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MÄÄRUSED
NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1050,
24. juuni 2016,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja
tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Selleks et tagada teatavate liidus alatoodetud kaupade piisav ja järjepidev tarnimine ning et vältida teatavate
põllumajandus- ja tööstustoodete turu häireid, avati nõukogu määrusega (EL) nr 1388/2013 (1) nende toodete
ühepoolsed tariifikvoodid. Kõnealuste tariifikvootidega hõlmatud tooteid võib importida liitu vähendatud
tollimaksumääraga või nullmääraga. Eespool nimetatud põhjustel on vaja alates 1. juulist 2016 avada tollimaksu
nullmääraga tariifikvoot üheksa uue toote asjakohasele kogusele.

(2)

Teatavatel juhtudel tuleks olemasolevaid ühepoolseid liidu tariifikvoote kohandada. Selgitamise eesmärgil on vaja
muuta ühe toote kirjeldust. Ettevõtjate ja liidu huvides tuleb suurendada kolme teise toote kvoodi mahtu.

(3)

Ühe toote puhul tuleks liidu ühepoolne tariifikvoot sulgeda alates 1. juulist 2016, kuna liidu huvides ei ole
ühepoolse tariifikvoodi jõusse jätmine pärast seda kuupäeva.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1388/2013 vastavalt muuta.

(5)

Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatusi asjaomaste toodete tariifikvootide osas tuleks hakata kohaldama
alates 1. juulist 2016, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 1388/2013 lisa muudetakse järgmiselt:
1) käesoleva määruse I lisas esitatud tariifikvoodiread, mis kannavad järjekorranumbreid 09.2691, 09.2692, 09.2693,
09.2696, 09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 ja 09.2695, lisatakse määruse (EL) nr 1388/2013 lisa tabeli teises
veerus esitatud CN-koodide järjestuse alusel;
(1) Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad
ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 7/2010
(ELT L 354, 28.12.2013, lk 319).
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2) tariifikvoodiread, mis kannavad järjekorranumbreid 09.2637, 09.2703, 09.2683 ja 09.2659, asendatakse käesoleva
määruse II lisas sätestatud ridadega;
3) tariifikvoodirida järjekorranumbriga 09.2689 jäetakse välja;
4) esimene järelmärkus asendatakse järgmisega:
„(1) Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik) artiklile 254 (EÜT L 269, 10.10.2013, lk 1).“
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.
Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Luxembourg, 24. juuni 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
A. G. KOENDERS
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I LISA

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

Kvoodi tolli
maksumäär
(%)

1-(1-klorotsüklopropüül)etanoon
(CAS RN 63141-09-3)

1.7–31.12

400 tonni

0%

55

2-kloro-1-(1-klorotsüklopropüül)eta
noon (CAS RN 120983-72-4)

1.7–31.12

1 200 tonni

0%

ex 2930 90 99

28

Flubeendiamiid (ISO) (CAS RN
272451-65-7)

1.7–31.12

100 tonni

0%

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekaan-5-oliid (CAS RN 705-86-2)

1.7–31.12

2 430 kg

0%

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekaan-5-oliid (CAS RN 713-95-1)

1.7–31.12

2 080 kg

0%

09.2698

ex 3204 17 00

30

Värvaine C.I. Pigment Red 4
(CAS RN 2814-77-9) ja selle alusel
valmistised, mis sisaldavad värvainet
C.I. Pigment Red 4 vähemalt 60 %
massist

1.7–31.12

75 tonni

0%

09.2699

ex 8526 91 20

80

1.7–31.12.2016

500 000

0%

ex 8527 29 00

10

Integreeritud audiomoodul (IAM),
millel on digitaalne videoväljund
ühendamiseks
vedelkristallkuvari
puutetundliku ekraaniga, liidestatud
meediasuunitlusega
sõidukivõrgu
(Media Oriented Systems Transport,
MOST) kaudu, kasutab sides MOSTi
kõrgprotokolli ja on või ei ole varus
tatud järgmisega:

Jrk-nr

CN-kood

TARIC

09.2691

ex 2914 70 00

45

09.2692

ex 2914 70 00

09.2693

Kauba kirjeldus

— trükkmoodul, millel on globaalse
positsioneerimissüsteemi
(GPS)
vastuvõtja, güroskoop ja liiklus
teabekanali (Traffic Message Chan
nel, TMC) tuuner,
— kõvakettaajam, mis võimaldab ka
sutada mitut kaarti,
— kõrglahutusega (HD) raadio,
— kõnetuvastussüsteem,
— CD- ja DVD-draiv,
ning millel on
— Bluetooth-, MP3- ja USB-sisendiga
ühenduvus,
— pinge 10–16 V,
kasutatakse gruppi 87 kuuluvate sõi
dukite valmistamisel (1)
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Jrk-nr

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

Kvoodi tolli
maksumäär
(%)

09.2694

ex 8714 10 90

30

Alumiiniumisulamist kahvli kinnitus
klambrid, katted, sillad ja kinnitusde
tailid, mida kasutatakse mootorrataste
valmistamiseks

1.7–31.12

500 000 tükki

0%

09.2695

ex 8714 10 90

40

Standardi ISO P2054 kohasest pul
berterasest juhtraua amortisaatorid,
mida kasutatakse mootorrataste val
mistamiseks

1.7–31.12

1 000 000 tük
ki

0%

II LISA

Jrk-nr

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Kvoodi kehtivusaeg

Kvoodi maht

Kvoodi tolli
maksumäär
(%)

09.2637

ex 0710 40 00

20

1.1.–31.12

550 tonni

0 % (3)

ex 2005 80 00

30

Suhkrumaisi (Zea Mays Saccharata)
tõlvikud, ka tükkideks lõigatud, läbi
mõõduga 10–20 mm, kasutatakse
toiduainetööstuse toodete valmistami
seks muuks töötluseks kui lihtne üm
berpakendamine (1) (2)

9.2703

ex 2825 30 00

10

Vanaadiumoksiidid ja -hüdroksiidid,
mis on mõeldud ainult sulamite val
mistamiseks (1)

1.1.–31.12

20 000 tonni

0%

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kaltsiumatsetüülatsetonaat (CAS RN
19372-44-2), kasutatakse tableti vor
mis stabilisaatorsüsteemide valmista
miseks (1)

1.1.–31.12

150 tonni

0%

09.2659

ex 3802 90 00

19

Kaltsineeritud soodaga läbikuumuta
tud diatomiit

1.1.–31.12

35 000 tonni

0%
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NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/1051,
24. juuni 2016,
millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja
tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Liidu huvides on peatada täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine 140 toote puhul,
mis ei ole praegu loetletud nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 (1) lisas.

(2)

Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist kuue toote puhul, mis
on praegu loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas.

(3)

Et võtta arvesse tehnilist tootearendust, majandussuundumusi turul ja klassifikatsiooni täiendavat uurimist ning et
teha keelelisi kohandamisi, on vaja muuta määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetletud 46 peatamise tingimusi.
Muudetud tingimused on seotud tootekirjelduse, klassifikatsiooni, tollimaksumäära või eesmärgipärase kasutuse
nõude muutmisega. Peatamised, mille puhul on vaja teha muudatusi, tuleks jätta välja määruse (EL)
nr 1387/2013 lisas esitatud peatamiste loetelust ja muudetud peatamised tuleks lisada kõnealusesse loetellu.

(4)

Selguse huvides tuleks jätta välja järelmärkus, mis tähistab määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetletud uut meedet
või muudetud tingimustega meedet, ja käesoleva määrusega muudetud kanded tuleks tähistada tärniga.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1387/2013 vastavalt muuta.

(6)

Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatusi asjaomaste toodetega seotud peatamise osas tuleks hakata
kohaldama alates 1. juulist 2016, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata. Et asjakohaselt tagada TARICkoodi 7616 99 10 30 alla klassifitseeritud peatamise kohast soodustust, tuleks lisatud uut TARIC-koodi
8708 99 97 50 kohaldada alates 1. jaanuarist 2016,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse järgmiselt:
1) käesoleva määruse I lisas loetletud toodete read lisatakse määruse (EL) nr 1387/2013 lisa tabeli esimeses veerus
esitatud CN-koodide järjestuse alusel;
2) jäetakse välja selliste toodete read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse II lisas;
3) esimene järelmärkus asendatakse järgmisega:
„(1) Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu
tolliseadustik) artiklile 254 (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).“;
(1) Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele
kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011
(ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).
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4) neljas järelmärkus asendatakse järgmisega:
„(4) Käesoleva tollitariifi peatamisega hõlmatud kaupade impordi järelevalve kehtestatakse kooskõlas komisjoni
24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklitega 55 ja 56, millega nähakse ette Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete
üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).“;
5) seitsmes järelmärkus jäetakse välja;
6) lisatakse järgmine tärniga järelmärkus:
„* Sellise määruse (EL) nr 1344/2011 lisas oleva tootega seotud tollimaksu peatamine, mille CN- või TARIC-koodi
või kauba kirjeldust on käesoleva määrusega muudetud.“
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.
Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2016.
TARIC-koodi „ex 8708 99 97 50“ kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Luxembourg, 24. juuni 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
A. G. KOENDERS
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I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 1512 19 10

10

Rafineeritud safloorõli (Safloröl, CAS RN 8001-23-8),
mida kasutatakse järgmiste ainete tootmisel:

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

0 % (3)

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2016

— rubriigi 3823 konjugeeritud linoolhape või
— rubriigi 2916 linoolhappe etüül- või metüülest
rid (1)

*ex 2008 99 91

20

*ex 2009 89 99

96

Hiina alss (Eleocharis dulcis või Eleocharis tuberosa) koo
ritud, pestud, blanšeeritud, jahutatud ja eraldi kiirkül
mutatud, toiduainete valmistamiseks muu töötlusega
kui lihtne ümberpakkimine (1) (2)

Kookosmahl
— kääritamata,
— ilma piirituse- ja suhkrulisandita ning
— kontaktpakendites mahuga 50 l ja rohkem (2)

*ex 2106 10 20

30

Sojavalgu isolaadil põhinev valmistis, mis sisaldab
6,6–8,6 massiprotsenti kaltsiumfosfaati

0%

—

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Metalne liitium puhtusega vähemalt 98,8 massiprot
senti (CAS RN 7439-93-2)

0%

—

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfne ränidioksiid (CAS RN 60676-86-0)

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— pulbrina,
— puhtusega vähemalt 99,7 massiprotsenti,
— graanulite mediaansuurusega 0,7–2,1 µm,
— mille osakestest 70 % on läbimõõduga kuni 3 µm

ex 2818 30 00

20

Alumiiniumhüdroksiid (CAS RN 21645-51-2)
— pulbrina,
— puhtusega vähemalt 99,5 massiprotsenti,
— mille lagunemispunkt on vähemalt 263 °C,
— osakeste suurusega 4 µm (± 1 µm),
— Na2O kogusisaldusega kuni 0,06 massiprotsenti
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Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Vask(II)oksiid (CAS RN 1317-38-0) osakeste suuru
sega kuni 100 nm

0%

—

31.12.2020

30

Tsirkoonium(IV)hüdroksiidkarbonaat
(CAS
RN
57219-64-4 või 37356-18-6) puhtusega vähemalt
96 massiprotsenti

0%

—

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-perfluoroheksaan (CAS RN 355-37-3)

0%

—

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-bromo-5-jodobenseenmetanool (CAS RN 94652530-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-trifluorofenool (CAS RN 99627-05-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-fluorofenool (CAS RN 371-41-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-etoksü-2,3-difluorobenseen
07-6)

121219-

0%

—

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-butoksü-2,3-difluorobenseen (CAS RN 13623966-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-propoksüpropaan-2-ool (CAS RN 1569-01-3)

0%

—

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoksü-2,2-difluoroetanool (CAS RN 148992-43-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-hüdroksü-3,4-dihüdro-1(2H)-naftalenoon (CAS RN
22009-38-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-etüül-2-metüülbutaanhape (CAS RN 19889-37-3)

0%

—

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Allüülmetakrülaat (CAS RN 96-05-9) ja selle isomee
rid puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti ning, mis
sisaldavad vähemalt:

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2018

0%

—

31.12.2020

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 2825 50 00

30

*ex 2836 99 17

(CAS

RN

— 0,01–0,02 % allüülalkoholi (CAS RN 107-18-6),
— 0,01–0,1 % metakrüülhapet (CAS RN 79-41-4)
ning
— 0,5–1 % 4-metoksüfenooli (CAS RN 150-76-5) (1)
*ex 2916 39 90

20

3,5-diklorobensoüülkloriid (CAS RN 2905-62-6)

ex 2916 39 90

41

4-bromo-2,6-difluorobensoüülkloriid
497181-19-8)

ex 2916 39 90

51

3-kloro-2-fluorobensoehape (CAS RN 161957-55-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-fenüülvõihape (CAS RN 90-27-7)

0%

—

31.12.2020

(CAS

RN

30.6.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/9

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Naftaleen-1,8-dikarboksüülanhüdriid (CAS RN 8184-5)

0%

—

31.12.2020

35

1-metüül-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-metoksü-2-metüülbensoüülkloriid (CAS RN 2448791-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etüül-2-hüdroksü-2-(4-fenoksüfenüül)propanaat (CAS
RN 132584-17-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-diisopropüülaniliin (CAS RN 24544-04-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(dimetüülamino)etoksü]etanool (CAS RN 170462-7)

0%

—

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifeen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) puhtusega
vähemalt 97 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(dimetüülamino)-1-(1-naftalenüül)-1-propanoon)ve
sinikkloriid (CAS RN 5409-58-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-kloro-2-(metüülamino)bensofenoon
1022-13-5)

RN

0%

—

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vesilahus, mis sisaldab vähemalt 40 massiprotsenti
naatriummetüülaminoatsetaati (CAS RN 4316-73-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-fenüületaanamiin-(S)-2-(((1R,2R)-2-allüültsüklo
propoksü)karbonüülamino)-3,3-dimetüülbutanaat
(CUS 0143288-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-klorobensamiid (CAS RN 609-66-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dikloro-5-fluoro[1,1′-bifenüül]-2-üül)-atsee
tamiid (CAS RN 877179-03-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Tsüanoäädikhape (CAS RN 372-09-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Tsüpermetriin (ISO) koos selle stereoisomeeridega
(CAS RN 52315-07-8), puhtusega vähemalt 90 massi
protsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuroon (ISO) (CAS RN 3060-89-7) puhtu
sega vähemalt 98 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 2917 39 95

25

ex 2917 39 95

(CAS

L 173/10

ET

Euroopa Liidu Teataja

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

N-(2-metüülsulfinüül-1,1-dimetüületüül)-N′-{2-me
tüül-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometüül)etüül]fe
nüül}ftaalamiid (CAS RN 371771-07-2)

0%

—

31.12.2020

22

Tembotrioon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) puhtu
sega vähemalt 94,5 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpeet (ISO) (CAS RN 133-07-3) puhtusega vähemalt
97,5 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-kloro-2-fluoro-3-metoksüfenüülboorhape (CAS RN
944129-07-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Kloroetenüüldimetüülsilaan (CAS RN 1719-58-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tert-butüülfenüül)jodooniumheksafluorofosfaat
(CAS RN 61358-25-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimetüültinadioleaat (CAS RN 3865-34-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-propüülfenüül)boorhape (CAS RN 134150-01-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahüdrofuraanboraan (CAS RN 14044-65-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-dimetüül-3,5,8-trioksabitsüklo[5,1,0]oktaan (CAS
RN 57280-22-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-aminohüdantoiinvesinikkloriid (CAS RN 282756-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-tert-butüül 2-(5-bromo-1H-imidasool-2-üül)pürro
lidiin-1-karboksülaat (CAS RN 1007882-59-8)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metüül-(1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-fenüületüül]-2-asabi
tsüklo[2.2.1]hept-5-een-3-karboksülaat (CAS RN
130194-96-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-dimetüül-1-(fenüülmetüül)-3-piperidiinamiinvesi
nikkloriid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metüül-(2S,5R)-5-[(bensüüloksü)amino]piperidiin-2karboksülaatdivesinikkloriid (CAS RN 1501976-34-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-dimetüülpüridiin (CAS RN 591-22-0)

0%

—

31.12.2020

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 2930 90 99

19

ex 2930 90 99

30.6.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/11

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Metüülnikotinaat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0%

—

31.12.2020

23

2-kloro-3-tsüanopüridiin (CAS RN 6602-54-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(hüdrasinüülmetüül)fenüül]-püridiindivesinikklo
riid (CAS RN 1802485-62-6)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-tsüklopropüül-6,7,8-trifluoro-1,4-dihüdro-4-okso3-kinoliinkarboksüülhape (CAS RN 94695-52-0)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-metüül-3-fenüülpiperasiin (CAS RN 5271-27-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihüdropürimidiin-4-üül)bensamiid
(CAS RN 26661-13-2)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribusiin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) puhtusega
vähemalt 93 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Bensoguaanamiin (CAS RN 91-76-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Püridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) puhtusega vähe
malt 90 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrasoon-etüül (ISO) (CAS RN 128639-02-1)
puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(bis(dimetüülamino)metüleen)-1H-[1,2,3]triasolo
[4,5-b]püridiinium-3-oksiidheksafluorofosfaat(V)
(CAS RN 148893-10-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-metüül4-(3-(1,1-difluorobut-3-enüül)-7metoksükinoksaliin-2-üüloksü)-3-etüülpürrolidiin-2karboksülaat
4-metüülbenseensulfonaat
(CUS
0143289-9)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-fluorofenüül)-1-(1-metüületüül)-1H-indool-2üül]-(E)-2-propenaal (CAS RN 93957-50-7)

0%

—

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenool (ISO) (CAS RN 55219-65-3) puhtusega
vähemalt 97 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oksadiasoon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) puhtusega
vähemalt 95 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomasoon (ISO) (CAS RN 81777-89-1) puhtusega
vähemalt 96 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

CN-kood

TARIC

ex 2933 39 99

19

ex 2933 39 99

Kauba kirjeldus

L 173/12

Euroopa Liidu Teataja

ET

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

11-[4-(2-kloro-etüül)-1-piperasinüül]dibenso(b,f)(1,4)
tiasepiin (CAS RN 352232-17-8)

0%

—

31.12.2020

42

1-(morfoliin-4-üül)prop-2-een-1-oon (CAS RN 511712-4)

0%

—

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonasool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) puhtu
sega vähemalt 92 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-amino-2-(difluorometüül)-N-(1-metüültsü
klopropüülsulfonüül)tsüklopropaankarboksamiidvesi
nikkloriid (CUS 0143290-2) (5)

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoksükarbasoon-naatrium
(ISO)
(CAS
RN
181274-15-7) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-tolueensulfonüül)-N′-(3-(p-tolueensulfonüüloksü)
fenüül)karbamiid (CAS RN 232938-43-1)

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenüülkarbamoüül)amino]fenüül}benseensul
foonamiid (CAS RN 215917-77-4)

0%

—

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-metüültsüklopropaan-1-sulfoonamiid
669008-26-8)

RN

0%

—

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flasasulfuroon (ISO) (CAS RN 104040-78-0) puhtu
sega vähemalt 94 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

*ex 3201 90 90

40

0%

—

31.12.2020

ex 3202 90 00

10

Mearnsi akaatsia ekstrakti, ammooniumkloriidi ja
formaldehüüdi reaktsiooni saadus (CAS RN 8502952-3)

ex 3204 17 00

16

Värvaine C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5)
ja selle baasil valmistised, milles värvaine C.I. Pigment
Red 49:2 sisaldus on vähemalt 60 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

*ex 3212 10 00

10

Metalliseeritud kile, mida iseloomustab järgmine:

0%

—

31.12.2019

ex 7607 20 90

30

ex 7616 99 90

25

— koosneb vähemalt kaheksast kihist alumiiniumist
puhtusega 99,8 % massist või rohkem (CAS RN
7429-90-5);

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 2934 99 90

39

4-(oksiraan-2-üülmetoksü)-9H-karbasool
51997-51-4)

ex 2934 99 90

41

ex 2934 99 90

(CAS

(CAS

RN

— optilise tihedusega kuni 3,0 ühe alumiiniumikihi
kohta;
— iga alumiiniumikiht on teistest eraldatud vaiguki
higa;
— PET-kandjal ning
— kuni 50 000 m rullides

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 173/13

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Kreatiinamidinohüdrolaas (CAS RN 37340-58-2)

0%

—

31.12.2020

30

Kõrgtrükiplaat ajalehepaberile trükkimiseks, vähemalt
0,15 mm, kuid mitte üle 0,8 mm paksuse fotopolü
meerikihiga kaetud metallalusel, pealt eemaldatava
kaitsekilega katmata, kogupaksusega kuni 1 mm

0%

—

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Aktiivsöe ja polüetüleeni segu pulbrina

0%

—

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankotseeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), imporditud
kontaktpakendites netomassiga vähemalt 500 kg (2)

0%

—

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Dispergent, mis sisaldab:

