu puutetundlikkustehnoloogia abil

195

HSi alamrubriikide 844331, 844332 ja 844339 seadmesse paigaldatavad tindikassetid (koos integreeritud
trükipeaga või ilma selleta) koos mehaaniliste või elektriliste komponentidega; HSi alamrubriikide 844331,
844332 või 844339 seadmesse paigaldatavad termoplastsed või elektrostaatilised toonerikassetid (liikuvate
osadega või ilma); HSi alamrubriikide 844331, 844332 või 844339 seadmesse paigaldatav erikujuline tahke
tint

196

Trükised, millega antakse juurdepääsuõigus tarkvarale (sh mängud), andmetele, internetisisule (sh mängu- või
rakendusesisene sisu) või -teenustele või telekommunikatsiooniteenustele (sh mobiilsideteenused) ning õigus
neid installida, taasesitada või muul viisil kasutada (**)
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197

Isekleepuvad sõõrjad poleerimispadjakesed, mida kasutatakse pooljuhtplaatide tootmisel

198

Plastist karbid, kastid, korvid jms tooted, mis on spetsiaalselt kujundatud või kohandatud alamrubriikide
392310 või 848690 pooljuhtplaatide, maskide või niitvõrgustike veoks või pakkimiseks

199

Vaakumpumbad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtide või lamekuvarite tootmiseks

200

Plasmaga töötavad puhastusseadmed, mida kasutatakse orgaaniliste saasteainete kõrvaldamiseks elektron
mikroskoopia preparaatidelt ja preparaadihoidjatelt

201

Eelkõige laste jaoks ettenähtud kantavad interaktiivsed elektroonilised õppeseadmed

(**) Trükistele kehtestatud tariifide kaotamine mõjutab ainult kaupadega kauplemisega seotud õigusi ja kohustusi, st see ei mõjuta muid
osaliste turulepääsu tahkusid kui ainult tollimaksud. Infotehnoloogiatoodetega kauplemise lepingu laiendamise leping ei takista liik
metel asjaomase kauba sisu, sealhulgas internetisisu reguleerimist. Infotehnoloogiatoodetega kauplemise lepingu laiendamise leping
ei mõjuta liikme turulepääsuõigusi ja -kohustusi teenuskaubanduse valdkonnas ega takista liikmetel oma teenusteturu reguleerimist.
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MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/972,
17. juuni 2016,
milles käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiini lubamist
söödalisandina kõikide loomaliikide puhul
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmine ning
selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus, et L-arginiini lubataks kasutada söödalisandina.
Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiini lubamist söödalisandina
kõikide loomaliikide puhul ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 1. detsembri 2015. aasta arvamuses (2) järeldusele, et
kavandatud kasutustingimuste korral ei avalda Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP-st toodetud L-arginiin
kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale ning et see on tõhusaks aminohappe L-arginiini
allikaks kõikide loomaliikide puhul. Selleks et söödalisandina kasutatav L-arginiin oleks mäletsejaliste puhul
täielikult tõhus, tuleks seda kaitsta lagunemise eest vatsas. Ameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse
järelevalve erinõuete järele. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori
aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Kõnealuse aine hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise
lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud
viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma
„aminohapped, nende soolad ja analoogid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud
tingimustel.
(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
(2) EFSA Journal (2016); 14(1):4345.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuni 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Loa hoidja

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik
või -kate
gooria

Vanuse
ülempiir

Miinimumsi
saldus

Maksimum
sisaldus
Muud sätted

mg/kg täissöödas, mille niis
kusesisaldus on 12 %

Loa
kehtivusaja
lõpp
ET

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid
3c361

—

L-arginiin

Söödalisandi koostis
Pulber, milles L-arginiini sisaldus on vähemalt 98 %
(kuivaine põhjal), ning suurim niiskusesisaldus on
10 %

Kõik loo
maliigid

Toimeaine kirjeldus

Keemiline valem: C6H14N4O2
CASi number: 74-79-3
Analüüsimeetod (1)
L-arginiini iseloomustamiseks söödalisandis:
— Food Chemical Codex'i „L-arginine monograph“.
Arginiini sisalduse määramiseks söödalisandis:

2. L-arginiini võib
turule lasta ja
kasutada sööda
lisandina val
mistise kujul.

8. juuli
2026

Euroopa Liidu Teataja

L-arginiin ((S)-2-amino-5-guanidiinpentaanhape), mis
on saadud Corynebacterium glutamicum KCTC
10423BP-ga kääritamise teel