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

CN-kood

TARIC

ex 3507 90 90

20

*ex 3701 30 00

Kauba kirjeldus

— polüisobutenüülmerevaikhappe ja pentaerütritooli
estreid (CAS RN 103650-95-9),
— üle 35 massiprotsendi, kuid mitte üle 55 massi
protsendi mineraalõlisid ning
— mille kloorisisaldus on kuni 0,05 massiprotsenti,
kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistami
seks (1)

ex 3811 21 00

14

Dispergent:
— sisaldab polüisobuteensuktsiinimiidi, mis saadakse
polüetüleenpolüamiinide ja polüisobutenüülsukt
siinanhüdriidi (CAS RN 147880-09-9) reaktsiooni
saadustest,
— sisaldab üle 35 massiprotsendi, kuid mitte üle
55 massiprotsendi mineraalõlisid,
— kloorisisaldusega mitte üle 0,05 massiprotsendi,
— mille summaarne leelisarv on alla 15,
kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistami
seks (1)

ex 3811 21 00

16

Detergent, mis sisaldab järgmist:
— beeta-aminokarbonüülalküülfenooli kaltsiumisool
(alküülfenoolist Mannichi reaktsiooniga saadud
alus),
— üle 40, kuid mitte üle 60 massiprotsendi mineraa
lõlisid, ning
— mille summaarne leelisarv on üle 120,
kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistami
seks (1)

L 173/14

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

ex 3811 21 00

18

Kauba kirjeldus

Detergent, mis sisaldab:

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

— pika ahelaga alküültolueenkaltsiumsulfonaate,
— üle 30 massiprotsendi, kuid mitte üle 50 massi
protsendi mineraalõlisid ning
— mille summaarne leelisarv on üle 310, kuid al
la 340,
kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistami
seks (1)

ex 3824 90 92

21

2-kloro-5-(klorometüül)-püridiini (CAS RN 7025818-3) lahus tolueenis

0%

—

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vesilahus, mille koostis massiprotsentides on järg
mine:

0%

—

31.12.2020

— 38–42 massiprotsenti 2-(3-kloro-5-(trifluorome
tüül)püridiin-2-üül)etaanamiini (CAS RN 65806644-5),
— 21–25 massiprotsenti väävelhapet (CAS RN
7664-93-9) ja
— 1–2,9 massiprotsenti metanooli (CAS RN 6756-1)

ex 3824 90 92

23

Titaan(IV)butüülfosfatokompleksid (CAS RN 10903778-7), lahustatud etanoolis ja propaan-2-oolis

0%

—

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Lineaarne madaltihe polüetüleen (LLDPE) (CAS RN
9002-88-4) pulbrina:

0%

m3

31.12.2018

0%

m3

31.12.2020

— mis sisaldab kuni 5 massiprotsenti komonomeeri,
— sulavoolamiskiirusega vahemikus 15–60 g/10 min
ning
— tihedusega 0,922–0,928 g/cm3

ex 3901 90 90

53

Etüleeni ja akrüülhappe kopolümeer (CAS RN 901077-9)
— akrüülhappe sisaldusega 18,5–49,5 massiprotsenti
(ASTM D4094) ja
— sulavoolamiskiirusega 14 g/10 min (MFR 125 °C/
2,16 kg, ASTM D1238) või rohkem

30.6.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 3901 90 90

57

Okteen-LLDPE (lineaarne madaltihe polüetüleen) graa
nulitena; kasutatakse paindlike toidupakkekilede koek
strusiooniprotsessis:

L 173/15

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

m3

31.12.2020

0%

m3

31.12.2020

0%

m3

31.12.2018

— sisaldab 10–20 massiprotsenti okteeni,
— sulavoolamiskiirusega vahemikus 9,0–10,0 g/
10 min (meetodil ASTM D1238 10,0/2,16),
— sulavoolavusindeksiga (190 °C/2,16 kg) vahemi
kus 0,4–0,6 g/10 min,
— tihedusega (meetodil ASTM D4703) 0,909–
0,913 g/cm3,
— mille geeljas pind 24,6 cm3 kohta ei ületa
20 mm2 ning
— mille antioksüdantide tase ei ületa 240 ppm

ex 3901 90 90

63

Okteen-LLDPE (lineaarne madaltihe polüetüleen), too
detud Ziegler-Natta katalüsaatori kasutamisega, graa
nulitena:
— sisaldab üle 10 massiprotsendi, kuid mitte üle
20 massiprotsenti komonomeeri,
— sulavoolamiskiirusega (MFR 190 °C/2,16 kg) vahe
mikus 0,7–0,9 g/10 min ning
— tihedusega (meetodil ASTM D4703) 0,911–
0,913 g/cm3,
kasutatakse paindlike toidupakkekilede koekstrusioo
niprotsessis (1)

*ex 3901 90 90

65

Lineaarne madaltihe polüetüleen (LLDPE) (CAS RN
9002-88-4) pulbrina:
— sisaldab üle 5 massiprotsendi, kuid mitte üle
8 massiprotsendi komonomeeri,
— sulavoolamiskiirusega vahemikus 15–60 g/10 min
ning
— tihedusega 0,922–0,928 g/cm3

*ex 3901 90 90

67

Üksnes etüleeni ja metakrüülhappe monomeeridest
valmistatud kopolümeer, milles metakrüülhappe sisal
dus on vähemalt 11 massiprotsenti

0%

—

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolümeer graanulite kujul, mis sisaldab:

0%

m3

31.12.2020

— 74 (± 4) massiprotsenti stüreeni,
— 24 (± 2) massiprotsenti N-butüülakrülaati ja
— 0,01–2 massiprotsenti metakrüülhapet

L 173/16

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

ex 3903 90 90

70

Kauba kirjeldus

Kopolümeer graanulite kujul, mis sisaldab:

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

m3

31.12.2020

— 75 (± 7) massiprotsenti stüreeni ja
— 25 (± 7) massiprotsenti metüülmetakrülaati

ex 3907 10 00

10

Trioksaan-oksiraan-kopolümeeri ja polütetrafluoroe
tüleeni segu

0%

—

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polüoksümetüleen atsetüüllõpprühmadega, mis sisal
dab polümetüülsiloksaani ning tereftaalhappe ja
1,4-fenüüldiamiini kopolümeeri kiude

0%

—

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoksüvaik, halogeenivaba

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— sisaldab tahke aine sisalduse põhjal rohkem kui
2 massiprotsenti fosforit, mis on keemiliselt seo
tud epoksüvaiguga,
— ei sisalda hüdrolüüsitavaid kloriide või sisaldab
neid alla 300 ppm ning
— sisaldab lahusteid,
kasutatakse trükkplaatide tootmisel kasutatavate eel
vormlehtede või rullide valmistamiseks (1)

ex 3907 30 00

25

Epoksüvaik
— sisaldab vähemalt 21 massiprotsenti broomi,
— ei sisalda hüdrolüüsitavaid kloriide või sisaldab
neid alla 500 ppm ning
— sisaldab lahusteid

*ex 3907 40 00

35

α-fenoksükarbonüül-ω-fenoksüpolü[oksü(2,6-di
bromo-1,4-fenüleen)isopropülideen(3,5-dibromo-1,4fenüleen)oksükarbonüül](CAS RN 94334-64-2)

0%

—

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetüülmetüül(propüül(polüpropüleenoksiid))silok
saan (CAS RN 68957-00-6), trimetüülsiloksü-lõpp
rühmadega

0%

—

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Peegeldav kile, mis koosneb järgmisest:

0%

—

31.12.2020

— akrüülvaigukiht, millel on ühel pool andmete võlt
simise, muutmise või asendamise või reprodutsee
rimise vastane märgistus või ametlik märge ette
nähtud kasutamise kohta,
— sissesurutud klaaskuulikestega akrüülvaigukiht,
— akrüülvaigukiht, mida on kõvendatud melamiiniga
ristsidumise teel,
— metallikiht,
— akrüülliim ja
— eemaldatav kile

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 3919 10 80

73

ex 3919 90 00

50

Isekleepuv peegeldav kile (võib olla segmenteeritud
tükkidena)

L 173/17

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2018

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2019

0%

—

31.12.2018

— võib sisaldada vesimärki,
— võib olla kleepkilega, mille ühel küljel on liimaine;
peegeldav kile koosneb järgmisest:
— akrüül- või vinüülpolümeerikiht,
— polü(metüülmetakrülaadi)- või polükarbonaadi
kiht, mis sisaldab mikroprismasid,
— metalliseeritud kiht,
— adhesiivleht,
— eemaldatav kile,
— täiendava polüestrikihiga või ilma

ex 3919 90 00

52

Valge polüolefiinteip, mis koosneb järgmistest kihti
dest sellises järjekorras:
— sünteeskautšukil põhinev liimaine kiht paksusega
8–17 μm,
— polüolefiinkiht paksusega 28–40 μm ning
— silikooni mitte sisaldav eemaldatav kiht paksusega
alla 1 µm

*ex 3919 90 00

54

Polü(vinüülkloriid)kile, mis võib ühelt küljelt olla kae
tud polümeerikihiga ning millel on
— akrüülliim nakkejõuga vähemalt 70 N/m, mis
võib kiiritamisel väheneda,
— ilma eemaldatava kileta vähemalt 78 µm üldpak
sus ja
— eemaldatav kile, millel võivad olla lapikud kerad
ning mis võib ühelt küljelt olla reljeefse mustriga

*ex 3920 20 29

60

Üheteljeliselt orienteeritud kolme- või neljakihiline
kile kogupaksusega mitte üle 75 μm, mille iga kiht si
saldab polüpropüleeni ja polüetüleeni segu ning mille
sisemine kiht võib sisaldada titaandioksiidi ning mille:
— tõmbetugevus valmistussuunas on 120–270 MPa,
— tõmbetugevus ristsuunas on 10–40 MPa,
— määratuna ASTMi katsemeetodi D882/ISO 527-3
järgi

L 173/18

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 3920 20 29

70

Üheteljeliselt orienteeritud kolmekihiline kile, mille
iga kiht koosneb polüpropüleeni ning etüleeni ja vi
nüülatsetaadi kopolümeeri segust ning mille sisemine
kiht võib sisaldada titaandioksiidi

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2019

— paksusega 55–97 μm,
— tõmbemooduliga valmistussuunas 0,30–1,45 GPa,
tõmbemooduliga ristsuunas 0,20–0,70 GPa

*ex 3920 99 59

65

Vinüülalkoholi kopolümeerist kile, külmas vees lahus
tuv, paksusega vähemalt 34 µm, kuid mitte üle
90 µm, tõmbetugevusega vähemalt 20 Mpa, kuid
mitte üle 55 MPa ning murdevenivusega vähemalt
250 %, kuid mitte üle 900 %

0%

—

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Läbipaistev mikropoorne kile akrüülhappega poogitud
polüetüleenist, rullides:

0%

—

31.12.2020

— laiusega 98–170 mm,
— paksusega 15–36 µm,
kasutatakse leelisaku separaatorite valmistamiseks

ex 3921 90 55

50

Klaaskiududega tugevdatud kile, mis on valmistatud
reaktsioonivõimelisest halogeenivabast epoksüvaigust
ning mis sisaldab kõvendit, lisaaineid ja anorgaanilisi
täiteaineid ning mida kasutatakse pooljuhtsüsteemide
kapseldamiseks (1)

0%

m2

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Vulkaniseeritud kummist (etüleeni-propüleendieeni
monomeerid) tihend materjali lubatava väljatõrjumi
sega vormipoolte ühenduspraost kuni 0,25 mm, rist
külikukujuline:

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— pikkusega 72–825 mm,
— laiusega 18–155 mm

ex 4104 41 51

10

Rääs-formaldehüüdpargiga seebunahk või seebu hü
briidliikide nahk ühiku pinnaga üle 2,6 m2 ja turja
kühmu auguga 450 – 2 850 cm2; kasutatakse moo
torsõidukite istmekatete toormaterjali tootmiseks (1)

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 173/19

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Biolagunev (norm EN 14995) monokiud joontihedu
sega kuni 33 dtex, mis sisaldab vähemalt 98 massi
protsenti polülaktiidi (PLA); kasutatakse filtririide val
mistamiseks toiduainetööstuse jaoks (1)

0%

—

31.12.2020

Kettad

0%

p/st

31.12.2019

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 5403 39 00

10

*ex 6804 21 00

20

— metalli-, keraamilise või plastisulamiga aglomeeri
tud tehisteemantidest,
— iseterituvad tänu teemantide pidevale eraldumi
sele,
— sobivad pooljuhtplaatide abrasiivlõikuseks,
— keskel võib olla auk,
— tugikonstruktsioonil või mitte,
— massiga kuni 377 g ühiku kohta ja
— välisläbimõõduga kuni 206 mm

*ex 6813 89 00

20

Hõõrdematerjal paksusega alla 20 mm, katmata, ka
sutatakse hõõrdedetailide valmistamiseks (1)

0%

—

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrokroomne isetumenev salongi tahavaatepeegel,
mis koosneb järgmisest:

0%

—

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2019

— peeglitugi,
— plastist ümbris,
— integraalskeem,
kasutatakse rubriigi 87 mootorsõidukite valmistami
sel (1)

*ex 7616 99 10

30

Alumiiniumist mootorikandur järgmiste mõõtmetega:

ex 8708 99 97

50

— kõrgus 10–200 mm
— laius 10–200 mm
— pikkus 10–200 mm
vähemalt kahe alumiiniumisulamist (ENAC-46100 või
ENAC-42100; standard EN:1706) kinnitusavaga,
mille:
— sisemine poori suurus ei ületa 1 mm,
— välimine poori suurus ei ületa 2 mm,
— Rockwelli kõvadus vähemalt HRB 10
ja mida kasutatakse mootorsõidukite mootorite ved
rustuse valmistamiseks

L 173/20

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

ex 8108 20 00

40

Kauba kirjeldus

Titaanisulamist valuplokk

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— kõrgusega vähemalt 17,8 cm, pikkusega vähemalt
180 cm ja laiusega vähemalt 48,3 cm,
— massiga vähemalt 680 kg,
mis sisaldab järgmisi legeerivaid elemente:
— 3–6 massiprotsenti alumiiniumi,
— 2,5–5 massiprotsenti tina,
— 2,5–4,5 massiprotsenti tsirkooniumi,
— 0,2–1 massiprotsenti nioobiumi,
— 0,1–1 massiprotsenti molübdeeni,
— 0,1–0,5 massiprotsenti räni

ex 8108 20 00

50

Titaanisulamist valuplokk
— kõrgusega vähemalt 17,8 cm, pikkusega vähemalt
180 cm ja laiusega vähemalt 48,3 cm,
— massiga vähemalt 680 kg,
mis sisaldab järgmisi legeerivaid elemente:
— 3–7 massiprotsenti alumiiniumi,
— 1–5 massiprotsenti tina,
— 3–5 massiprotsenti tsinki,
— 4–8 massiprotsenti molübdeeni

ex 8108 20 00

60

Titaanisulamist valuplokk,
— mille läbimõõt on vähemalt 63,5 cm ja pikkus vä
hemalt 450 cm,
— massiga vähemalt 6 350 kg,
mis sisaldab järgmisi legeerivaid elemente:
— 5,5–6,7 massiprotsenti alumiiniumi,
— 3,7–4,9 massiprotsenti vanaadiumi

ex 8113 00 90

20

Alumiiniumränikarbiidi (AISiC) komposiitmaterjalist
valmistatud kuubikujuline vahepuks, kasutatakse iso
leeritud paisuga bipolaartransistor-moodulites (IGBTmoodulid)

0%

—

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Rullikud:

0%

p/st

31.12.2020

— välisläbimõõduga 21–23 mm,
— laiusega koos kruviga 19–23 mm,
— U-kujulise plastist välisrõngaga,
— koostekruviga, mille suurus vastab siseläbimõõ
dule ja mida kasutatakse siserõngana

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 173/21

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Neljataktilised bensiinimootorid silindrite töömahuga
kuni 250 cm3, mida kasutatakse rubriikide 8432,
8433, 8436 ja 8508 aiatöömasinate valmistamisel (1)

0%

—

31.12.2016

0%

—

31.12.2017

30

Neljasilindriline neljataktiline vedelikjahutusega diisel
mootor

50

— silindri töömahuga kuni 3 850 cm3 ja

0%

p/st

31.12.2020

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45
ex 8408 90 47

— nimivõimsusega 15–85 kW,
kasutamiseks rubriigi 8427 sõidukite valmistamisel (1)

ex 8415 90 00

30

Teisaldatav liideseplokiga kuivatusfilter, valmistatud
alumiiniumist kaarkeevituse teel, sisaldab polüamiidist
ja keraamilisi elemente:
— pikkusega 166 mm (+/– 1 mm),
— läbimõõduga 70 mm (+/– 1 mm),
— sisemise mahutavusega vähemalt 280 cm3,
— vee neeldumisvõimega vähemalt 17 g ning
— sisemise puhtusega, mis on väljendatud lubatud li
sandite kogusena, kuni 0,9 mg/dm2,
kasutatakse autode kliimaseadmetes

ex 8415 90 00

40

Gaasjoodetud alumiiniumplokk ekstrudeeritud painu
tatud klemmijuhtmetega; kasutatakse autode kliima
seadmes

0%

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Teisaldatav kuivatusfilter, valmistatud alumiiniumist
kaarkeevituse teel, polüamiidist ja keraamiliste ele
mentidega:

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

— pikkusega 291 mm (+/– 1 mm),
— läbimõõduga 32 mm (+/– 1 mm),
— filtrielementide pikkusega kuni 0,2 mm ja paksu
sega kuni 0,06 mm,
— tahkete osakeste läbimõõduga kuni 0,06 mm,
kasutatakse autode kliimaseadmetes

ex 8436 99 00

10

Osa, mis sisaldab järgmist:
— ühefaasiline vahelduvvoolumootor,
— planetaarmehhanism,
— lõiketera,
ning võib sisaldada järgmist:
— kondensaator,
— keermestatud poldiga kinnitatud osa,
kasutatakse aiapidamises kasutatavates purustajates (1)

L 173/22

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

*ex 8479 89 97

15

Kauba kirjeldus

Bioreaktor farmatseutilise rakukultuuri jaoks

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

p/st

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2019

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— 316L tüüpi roostevabast austeniitterasest sisepin
naga,
— töömahuga 50 l, 500 l, 3 000 l, 5 000 l,
10 000 l või 15 000 l,
— võib olla varustatud kohapeal puhastamise süstee
miga ja/või spetsiaalse paarisanumaga kultuuri
hoidmiseks

*ex 8482 10 10

30

Kuullaagrid:

ex 8482 10 90

20

— siseläbimõõduga vähemalt 3 mm,
— välisläbimõõduga kuni 100 mm,
— laiusega kuni 40 mm,
— võivad olla varustatud tolmukaitsega,
kasutatakse mootorite rihmülekandega rooliajamite,
elektriliste võimendiga roolisüsteemide või roolisead
mete valmistamisel (1)

ex 8501 10 10

20

Nõudepesumasina sünkroonmootor veevoolu kont
rollmehhanismiga:
— pikkusega ilma teljeta 24 mm (+/– 0,3 mm),
— läbimõõduga 49,3 mm (+/– 0,3 mm),
— nimipingega 220–240 V AC,
— nimisagedusega 50–60 Hz,
— sisendvõimsusega kuni 4 W,
— pöörlemiskiirusega 4–4,8 pööret minutis,
— väljundpöördemomendiga kuni 10 kgf/cm

ex 8501 10 99

55

Elektriline turbolaadija ajam
— alalisvoolumootoriga, mille väljundvõimsus on
10–15 W,
— sisseehitatud käigumehhanismiga,
— (tõmbe)jõuga vähemalt 250 N 160 °C-ni kõrgen
datud ümbritseval temperatuuril,
— (tõmbe)jõuga vähemalt 250 N töökäigu igas asen
dis,
— töökäiguga 15–20 mm,
— pardadiagnostika liidesega või ilma

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

ex 8501 10 99

57

Kauba kirjeldus

Alalisvoolumootor

L 173/23

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2020

— rootori kiirusega kuni 6 500 pööret minutis koor
museta olekus,
— nimipingega 12,0 V (+/– 0,1),
— määratud temperatuurivahemikuga – 40 kuni
+ 165 °C,
— ühendava hammasrattaga või ilma,
— mootoriliidesega või ilma

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

Autotööstuses kasutusvalmis harjadeta püsiergutusega
alalisvoolumootor:
— ettenähtud pöörlemiskiirusega kuni 4 000 rpm,
— väljundvõimsusega 400 W – 1,3 kW (12 V juu
res),
— ääriku läbimõõduga 90–150 mm,
— pikkusega kuni 190 mm, mõõdetuna võlli algus
est kuni välisservani,
— korpuse pikkusega kuni 150 mm, mõõdetuna ää
rikust kuni välisservani,
— kaheosalise (põhikorpus koos elektriliste detailide
ning äärega, millesse on puuritud 2–6 auku) sur
vevalu alumiiniumist korpusega koos tihendiga
(rõngastihendiga uure ning määre),
— üksik-T-kujuliste hammastega staatori ja 12/8 to
poloogiaga ühepooliliste mähiste ning
— pindmiste magnetitega

*ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

Veomootor, mille
— väljundpöördemoment on 200–300 Nm,
— väljundvõimsus on 50–100 kW,
— nimikiirus on kuni 12 500 pööret minutis,
ning mida kasutatakse elektrisõidukite tootmisel (1)

ex 8505 11 00

55

Samaariumi ja koobalti sulamist lamedad latid

ex 8505 19 90

40

— pikkusega 30,4 mm (± 0,05 mm),
— laiusega 12,5 mm (± 0,15 mm),
— paksusega 6,9 mm (± 0,05 mm), või koosnevad
veerandhülsikujulistest ferriitidest:
— pikkusega 46 mm (± 0,75 mm),
— laiusega 29,7 mm (± 0,2 mm),
millest valmistatakse magnetiseerimise teel püsimag
neteid, mida kasutatakse autode starteris ja elektriauto
sõidukaugust pikendavates seadmetes

L 173/24

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

ex 8506 50 10

10

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2018

0%

—

31.12.2017

Korpuseta eraldi trükkplaat tolmuimeja harjade liik
umapanemiseks ja juhtimiseks, mis saab energiat kuni
300 W väljundvõimsusega mootorilt

0%

p/st

31.12.2020

Valgustusmoodul, mis sisaldab vähemalt:

0%

p/st

31.12.2020

Kauba kirjeldus

Silindrilised liitium-primaarelemendid:
— läbimõõduga 14,0–26,0 mm,
— pikkusega 25–51 mm,
— pingega 1,5–3,6 V,
— mahutavusega 0,80–5,00 Ah,
kasutatakse telemeetria- ja meditsiiniseadmete ning
elektrooniliste mõõteriistade või kaugjuhtimispultide
valmistamisel (1)

*ex 8507 10 20

30

Pliiakud või moodulid:
— nimimahtuvusega kuni 32 Ah,
— pikkusega kuni 205 mm,
— laiusega kuni 130 mm ning
— kõrgusega kuni 190 mm,
kasutatakse rubriiki 8711 kuuluvate kaupade valmis
tamisel (1)

*ex 8507 60 00

71

Laetavad liitium-ioon akud
— pikkusega 700 – 2 820 mm,
— laiusega 935 – 1 660 mm,
— kõrgusega 85–700 mm,
— kaaluga 280–700 kg,
energiamahutavusega kuni 130 kWh

*ex 8508 70 00

10

ex 8537 10 99

96

ex 8512 20 00

30

— kaht valgusdioodi,
— klaas- või plastläätsi, millega saab valgusdioodi
poolt kiiratud valgust koondada või hajutada,
— reflektoreid, mis suunavad valgusdioodi poolt kii
ratud valguse mujale,
alumiiniumkorpuses koos radiaatoriga, kinnitatud toe
külge koos lülitiga

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 8512 20 00

40

Galvaaniliselt kaetud sisepinnaga udulaternad, mille
koostisosad on järgmised:

L 173/25

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

p/st

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2020

— vähemalt kolme kinnitiga plastikhoidik,
— üks või enam 12 V pirni,
— ühenduspesa,
— plastikkorpus,
— ühenduskaabliga või ilma,
kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistami
sel (1)

ex 8512 30 90

20

Parkimisandurite süsteemi hoiatussummer plastüm
brises, töötab piesomehaanilisel põhimõttel ning sisal
dab järgmist:
— trükkplaat,
— ühenduspesa,
— võib olla metallkorpuses,
kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistami
sel

ex 8518 90 00

60

Kõlari magnetsüsteemi ülemine plaat, valmistatud
ühes tükis perforeeritud, stantsitud ja kaetud terasest,
ketta kujuline, võib olla keskelt auguga, kasutatakse
auto kõlarites

0%

—

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

SD-mälukaart, millele on laaditud mitteuuendatav
kaardikomplekt; kasutamiseks auto navigeerimissead
mes (1)

0%

—

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Pikklaine-infrapunakaamera (LWIR-kaamera) (vastavalt
ISO/TS 16949-le) järgmiste omadustega:

0%

—

31.12.2019

— tundlikkus lainepikkuste vahemikus 7,5–17 μm,
— maksimaalne resolutsioon 640 × 512 pikselit,
— mass kuni 400 g,
— mõõtmed kuni 70 × 86 × 82 mm,
— võib olla korpuses,
— autole sobiva pistikuga ning
— mille väljundsignaali kõrvalekalle on kogu töö
temperatuuri vahemikus kuni 20 %

L 173/26

Euroopa Liidu Teataja
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CN-kood

TARIC

*ex 8529 90 92

35

Kauba kirjeldus

LCD-moodulid:

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2020

0%

—

31.12.2020

— mille ekraani diagonaal on 14,5–25,5 cm,
— millel on valgusdiood- (LED-) tagantvalgustus,
— millel on trükkplaat EPROMi, mikrokontrolleri,
ajastuskontrolleri, LIN-siini draiveri mooduli ning
muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega,
— millel on 8 jalaga pistik toiteallika ja 4 jalaga pis
tik LVDS-liidese jaoks,
— mis võivad olla korpuses,
alaliseks paigaldamiseks või monteerimiseks grupi 87
mootorsõidukitesse (1)

*ex 8529 90 92

36

LCD-moodul:
— ekraani diagonaaliga 14,5–20,3 cm,
— või ilma puuteekraanita,
— valgusdiood- (LED-) tagantvalgustusega,
— millel on trükkplaat EEPROMi, mikrokontrolleri,
LVDS-vastuvõtja ning muude aktiivsete ja passiiv
sete komponentidega,
— millel on 12 jalaga pistik toiteallika ning CAN- ja
LVDS-liidese jaoks,
— mis asub korpuses koos monitori ja muude juhti
misfunktsioonidega,
paigaldamiseks grupi 87 mootorsõidukitesse (1)

*ex 8529 90 92

55

OLED-moodulid, mis koosnevad ühest või mitmest
TFT klaas- või plastikelemendist, sisaldavad orgaanilist
materjali, ilma puuteekraani võimaluseta, ühe või
mitme trükkplaadiga, millel on juhtelektroonika pik
seliaadressi jaoks; kasutatakse televiisorite ja monito
ride valmistamisel (1)

0%

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Värvi LCD-moodul korpuses

0%

p/st

31.12.2020

— ekraani diagonaaliga 14,48–26 cm,
— ilma puuteekraanita,
— taustavalguse ja mikrokontrolleriga,
— kontrolleri-ala võrgu (Controller area network,
CAN) kontrolleri, madalpingelise diferentsiaal-sig
naaliedastuse (LVDS) liidese ja CAN/toitesokliga,
— ilma signaalitöötlusmoodulita,
— juhtelektroonikaga ainult pikseliaadressi jaoks,
— motoriseeritud mehhanismiga ekraani liigutami
seks,
püsipaigalduseks grupi 87 mootorsõidukitesse (1)

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 173/27

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

Trükkmoodul plaatide kujul, mis koosnevad elektriü
henduste ja jootepunktidega isoleermaterjalist, vedel
kristallmoodulite tagantvalgustuse tootmiseks (1)

0%

p/st

31.12.2018

60

Elektrilised pistikupesad ja pistikud pikkusega kuni
12,7 mm või läbimõõduga kuni 10,8 mm, kasuta
takse kuulmisabivahendites ja kõneprotsessorites (1)

0%

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Pooljuhtkiibi korpus plastraami kujul, millel on välja
viiguraam kontaktplaatidega pingele kuni 1 000 V

0%

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Neetkontaktid

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2018

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 8535 90 00

20

ex 8536 69 90

— vasest,
— kaetud hõbeda ja nikli sulamiga (AgNi10) või hõ
bedaga, sisaldavad kokku 11,2 (± 1,0) massiprot
senti tinaoksiidi ja indiumoksiidi,
— kattekihi paksusega 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex 8537 10 91

50

Kaitsemoodul plastkorpuses koos kinnitustega, sisal
dab järgmist:
— pistikupesad koos kaitsmetega või ilma,
— ühendusavad,
— trükkplaat koos sellesse paigutatud mikroprotses
sori, mikrolüliti ja releega,
kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistami
sel

*ex 8537 10 91

60

ex 8537 10 99

45

Elektroonilised kontrollerid, mida toodetakse stan
dardi IPC-A-610E klassi 2 kohaselt ning mille on vä
hemalt:
— sisendvõimsus 208–400 V AC,
— loogikaplokk toitepingega 24 V DC,
— automaatne voolukatkesti,
— pealüliti,
— sisemised ja välised elektrilised koostiselemendid
ja elektrikaablid,
— korpuses mõõtudega vähemalt 281 mm ×
180 mm × 75 mm kuni 630 mm × 420 mm ×
230 mm,
kasutatakse taasringlus- või sorteerimisseadmete val
mistamisel

L 173/28

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

ex 8537 10 99

35

Elektriline juhtplokk ilma mäluta, töötab pingel 12 V,
kasutatakse sõidukite teabevahetussüsteemides (au
dio-, telefoni-, navigeerimis-, kaamera- ja juhtmeta au
toteenuste süsteemide ühendamiseks), sisaldab järg
mist:

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2020

0%

m

31.12.2020

— kaks pööratavat nuppu,
— vähemalt 27 vajutatavat nuppu,
— LED-tuled,
— kaks integraalskeemi juhtimissignaalide saatmiseks
ja vastuvõtmiseks LIN-siini kaudu

ex 8538 90 91

20

Siseantenn autouste lukustussüsteemi jaoks, millel on:

ex 8538 90 99

50

— antennimoodul plastkorpuses,
— ühenduskaabel koos pistikuga,
— vähemalt kaks kinnitusklambrit,
— võib olla polüklooritud bifenüülist koos sisseehita
tud vooluahela, dioodide ja transistoridega,
kasutatakse gruppi 8703 kuuluvate toodete valmista
misel

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

60

Kahe soonega pikenduskaabel kahe pistikühendusega,
sisaldab vähemalt järgmist:
— kummist kaitsekrae,
— plastist kanal,
— metallist kinnitusklamber,
kasutatakse gruppi 87 kuuluvate sõidukite valmista
misel kiirussensorite ühendamiseks

ex 8544 42 90

70

Elektrijuhtmed
— pingele kuni 80 V,
— pikkusega kuni 120 cm,
— varustatud pistikühendustega,
kasutatakse kuulmisabivahendite, abikomplektide ja
kõneprotsessorite valmistamisel (1)

ex 8544 49 93

30

Elektrijuhtmed
— pingele kuni 80 V,
— plaatina ja iriidiumi sulamist,
— kaetud polü(tetrafluoroetüleeniga),
— ilma pistikühendusteta,
kasutatakse kuulmisabivahendite, implantaatide ja kõ
neprotsessorite valmistamisel (1)

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

*ex 8708 30 10

20

Kauba kirjeldus

Mootorijõul töötav piduriplokk

L 173/29

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

p/st

31.12.2019

— nimipingega 13,5 V (± 0,5 V) ning
— kuulkruvimehhanismiga pidurivedeliku surve juh
timiseks peasilindris,
kasutatakse elektriliste mootorsõidukite valmistami
sel (1)

ex 8708 40 50

10

Hüdrodünaamiline automaatkäigukast pöördemo
mendi hüdraulilise muunduriga, ilma jaotuskasti, kar
daanvõlli ja esidiferentsiaalita, kasutatakse grupi 87
mootorsõidukite valmistamisel (1)

0%

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Auto veovõll, mille mõlemas otsas on püsikiirusliigen
did, kasutatakse CN rubriigi 8703 kaupade valmista
misel

0%

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Õhu sisse- või väljalaskepaak, alumiiniumisulamist,
valmistatud kooskõlas standardiga EN AC 42100;
paagil on järgmised omadused:

0%

p/st

31.12.2020

— isoleeriva ala tasapinnalisus kuni 0,1 mm,
— lubatav osakeste hulk paagi kohta 0,3 mg,
— pooridevaheline kaugus vähemalt 2 mm,
— pooride suurus kuni 0,4 mm ning
— kuni kolm poori võivad olla suuremad kui
0,2 mm,
kasutatakse auto jahutussüsteemide soojusvahetites

ex 8714 10 90

20

Radiaatorid, mida kasutatakse mootorrataste lisava
rustusena (1)

0%

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

24

0%

—

31.12.2018

ex 8714 91 30

34

Alumiiniumist esikahvlid, kasutatakse jalgrataste val
mistamiseks (1)

ex 8714 91 30

71

ex 8714 96 10

10

Pedaalid, kasutatakse jalgrataste valmistamise (1)

0%

—

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Sadulatorud, kasutatakse jalgrataste valmistamisel (1)

0%

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

30

—

31.12.2019

30

Lõikamata korrigeeriv plastiklääts, viimistletud mõle
malt küljelt, ümmarguse kujuga:

1.45 %

ex 9001 50 49

— läbimõõt 4,9–8,2 cm,
— kogupaksus 0,5–1,8 cm, mis on mõõdetud tasa
sele pinnale asetatud läätse puhul horisontaalta
sandist kuni esikülje pinna optilise tsentrini,
sellist tüüpi, mida tuleb prilliraamidesse sobitamiseks
töödelda

L 173/30

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 9001 50 80

30

Ümarad orgaanilised lõikamata korrigeerivate prilli
klaaside toorikud, viimistletud ühelt küljelt

30.6.2016

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

—

31.12.2019

0%

—

31.12.2020

0%

p/st

31.12.2019

0%

p/st

31.12.2018

— läbimõõduga 5,9–8,5 cm,
— kõrgusega 1,2–3,5 cm, mis on mõõdetud tasasele
pinnale asetatud läätse puhul horisontaaltasandist
kuni esikülje pinna optilise tsentrini,
tuleb prilliraamidesse sobitamiseks töödelda

ex 9002 11 00

15

ex 9002 19 00

10

Infrapunaobjektiiv, mille fookuskaugust reguleeritakse
mootorajamiga,
— kasutab lainepikkust 3–5 μm,
— annab selge pildi kaugusest 50 m kuni lõpmatu
seni,
— vaatevälja suurused on 3° × 2,25° ja 9° × 6,75°,
— kaal kuni 230 g,
— pikkus kuni 88 mm,
— läbimõõt kuni 46 mm,
— mitte jahutatav,
kasutatakse termokaamerate, infrapunabinoklite ja rel
vasihikute tootmisel (1)

*ex 9025 80 40

50

Elektrooniline pooljuhtsensor vähemalt kahe järgmise
näitaja mõõtmiseks:
— atmosfäärirõhk, temperatuur (ka termostateerimis
vahendi puhul), niiskus või lenduvad orgaanilised
ühendid,
— korpuses, mis sobib trükkplaatide automaatseks
trükkimiseks või „Bare Die“ (nn palja kiibi) tehno
loogia jaoks, ning koosneb järgmistest:
— üks või mitu rakendusotstarbelist integraallülitust
(ASIC),
— üks või mitu pooljuhttehnoloogia abil valmistatud
mikroelektromehaanilist sensorelementi (MEMS),
mille mehaanilised koostisosad on paigutatud kol
memõõtmeliste struktuuridena pooljuhtmaterja
lile,
paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse

*ex 9031 80 38

15

Ratta kiiruse (rattakiiruse sensori pooljuht) mõõtmise
seade sõidukites, mis koosneb:
— monoliitselt integreeritud ümbrises lülitusest ning
— integreeritud lülitusega paralleelselt lülitatavast
ühest või mitmest pindmontaažikomponendina
ehitatud diskreetsest kondensaatorist
— mis on impulsiandja liikumise tuvastamiseks
samuti integreeritud püsimagnetiga

30.6.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

*ex 9031 80 38

25

Elektrooniline pooljuhtsensor kiirenduse ja/või nurk
kiiruse mõõtmiseks:

L 173/31

Ühepoolse tolli
maksu määr

Täiendav
mõõtühik

Kohustusliku
läbivaatamise
kuupäev

0%

p/st

31.12.2019

— võivad olla koos magnetväljasensoriga,
— korpuses, mis sobib trükkplaatide automaatseks
trükkimiseks või „Bare Die“ (nn palja kiibi) tehno
loogia jaoks, ning koosneb järgmistest:
— üks või mitu rakendusotstarbelist integraallülitust
(ASIC),
— üks või mitu pooljuhttehnoloogia abil valmistatud
mikroelektromehaanilist sensorelementi (MEMS),
mille mehaanilised koostisosad on paigutatud kol
memõõtmeliste struktuuridena pooljuhtmaterja
lile,
— võib olla koos sisseehitatud mikrokontrolleriga,
paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse
*ex 9401 90 80

20

Peeltala paksusega 0,8 mm – 3,0 mm, kasutatakse al
lalastava seljatoega autoistmete valmistamiseks (1)

0%

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Tõmbluku kelgud, hammastikuga kitsad lindid, nõel
ja karbid ning muud tõmbluku osad, mitteväärisme
tallist, kasutatakse tõmblukkude tootmisel (1)

0%

—

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Kitsad ribad plasthammastega, kasutatakse tõmbluk
kude tootmisel (1)

0%

—

31.12.2020

L 173/32
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30.6.2016

II LISA

CN-kood

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

20

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

CN-kood

L 173/33
TARIC

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20
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KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1052,
8. märts 2016,
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014
seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja
stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi
(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 5 lõike 6 kolmandat
lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Turu kuritarvitamise keeldude eranditest kasu saamiseks peaks kauplemine oma aktsiatega tagasiostmispro
grammide raames ja kauplemine väärtpaberitega või seotud instrumentidega väärtpaberite stabiliseerimiseks
vastama määruses (EL) nr 596/2014 ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja tingimustele.

(2)

Kuigi määrus (EL) nr 596/2014 lubab väärtpabereid seotud instrumentidega stabiliseerida, peaks tagasiostupro
grammidega seotud tehingutele tehtavad vabastused piirduma emitendi oma aktsiatega kauplemisega ega tohiks
olla kohaldatavad tuletisinstrumentidega tehtavatele tehingutele.

(3)

Kuna läbipaistvus on turukuritarvituse ennetamise eeltingimus, on oluline tagada enne tagasiostuprogrammide
raames oma aktsiatega kauplemist või väärtpaberite stabiliseerimiseks kauplemist, selle ajal või pärast seda piisava
teabe avalikustamine või esitamine.

(4)

Turukuritarvituse ennetamiseks on kohane seada tagasiostuprogrammide raames oma aktsiatega kauplemisel
ostuhinnale ja tehingute lubatud päevamahule teatud tingimused. Nimetatud tingimustest möödahiilimise
vältimiseks tuleks tagasiostutehingud teostada kauplemiskohas, kus emitendi väärtpaberid on kauplemisele võetud
või kus nendega kaubeldakse. Ent läbiräägitud tehinguid, mis hinnakujundusse ei panusta, on võimalik kasutada
tagasiostuprogrammi eesmärgil ja selle suhtes võidakse kohaldada erandit tingimusel, et kõik määruses (EL)
nr 596/2014 ja käesolevas määruses sätestatud tingimused on täidetud.

(5)

Et vältida riski, et vabastust kauplemisele oma aktsiatega tagasiostmisprogrammide raames kuritarvitatakse, on
oluline, et määrus sätestaks piirangud tehinguliikidele, mida emitent tohib tagasiostuprogrammi raames teha, ja
oma aktsiatega kauplemise ajastusele. Seega peaksid need piirangud ennetama emitendi oma aktsiate müümist
tagasiostuprogrammi kestuse ajal ja võtma arvesse emitendile kehtestatud ajutiste kauplemispiirangute võimalikku
olemasolu ja asjaolu, et emitendil võivad olla siseteabe avalikustamise edasi lükkamiseks õigustatud põhjused.

(6)

Stabiliseerimistehingutega püütakse peamiselt toetada piiratud ajavahemiku jooksul väärtpaberite esmase või
teisese pakkumise hinda, kui väärtpaberitega on seotud müügisurve, leevendades sellega lühiajaliste investorite
tekitatud müügisurvet ja säilitades asjaomaste väärtpaberite korrapärase turu. Seega parandab see investorite ja
emitentide usaldust finantsturgude vastu. Seetõttu selle huvides, et investorid märgiksid või ostaksid väärtpabereid
olulise jaotamise kontekstis, ning emitendi huvides ei tohiks rangelt isiklikest tehingutest blokktehinguid lugeda
väärtpaberite oluliseks jaotamiseks.

(1) ELT L 173, 12.6.2014, lk 1.
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(7)

Esmase avaliku pakkumise kontekstis lubavad teatud liikmesriigid kauplemist enne ametliku kauplemise algust
reguleeritud turul. Sellele viidatakse tavaliselt kui kauplemisele emiteerimisel. Seega peaks väärtpaberite stabilisee
rimisele tehtava erandi huvides olema võimalik, et stabiliseerimine algab enne ametliku kauplemise algust,
tingimusel, et täidetud on teatud läbipaistvuse ja kauplemise tingimused.