1. Söödalisandi
märgistusel tu
leb märkida
niiskusesisaldus.

— ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse
derivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega
(IEC-VIS).
Arginiini sisalduse määramiseks eelsegus, söödama
terjalis ja segasöödas:
— ioonivahetuskromatograafia koos kolonnijärgse de
rivaatimisega ja fotomeetrilise määramisega (IECVIS) – komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009 (2).
(1) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebilehel järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 152/2009, 27. jaanuar 2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/973,
17. juuni 2016,
milles käsitletakse tsink bislüsinaadi lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades
kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmine ning
selliste lubade andmise alused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus L-lüsinaatvesinikkloriidi tsinkkelaadi
lubamiseks; taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse L-lüsinaatvesinikkloriidi tsinkkelaadi lubamist söödalisandina kõikide loomaliikide puhul
ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 20. oktoobri 2015. aasta arvamuses (2) järeldusele, et
kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda L-lüsinaatvesinikkloriidi tsinkkelaat kahjulikku mõju loomade ega
tarbijate tervisele ning et kasutajatel ei teki probleeme ohutusega, tingimusel, et võetakse asjakohased
kaitsemeetmed.

(5)

Seoses keskkonnamõjuga, eelkõige tsingi sattumisega pinnavette valgumise ja äravoolu teel, soovitab amet oma
8. aprill 2014. aasta arvamuses (3) märkimisväärselt vähendada tsingi maksimaalset sisaldust täissöödas mitme
sihtliigi puhul. Kuid selleks, et mitte seada ohtu loomade füsioloogiliste vajaduste rahuldamist, sh konkreetsetel
eluperioodidel, või hoida ära muu kahjulik mõju loomade tervisele, ei tohiks ameti soovitatud tsingisisalduse
vähendamist kohaldada ühes etapis. Tsingisisalduse edasise vähendamise eesmärgil tuleks innustada
söödakäitlejaid ja uurimisinstituute koguma uusi teaduslikke andmeid eri loomaliikide füsioloogiliste vajaduste
kohta.

(6)

Amet järeldas ka, et L-lüsinaatvesinikkloriidi tsinkkelaati võib pidada tõhusaks tsingi allikaks kõikide loomaliikide
puhul ning soovitas nimetada kõnealuse aine tsink bislüsinaadiks. Ameti arvates ei ole vajadust turustamisjärgse
järelevalve erinõuete järele. Amet kinnitas ka määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 21 kohaselt asutatud
referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta. Tsink bislüsinaadi hindamine näitas,
et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast
tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Lisas nimetatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma
„mikroelementide ühendid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.
(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
(2) EFSA Journal 2015; 13(11):4267.
(3) EFSA Journal 2014; 12(5):3668.
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuni 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Loa hoidja

Söödali
sand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsi
meetod

Loomaliik
või -kate
gooria

Miinimumsi
saldus
Vanuse
ülempiir

Maksimumsi
saldus

Elemendi (Zn) sisaldus (mg/kg)
täissöödas, mille niiskusesisaldus
on 12 %

Muud sätted

Loa
kehtivusaja
lõpp

ET

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid

3b613

—

Tsink
bislüsi
naat

Söödalisandi kirjeldus
pulbri või graanulitena, sisaldab vähemalt
13,5 % tsinki ja vähemalt 85,0 % lüsiini.
Tsink bislüsinaatvesinikkloriidiga moodus
tunud kelaadi vormis: vähemalt 85 %.

Bislüsinaatvesinikkloriidi tsinkkelaat
Keemiline valem:
Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O
CASi number: 23333-98–4.
Analüüsimeetodid (1)
Lüsiinisisalduse määramiseks söödalisan
dis ja eelsegudes:
— ioonivahetuskromatograafia koos ko
lonnijärgse derivaatimisega ja foto
meetrilise määramisega (IEC-UV/FD)
või

—

—

Koerad ja kassid 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.
Lõhelased ja va
sikate piimaa
sendajad: 180
(kokku)

2. Tsink bislüsinaati võib tu
rule lasta ja kasutada söö
dalisandina valmistise ku
jul.

Põrsad, emised,
küülikud ja ka
lad, v.a lõhela
sed: 150
(kokku)

3. Seoses sissehingamisest,
nahakaudsest kokkupuu
test ja silma sattumisest
tulenevate võimalikke ris
kidega peavad söödakäit
lejad söödalisandi ja eelse
gude kasutajatele kehtes
tama kasutamise korra ja
võtma asjakohased korral
duslikud meetmed. Kui
nende eeskirjade ja meet
mete abil ei ole võimalik
riske vähendada, kasuta
takse söödalisandi ja eel
segu käitlemisel sobivaid
isikukaitsevahendeid.