(8)

Turu terviklikkus nõuab stabiliseerimismeetmete asjakohast avalikustamist. Stabiliseerimistehingutest teatamine on
vajalik ka selleks, et pädevad asutused saaksid korraldada järelevalvet stabiliseerimismeetmete üle. Investorite
kaitse tagamiseks, turgude terviklikkuse säilitamiseks ja turukuritarvituste tuvastamiseks on oluline ka, et pädevad
asutused saaksid oma järelevalvetegevuse käigus teada kõikidest stabiliseerimistehingutest sõltumata sellest, kas
need leiavad aset kauplemiskohas või mujal. Lisaks sellele on kohane juba ette selgitada kohustuste jagunemist
emitentide, pakkujate või stabiliseerimisega tegelevate ettevõtjate vahel seoses kohaldatavate aruandlus- ja
läbipaistvusnõuete täitmisega. Niisugusel kohustuste jaotamisel tuleks arvesse võtta, kes asjaomast teavet valdab.
Määratud isik peaks vastutama ka pädeva asutuse mis tahes päringule vastamise eest igas asjaomases liikmesriigis.
Mis tahes investorile või turuosalisele lihtsa juurdepääsu tagamiseks ei piira enne vastavalt komisjoni määrusele
(EÜ) nr 809/2004 (1) stabiliseeritavate väärtpaberite esmase või teisese pakkumise algamist avalikustatav teave
käesoleva määruse artiklis 6 sätestatud avalikustamisnõudeid.

(9)

Kõikide stabiliseerimisega tegelevate investeerimisühingute ja krediidiasutuste vahel peaks olema kehtestatud
nõuetekohane koordineerimiskord. Stabiliseerimise käigus peaks üks investeerimisühing või krediidiasutus võtma
endale keskse koha mis tahes regulatiivse sekkumise korral asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste poolt.

(10)

Stabiliseerimistegevuseks vajalike vahendite tagamiseks ja riski maandamiseks tuleks lubada lisastabiliseerimist
ülemärkimise või täiendava jaotamise õiguse näol. Oluline on aga kehtestada tingimused niisuguse lisastabili
seerimise läbipaistvuse tagamiseks ja selle elluviimise reguleerimiseks. Muu hulgas tuleb kehtestada periood, mille
vältel seda saab ellu viia. Lisaks sellele tuleb erilist tähelepanu pöörata stabiliseerimise eesmärgil ülemärkimisvõi
malusele investeerimisühingu või krediidiasutuse poolt, kui selle tulemuseks on positsioon, mida täiendava
jaotamise õigus ei kata.

(11)

Segaduse vältimiseks tuleks stabiliseerimist teostada viisil, mis võtab arvesse turutingimusi ja väärtpaberite
pakkumishinda. Tehinguid stabiliseerimismeetmete tulemusel loodud positsioonide likvideerimiseks tuleks teha
selleks, et vähendada mõju turule, võttes nõuetekohaselt arvesse valitsevaid turutingimusi. Kuna stabiliseerimise
eesmärk on hinda toetada, ei tohiks stabiliseerimisostude teel omandatud väärtpaberite müümist, kaasa arvatud
hilisema stabiliseerimistegevuse hõlbustamiseks müümist, lugeda sooritatuks hinna toetamise eesmärgil. Kumbagi
neist müükidest ega ka järgnevaid oste ei tohiks iseenesest lugeda kuritarvitavaks, kuigi need ei saa kasu määruses
(EL) nr 596/2014 sätestatud vabastusest.

(12)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve (ESMA).

(13)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on korraldanud avatud avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks
oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning
küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt loodud
pangandussektori sidusrühmade kogult (2).

(14)

Finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vajalik, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti ning selles
määruses kehtestatud sätted kehtiksid samast kuupäevast kui sätted, mis on kehtestatud määrusega (EL)
nr 596/2014,

(1) Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 809/2004, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2003/71/EÜ, mis puudutab prospektides sisalduvat informatsiooni ning ka selliste prospektide formaati, andmete esitamist viidetena ja
selliste prospektide avaldamist ning reklaamide levitamist (ELT L 149, 30.4.2004, lk 1).
2
( ) 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:
I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) tähtajaline tagasiostuprogramm – tagasiostuprogramm, mille puhul programmi kehtivusajal tehtud väärtpaberi
tehingute tähtajad ja väärtpaberite kogused määratakse kindlaks tagasiostuprogrammi avalikustamisel;
b) asjakohane avalikustamine – teabe avalikustamine sellisel viisil, mis võimaldab vastavalt komisjoni rakendus
määrusele (EL) 2016/1055 (1) avalikkusel sellele kiire juurdepääsu ning seda täielikult, täpselt ja õigeaegselt hinnata,
ning kui see on kohaldatav, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ artiklis 21 osutatud ametlikult
kindlaksmääratud süsteemis (2);
c) pakkuja – väärtpaberite varasem hoidja või neid emiteeriv üksus;
d) üleandmine – üks või mitu menetlust, millega määratakse kindlaks väärtpabereid varem märkinud või taotlenud
investorite saadud asjaomaste väärtpaberite arv;
e) lisastabiliseerimine – investeerimisühingute või krediidiasutuste asjaomaste väärtpaberite olulise jaotamisega seoses
kasutatav ülemärkimisvõimalus või sellega seotud täiendava jaotamise õigus üksnes stabiliseerimistegevuse
hõlbustamiseks;
f) ülemärkimisvõimalus – märkimislepingus või märkimiste aktsepteerimist lubavas põhilepingus sisalduv punkt, mis
võimaldab aktsepteerida suurema hulga asjaomaste väärtpaberite ostmiseks tehtud märkimisi või pakkumisi, kui
algselt on pakutud;
g) täiendava jaotamise õigus – pakkuja väärtpaberite pakkumises osalenud investeerimisühingule (investeerimis
ühingutele) või krediidiasutusele (krediidiasutustele) ülemärkimise katmiseks antud õigus, mille kohaselt kõnealune
ühing (ühingud) või asutus (asutused) võib (võivad) teataval ajavahemikul pärast asjaomaste väärtpaberite pakkumise
lõppemist osta teatava summa eest asjaomaseid väärtpabereid pakkumishinnaga.

II PEATÜKK
TAGASIOSTUPROGRAMMID

Artikkel 2
Avalikustamis- ja aruandluskohustused
1.
Selleks et emitendile laieneks määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 1 sätestatud erand, peab emitent enne
tagasiostuprogrammi raames kauplemise algust tagama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/30/EL (3)
artikli 21 lõike 1 alusel järgmise teabe asjakohase avalikustamise:
a) programmi eesmärk, millele on viidatud määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 2;
(1) Komisjoni 29. juuni 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1055, millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid siseteabe
nõuetekohase avalikustamise ja siseteabe avalikustamisega viivitamise tehniliste vahendite kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 47).
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis
kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi
2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/30/EL tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 54 teises lõigus tähendatud
äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised
võrdväärseteks (ELT L 315, 14.11.2012, lk 74).
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b) programmile eraldatud maksimaalne rahasumma;
c) maksimaalne omandatavate aktsiate arv;
d) periood, milleks on antud programmi volitused (edaspidi: „programmi kestus“).
Emitent tagab programmi hiljem tehtavate muudatuste ja vastavalt esimesele lõigule juba avalikustatud teabe muudatuste
asjakohase avalikustamise.
2.
Emitendil peavad olema kehtestatud mehhanismid, mis võimaldavad pädeva asutuse ees aruandluskohustuste
täitmist ja kõikide tagasiostuprogrammiga seotud tehingute salvestamist, kaasa arvatud teave, mis on täpsustatud
määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 3. Emitent peab selle kauplemiskoha pädevale asutusele, kus tema aktsiad on
kauplemisele võetud või kus nendega kaubeldakse, teatama kõikidest tagasiostuprogrammiga seotud tehingute
üksikasjadest koondatud kujul hiljemalt seitsmendal kõnealuste tehingute tegemise kuupäevale järgneval
kauplemispäeval. Koondatud kujul esitatud teabes peab olema näidatud koondkogus ja kaalutud keskmine päeva ja
kauplemiskoha alusel.
3.
Emitent peab avalikustama kõik lõikes 2 nimetatud tagasiostuprogrammidega seotud tehingute üksikasjad hiljemalt
seitsmendal kõnealuste tehingute tegemise kuupäevale järgneval kauplemispäeval. Emitent avalikustab kättesaadavaks
tehtud tehingud ka oma veebisaidil ning tagab selle teabe avalikkusele kättesaadavuse vähemalt viie aasta vältel
asjakohase avalikustamise kuupäevast.

Artikkel 3
Kauplemistingimused
1.
Selleks et emitendile laieneks määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 1 sätestatud erand, peavad tagasiostupro
grammidega seotud tehingud vastama järgmistele nõuetele:
a) emitent peab olema aktsiad ostnud kauplemiskohast, kus emitendi aktsiad on kauplemisele võetud või kus nendega
kaubeldakse;
b) kauplemiskohas pidevalt kaubeldavate aktsiate puhul ei tohi tehingukorraldusi anda enmpakkumisfaasis ning enne
enampakkumisfaasi algust antud tehingukorraldusi selle faasi ajal ei muudeta;
c) aktsiate puhul, millega kaubeldakse kauplemiskohas vaid enampakkumiste kaudu, annab ja muudab emitent
tehingukorraldusi enampakkumise ajal, tingimusel, et muudel turuosalistel on reageerimiseks piisavalt aega.
2.
Selleks et emitendile laieneks määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 1 sätestatud erand, peab ta tagama, et ta ei
osta tagasiostuprogrammide kohaste tehingute tegemisel aktsiaid hinnaga, mis on kõrgem kui viimase iseseisva tehingu
kõrgeim hind või kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine kauplemiskohas, kus ost sooritatakse, kaasa arvatud juhul,
kui aktsiatega kaubeldakse erinevates kauplemiskohtades.
3.
Selleks et emitendile laieneks määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 1 sätestatud erand, peavad emitendid
tagama, et ei osta tagasiostuprogrammide kohaste tehingute tegemisel ühelgi kauplemispäeval üle 25 % aktsiate
keskmisest päevasest mahust kauplemiskohas, kus ost sooritatakse.
Esimese lõigu kohaldamisel peab keskmine päevane maht põhinema keskmisel päevasel kauplemismahul ühel
järgnevatest perioodidest:
a) artikli 2 lõikes 1 nõutava avalikustamise kuule eelneval kuul; sellele fikseeritud mahule tuleb viidata tagasiostu
programmis ning see peab kehtima kogu programmi vältel;
b) 20 kauplemispäeva enne ostukuupäeva, kui programmis nimetatud mahule ei viidata.
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Artikkel 4
Kauplemispiirangud
1.
Selleks et võiks kohaldada määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 1 sätestatud erandeid, ei või emitent tagasios
tuprogrammis osaledes tegelda järgmise tegevusega:
a) oma aktsiate müük;
b) kauplemine ajavahemikul, mis on keeluaeg määruse (EL) nr 596/2014 artikli 19 lõike 11 kohaselt;
c) kauplemine siis, kui emitent on määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõike 4 või 5 kohaselt otsustanud siseteabe
avalikustamise edasi lükata.
2.

Lõiget 1 ei kohaldata, kui:

a) emitendi tagasiostuprogramm on tähtajaline või
b) tagasiostuprogrammi peakorraldaja on investeerimisühing või krediidiasutus, kes teeb emitendi aktsiatega seotud
otsused iseseisvalt, ilma et emitent saaks mõjutada ostuaega.
3.
Lõike 1 punkti a ei kohaldata, kui emitent on investeerimisühing või krediidiasutus ning on kehtestanud pädeva
asutuse kontrolli all olevad piisavad ja tõhusad sisemised süsteemid ja protseduurid, mis väldivad tõhusalt emitenti
otseselt või kaudselt puudutava siseteabe õigusvastast avaldamist siseteabele juurdepääsu omavate isikute poolt isikutele,
kes vastutavad oma aktsiatega kauplemist puudutava mis tahes otsuse eest, kui nimetatud otsuse aluseks on oma
aktsiatega kauplemine.
4.
Lõike 1 punkte b ja c ei kohaldata, kui emitent on investeerimisühing või krediidiasutus ning on kehtestanud,
rakendanud ja säilitab pädeva asutuse kontrolli all olevaid piisavaid ja tõhusaid sisemisi süsteeme ja protseduure, mis
väldivad emitendiga otseselt või kaudselt seotud siseteabe, kaasa arvatud tagasiostuprogrammi raames tehtavate
omandamisotsuste õigusvastast avaldamist siseteabele juurdepääsu omavate isikute poolt isikutele, kes vastutavad oma
aktsiatega kauplemise eest klientide nimel, kui oma aktsiatega kaubeldakse kõnealuste klientide nimel.

III PEATÜKK
STABILISEERIMISMEETMED

Artikkel 5
Stabiliseerimisperioodi puudutavad tingimused
1.
Aktsiate ja aktsiatega samaväärsete muude väärtpaberite puhul on määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõike 4
punktis a viidatud piiratud aeg (edaspidi: „stabiliseerimisperiood“) järgmine:
a) olulise jaotamise korral esialgse avalikult teatavaks tehtud pakkumise puhul kauplemiskohas algab nimetatud
ajavahemik asjaomaste väärtpaberitega kauplemise alguse kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel
sellest;
b) olulise jaotamise korral teisese avalikult teatavaks tehtud pakkumise puhul algab nimetatud ajavahemik teisese
pakkumise korral asjaomaste väärtpaberite lõpphinna asjakohase avalikustamise kuupäeval ja lõpeb hiljemalt
30 kalendripäeva möödumisel üleandmiskuupäevast.
2.
Lõike 1 punkti a eesmärgil, kui esialgne avalikult teatavaks tehtud pakkumine leiab aset liikmesriigis, kes lubab
kauplemist enne kauplemise algust kauplemiskohas, algab stabiliseerimisperiood väärtpaberite lõpphinna asjakohase
avalikustamise kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel sellest. Selline kauplemine toimub selle
kauplemiskoha kohaldatavate eeskirjade kohaselt, kus asjaomaste väärtpaberitega on lubatud kaubelda, kaasa arvatud
avalikustamist ja kauplemise aruandlust käsitlevad eeskirjad.
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3.
Võlakirjade ja võlakirjadega võrdväärsete muude väärtpaberite puhul, kaasa arvatud väärtpaberistatud võlg, mis on
vahetatav aktsiate või aktsiatega võrdväärsete muude väärtpaberite vastu või nendega asendatav, algab stabiliseeri
misperiood väärtpaberite pakkumise tingimuste asjakohase avalikustamise kuupäeval ja lõpeb hiljemalt 30 kalendripäeva
möödumisel päevast, mil instrumentide emitent saab emiteerimistulu, või hiljemalt 60 kalendripäeva möödumisel
asjaomaste väärtpaberite üleandmise kuupäevast, kui viimati nimetatud kuupäev on varasem.

Artikkel 6

Avalikustamis- ja aruandluskohustused

1.
Enne väärtpaberite esmase või teisese pakkumise algust peab vastavalt lõikele 5 määratud isik tagama järgmise
teabe asjakohase avalikustamise:
a) asjaolu, et stabiliseerimine ei pruugi tingimata aset leida ning võib lõppeda igal hetkel;
b) asjaolu, et stabiliseerimistehingud on suunatud asjaomaste väärtpaberite turuhinna toetamisele stabiliseerimis
perioodil;
c) võimaliku stabiliseerimisperioodi algus- ja lõppkuupäev;
d) stabiliseerimist läbi viiva üksuse isik, välja arvatud juhul, kui see on avalikustamise hetkel teadmata. Sellisel juhul
tuleb see asjakohaselt avalikustada enne stabiliseerimise algust;
e) ülemärkimisvõimaluse või täiendava jaotamise õiguse olemasolu ja sellega hõlmatud väärtpaberite maksimaalne arv,
täiendava jaotamise õiguse kehtivusaeg ja ülemärkimisvõimaluse või täiendava jaotamise õiguse kohaldamise
tingimused; ja
f) kui see on asjakohane, siis koht, kus stabiliseerimine võib toimuda, kauplemiskoha (kauplemiskohtade) nimi (nimed).
2.
Stabiliseerimisperioodil peavad lõike 5 alusel määratud isikud avalikustama kõik stabiliseerimistehingute üksikasjad
hiljemalt seitsmendal kõnealuste tehingute tegemise kuupäevale järgneval kauplemispäeval.

3.
Lõike 5 alusel määratud isik peab nädala jooksul pärast stabiliseerimisperioodi lõppu asjakohaselt avalikustama
järgmised andmed:
a) kas stabiliseerimine toimus või mitte;
b) stabiliseerimise alguse kuupäev;
c) viimase stabiliseerimistehingu kuupäev;
d) väärtpaberite hindade kõikumise piirkond, mille piires stabiliseerimine toimus, iga stabiliseerimistehingu
toimumispäeva kohta;
e) vajaduse korral kauplemiskoht (kauplemiskohad), kus stabiliseerimistehingud toimusid.
4.
Määruse (EL) nr 596/2014 artikli 5 lõikes 5 sätestatud teavitamisnõude täitmiseks peavad stabiliseerimisega
tegelevad üksused, tegutsedes emitendi või pakkuja nimel või mitte, registreerima kõik stabiliseerimiskorraldused või
väärtpaberitega või seotud instrumentidega seotud tehingud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
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nr 600/2014 (1) artikli 25 lõikele 1 ja artikli 26 lõigetele 1, 2 ja 3. Stabiliseerimisega tegelevad üksused, tegutsedes
emitendi või pakkuja nimel või mitte, peavad teatama kõikidest väärtpaberite ja seotud instrumentidega seotud stabilisee
rimistehingutest:
a) iga kauplemiskoha pädevale asutusele, kus stabiliseeritavad aktsiad on kauplemisele võetud või kus nendega
kaubeldakse;
b) iga kauplemiskoha pädevale asutusele, kus toimuvad tehingud seotud instrumentidega väärtpaberite stabiliseerimise
eesmärgil.
5.
Emitent, pakkuja ja stabiliseerimisega tegelev üksus ja nende nimel tegutsevad isikud peavad määrama endi seast
ühe, kes tegutseb vastutava keskse isikuna:
a) asjakohase avalikustamise nõuete tagamiseks, nagu on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3; ja
b) pädevate asutuste mis tahes päringute käsitlemiseks, millele on viidatud lõikes 4.

Artikkel 7

Hinnatingimused

1.
Aktsiate või nendega võrdväärsete väärtpaberite pakkumise korral ei või asjaomaste väärtpaberite stabiliseerimine
mingil juhul toimuda pakkumishinnast kõrgema hinnaga.

2.
Aktsiateks või nendega võrdväärseteks väärtpaberiteks vahetatavate või nendega asendatavate võlakirjadega
võrdväärsete väärtpaberite pakkumise korral ei või nende instrumentide stabiliseerimine mingil juhul toimuda hinnaga,
mis on kõrgem, kui oli uue pakkumise lõpptingimuste avalikustamise ajal nende instrumentide turuhind.

Artikkel 8

Lisastabiliseerimise tingimused

Lisastabiliseerimine peab toimuma vastavalt artiklitele 6 ja 7 ning vastama järgmistele tingimustele:
a) väärtpabereid võib üle märkida üksnes märkimisperioodil ja pakkumishinnaga;
b) investeerimisühingu või krediidiasutuse kasutatud ülemärkimisvõimaluse tõttu tekkinud positsioon, mida täiendava
jaotamise õigus ei hõlma, ei või ületada 5 % esialgsest pakkumisest;
c) kasusaajad võivad kasutada täiendava jaotamise õigust üksnes juhul, kui väärtpaberid on üle märgitud;
d) täiendava jaotamise õigus ei või ületada 15 % esialgsest pakkumisest;
e) ajavahemik, mil kasutatakse täiendava jaotamise õigust, peab olema sama mis artiklis 5 sätestatud stabiliseeri
misperiood;
f) täiendava jaotamise õiguse kasutamine tuleb viivitamata avalikustada koos kõigi asjakohaste üksikasjadega, eeskätt
andmetega märkimiskuupäevade ja väärtpaberite arvu ja liigi kohta.
(1) 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).
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IV PEATÜKK
LÕPPSÄTE

Artikkel 9
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 3. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 8. märts 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1053,
28. juuni 2016,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini
tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega
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 183 punkti b,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 510/2014, millega nähakse ette
põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009, (2) eriti selle artikli 5 lõike 6 punkti a,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (3) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise
üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise aluseks oleva teabe
korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse
päritolule vastavaid hinnaerinevusi.

(3)

Määrust (EÜ) nr 1484/95 tuleks vastavalt muuta.