Muud liigid ja
kategooriad:
120 (kokku)

8. juuli
2026
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Toimeaine kirjeldus

Kõik loo
maliigid

— VDLUFA 4.11.6 või EN ISO 17180.
Tsingi kogusisalduse määramiseks söödali
sandis ja eelsegudes:
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— induktiivsidestatud plasma aatomi
emissioonspektromeetria (ICP-AES) –
EN 15510 või

Loa hoidja

Söödali
sand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsi
meetod

Loomaliik
või -kate
gooria

Miinimumsi
saldus
Vanuse
ülempiir

Maksimumsi
saldus

Elemendi (Zn) sisaldus (mg/kg)
täissöödas, mille niiskusesisaldus
on 12 %

Muud sätted

ET

— induktiivsidestatud plasma aatomi
emissioonspektromeetria rõhu all la
gundatud proovist (ICP-AES) – EN
15621.

Loa
kehtivusaja
lõpp

L 161/24

Söödalisandi
identifitsee
rimis
number

Tsingi kogusisalduse määramiseks sööda
materjalides ja segasöödas:
— induktiivsidestatud plasma aatomi
emissioonspektromeetria (ICP-AES) –
EN 15510 või

— aatomabsorptsioonspektroskoopia
(AAS) – komisjoni määrus (EÜ)
nr 152/2009 (2).
(1) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Komisjoni 27. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).
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— induktiivsidestatud plasma aatomi
emissioonspektromeetria rõhu all la
gundatud proovist (ICP-AES) – EN
15621 või
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/974,
17. juuni 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, 17. juuni 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

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

133,0

ZZ

133,0

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

TR

267,2

ZZ

267,2

TR

397,4

ZZ

397,4

TR

174,9

ZZ

174,9

(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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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/975,
17. juuni 2016,
millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel munasektoris
ja ovoalbumiini puhul avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni
31. detsembrini 2016 kehtestatud kogustele
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) eriti selle artikli 188 lõikeid 2 ja 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 539/2007 (2) on avatud tariifikvoodid munasektori toodete ja ovoalbumiini
importimiseks.

(2)

Ajavahemikul 1.–7. juunini 2016 esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud kogused alaperioodiks 1. juulist
kuni 30. septembrini 2016 on väiksemad kui saada olevad kogused. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused,
millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kehtestatud kogustele.

(3)

Meetme tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007 ja mis lisatakse
alaperioodile 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016, on esitatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuni 2016
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 539/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja
ovoalbumiini puhul (ELT L 128, 16.5.2007, lk 19).
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LISA

Järjekorranumber

Taotlemata kogused, mis lisatakse alaperioodil 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 saada olevatele
kogustele
(kilogrammides ja koorega munade ekvivalendiks arvestatuna)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/976,
17. juuni 2016,
millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud
Ameerika Ühendriikidest pärit kodulinnuliha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist
kuni 31. detsembrini 2016 kehtestatud kogustele
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) eriti selle artikli 188 lõikeid 2 ja 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 536/2007 (2) on avatud aastane tariifikvoot Ameerika Ühendriikidest pärit
kodulinnulihatoodete importimiseks.

(2)

Ajavahemikul 1. juunist kuni 7. juunini 2016 esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud kogused alaperioodiks
1. juulist kuni 30. septembrini 2016 on väiksemad kui saada olevad kogused. Seetõttu tuleks kindlaks määrata
kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kehtestatud kogustele.

(3)

Meetme tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007 ja mis lisatakse
alaperioodile 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016, on esitatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuni 2016
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Komisjoni määrus (EÜ) nr 536/2007, 15. mai 2007, millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja
haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 128, 16.5.2007, lk 6).
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LISA

Järjekorranumber

Taotlemata kogused, mis lisatakse alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 saada olevatele
kogustele
(kilogrammides)

09.4169

5 336 250
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/977,
17. juuni 2016,
millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse rakendusmääruse (EL) 2015/2077 alusel
Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiini jaoks avatud tariifikvootide raames
alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 kehtestatud kogustele
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) eriti selle artikli 188 lõikeid 2 ja 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/2077 (2) on avatud aastased tariifikvoodid Ukrainast pärit munasektori
toodete ja ovoalbumiini importimiseks.