(4)

Selleks et kõnealust meedet saaks kohaldada võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete kättesaadavaks
tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 28. 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 150, 20.5.2014, lk 1.
(3) Komisjoni 28. juuni 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1484/95, millega sätestatakse täiendavate imporditollimaksude süsteemi üksikasjalikud
rakenduseeskirjad ja määratakse kindlaks kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini kohta täiendavad imporditollimaksud ning
tunnistatakse kehtetuks määrus nr 163/67/EMÜ (EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47).
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LISA
„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind
(eurot/100 kg)

Artiklis 3 osuta
tud tagatis
(eurot/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

122,1

0

AR

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

136,1
162,5

0
0

AR
BR

0207 14 10

Kana ja kuke (liigist Gallus domesticus) kondita tü
kid, külmutatud

273,1
177,5
280,4
224,4

8
41
6
23

AR
BR
CL
TH

0207 27 10

Kalkuni kondita tükid, külmutatud

341,3
308,1

0
0

BR
CL

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

390,3

0

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata tooted kanast ja kukest (liigist
Gallus domesticus)

189,5

30

BR

(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) 2016/1054,
29. juuni 2016,
millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud
dumpinguvastased meetmed Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist
fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes, ning nõukogu
rakendusmäärust (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt
saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide)
impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi
eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4 ja artikli 14 lõiget 1,
võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest
riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (2) eriti selle artikli 15 lõiget 1 ja artikli 24 lõiget 1,
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 (3) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt
saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes
lõpliku dumpinguvastase tollimaksu.

(2)

Nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 (4) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt
saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ka
lõpliku tasakaalustava tollimaksu.

(3)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (edaspidi „asjaomane äriühing“), TARICi lisakood B872, kelle
suhtes kohaldatakse 41,3 % individuaalset dumpinguvastast tollimaksumäära ja 6,4 % individuaalset
tasakaalustavat tollimaksumäära, teatas komisjonile oma nime muutumisest; uueks nimeks on nüüd GCL System
Integration Technology Co., Ltd.

(4)

2014. aastal kuulutati välja asjaomase äriühingu pankrot. 2015. aasta veebruaris omandas asjaomase äriühingu
Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, mis kuulub äriühingute gruppi, mille TARICi lisakood on B850.

(5)

Asjaomane äriühing väitis, et nimemuutus ei mõjuta äriühingu õigust kasutada jätkuvalt tema suhtes kehtestatud
individuaalset dumpinguvastast tollimaksumäära ja individuaalset tasakaalustavat tollimaksumäära.

(6)

Omandamise tulemusel aga võttis asjaomane äriühing oma uueks nimeks GCL System Integration Technology
Co., Ltd ning liitus ühtlasi äriühingute grupiga, mille TARICi lisakood on B850 (5).

(7)

Nii asjaomase äriühingu kui ka põhjenduses 4 nimetatud äriühingute grupi suhtes kohaldatakse 41,3 %
individuaalset dumpinguvastast tollimaksumäära ja 6,4 % individuaalset tasakaalustavat tollimaksumäära. Seetõttu
on komisjon jõudnud järeldusele, et nimemuutus ei mõjuta mingil viisil rakendusmääruste (EL) nr 1238/2013 ja
(EL) nr 1239/2013 järeldusi.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.
ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.
ELT L 325, 5.12.2013, lk 1.
ELT L 325, 5.12.2013, lk 66.
Need äriühingud on Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology
Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly
Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.
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(8)

Komisjon teatas kõikidele huvitatud isikutele olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel ta kavatseb
rakendusmäärusi (EL) nr 1238/2013 ja (EL) nr 1239/2013 muuta. Kõikidele huvitatud isikutele anti aega esitada
nende faktide ja kaalutluste kohta märkusi. Ükski huvitatud isik ei esitanud märkusi.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 15 lõike 1 kohaselt
asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 I lisa ja rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva
määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 29. juuni 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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Rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 I lisa ja rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 I lisa muudetakse järgmiselt:
1) TARICi lisakoodi B850 kanne asendatakse järgmisega:
„GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL Solar System (Suzhou) Limited
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

B850“

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2) TARICi lisakoodi B872 kanne asendatakse järgmisega:
„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872“
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1055,
29. juuni 2016,
millega kehtestatakse rakenduslikud tehnilised standardid siseteabe nõuetekohase avalikustamise ja
siseteabe avalikustamisega viivitamise tehniliste vahendite kohta 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 17 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Investorite kaitse eeldab, et emitendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised avalikustavad siseteabe
tõhusalt ja õigel ajal. Et tagada liidu tasandil investorite võrdne juurdepääs siseteabele, tuleb siseteave avalikustada
tasuta, samal ajal ja võimalikult kiiresti kõikidele investorrühmadele kogu liidus ning teave tuleb edastada
meediakanalitele, kes tagavad tõhusa avalikkusele levitamise.

(2)

Kui lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised juba täidavad siseteabe avalikustamise nõudeid kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1227/2011 (2) ning kui nad on kohustatud avalikustama sama
teabe selle määruse ja määruse (EL) nr 596/2014 kohaselt, tuleb käesoleva määruse järgsed kohustused lugeda
täidetuks juhul, kui teabe avalikustamiseks kasutati siseteabe avalikustamise platvormi määruse (EL)
nr 1227/2011 kohaldamise eesmärgil ja tingimusel, et siseteave on asjakohastele meediakanalitele edastatud.

(3)

Oluline on, et siseteabe avalikustamisega viivitamise tehnilised vahendid võimaldaksid siseteabe avalikustamisega
viivitamise protsessis põhiteavet hallata viisil, mis võimaldaks emitentidel ja lubatud heitkoguse väärtpaberite turu
osalistel täita pädevate asutuste teavitamise kohustust.

(4)

Siseteabe avalikustamisega viivitamise teade ja vajaduse korral selgitus selle kohta, kuidas kõik viivitamise suhtes
kohaldatavad tingimused on täidetud, tuleb pädevale asutusele esitada kirjalikult, kasutades vastava pädeva
asutuse nõutud elektroonilisi vahendeid, millega tagatakse teabe sisu usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus, samuti
edastamise kiirus.

(5)

Et pädev asutus saaks kindlaks teha emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise asjaomased isikud,
kes on siseteabe avalikustamise viivitamisega seotud, peaks viivitusteade sisaldama teate koostanud isiku ja
siseteabe avalikustamisega viivitamise otsuse eest vastutava isiku või vastutavate isikute nimesid. Samuti peaks
teates märkima viivituse ajalised aspektid, et pädevatel asutustel oleks võimalik hinnata, kas avalikustamisega
viivitamise kohta määruses (EL) nr 596/2014 sätestatud tingimused on täidetud.

(6)

Emitent, kes on krediidiasutus või finantseerimisasutus, peab finantssüsteemi stabiilsuse säilitamise huvides
pädevat asutust siseteabe avalikustamisega viivitamise kavatsusest kirjalikult teavitama ning kasutama sellise teabe
tundlikku laadi ja sisu maksimaalse konfidentsiaalsuse tagamise vajadust arvestades teavitamisel nõuetekohaseid
turvalisusstandardeid.

(1) ELT L 173, 12.6.2014, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja
läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).

L 173/48

Euroopa Liidu Teataja

ET

30.6.2016

(7)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpabe
riturujärelevalve (ESMA).

(8)

Komisjon teatas ESMA-le 25. mail 2016 kavatsusest kinnitada rakenduslike tehniliste standardite eelnõu ühes
muudatustega, mis kajastavad asjaolu, et määruses (EL) nr 1227/2011 sätestatud avalikustamise nõuded on
piisavad, et tagada lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osaliste poolt siseteabe avalikustamine üldsusele
kättesaadavalt, tõhusalt ja õigel ajal, nagu on nõutud määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõikes 2. Komisjoni
rakendusmäärusega (EL) nr 1348/2014 (1) on lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised juba kohustatud
esitama „veebilingid“, et veebisaidi kaudu avalikustamine oleks üldsusele kättesaadav, tõhus ja õigeaegne.
16. juunil 2016 kinnitas ESMA ametlikus arvamuses algset seisukohta ning ei esitanud uuesti rakenduslikku
tehnilist standardit, mis vastaks komisjoni muudatusettepanekutele. Kuna lubatud heitkoguse väärtpaberite turu
osaliste suhtes kohaldatavad avalikustamise nõuded, mis on sätestatud määruses (EL) nr 1227/2011, võivad olla
määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõike 2 nõuetele vastavuse tagamiseks piisavad, tuleks rakenduslike tehniliste
standardite eelnõud teatamisnõuete dubleerimise vältimiseks muuta.

(9)

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 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade
kogult.

(10)

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,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1
Mõisted
Käesolevas määruses kasutatakse järgmist mõistet:
„elektroonilised vahendid“ – elektroonilised seadmed andmete töötlemiseks (sealhulgas digitaalne pakkimine),
säilitamiseks ja edastamiseks kaabli, raadioside, optilise või muu elektromagnetilise tehnoloogia abil.

II PEATÜKK
TEHNILISED VAHENDID SISETEABE NÕUETEKOHASEKS AVALIKUSTAMISEKS

Artikkel 2
Siseteabe avalikustamise viisid
1.
Emitendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised peavad siseteabe avalikustamisel kasutama tehnilisi
vahendeid, millega on tagatud alljärgnev.
a) Siseteavet levitatakse
i)

mittediskrimineerivalt võimalikult laiale avalikkusele;

(1) Komisjoni 17. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1348/2014, milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse
energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8
lõikeid 2 ja 6 (ELT L 363, 18.12.2014, lk 121),
2
( ) 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).

30.6.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 173/49

ii) tasuta;
iii) kogu liidus samal ajal.
b) Siseteave tuleb edastada otse või kolmanda isiku kaudu meediakanalitele, kelle puhul avalikkus mõistlikult eeldab selle
tõhusat levitamist. Teate edastamisel tuleb kasutada selliseid elektroonilisi vahendeid, millega on edastamise ajal
tagatud teabe terviklikkuse, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse säilitamine, ning teates tuleb selgelt märkida
järgmine:
i)

edastatav teave on siseteave;

ii) emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise andmed; täielik juriidiline nimi;
iii) teate koostanud isiku andmed: ees- ja perekonnanimi, ametikoht emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite
turu osalise organisatsioonis;
iv) siseteabe teema;
v) meediakanalitele edastamise kuupäev ja kellaaeg.
Emitendid või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised peavad terviklikkuse, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse
tagamiseks siseteabe edastamisel kõrvaldama viivitamata kõik võimalikud tõrked või häired.
2.
Lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised, kellelt nõutakse siseteabe avalikustamist kooskõlas määruse (EL)
nr 1227/2011 artikliga 4, võivad kasutada nimetatud määrusega siseteabe avalikustamiseks ette nähtud tehnilisi
vahendeid määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõike 2 kohase siseteabe avalikustamisel, eeldusel et avalikustamisele
kuuluva siseteabe sisu on olulisel määral sama ja avalikustamiseks kasutatavad tehnilised vahendid tagavad siseteabe
edastamise asjakohastele meediakanalitele.

Artikkel 3
Siseteabe avaldamine veebisaidil
Määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõigetes 1 ja 9 osutatud veebisaidid peavad vastama järgmistele nõuetele:
a) need võimaldavad kasutajatel veebisaidil avaldatud siseteabega tutvuda mittediskrimineerivalt ja tasuta;
b) need võimaldavad kasutajatel siseteavet leida veebisaidi üheselt märgistatud ja hõlpsalt tuvastatavas jaotises;
c) need tagavad, et avalikustatud siseteabes on selgelt kirjas avalikustamise kuupäev ja kellaaeg ning et selline teave on
esitatud kronoloogilises järjestuses.

III PEATÜKK
TEHNILISED VAHENDID SISETEABE AVALIKUSTAMISEGA VIIVITAMISEKS

Artikkel 4
Siseteabe avalikustamisega viivitamise teade ja kirjalik selgitus
1.
Määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõike 4 kolmanda lõigu kohaselt siseteabe avalikustamisega viivitamiseks
peavad emitendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised kasutama tehnilisi vahendeid, millega on tagatud
järgmisele teabele juurdepääsetavus, selle loetavus ja püsival andmekandjal säilitamine:
a) kuupäevad ja kellaajad, mil
i)

siseteave emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise organisatsioonis kõigepealt tekkis;
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ii) tehti siseteabe avalikustamisega viivitamise otsus;
iii) emitent või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osaline tõenäoliselt otsustab siseteabe avalikustada;
b) emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise organisatsioonis nende isikute andmed, kes
i)

võtavad vastu avalikustamisega viivitamise otsuse ja otsustavad selle alguse ja tõenäolise lõpu kuupäeva;

ii) tagavad viivitamise tingimuste pideva seire;
iii) otsustavad siseteabe avalikustamise üle;
iv) esitavad pädevale asutusele viivituse kohta nõutud teabe ja kirjaliku selgituse;
c) tõendusmaterjalid määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõikes 4 osutatud tingimuste esmase täitmise ja viivitusajal
neis tingimustes toimunud muutuste kohta, sealhulgas järgmine:
i) organisatsioonisiseselt kolmandate isikute suhtes kehtestatud teabetõkked, millega takistatakse kõikide isikute
juurdepääsu siseteabele peale nende, kes vajavad seda teavet emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu
osalise juures töösuhte, kutsealal tegutsemise või muude kohustuste täitmisega seotud tavapäraseks tegevuseks;
ii) olukorras, kui konfidentsiaalsus ei ole enam tagatud, asjaomase siseteabe võimalikult kiireks avalikustamiseks
kehtestatud kord.
2.
Emitendid ja lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalised peavad pädevale asutusele kirjalikult teatama siseteabe
avalikustamisega viivitamisest ning esitama vajaliku kirjaliku selgituse sellise viivituse põhjustest, võttes selleks pädeva
asutuse nõutud elektroonilisi vahendeid kasutades ühendust pädeva asutuse alla kuuluva või pädeva asutuse määratud
spetsiaalse kontaktpunktiga.
Pädevad asutused avaldavad oma veebisaidil pädeva asutuse alla kuuluva või pädeva asutuse määratud spetsiaalse
kontaktpunkti andmed ja esimeses lõigus osutatud elektroonilised vahendid. Nende elektrooniliste vahenditega tagatakse
edastamise ajal teabe terviklikkuse, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse säilitamine.
3.
Lõikes 2 osutatud elektrooniliste vahenditega tagatakse, et siseteabe avalikustamisega viivitamise teade sisaldab
järgmist teavet:
a) emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu osalise andmed; täielik juriidiline nimi;
b) teate koostanud isiku andmed: ees- ja perekonnanimi, ametikoht emitendi või lubatud heitkoguse väärtpaberite turu
osalise organisatsioonis;
c) teate koostanud isiku kontaktandmed: e-posti aadress ja telefoninumber töökohas;
d) andmed siseteabe kohta, mille avalikustamisega viivitatakse; avalikustamise avalduse pealkiri; viitenumber, kui
siseteabe levitamiseks kasutatavas süsteemis on selline number määratud; siseteabe avalikustamise kuupäev ja
kellaaeg;
e) siseteabe avalikustamisega viivitamise otsuse kuupäev ja kellaaeg;
f) siseteabe avalikustamisega viivitamise otsuse eest vastutavate kõikide isikute andmed.
4.
Kui siseteabe avalikustamisega viivitamise kirjalik selgitus esitatakse alles pädeva asutuse nõudmisel kooskõlas
määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõike 4 kolmanda lõiguga, tagatakse kõnealuse artikli lõikes 2 nimetatud
elektrooniliste vahenditega, et selline kirjalik selgitus sisaldab käesoleva artikli lõikes 3 osutatud teavet.

Artikkel 5
Siseteabe avalikustamisega viivitamise kavatsuse teade
1.
Kooskõlas määruse (EL) nr 596/2014 artikli 17 lõikega 5 siseteabe avalikustamisega viivitamiseks peab emitent,
kes on krediidiasutus või finantseerimisasutus, esitama finantssüsteemi stabiilsuse säilitamise huvides pädevale asutusele,
kas pädeva asutuse alla kuuluva või pädeva asutuse määratud spetsiaalse kontaktpunkti kaudu ja teabe terviklikkust,
usaldusväärsust ja konfidentsiaalsust tagades, kirjaliku teate, et kavatseb siseteabe avalikustamisega viivitada.
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Kui emitent edastab esimeses lõigus osutatud teate elektrooniliselt, peab ta kasutama käesoleva määruse artikli 4 lõikes 2
osutatud elektroonilisi vahendeid.
2.
Pädev asutus teatab emitendile avalikustamisega viivitamise kohta lõike 1 kohaselt esitatud teabe alusel tehtud
nõustumise või keeldumise otsuse kirjalikult ning tagades teabe terviklikkuse, usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse.
3.
Emitent kasutab samu tehnilisi vahendeid nagu pädevale asutusele lõikes 1 osutatud teate esitamisel, et teavitada
pädevat asutust mis tahes uuest teabest, mis võib mõjutada pädeva asutuse otsust siseteabe avalikustamisega viivitamise
kohta.
IV PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 6
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 3. juulist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 29. juuni 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1056,
29. juuni 2016,
millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine glüfosaadi heakskiidu
kehtivusaja pikendamisega
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

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

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on sätestatud toimeained, mis loetakse määruse (EÜ)
nr 1107/2009 alusel heakskiidetuks.

(2)

Toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 30. juunil 2016. Komisjoni määruse (EL) nr 1141/2010 (3)
artikli 4 kohaselt esitati taotlus kõnealuse aine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (4) I lisasse kuulumise
pikendamiseks.

(3)

Kuna taotlejast sõltumatutel põhjustel on kõnealuse aine hindamine ja selle heakskiidu pikendamist käsitleva
otsuse tegemine hilinenud, lõpeb toimeaine heakskiitmise kehtivusaeg tõenäoliselt enne, kui tehakse otsus selle
pikendamise kohta.

(4)

Lähtudes Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse uurimistulemustest seoses glüfosaadi kantserogeense mõjuga, volitas
komisjon 29. aprill 2015 Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) alusteabe läbi vaatama ja
lisama uurimistulemused oma järeldustesse. Määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohase hindamismenetluse käigus
järeldas toiduohutusamet, et glüfosaat ei avalda tõenäoliselt inimestele kantserogeenset toimet ning et
olemasolevad tõendid ei toeta määruse (EÜ) nr 1272/2008 (5) kohast glüfosaadi ühtlustatud klassifitseerimist
seoses aine kantserogeense toimega. Sellega seoses tuletas toiduohutusamet meelde, määruse (EÜ) nr 1107/2009
kohase hindamismenetluse raames tehtud toiduohutusameti ettepanekud klassifitseerimise kohta ei ole siiski
määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohast ühtlustatud klassifitseerimist käsitlevad ametlikud ettepanekud.

(5)

22. juulil 2015 (6) teatas referentliikmesriik oma kavatsusest esitada määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37
kohane glüfosaadi klassifitseerimise ühtlustamist, sealhulgas kantserogeenuses ohuklassi käsitlev toimik.
17. märtsil 2016 esitas referentliikmesriik selle toimiku Euroopa Kemikaaliametile, kes avaldab oma arvamuse
vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 37 lõikele 4.

(1) ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.
(2) Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ)
nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).
(3) Komisjoni 7. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1141/2010, millega sätestatakse menetlus teise toimeainete rühma nõukogu
direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu (ELT L 322, 8.12.2010, lk 10).
(4) Komisjoni 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).
(6) Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kavandatavate toimikute register. Kättesaadav internetis: echa.europa.eu/web/guest/addressingchemicals-of-concern/registry-of-intentions
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(6)

Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse uurimistulemused ja toiduohutusameti klassifitseerimisettepanek glüfosaadi
võimaliku kantserogeense mõju kohta on lahknevad. Lisaks oli glüfosaadi ühtlustatud klassifitseerimise menetlust
juba alustatud. Alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee aruteludest 18. ja 19. mail 2016 ilmnes, et
konkreetselt glüfosaadi puhul pidasid mitmed liikmesriigid riskijuhtijatena asjakohaseks, et Euroopa
Kemikaaliameti riskihindamise komitee avaldaks oma arvamuse glüfosaadi kantserogeensusega seotud ühtlustatud
klassifitseerimise kohta enne otsuse tegemist heakskiidu pikendamise kohta, kuna selline arvamus võiks olla
vastav lähtuvalt määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud kriteeriumidest tehtud heakskiidule.

(7)

Arvestades ühtlustatud klassifitseerimist käsitleva toimiku hindamiseks kuluvat aega, on vaja pikendada toimeaine
heakskiidu kehtivusaega kuupäevani, mil möödub kuus kuud Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee
arvamuse kättesaamisest komisjoni poolt, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2017. Kui komisjon saab kätte
Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee arvamuse, avaldab komisjon kättesaamise kuupäeva käsitleva
teabe Euroopa Liidu Teatajas.

(8)

Pidades silmas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 17 esimese lõigu eesmärki ning olukorda, kus komisjon võtab
Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee arvamuse kättesaamise järel vastu määruse, mille kohaselt ei
pikendata glüfosaadi heakskiitu, sest heakskiitmiskriteeriumid ei ole täidetud, kehtestab komisjon heakskiidu
kehtivusaja lõppemise kuupäevaks selle määruse jõustumiskuupäeva, mille kohaselt glüfosaadi heakskiitu ei
pikendata, isegi kui kõnealune kuupäev eelneb heakskiidu kehtivusaja lõppemise kuupäevale.

(9)

Võttes arvesse põhjendustes eespool kirjeldatud glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamist ning pidades
silmas toiduohutusameti kindlaks tehtud probleeme seoses kaaskoostisaine polüetoksüleeritud rasvamiini (CASi
nr 61791-26–2) kasutamisega glüfosaati sisaldavates taimekaitsevahendites, algatab komisjon niipea kui võimalik
glüfosaadi heakskiidu läbivaatamise vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 21.

(10)

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

(11)

Võttes arvesse, et glüfosaadi praeguse heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 30. juunil 2016, peaks käesolev määrus
jõustuma võimalikult kiiresti.

(12)

Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee ei ole oma eesistuja määratud ajavahemiku jooksul arvamust
avaldanud. Peeti vajalikuks rakendusakti olemasolu ning eesistuja esitas apellatsioonikomiteele täiendavaks
aruteluks rakendusakti eelnõu. Apellatsioonikomitee ei ole oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine
Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa glüfosaati käsitleva kande 25 kuuendas veerus („heakskiitmise aegumine“)
asendatakse sõnad „30. juuni 2016“ sõnadega „kuus kuud pärast Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee
arvamuse kättesaamist komisjoni poolt või hiljemalt 31. detsember 2017“.

Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 29. juuni 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1057,
29. 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, 29. 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

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0809 10 00
0809 29 00
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

1

TR

138,7

ZZ

138,7

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

TR

224,4

ZZ

224,4

TR

347,0

ZZ

347,0

TR

124,7

ZZ

124,7

TR

148,6

ZZ

148,6

(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) 2016/1058,
29. juuni 2016,
millega peatatakse rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus lõssipulbri
kokkuostuks riikliku sekkumise raames
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajan
dustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 6,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/826 (2) avati lõssipulbri kokkuostu pakkumismenetlus, sest määruse (EL)
nr 1370/2013 artikli 3 lõike 1 punktis c kehtestatud koguseline piirang 218 000 tonni lõssipulbri kindlaks
määratud hinnaga kokkuostuks riikliku sekkumise raames oli ületatud.

(2)

Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõike 1 teise lõiguga, mis on lisatud nõukogu määrusega (EL) 2016/1042, (3)
on suurendatud lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu puhul kohaldatavat koguselist piirangut 2016.
aastaks alates 30. juunist 2016.

(3)

Seetõttu on asjakohane peatada rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus ja jätkata
lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu riikliku sekkumise raames, kuni suurendatud koguselised
piirangud on saavutatud.

(4)

Kuna sekkumisasutused peavad pärast käesoleva, pakkumismenetluse peatamist käsitleva määruse avaldamist
kiiresti teavitama pakkujaid kokkuostu peatamisest, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas
avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Pakkumismenetluse peatamine
Rakendusmäärusega (EL) 2016/826 avatud pakkumismenetlus on käesolevaga peatatud.

Artikkel 2
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
(1) ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.
(2) Komisjoni 25. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/826, millega peatatakse lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga sekkumis
kokkuost kuni 30. septembril 2016 lõppeva sekkumisperioodi lõpuni ja avatakse kokkuostu pakkumismenetlus (ELT L 137, 26.5.2016,
lk 19).
3
( ) Nõukogu 24. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1042, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks
põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, lõssipulbri kokkuostu suhtes
kohaldatava koguselise piirangu osas (ELT L 170, 29.6.2016, lk 1).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 29. juuni 2016
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
Jerzy PLEWA
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OTSUSED
KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1059,
20. juuni 2016,
mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD)
raames
(teatavaks tehtud numbri C(2016) 3753 all)
(Ainult bulgaaria-, hispaania-, hollandi-, inglis-, itaalia-, leedu-, läti-, portugali-, prantsus-, rootsi-, saksa-,
sloveeni-, taani- ja tšehhikeelne tekst on autentsed)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajan
duspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ)
nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle
artiklit 52,
olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega
ning arvestades järgmist:
(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 (2) artikli 31 kohaselt ja alates 1. jaanuarist 2015 määruse (EL)
nr 1306/2013 artikli 52 kohaselt peab komisjon tegema vajalikud kontrollid, teavitama liikmesriike kõnealuste
kontrollide tulemustest, võtma arvesse liikmesriikide esitatud märkusi, algatama asjaomaste liikmesriikidega
kokkuleppele jõudmiseks kahepoolsed läbirääkimised ning tegema oma seisukoha neile liikmesriikidele ametlikult
teatavaks.

(2)

Liikmesriikidele on antud võimalus taotleda lepitusmenetluse algatamist. Teatavatel juhtudel on seda võimalust
kasutatud ning komisjon on menetluste tulemuste kohta koostatud aruanded läbi vaadanud.

(3)

Määruse (EL) nr 1306/2013 kohaselt võib rahastada üksnes selliseid põllumajanduskulusid, mis on kantud
kooskõlas liidu õigusega.

(4)

Tehtud kontrollide, kahepoolsete läbirääkimiste ja lepitusmenetluste tulemuste põhjal on selgunud, et osa
liikmesriikide deklareeritud kuludest ei vasta kõnealusele tingimusele ning seega ei saa neid summasid EAGFist
ega EAFRDst rahastada.

(5)

Summad, mida ei kaeta EAGFist ega EAFRDst, tuleks teatavaks teha. Need summad ei ole seotud kuludega, mis
on kantud rohkem kui 24 kuud enne komisjoni kirjalikku teadet liikmesriikidele kontrollitulemuste kohta.

(6)

Komisjon on saatnud liikmesriikidele käesoleva otsusega hõlmatud juhtumitega seoses kokkuvõtliku aruande
hinnangust nende summade kohta, mida ei rahastata, kuna need ei vasta liidu õigusele (3).

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.
(2) Nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (ELT L 209, 11.8.2005,
lk 1).
(3) D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR ja D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.
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ET

Euroopa Liidu Teataja

30.6.2016

Käesolev otsus ei mõjuta finantsotsuseid, mida komisjon võib teha, tuginedes kohtuotsustele kohtuasjades, mis
olid 1. aprilli 2016. aasta seisuga Euroopa Kohtus arutusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Liidu rahastamine ei kata lisas loetletud kulusid, mida liikmesriikide akrediteeritud makseasutused on kandnud
ja deklareerinud EAGFi või EAFRD raames.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Taani Kuningriigile, Saksamaa Liitvabariigile,
Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Läti Vabariigile, Leedu Vabariigile, Luksemburgi
Suurhertsogiriigile, Madalmaade Kuningriigile, Portugali Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Rootsi Kuningriigile ning
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile.

Brüssel, 20. juuni 2016
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Phil HOGAN

30.6.2016

LISA

Eelarvepunkt: 050 40206

FR

Vääring

Maaelu arengut kä
sitlevad juhised
LEADER+ (RD-400)

Summa

Eelarve
aasta

2008

Põhjus

Liik

Tagasimakse
kohtuasjas
T516/10 tehtud otsuse põhjal

KINDLA
MÄÄRALINE

Mahaarvamised

7 437 217,61

0,00

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

FR kokku:

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

Finantsmõju

7 437 217,61

Eelarvepunkt: 050 4 05 01
Liikmes
riik

CZ

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2011

Tagasimakse seoses kohtuasjaga
T-32/16

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

Maaelu areng, EAFRD
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed
(2007–2013)

2012

Tagasimakse seoses kohtuasjaga
T-32/16

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

Maaelu areng, EAFRD
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed
(2007–2013)

2013

Tagasimakse seoses kohtuasjaga
T-32/16

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

CZ kokku:

EUR

584 299,25

0,00

584 299,25
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Maaelu areng, EAFRD
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed
(2007–2013)

Euroopa Liidu Teataja

EUR

Meede

ET

Liikmes
riik

FR

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2011

Kohapealsete kontrollide käigus
loomade loendamata jätmine,
seejärel loomade asustustiheduse
hindamata jätmine – loomakas
vatustoetusega hõlmamata lam
maste ja kitsede väljajätmine

HINNANGU
LINE PROT
SENDIMÄÄR

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2012

Kohapealsete kontrollide käigus
loomade loendamata jätmine,
seejärel loomade asustustiheduse
hindamata jätmine – loomakas
vatustoetusega hõlmamata lam
maste ja kitsede väljajätmine

HINNANGU
LINE PROT
SENDIMÄÄR

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2013

Kohapealsete kontrollide käigus
loomade loendamata jätmine,
seejärel loomade asustustiheduse
hindamata jätmine – loomakas
vatustoetusega hõlmamata lam
maste ja kitsede väljajätmine

HINNANGU
LINE PROT
SENDIMÄÄR

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2008

Tagasimakse
kohtuasjas
T259/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2009

Tagasimakse
kohtuasjas
T259/13 tehtud otsuse põhjal

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

FR kokku:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

ET

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)
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Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
30.6.2016

ES

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Juhuslikud vead IACSiga hõlma
mata EAFRD puhul ja EAGFi
kontrollistatistika Ad hoc otsuses
48 leitud korrektsiooni paranda
mine

ÜHEKORDNE

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

Sertifikaat

2013

Teadaolevad vead IACSiga hõl
mamata EAGFi ja IACSiga hõl
mamata EAFRD andmekogumis
Ad hoc otsuses 48 leitud korrekt
siooni parandamine

ÜHEKORDNE

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

EUR

28 301,38

0,00

28 301,38

ET

Summa

Mahaarvamised

5 327 497,43

– 31 886,71

Euroopa Liidu Teataja

EUR

Summa

Sertifikaat

ES kokku:

Vääring

Vääring

30.6.2016

Liikmes
riik

Finantsmõju

5 359 384,14

Eelarvepunkt: 05 0 701 07

Liikmes
riik

SI

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Tagasimakse seoses kohtuasja
ga T-12/16 pärast kohtuasjas
T-667/14 tehtud otsust

ÜHEKORDNE

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Tagasimakse seoses kohtuasja
ga T-12/16 pärast kohtuasjas
T-667/14 tehtud otsust

ÜHEKORDNE

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2015

Tagasimakse seoses kohtuasja
ga T-12/16 pärast kohtuasjas
T-667/14 tehtud otsust

ÜHEKORDNE

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94
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Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

Tagasimakse
kohtuasjas
T667/14 tehtud otsuse põhjal

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

Tagasimakse
kohtuasjas
T667/14 tehtud otsuse põhjal

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

Tagasimakse
kohtuasjas
T667/14 tehtud otsuse põhjal

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

SI kokku:

EUR

455 352,69

2 203,29

453 149,40

EUR

Mahaarvamised

455 352,69

Finantsmõju

2 203,29

Euroopa Liidu Teataja

Summa

453 149,40

Eelarvepunkt: 67 01
Liikmes
riik

BG

Meede

Eelarve
aasta

ET

Vääring

Meede
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Liikmes
riik

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Kohapealsete kontrollide, sankt
sioonide ja maksete arvestami
sega seotud puudused – taotlus
aasta 2012

ÜHEKORDNE

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Kohapealsete kontrollide, sankt
sioonide ja maksete arvestami
sega seotud puudused – taotlus
aasta 2012

ÜHEKORDNE

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Kohapealsete kontrollide, sankt
sioonide ja maksete arvestami
sega seotud puudused – taotlus
aasta 2013

ÜHEKORDNE

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00
30.6.2016

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

Meede

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

Eelarve
aasta

2015

Põhjus

Liik

Kohapealsete kontrollide, sankt
sioonide ja maksete arvestami
sega seotud puudused – taotlus
aasta 2014

ÜHEKORDNE

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

EUR

– 681 133,00

0,00

– 681 133,00

ET

EUR

30.6.2016

Liikmes
riik

BG kokku:
Liikmes
riik

CZ

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

Taotlusaasta 2012: LPIS-i ajako
hastamismenetlusega
seotud
puudused, riskianalüüsiga seotud
puudused, valimi suurendamata
jätmine ja ekstrapolatsiooni puu
dumine > 3 % üledeklareerimise
korral

ÜHEKORDNE

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaasta 2013: LPIS-i ajako
hastamismenetlusega
seotud
puudused, riskianalüüsiga seotud
puudused, valimi suurendamata
jätmine ja ekstrapolatsiooni puu
dumine > 3 % üledeklareerimise
korral

ÜHEKORDNE

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2015

Taotlusaasta 2014: LPIS-i ajako
hastamismenetlusega
seotud
puudused, riskianalüüsiga seotud
puudused, valimi suurendamata
jätmine ja ekstrapolatsiooni puu
dumine > 3 % üledeklareerimise
korral

ÜHEKORDNE

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

Nõuetele vastavus

2011

Identifitseerimis- ja registreeri
misnõuete puudulik kontroll,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

10,00 %
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2013

Euroopa Liidu Teataja

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2012

Identifitseerimis- ja registreeri
misnõuete puudulik kontroll,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

Nõuetele vastavus

2013

Identifitseerimis- ja registreeri
misnõuete puudulik kontroll,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

Nõuetele vastavus

2014

Identifitseerimis- ja registreeri
misnõuete puudulik kontroll,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

Veinisektor – Investee
ringud

2011

Kohapealsete kontrollide ebapii
sav tase

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

Veinisektor – Investee
ringud

2012

Kohapealsete kontrollide ebapii
sav tase

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

Veinisektor – Investee
ringud

2013

Kohapealsete kontrollide ebapii
sav tase

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

Veinisektor – Investee
ringud

2014

Kohapealsete kontrollide ebapii
sav tase

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

Nõuetele vastavus

2011

Üks GAECi nõue määratlemata,
piiratud kontroll SMR 5 puhul,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

ET

Nõuetele vastavus
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Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
30.6.2016

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2012

Üks GAECi nõue määratlemata,
piiratud kontroll SMR 5 puhul,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

Nõuetele vastavus

2013

Üks GAECi nõue määratlemata,
piiratud kontroll SMR 5 puhul,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

Nõuetele vastavus

2014

Üks GAECi nõue määratlemata,
piiratud kontroll SMR 5 puhul,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

CZ kokku:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

ET

Nõuetele vastavus

30.6.2016

Liikmes
riik

DE

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

2013

Eelmistel aastatel parandamata
jäänud finantsvigade korrekt
sioonid

ÜHEKORDNE

Tutvustamistegevus

2010

Hankesätte järgimata jätmine

KINDLA
MÄÄRALINE

Tutvustamistegevus

2011

Hankesätte järgimata jätmine

Tutvustamistegevus

2012

hankesätte järgimata jätmine

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

KINDLA
MÄÄRALINE

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

KINDLA
MÄÄRALINE

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90
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Sertifikaat

Parandusprot
sent

Euroopa Liidu Teataja

Liikmes
riik

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

2013

Hankesätte järgimata jätmine

KINDLA
MÄÄRALINE

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

Kontrollimeetmete tõhususe ja
kohapealsete kontrollide kvali
teediga seotud puudused taotlus
aastal 2012

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Kontrollimeetmete tõhususe ja
kohapealsete kontrollide kvali
teediga seotud puudused taotlus
aastal 2013

100,00 %

Eelarve
aasta

Mahaarvamised

Finantsmõju

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

ÜHEKORDNE

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

ÜHEKORDNE

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Viivitused tagasinõudemenetluste
algatamisel ning hooletus võlga
dega tegelemisel

ÜHEKORDNE

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

Sertifikaat

2011

Teadaolevad vead IACSiga hõl
mamata EAGFi ja IACSiga hõl
mamata EAFRD andmekogumis
Ad hoc otsuses 48 leitud korrekt
siooni parandamine

ÜHEKORDNE

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

Sertifikaat

2013

Teadaolevad vead IACSiga hõl
mamata EAGFi ja IACSiga hõl
mamata EAFRD andmekogumis
Ad hoc otsuses 48 leitud korrekt
siooni parandamine

ÜHEKORDNE

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

Nõuetele vastavus

2010

Vähene väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

10,00 %

30.6.2016

Eeskirjade eiramine

Euroopa Liidu Teataja

ES

Meede

Summa

EUR

DE kokku:
Liikmes
riik

Vääring

ET

Tutvustamistegevus

Parandusprot
sent

L 173/68

Liikmes
riik

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2011

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

Nõuetele vastavus

2012

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

Nõuetele vastavus

2011

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

Nõuetele vastavus

2012

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

Nõuetele vastavus

2013

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

Nõuetele vastavus

2012

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

Nõuetele vastavus

2013

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

Nõuetele vastavus

2013

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

ET

Nõuetele vastavus

30.6.2016
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Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2014

Teadaolev viga, mille arvutamise
aluseks on süsteemsed puudused
IACSiga hõlmamata EAGFi and
mekogumi substantiivsel kont
rollimisel

ÜHEKORDNE

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

Sertifikaat

2014

Teadaolev viga, mis on leitud
IACSiga hõlmamata andmekogu
mis Finantsdistsipliini kohalda
mata jätmine

ÜHEKORDNE

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

Tagasinõuete kohaldamata jätmi
ne, taotlusaasta 2009

ÜHEKORDNE

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

Tagasinõuete kohaldamata jätmi
ne, taotlusaasta 2010

ÜHEKORDNE

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

Tagasinõuete kohaldamata jätmi
ne, taotlusaasta 2011

ÜHEKORDNE

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

Puu- ja köögivili – Ra
kenduskavad

2010

Tunnustamine – allhanked: puu
dused kontrollimisel

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

Puu- ja köögivili – Ra
kenduskavad

2011

Tunnustamine – allhanked: puu
dused kontrollimisel

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

Kohapealsete kontrollide kvali
teedi ning maksete ja sanktsioo
nide arvestamisega seotud puu
dused (taotlusaasta 2012)

ÜHEKORDNE

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Kohapealsete kontrollide kvali
teedi ning maksete ja sanktsioo
nide arvestamisega seotud puu
dused (taotlusaasta 2012)

ÜHEKORDNE

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Kohapealsete kontrollide kvali
teediga seotud puudused (taot
lusaasta 2013)

ÜHEKORDNE

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

ET

Sertifikaat
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0,41 %

Meede
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aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

ET

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

30.6.2016
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aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2010

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24

ET

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused
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2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2011

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

ET

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused
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2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2012

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98

ET

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused
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Finantsmõju

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43

ET

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused
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Summa

Mahaarvamised
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2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

LPISiga seotud puudused (püsi
karjamaa), taotlusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

Puu- ja köögivili – Ra
kenduskavad

2010

Puudused tootjaorganisatsiooni
tunnustamises – Turustatud too
dangu kontrollimine – Täiema
huline tarnimine

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37

ET

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused
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Meede

Puu- ja köögivili – Ra
kenduskavad

Eelarve
aasta

2011

Põhjus

Liik

Puudused tootjaorganisatsiooni
tunnustamises – Turustatud too
dangu kontrollimine – Täiema
huline tarnimine

KINDLA
MÄÄRALINE

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

EUR

– 3 967,05

ES kokku:

EUR

– 275 525 856,12

Vääring

Summa

– 479,22

Finantsmõju

– 3 487,83

ET

5,00 %

Mahaarvamised

30.6.2016

Liikmes
riik

Liikmes
riik

FR

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

– 73 307,60 – 275 452 548,52
Mahaarvamised

Finantsmõju

Toetus põllumajandusettevõtja
tele, kes ei saanud eralepingu
klauslit objektiivsetel põhjustel
allkirjastada, ja uutele põlluma
jandustootjatele makstav toetus

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

Toetusõigused

2014

Toetus põllumajandusettevõtja
tele, kes ei saanud eralepingu
klauslit objektiivsetel põhjustel
allkirjastada, ja uutele põlluma
jandustootjatele makstav toetus

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

Toetusõigused

2013

Viinamarjaistanduste
toetus 2012

rajamise

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

Toetusõigused

2014

Viinamarjaistanduste
toetus 2012

rajamise

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

Toetusõigused

2013

Lihavasikate kasvatamise toetus

ÜHEKORDNE

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

Toetusõigused

2014

Lihavasikate kasvatamise toetus

ÜHEKORDNE

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

Toetusõigused

2013

Lineaarse vähendamise ebaõige
arvutamine

ÜHEKORDNE

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

Toetusõigused

2014

Lineaarse vähendamise ebaõige
arvutamine

ÜHEKORDNE

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

EUR

– 192 585 443,96

FR kokku:

– 1 995 144,27 – 190 590 299,69

L 173/77
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Meede
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aasta
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Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Hälvete kohaldamine SMR 7 ja
SMR 8 suhtes, taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

Nõuetele vastavus

2014

Hälvete kohaldamine SMR 7 ja
SMR 8 suhtes, taotlusaasta 2013

ÜHEKORDNE

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

Nõuetele vastavus

2015

Hälvete kohaldamine SMR 7 ja
SMR 8 suhtes, taotlusaasta 2014

ÜHEKORDNE

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

Sertifikaat

2010

Tagasinõudmine ja terviklikkus,
III lisa

ÜHEKORDNE

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

Sertifikaat

2011

Tagasinõudmine ja terviklikkus,
III lisa

ÜHEKORDNE

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

Sertifikaat

2012

Tagasinõudmine ja terviklikkus,
III lisa

ÜHEKORDNE

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

Nõuetele vastavus

2011

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

ET

Nõuetele vastavus

L 173/78

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja

2,00 %

30.6.2016

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2012

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

Nõuetele vastavus

2013

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

Nõuetele vastavus

2012

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

Nõuetele vastavus

2013

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

ET

Nõuetele vastavus

30.6.2016

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
L 173/79

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2014

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

Nõuetele vastavus

2013

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 4 133 131,91

– 82 712,75

– 4 050 419,16

Nõuetele vastavus

2014

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 3 715,44

– 75,10

– 3 640,34

Nõuetele vastavus

2011

Hälbe kohaldamine SMR 7 ja
SMR 8 identifitseerimise suhtes,
taotlusaasta 2010

ÜHEKORDNE

EUR

– 358 022,71

– 7 160,45

– 350 862,26

ET

Nõuetele vastavus

L 173/80

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
30.6.2016

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2012

Hälbe kohaldamine SMR 7 ja
SMR 8 identifitseerimise suhtes,
taotlusaasta 2011

ÜHEKORDNE

EUR

– 570 898,01

– 12 536,93

– 558 361,08

Nõuetele vastavus

2013

Hälbe kohaldamine SMR 7 ja
SMR 8 identifitseerimise suhtes,
taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

EUR

– 306 764,01

– 613,53

– 306 150,48

EUR

– 11 834 241,97

– 202 465,16

– 11 631 776,81

ET

Nõuetele vastavus

30.6.2016

Liikmes
riik

GB kokku:
Liikmes
riik

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2011

Mitut SMRi kontrollitud osali
selt, sanktsioonisüsteemi leebus,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2010

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 1 541 264,44

– 451,39

– 1 540 813,05

Nõuetele vastavus

2012

Mitut SMRi kontrollitud osali
selt, sanktsioonisüsteemi leebus,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2011

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 1 509 688,44

0,00

– 1 509 688,44

Nõuetele vastavus

2013

Mitut SMRi kontrollitud osali
selt, sanktsioonisüsteemi leebus,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2012

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 1 482 417,28

0,00

– 1 482 417,28

Nõuetele vastavus

2011

Kaht SMRi kontrollitud osaliselt,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2010

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 450 758,57

0,00

– 450 758,57

Nõuetele vastavus

2012

Kaht SMRi kontrollitud osaliselt,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2011

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 473 989,06

0,00

– 473 989,06

L 173/81

Nõuetele vastavus

Euroopa Liidu Teataja

IT

Meede

Meede

Nõuetele vastavus

Eelarve
aasta

2013

Põhjus

Liik

Kaht SMRi kontrollitud osaliselt,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2012

HINNANGU
LINE SUMMA

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

– 497 207,98

0,00

– 497 207,98

EUR

– 5 955 325,77

– 451,39

– 5 954 874,38

ET

EUR

L 173/82

Liikmes
riik

IT kokku:
Liikmes
riik

LU

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Taotlusaasta 2012: riskianalüüsi
tõhususega seotud puudused.