(2)

Ajavahemikul 1. kuni 7. juunini 2016 esitatud impordilitsentsi taotlustega hõlmatud kogused alaperioodiks
1. juulist kuni 30. septembrini 2016 on väiksemad kui ette nähtud kogused. Seetõttu tuleks kindlaks määrata
kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kehtestatud kogustele.

(3)

Meetme tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2015/2077 ja mis lisatakse
alaperioodile 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016, on esitatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuni 2016
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2077, millega avatakse Ukrainast pärit munade, munatoodete ja
ovoalbumiinide jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 57).
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LISA

Järjekorranumber

Taotlemata kogused, mis lisatakse alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 saada olevatele
kogustele
(kilogrammides ja koorega munade ekvivalendiks arvestatuna)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000

18.6.2016

18.6.2016
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/978,
17. juuni 2016,
millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud
Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini
2016 kehtestatud kogustele
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) eriti selle artikli 188 lõikeid 2 ja 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1384/2007 (2) on avatud tariifikvoodid Iisraelist pärit kodulinnulihatoodete
importimiseks.

(2)

Ajavahemikul 1.–7. juunini 2016 esitatud impordilitsentsitaotlustega hõlmatud kogused alaperioodiks 1. juulist
kuni 30. septembrini 2016 on väiksemad kui saadaolevad kogused. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused,
millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kehtestatud kogustele.

(3)

Meetme tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007 ja mis lisatakse
alaperioodile 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016, on esitatud käesoleva määruse lisas.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 17. juuni 2016
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1384/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2398/96 rakendussätted
Iisraelist pärit kodulinnulihasektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul
(ELT L 309, 27.11.2007, lk 40).
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LISA

Järjekorranumber

Taotlemata kogused, mis lisatakse alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2016 saadaolevatele
kogustele
(kilogrammides)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000

18.6.2016

18.6.2016
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/979,
20. mai 2016,
mis käsitleb Horvaatia ühinemist tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga, mis on
koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut,
võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artikli 3 lõikeid 4 ja 5,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni soovitust,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsioon (2)
(edaspidi „konventsioon“) allkirjastati 18. detsembril 1997 Brüsselis. See jõustub 90. päeval pärast seda, kui
viimasena konventsiooni vastuvõtmiseks vajalikud põhiseaduslikud menetlused lõpule viinud riik, mis on
Euroopa Liidu liikmesriik ajal, mil võeti vastu nõukogu akt, millega konventsioon koostati, on teatanud
asjaomaste formaalsuste lõpuleviimisest.

(2)

Vastavalt konventsiooni artikli 32 lõikele 4 võib iga liikmesriik konventsiooni artikli 32 lõikes 2 osutatud teatise
esitamise teel kuni konventsiooni jõustumiseni või hiljem deklareerida, et kõnealust konventsiooni kohaldatakse
tema suhetele samasuguse deklaratsiooni esitanud liikmesriikidega.

(3)

Horvaatia ühinemisakti (edaspidi „ühinemisakt“) artikli 3 lõikes 4 on sätestatud, et Horvaatia ühineb ühinemisakti
I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega. Kõnealuste konventsioonide ja protokollide hulka kuulub muu
hulgas konventsioon. Need konventsioonid ja protokollid jõustuvad Horvaatia suhtes nõukogu määratud
kuupäeval.

(4)

Kooskõlas ühinemisakti artikli 3 lõikega 5 otsustab nõukogu vajalike kohanduste üle, mis tulenevad Horvaatia
ühinemisest ühinemisakti I lisas loetletud konventsioonide ja protokollidega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Konventsioon jõustub Horvaatia suhtes selle kuu esimesel päeval, mis järgneb käesoleva otsuse avaldamise kuupäevale.
(1) 28. aprilli 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
(2) EÜT C 24, 23.1.1998, lk 2.
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Artikkel 2
Konventsiooni horvaadikeelne tekst (1) on autentne samadel tingimustel kui konventsiooni tekstid muudes keeltes.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. mai 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
K. H. D. M. DIJKHOFF

(1) Horvaadikeelne tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes (peatükk 19, köide 14, lk 156).