ÜHEKORDNE

EUR

– 77 965,03

– 155,93

– 77 809,10

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaasta 2013: riskianalüüsi
tõhususega seotud puudused.

ÜHEKORDNE

EUR

– 19 066,61

0,00

– 19 066,61

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2015

Taotlusaasta 2014: riskianalüüsi
tõhususega seotud puudused.

ÜHEKORDNE

EUR

– 10 880,09

0,00

– 10 880,09

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaastad 2012–2013: taga
siulatuva jõu puudumine mää
ruse (EÜ) nr 1122/2009 artikli
te 57 ja 80 kohaste vähenda
miste ja sanktsioonide puhul

ÜHEKORDNE

EUR

– 28 439,04

0,00

– 28 439,04

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2014

Taotlusaastad 2012–2014: li
neaarsete
maastikuelementide
abikõlblikkus vastavalt määruse
(EÜ) nr 1122/2009 artiklile 26.

ÜHEKORDNE

EUR

– 7 926,48

– 6,00

– 7 920,48

EUR

– 144 277,25

– 161,93

– 144 115,32

Meede

2013

Põhjus

Liik

Ettevõtjale tehtud ettemaks üle
tab lubatud piirnorme

ÜHEKORDNE

Parandusprot
sent

Vääring

EUR

Summa

– 44 082,50

Mahaarvamised

0,00

Finantsmõju

– 44 082,50

30.6.2016

Ühendusesisene toi
duabi

Eelarve
aasta

Euroopa Liidu Teataja

LV

Summa

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

LU kokku:
Liikmes
riik

Vääring

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Toetusmaksete ebaõige arvuta
mine

ÜHEKORDNE

EUR

– 34 355,75

0,00

– 34 355,75

Muud otsetoetused –
määruse (EÜ)
nr 73/2009
artiklid 68–72

2014

Toetusmaksete ebaõige arvuta
mine

ÜHEKORDNE

EUR

– 33 114,31

0,00

– 33 114,31

Muud otsetoetused –
määruse (EÜ)
nr 73/2009
artiklid 68–72

2013

Meetme nimetamata jätmine
kontrolliaruandes – inspektorite
vähene teadlikkus konkreetsetest
riskidest

ÜHEKORDNE

EUR

– 2 356,35

0,00

– 2 356,35

Muud otsetoetused –
määruse (EÜ)
nr 73/2009
artiklid 68–72

2014

Meetme nimetamata jätmine
kontrolliaruandes – inspektorite
vähene teadlikkus konkreetsetest
riskidest

ÜHEKORDNE

EUR

– 2 271,21

0,00

– 2 271,21

Ühendusesisene toi
duabi

2013

Avaliku hanke tähtajast kinnipi
damata jätmine

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 98 781,18

– 881,65

– 97 899,53

LV kokku:

EUR

– 214 961,30

– 881,65

– 214 079,65

ET

Muud otsetoetused –
määruse (EÜ)
nr 73/2009
artiklid 68–72

30.6.2016

Liikmes
riik

NL

Meede

Nõuetele vastavus

Eelarve
aasta

2015

Liik

Kohapealsete kontrollide puudu
sed SMR 12 puhul, taotlusaasta
2014

ÜHEKORDNE

Parandusprot
sent

Vääring

EUR

Summa

– 17 819,22

Mahaarvamised

0,00

Finantsmõju

– 17 819,22
L 173/83

Põhjus

Euroopa Liidu Teataja

Liikmes
riik

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Kohapealsete kontrollide puudu
sed SMR 8 ja SMR 12 puhul,
taotlusaasta 2012

ÜHEKORDNE

EUR

– 37 075,36

0,00

– 37 075,36

Nõuetele vastavus

2014

Kohapealsete kontrollide puudu
sed SMR 8 ja SMR 12 puhul,
taotlusaasta 2013

ÜHEKORDNE

EUR

– 5 779,47

0,00

– 5 779,47

EUR

– 60 674,05

0,00

– 60 674,05

ET

Nõuetele vastavus

L 173/84

Liikmes
riik

NL kokku:

PT

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, üks GAECi nõue
kontrollimata, neli SMRSi osali
selt puudulikud, sanktsioonisüs
teemi leebus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 233 085,77

– 108 110,02

– 3 124 975,75

Nõuetele vastavus

2011

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 899 122,29

– 208 499,79

– 690 622,50

Nõuetele vastavus

2012

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 7 817,09

– 842,64

– 6 974,45
30.6.2016

Nõuetele vastavus

Euroopa Liidu Teataja

Liikmes
riik

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

180,91

0,00

180,91

Nõuetele vastavus

2012

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 217 040,09

– 245 336,98

– 2 971 703,11

Nõuetele vastavus

2013

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 2 037,25

0,00

– 2 037,25

Nõuetele vastavus

2011

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 166 454,16

0,00

– 166 454,16

Nõuetele vastavus

2012

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 46 559,18

0,00

– 46 559,18

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

2013

Puudulik konsolideerimine, taot
lusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 21 462 543,90

0,00

– 21 462 543,90

ET

Nõuetele vastavus

30.6.2016

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
L 173/85

Meede

Tootmiskohustusega
sidumata otsetoetused

SE

Meede

2014

Põhjus

Liik

Puudulik konsolideerimine, taot
lusaasta 2013

KINDLA
MÄÄRALINE

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2,00 %

EUR

– 8 494 795,80

0,00

– 8 494 795,80

PT kokku:

EUR

– 37 529 274,62

– 562 789,43

– 36 966 485,19

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2010

Toetustaotluste puudulik haldus
kontroll

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 78 643,30

0,00

– 78 643,30

Piim – koolipiim

2011

Toetustaotluste puudulik haldus
kontroll

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 84 843,00

0,00

– 84 843,00

Piim – koolipiim

2012

Toetustaotluste puudulik haldus
kontroll

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 90 599,19

0,00

– 90 599,19

Piim – koolipiim

2013

Toetustaotluste puudulik haldus
kontroll

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 71 717,30

0,00

– 71 717,30

Piim – koolipiim

2014

Toetustaotluste puudulik haldus
kontroll

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 53 174,59

0,00

– 53 174,59

EUR

– 378 977,38

0,00

– 378 977,38

Summa

EUR

– 556 838 664,46

Mahaarvamised

– 2 839 459,06

Finantsmõju

– 553 999 205,40

30.6.2016

Vääring

Euroopa Liidu Teataja

Piim – koolipiim

SE kokku:

ET

Liikmes
riik

Eelarve
aasta

L 173/86

Liikmes
riik

Liikmes
riik

DE

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

30.6.2016

Eelarvepunkt: 671 1

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Ettepanek, mille kohaselt hanke
menetluse võitja kannab 10 %
projekti kuludest – üksikprojek
tide korrigeerimine 25 % võrra

ÜHEKORDNE

EUR

– 98 865,51

0,00

– 98 865,51

EAFRD maaelu arengu
investeering – avalikõiguslikud toetusesaa
jad

2014

Ettepanek, mille kohaselt hanke
menetluse võitja kannab 10 %
projekti kuludest – üksikprojek
tide korrigeerimine 25 % võrra

ÜHEKORDNE

EUR

– 36 996,07

0,00

– 36 996,07

EAFRD maaelu arengu
investeering – avalikõiguslikud toetusesaa
jad

2014

Ettepanek, mille kohaselt hanke
menetluse võitja kannab 10 %
projekti kuludest – üksikprojek
tide korrigeerimine 25 % võrra

ÜHEKORDNE

EUR

– 461 580,98

0,00

– 461 580,98

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2013

Põllumajanduse keskkonnatoe
tus – loomade asustustiheduse
hindamata jätmine kohapealse
kontrolli käigus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 127 073,79

0,00

– 127 073,79

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2014

Põllumajanduse keskkonnatoe
tus – loomade asustustiheduse
hindamata jätmine kohapealse
kontrolli käigus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 126 252,39

0,00

– 126 252,39

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2015

Põllumajanduse keskkonnatoe
tus – loomade asustustiheduse
hindamata jätmine kohapealse
kontrolli käigus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 110 666,82

0,00

– 110 666,82

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

2012

Pakkumuste, nende hindamise,
piirmäärade ületamise, haldus
kontrolli ja omaosaluse ülevõt
misega seotud puudused

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 375 618,20

0,00

– 375 618,20

ET

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

Euroopa Liidu Teataja
L 173/87

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Pakkumuste, nende hindamise,
piirmäärade ületamise, haldus
kontrolli ja omaosaluse ülevõt
misega seotud puudused

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 164 490,50

0,00

– 164 490,50

EAFRD maaelu arengu
investeering – avalikõiguslikud toetusesaa
jad

2014

Pakkumuste ja parima pakkumi
sega seotud puudused, piirmää
rade ületamine (nii riigiabi kui
ka riigi rahastamise puhul), pro
jekti kulude kandmine pakku
mise võitja poolt ja sellekohased
halduskontrolliga seotud puudu
sed

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 70 931,60

0,00

– 70 931,60

EAFRD maaelu arengu
investeering – avalikõiguslikud toetusesaa
jad

2015

Pakkumuste ja parima pakkumi
sega seotud puudused, piirmää
rade ületamine (nii riigiabi kui
ka riigi rahastamise puhul), pro
jekti kulude kandmine pakku
mise võitja poolt ja sellekohased
halduskontrolliga seotud puudu
sed

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

12,49

0,00

12,49

DE kokku:

EUR

– 1 572 463,37

0,00

– 1 572 463,37

ET

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

L 173/88

Liikmes
riik

DK

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Euroopa Liidu Teataja

Liikmes
riik

Finantsmõju

2008

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 19 234,20

0,00

– 19 234,20

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

2009

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 10 410,87

0,00

– 10 410,87
30.6.2016

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2010

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 10 520,43

0,00

– 10 520,43

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

2011

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 21 757,75

0,00

– 21 757,75

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

2012

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 93 474,30

0,00

– 93 474,30

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

2013

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 671 102,85

0,00

– 671 102,85

EAFRD maaelu arengu
investeering – eraõi
guslikud toetusesaajad

2014

Põhikontrollide puudused: ku
lude põhjendatuse hindamine,
järelkontrollide ulatus

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 187 926,23

0,00

– 1 187 926,23

DK kokku:

EUR

– 2 014 426,63

0,00

– 2 014 426,63

ET

EAFRD maaelu arengu
1. ja 3. telg – investee
rimisega seotud meet
med (2007–2013)

30.6.2016

Liikmes
riik

ES

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

2013

Kulude põhjendatuse kontrolli
mine

ÜHEKORDNE

EAFRD maaelu arengu
4. telg LEADER
(2007–2013)

2013

Lisakontrolli puudumine – see
rianumbrite märkimata jätmine

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

– 40 312,61

0,00

– 40 312,61

EUR

– 238 846,71

0,00

– 238 846,71

L 173/89

EAFRD maaelu arengu
4. telg LEADER
(2007–2013)

Parandusprot
sent

Euroopa Liidu Teataja

Liikmes
riik

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2011

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2009

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 30 820,17

– 238,69

– 30 581,48

Nõuetele vastavus

2013

Puudulik väljaõpe kontrollide te
gemiseks, kontrollide ulatusega
seotud puudused, 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

10,00 %

EUR

– 29 052,62

0,00

– 29 052,62

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

2012

Auditi kontrolljälje puudumine
taotluste menetlemisel ja abikõl
blikkuskriteeriumide kontrolli
misel – meetmete 226 ja 227 ra
kendamine otse piirkondade
poolt

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 630 767,90

0,00

– 630 767,90

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

2013

Auditi kontrolljälje puudumine
taotluste menetlemisel ja kõlblik
kuskriteeriumide kontrollimisel –
meetmete 226 ja 227 rakenda
mine otse piirkondade poolt

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 1 092 936,85

0,00

– 1 092 936,85

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2010

Tagasinõuete kohaldamata jätmi
ne, taotlusaasta 2009

ÜHEKORDNE

EUR

– 106 540,72

0,00

– 106 540,72

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2011

Tagasinõuete kohaldamata jätmi
ne, maaelu areng, taotlusaasta
2010

ÜHEKORDNE

EUR

– 507 976,98

0,00

– 507 976,98

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2012

Tagasinõuete kohaldamata jätmi
ne, maaelu areng, taotlusaasta
2011

ÜHEKORDNE

EUR

– 726 960,97

0,00

– 726 960,97

ET

Nõuetele vastavus

L 173/90

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
30.6.2016

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Kõige tõenäolisem veamäär
(IACSiga hõlmamata EARDF)

ÜHEKORDNE

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

2012

Määruse (EL) nr 65/2011 artikli
25 lõikes 4 sätestatud lahushoid
mise põhimõtte järgimata jätmi
ne – meetmed 226 ja 227, toe
tused (ainult mõne toimiku pu
hul)

KINDLA
MÄÄRALINE

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

2013

Määruse (EL) nr 65/2011 artikli
25 lõikes 4 sätestatud lahushoid
mise põhimõtte järgimata jätmi
ne – meetmed 226 ja 227, toe
tused (ainult mõne toimiku pu
hul)

KINDLA
MÄÄRALINE

Sertifikaat

2014

Tagasimakse fondi

ÜHEKORDNE

GB

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

– 76 305,79

0,00

– 76 305,79

2,00 %

EUR

– 21 756,65

0,00

– 21 756,65

2,00 %

EUR

– 18 956,82

0,00

– 18 956,82

EUR

13 600,00

0,00

13 600,00

EUR

– 3 507 634,79

– 238,69

– 3 507 396,10

ES kokku
Liikmes
riik

Summa

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Euroopa Liidu Teataja

2014

Vääring

ET

Sertifikaat

Parandusprot
sent

30.6.2016

Liikmes
riik

Finantsmõju

2011

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 204 524,82

– 6 200,68

– 198 324,14

Nõuetele vastavus

2012

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

13 346,23

– 1 357,03

14 703,26

L 173/91

Nõuetele vastavus

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

5 741,82

– 305,80

6 047,62

Nõuetele vastavus

2011

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 350 753,25

0,00

– 350 753,25

Nõuetele vastavus

2012

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 317 738,94

0,00

– 317 738,94

Nõuetele vastavus

2013

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

9 145,37

– 15,58

9 160,95

Nõuetele vastavus

2014

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

10 371,16

– 966,81

11 337,97

ET

Nõuetele vastavus

L 173/92

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
30.6.2016

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

Nõuetele vastavus

2012

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 361 073,80

0,00

– 361 073,80

Nõuetele vastavus

2013

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 371 204,15

0,00

– 371 204,15

Nõuetele vastavus

2014

Puuduliku kontrolli kohaldamine
kolme GAECi nõude ja MRFPP
nõuete suhtes, minimaalse kont
rollimäära kohaldamata jätmine
SMR8 suhtes, SMR7 valimi eba
piisav suurus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

1 642,49

0,00

1 642,49

GB kokku:

EUR

– 1 565 047,89

– 8 845,90

– 1 556 201,99

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Euroopa Liidu Teataja

IT

Eelarve
aasta

ET

Liikmes
riik

Meede

30.6.2016

Liikmes
riik

Finantsmõju

2014

Halduskontrollid (kohapealsed
kontrollkäigud) ei ole meet
me 214 puhul (geneetiliste res
sursside osas) jälgitavad

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 20 143,37

0,00

– 20 143,37

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

2013

Halduskontrollid (kohapealsed
kontrollkäigud) ei ole meetme
te 216, 226 ja 227 puhul jälgita
vad

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 287 733,55

0,00

– 287 733,55
L 173/93

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2014

Halduskontrollid (kohapealsed
kontrollkäigud) ei ole meetme
te 216, 226 ja 227 puhul jälgita
vad

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 351 204,50

0,00

– 351 204,50

Maaelu areng, EAFRD
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed
(2007–2013)

2012

Meede 112: 18 kuu reegli järgi
mata jätmine (määruse (EÜ)
nr 1974/2006 artikli 13 lõige 4)

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 29 568,70

0,00

– 29 568,70

Maaelu areng, EAFRD
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed
(2007–2013)

2013

Meede 112: 18 kuu reegli järgi
mata jätmine (määruse (EÜ)
nr 1974/2006 artikli 13 lõige 4)

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 473 821,00

0,00

– 473 821,00

EAFRD maaelu arengu
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed

2014

Meede 112: 18 kuu reegli järgi
mata jätmine (määruse (EÜ)
nr 1974/2006 artikli 13 lõige 4)

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 9 059,40

0,00

– 9 059,40

EAFRD maaelu arengu
1. telg – kindla toetus
määraga meetmed

2015

meede 112: 18 kuu reegli järgi
mata jätmine (määruse (EÜ)
nr 1974/2006 artikli 13 lõige 4)

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 3 425,50

0,00

– 3 425,50

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

2013

Abikõlbmatu kulu kindlakstege
mine auditi käigus

ÜHEKORDNE

EUR

– 20 228,00

0,00

– 20 228,00

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2014

Abikõlbmatu kulu kindlakstege
mine auditi käigus

ÜHEKORDNE

EUR

– 2 427,98

0,00

– 2 427,98

ET

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

L 173/94

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
30.6.2016

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2014

Abikõlbmatu kulu kindlakstege
mine auditi käigus

ÜHEKORDNE

EUR

– 28 173,30

0,00

– 28 173,30

Nõuetele vastavus

2011

Mitme SMRi osaline kontroll,
sanktsioonisüsteemi
leebus,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2010

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 60 953,16

3,67

– 60 956,83

Nõuetele vastavus

2012

Mitme SMRi osaline kontroll,
sanktsioonisüsteemi
leebus,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2011

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 82 528,15

– 2 949,30

– 79 578,85

Nõuetele vastavus

2013

Mitme SMRi osaline kontroll,
sanktsioonisüsteemi
leebus,
loomi pidavad põllumajandus
tootjad, taotlusaasta 2012

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 89 122,06

– 2 306,35

– 86 815,71

Nõuetele vastavus

2011

Kaht SMRi kontrollitud osaliselt,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2010

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 17 826,41

0,00

– 17 826,41

Nõuetele vastavus

2012

Kaht SMRi kontrollitud osaliselt,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2011

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 25 910,93

0,00

– 25 910,93

Nõuetele vastavus

2013

Kaht SMRi kontrollitud osaliselt,
loomi mittepidavad põllumajan
dustootjad, taotlusaasta 2012

HINNANGU
LINE SUMMA

EUR

– 29 891,85

0,00

– 29 891,85

EUR

– 1 532 017,86

– 5 251,98

– 1 526 765,88

ET

EAFRD maaelu arengu
2. telg (2007–2013,
muud kui pindalapõ
hised meetmed)