18.6.2016
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/980,
14. juuni 2016,
millega nimetatakse ametisse viis Bulgaaria Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liiget ja kuus
asendusliiget
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

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

Nõukogu võttis 26. jaanuaril 2015, 5. veebruaril 2015 ja 23. juunil 2015 vastu otsused (EL) 2015/116, (1) (EL)
2015/190 (2) ja (EL) 2015/994, (3) millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020.

(2)

Seoses Vladimir KISSIOVI, Krassimir KOSTOVI, Madzhid MANDADZHA, Krasimir MIREVI ja Detelina NIKOLOVA
ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud viis liikmekohta.

(3)

Seoses Stanislav BLAGOVI, Nikolay IVANOVI, Dimitranka KAMENOVA, Anastasiya MLADENOVA ja Emil NAIDENOVI
ametiaja lõppemisega on Regioonide Komitees vabanenud viis asendusliikme kohta.

(4)

Seoses Malina Edreva AUDOINI nimetamisega Regioonide Komitee liikmeks on Regioonide Komitees vabanenud
asendusliikme koht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2020 ametisse järgmised isikud:
a) liikmetena:
— Malina Edreva AUDOIN, Councillor, Sofia Municipal Council,
— Rumen Iliev GUNINSKI, Mayor of Pravets Municipality,
— Diana Dimitrova OVCHAROVA, Mayor of Ivaylovgrad Municipality,
— Stefan Nikolov RADEV, Mayor of Sliven Municipality,
— Nikolay Jordanov ZAYCHEV, Mayor of Peshtera Municipality,
ning
b) asendusliikmetena:
— Lyubka Veselinova ALEKSANDROVA, Mayor of Levski Municipality,
— Georgi Aleksandrov CHAKAROV, Mayor of Polski Trambesh Municipality,
(1) Nõukogu 26. jaanuari 2015. aasta otsus (EL) 2015/116 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 20, 27.1.2015, lk 42).
(2) Nõukogu 5. veebruari 2015. aasta otsus (EL) 2015/190 Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 31, 7.2.2015, lk 25).
(3) Nõukogu 23. juuni 2015. aasta otsus (EL) 2015/994, millega nimetatakse ametisse Regioonide Komitee liikmed ja asendusliikmed
ajavahemikuks 26. jaanuarist 2015 kuni 25. jaanuarini 2020 (ELT L 159, 25.6.2015, lk 70).
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— Dobromir Stoykov DOBREV, Mayor of Gorna Oryahovitsa Municipality,
— Emil Stanev KABAIVANOV, Mayor of Karlovo Municipality,
— Korneliya Dobreva MARINOVA, Mayor of Lovech Municipality,
— Georg Leonidov SPARTANSKI, Mayor of Pleven Municipality.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 14. juuni 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
A. G. KOENDERS

18.6.2016
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NÕUKOGU OTSUS (EU, Euratom) 2016/981,
16. juuni 2016,
millega nimetatakse ametisse kontrollikoja liige
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 286 lõiget 2,
võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a,
võttes arvesse Leedu Vabariigi ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)
ning arvestades järgmist:
(1)

Rasa BUDBERGYTĖ ametiaeg lõppes 6. mail 2016.

(2)

Seetõttu tuleks ametisse nimetada uus liige,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Rimantas ŠADŽIUS nimetatakse kontrollikoja liikmeks ajavahemikuks 16. juunist 2016 kuni 15. juunini 2022.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 16. juuni 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
L. F. ASSCHER

(1) 7. juuni 2016. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2016/982,
17. juuni 2016,
millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja
Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,
võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu võttis 23. juunil 2014 vastu otsuse 2014/386/ÜVJP (1).

(2)

Nõukogu ei tunnista Krimmi ega Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa Föderatsiooni poolt ja
mõistab selle jätkuvalt hukka ning on endiselt pühendunud oma mittetunnustamise poliitika täielikule
elluviimisele.

(3)

Otsuse 2014/386/ÜVJP läbivaatamine näitas, et piiravate meetmete kehtivust tuleks pikendada 23. juunini 2017.

(4)

Otsust 2014/386/ÜVJP tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2014/386/ÜVJP artikli 5 teine lõik asendatakse järgmisega:
„Käesolevat otsust kohaldatakse 23. juunini 2017.“
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. juuni 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
J. R. V. A. DIJSSELBLOEM

(1) Nõukogu 23. juuni 2014. aasta otsus 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule
annekteerimisele (ELT L 183, 24.6.2014, lk 70).
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