30.6.2016

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
L 173/95

IT kokku:

LT

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2012

Ebasoodsate looduslike tingi
mustega seotud abikõlblikkuskri
teeriumide kontroll (järelpäri
mine RD2/2009/010, järelkon
troll)

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 233 271,48

0,00

– 233 271,48

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2013

Ebasoodsate looduslike tingi
mustega seotud abikõlblikkuskri
teeriumide kontroll (järelpäri
mine RD2/2009/010, järelkon
troll)

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 198 148,95

0,00

– 198 148,95

EAFRD maaelu arengu
2. telg (pindalapõhised
meetmed, 2007–
2013)

2014

Ebasoodsate looduslike tingi
mustega seotud abikõlblikkuskri
teeriumide kontroll (järelpäri
mine RD2/2009/010, järelkon
troll)

KINDLA
MÄÄRALINE

2,00 %

EUR

– 304 459,02

0,00

– 304 459,02

LT kokku:

EUR

– 735 879,45

0,00

– 735 879,45

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Euroopa Liidu Teataja

PT

Eelarve
aasta

ET

Liikmes
riik

Meede

L 173/96

Liikmes
riik

Finantsmõju

2011

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 231 656,69

– 87,24

– 231 569,45

Nõuetele vastavus

2012

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 10 909,92

0,00

– 10 909,92
30.6.2016

Nõuetele vastavus

Meede

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

2013

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2010

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 1 883,90

0,00

– 1 883,90

Nõuetele vastavus

2011

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 382 418,80

– 19 445,93

– 362 972,87

Nõuetele vastavus

2012

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 449 842,53

– 616,54

– 449 225,99

Nõuetele vastavus

2013

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2011

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 17 947,73

0,00

– 17 947,73

Nõuetele vastavus

2012

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

5,00 %

EUR

– 581 182,86

0,00

– 581 182,86

ET

Nõuetele vastavus

30.6.2016

Liikmes
riik

Euroopa Liidu Teataja
L 173/97

Meede

Nõuetele vastavus

SE

Meede

2013

Põhjus

Liik

Üks GAECi nõue puudulikult
määratletud, neli SMRSi osaliselt
puudulikud, sanktsioonisüsteemi
leebus, taotlusaasta 2012

KINDLA
MÄÄRALINE

Eelarve
aasta

Põhjus

Liik

Parandusprot
sent

Mahaarvamised

Finantsmõju

EUR

– 320 053,39

0,00

– 320 053,39

PT kokku:

EUR

– 1 995 895,82

– 20 149,71

– 1 975 746,11

Parandusprot
sent

Vääring

Summa

Mahaarvamised

Finantsmõju

Sertifikaat

2013

Viga IACSiga hõlmamata EAFRD
andmekogumis

ÜHEKORDNE

EUR

– 58 780,85

0,00

– 58 780,85

Sertifikaat

2014

Viga IACSiga hõlmamata EAFRD
andmekogumis

ÜHEKORDNE

EUR

– 29 887,03

0,00

– 29 887,03

Sertifikaat

2014

Viga IACSiga hõlmamata EAFRD
andmekogumis

ÜHEKORDNE

EUR

– 474 359,50

0,00

– 474 359,50

EUR

– 563 027,38

0,00

– 563 027,38

Summa

– 13 486 393,19

Mahaarvamised

– 34 486,28

Finantsmõju

– 13 451 906,91
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1060,
29. juuni 2016,
millega muudetakse rakendusotsust 2013/707/EL (millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus,
mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste
moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja
subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi
eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (1) eriti selle artikleid 8 ja 9,
võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest
riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (2) eriti selle artikleid 13 ja 15,
ning arvestades järgmist:
(1)

Rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 (3) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud
kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) impordi suhtes
lõpliku dumpinguvastase tollimaksu.

(2)

Rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 (4) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud
kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes ka lõpliku
tasakaalustava tollimaksu.

(3)

Rakendusotsusega 2013/707/EL (5) kiitis komisjon heaks Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest
ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja
subsiidiumivastaste menetluste raames pakutud hinnakohustuse.

(4)

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (edaspidi „asjaomane äriühing“), TARICi lisakoodiga B872, kelle
hinnakohustus kiideti heaks rakendusotsusega 2013/707/EL, teatas komisjonile oma nime muutumisest; uueks
nimeks on nüüd GCL System Integration Technology Co., Ltd.

(5)

2014. aastal kuulutati välja asjaomase äriühingu pankrot. 2015. aasta veebruaris omandas asjaomase äriühingu
Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, mis kuulub äriühingute gruppi, mille TARICi lisakood on B850.

(6)

Asjaomane äriühing väitis, et nimemuutus ei mõjuta äriühingu õigust kasutada jätkuvalt tema suhtes kehtestatud
individuaalseid tollimaksumäärasid.

(7)

Omandamise tulemusel aga võttis asjaomane äriühing oma uueks nimeks GCL System Integration Technology
Co., Ltd ning liitus ühtlasi äriühingute grupiga, mille TARICi lisakood on B850 (6).

(1) ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.
(2) ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.
(3) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1238/2013, millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased meetmed
Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide)
impordi suhtes ning nõutakse lõplikult sisse nimetatud impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 1).
(4) Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt
saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav
tollimaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 66).
(5) Komisjoni 4. detsembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina
Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi
käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 214).
6
( ) Need äriühingud on Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd, Jiangsu GCL Silicon Material Technology
Development Co. Ltd, Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd, GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly
Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.
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(8)

Nii asjaomase äriühingu kui ka põhjenduses 7 nimetatud äriühingute grupi suhtes kehtib hinnakohustus. Seetõttu
on komisjon jõudnud järeldusele, et nimemuutus ei mõjuta mingil viisil rakendusotsuse 2013/707/EL järeldusi.

(9)

Komisjon teatas kõikidele huvitatud isikutele olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel ta kavatseb
rakendusmäärusi (EL) nr 1238/2013 ja (EL) nr 1239/2013 muuta. Kõikidele huvitatud isikutele anti aega esitada
nende faktide ja kaalutluste kohta märkusi. Ükski huvitatud isik ei esitanud märkusi.

(10)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 15 lõike 1 kohaselt
asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Rakendusotsuse 2013/707/EL lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. juuni 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Rakendusotsuse 2013/707/EL I lisa muudetakse järgmiselt.
1) TARICi lisakoodi B850 kanne asendatakse järgmisega:
„Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

B850“

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
GCL Solar System (Suzhou) Limited
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2) TARICi lisakoodi B872 kanne asendatakse järgmisega:
„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872“
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SUUNISED
EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/1061,
26. mai 2016,
millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha
teabesüsteem 2“ toimimist (EKP/2016/15)
EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artiklit 128,
võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 5 ja 16,
võttes arvesse nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3603/93 asutamislepinguartiklis 104 ja artikli 104b
lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta, (1) eelkõige selle artiklit 6,
ning arvestades järgmist:
(1)

Aluslepingu artikli 128 lõige 1 ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (EKPSi
põhikiri) artikli 16 kohaselt on Euroopa Keskpangal (EKP) ainuõigus anda luba euro pangatähtede emissiooniks
liidu piires.

(2)

Asutamislepingu artikli 128 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid emiteerida euro münte tingimusel, et EKP on
emissiooni mahu heaks kiitnud. Seetõttu teeb EKP igal aastal otsused, millega kiidab heaks euro kasutusele
võtnud liikmesriikide (edaspidi „osalevad liikmesriigid“) mündiemissiooni mahud, ja otsused, millega kiidab heaks
täiendavad mündiemissiooni mahud ühes või mitmes osalevas liikmesriigis üksikjuhtude kaupa.

(3)

EKPSi põhikirja artiklis 5 sätestatakse, et Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete täitmiseks kogub EKP
riikide keskpankade (RKPd) kaasabil vajalikku statistilist teavet, mis hõlmab statistilist teavet euro pangatähtede ja
müntide emissiooni valdkonnas.

(4)

Lisaks sellele peab EKP koguma teavet, et kontrollida keelu järgimist, mis on kehtestatud aluslepingu artiklis 123
ja rakendatud määrusega (EÜ) nr 3603/93. Eelkõige sätestatakse määruse (EÜ) nr 3603/93 artiklis 6, et riikide
keskpankade valduses olevad avaliku sektori poolt käibelelastud ja avalikule sektorile laenatud münte ei loeta
laenuvõimaluseks asutamislepingu artikli 123 tähenduses, kui selliste vahendite kogus on väiksem kui 10 %
ringluses olevatest müntidest.

(5)

Ilma et see piiraks liikmesriikide pädevust euro müntide emiteerimisel ning arvestades enamiku RKPde keskset
osa euro müntide jaotamisel, tuleb EKP-l eespool osutatud ülesannete täitmiseks koostöös riikide keskpankadega
koguda andmeid euro pangatähtede ja müntide kohta. See andmete kogumine peaks lihtsustama otsuste tegemist
euro pangatähtede ja müntide valdkonnas ja võimaldama EKP-l selle valdkonna selliste otsuste järgimise kontrolli,
mis on seotud euro pangatähtede tootmise planeerimise ja nende emissiooni koordineerimisega, euro
pangatähtede ringlusse suunamisega ning vajadusel euro pangatähede ülekannete korraldamisega RKPde vahel.
Selle andmekogumise sünergiamõju võimaldab EKP-l vajadusel andmeid edastada asutustele ja organitele, kes on
pädevad euro müntide valdkonnas.

(6)

Euro pangatähtedega seotud andmete kogumise menetlust tuleb tõhustada, eelkõige suunise EKP/2008/8 (2)
artikli 2a teatavate osade ülekandmiseks artiklisse 2 ja ebavajalike osade väljajätmiseks.

(1) EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1. Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 104 ja 104b lõige 1 on asendatud Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikliga 126.
(2) 11. septembri 2008. aasta suunis EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja „Sularaha teabesüsteem 2“ toimimist
(ELT L 346, 23.12.2008, lk 89).
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(7)

Tõhustada tuleb ka euromüntidega seotud andmekogumise menetlust.

(8)

Õigusselguse huvides tuleb lisada määratlus münte emiteerivate üksuste kohta kooskõlas aluslepingu artikli 128
lõikega 2.

(9)

Samuti tuleb tõhustada andmekogumise menetlust seoses sularaha haldamise infrastruktuuri ja kolmandate isikute
tegevusega. Enam ei ole vajalikud sätted esmakordse andmete esitamise ja üleminekuperioodide kohta.

(10)

Juurdepääs „Sularaha teabesüsteemile 2“ (Currency Information System 2, CIS 2) piirdub EKP, RKPde ja tulevaste
eurosüsteemi RKPdega. Enam ei võimaldata juurdepääsu nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele. Õigustatud
huviga kolmandaid isikuid, näiteks Euroopa Komisjon ja münte emiteerivad üksused, teavitab müntidega seotud
andmetest EKP pangatähtede direktoraat.

(11)

Täiendavaid väiksemaid muudatusi tuleb teha euro pangatähtede ja müntide emiteerimise valdkonnas statistilise
teabe kogumise menetluse ajakohastamiseks.

(12)

Seetõttu tuleb suunist EKP/2008/8 vastavalt muuta,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA SUUNISE:

Artikkel 1
Muudatused
Suunist EKP/2008/8 muudetakse järgmiselt.
1) Artikli 1 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:
a) punkt c asendatakse järgmisega:
„c) „CIS 2“ – süsteem, mis koosneb järgmisest: i) EKPs asuv keskandmebaas, milles säilitatakse kogu asjakohast
teavet euro pangatähtede, euro müntide, sularaha haldamise infrastruktuuri ja kolmandate isikute tegevuse
kohta, mis on kogutud käesoleva suunise ja otsuse EKP/2010/14 (*) alusel; ii) veebipõhine onlain-rakendus,
mis võimaldab süsteemi paindlikult konfigureerida ja saada teavet andmete edastamise ja valideerimise seisu,
paranduste ning erinevat liiki viiteandmete ja süsteemiparameetrite kohta; iii) aruandemoodul kogutud
andmete vaatamiseks ja analüüsimiseks ning iv) CIS 2 andmeedastusmehhanism;
(*) Otsus EKP/2010/14, 16. september 2010, euro pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse kontrolli ning
taasringluse kohta (ELT L 267, 9.10.2010, lk 1).“;
b) punktid g– n asendatakse järgmistega:
„g) „CIS 2 andmeedastusmehhanism“ – EKPSi XML Data Integration (EXDI) rakendus. EXDI rakendust
kasutatakse andmesõnumite vahetamiseks RKPde, tulevaste eurosüsteemi RKPde ja EKP vahel konfident
siaalselt, sõltumata tehnilisest infrastruktuurist, näiteks arvutivõrkudest ja tarkvararakendustest, mis seda
toetavad;
h) „andmesõnum“ – CIS 2 andmeedastusmehhanismiga ühilduvas andmeformaadis olev fail, mis sisaldab RKP
või tulevase eurosüsteemi RKP päeva, kuu või poolaasta andmeid ühe aruandeperioodi või, paranduste
korral, ühe või mitme aruandeperioodi kohta;
i) „tulevane osalev liikmesriik“ – mitteosalev liikmesriik, mis on täitnud eurole ülemineku tingimused ning
mille suhtes on tehtud erandi tühistamise otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 kohaselt;
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j) „tööpäev“ – andmeid esitava RKP tööpäev;
k) „raamatupidamisandmed“ – ringluses olevate euro pangatähtede korrigeerimata väärtus, mida on
korrigeeritud tasumata nõuetega krediidiasutuse vastu, mis rakendavad väljaspool euroala hoitavate euro
pangatähtede programmi, aruandeperioodi lõpul suunise EKP/2010/20 artikli 12 lõike 2 punktide a ja b
kohaselt (*);
l) „andmesündmus“ – CIS 2-s fikseeritud sündmus, mis käivitab CIS 2-st teate saatmise ühele või mitmele
RKP-le ja EKP-le. Andmesündmus leiab aset, kui: i) RKP on saatnud CIS 2-le päeva, kuud või poolaastat
hõlmava andmesõnumi, mis käivitab kinnitussõnumi sellele RKP-le ja EKP-le; ii) kõikide RKPde
andmesõnumid uue aruandeperioodi kohta on edukalt valideeritud, mis käivitab olekusõnumi CIS 2-st
RKPdele ja EKP-le, või iii) pärast olekusõnumi saatmist on CIS 2 edukalt valideerinud RKP parandatud
andmesõnumi, mis käivitab parandusteate RKPdele ja EKP-le;
m) „sularahakäitlejad“ – nõukogu määruse (EÜ) nr 1338/2001 artikli 6 lõikes 1 nimetatud asutused ja
ettevõtjad (**);
n) „münte emiteerivad üksused“ – mis tahes asutus, millele euroala liikmesriik on pannud euromüntide
ringlusse laskmise ülesande. Münte emiteerivaks üksuseks võivad olla RKPd, riigi rahapajad, rahandusminis
teeriumid, määratud avaliku sektori asutused ja üksused, kes panevad mündid ringlusse müntide
nõudmiseni hoidmise skeemi alusel:
(*) Suunis EKP/2010/20, 11. november 2010, raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta
Euroopa Keskpankade Süsteemis (ELT L 35, 9.2.2011, lk 31).
(**) Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001, 28. juuni 2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks
vajalikud meetmed (EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6).“;
c) punkti n järel lisatakse järgmised mõisted:
„o) „Müntide nõudmiseni hoidmise skeem (coins-held-to-order, CHTO)“ – münte emiteeriva üksuse ja ühe või
mitme halduri vahelistest lepingutest koosnev süsteem münte emiteeriva üksuse liikmesriigis, mille puhul
münte emiteeriv üksus:
i) annab euromündid halduri hoiule väljaspool münte emiteeriva üksuse ruume ringlusse laskmise eesmärgil
ja
ii) krediteerib või debiteerib RKP kontot, mida peab:
— haldur;
— haldurilt euromünte ostev kliendiks olev krediidiasutus.
CHTO alla kuuluvad euromündid hoiustatakse halduri või tema kliendi poolt münte emiteeriva üksuse
hoiuruumides või viiakse sealt välja kooskõlas RKP-le antud teatega;
p) „1. kategooria andmeühik“ – RKPde poolt CIS 2 jaoks esitatud andmeühik I, II, III ja VII lisa määratluse
kohaselt, mida esitatakse iga aruandlusperioodi kohta;
q) „sündmusepõhine andmeühik“ – RKPde poolt CIS 2 jaoks esitatud andmeühik I, II, III ja VII lisa määratluse
kohaselt, mida esitatakse ainult sel juhul, kui aruandlusperioodis esineb vastav sündmus;
r) „isikustatud pääsuõigused (Information and Access Management, IAM)“ – ühiskasutuses turvateenus EKPSi
rakendustele juurdepääsu andmiseks ja kontrollimiseks.“
2) Artikkel 2 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 2
Andmete kogumine euro pangatähtede kohta
1.
RKPd esitavad EKP-le CIS 2 andmed euro pangatähtede kohta, st andmeühikud I lisa 1. osas ja VII lisas,
järgides I lisa 3. osas määratletud aruandlussagedust ja kirjendamisreegleid.
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2.
RKPd edastavad 1. kategooria andmetena määratletud kuuandmed ja sündmusepõhiste andmetena määratletud
andmed euro pangatähtede kohta hiljemalt aruandeperioodi lõppemisele järgneva kuu kuuendal tööpäeval.
3.
RKPd edastavad 1. kategooria andmetena määratletud päevaandmed ja sündmusepõhised andmed euro
pangatähtede kohta hiljemalt kell 17.00 Kesk-Euroopa aja (*) järgi aruandeperioodi lõppemisele järgneval kuuendal
tööpäeval.
4.
RKPd kasutavad käesoleva suunise alusel EKP-le euro pangatähtede kohta andmete edastamiseks CIS 2
andmeedastusmehhanismi.
(*) Kesk-Euroopa aeg võtab arvesse üleminekut Kesk-Euroopa suveajale.“
3) Artikkel 2a jäetakse välja.
4) Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3
Andmete kogumine euro müntide kohta
1.
RKPd koguvad CIS 2 andmeid euro müntide kohta, st andmeühikuid II lisa 1. osas, asjaomastelt münte
emiteerivatelt üksustelt oma liikmesriigis.
2.
RKPd esitavad EKP-le kord kuus CIS 2 andmed euro müntide kohta, järgides II lisa 3. osas määratletud
kirjendamisreegleid.
3.
RKPd kasutavad käesoleva suunise alusel EKP-le euro müntide kohta andmete edastamiseks CIS 2 andmeedas
tusmehhanismi.“
5) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:
a) pealkiri asendatakse järgmisega:
„Andmete kogumine sularaha haldamise infrastruktuuri ja kolmandate isikute tegevuse kohta otsuse
EKP/2010/14 alusel“;

b) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1.
RKPd esitavad EKP-le kaks korda aastas IIIa lisas määratletud andmed sularaha haldamise infrastruktuuri ja
tegevuse kohta. EKP-le esitatavad andmed peavad põhinema andmetel, mille RKPd on saanud sularahakäitlejatelt
kooskõlas otsuse EKP/2010/14 IV lisaga.“;
c) lõiked 2, 3 ja 7 jäetakse välja.
6) Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. RKP lisab lepingusse, mille ta sõlmib tulevase eurosüsteemi RKPga suunise EKP/2006/9 (*) artikli 3 lõike 3
alusel, selles suunises kehtestatud konkreetsed aruandlussätted. Lisaks tuleb lepingus sätestada tingimus, et tulevane
eurosüsteemi RKP peab esitama EKP-le kord kuus andmeühikud, mis on osutatud I lisa tabeli punktides 4 ja 5 ja
II lisa tabeli punktides 4 ja 7. Tulevane eurosüsteemi RKP peab esitama andmeid euro pangatähtede ja/või müntide
kohta, mida ta laenab RKP-lt ja saadetakse talle selle poolt, kooskõlas I lisa 3. osas ja II lisa 3. osas määratletud
kirjendamisreeglitega. Kui tulevane eurosüsteemi RKP ei ole RKPga sõlminud seda lepingut, sõlmib lepingu tulevase
eurosüsteemi RKPga EKP, sätestades lepingus käesolevas artiklis sätestatud aruandekohustused.
(*) Suunis EKP/2006/9, 14. juuli 2006, euro sularahavahetuse teatud ettevalmistuste kohta ning euro pangatähtede
ja müntide eeljaotuse ja kaaseeljaotuse kohta väljaspool euroala (ELT L 207, 28.7.2006, lk 39).“
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7) Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4.

Lõikes 1 osutatud andmete edastamisel kasutavad RKPd CIS 2 andmeedastusmehhanismi.“

8) Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Nõudmise korral edastavad RKPd EKP-le õigeaegselt IV lisas määratletud süsteemiparameetrid, samuti kõik
edaspidi muudetavad süsteemiparameetrid.“
9) Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. RKPd võtavad kohaseid meetmeid, et tagada käesoleva suunise alusel nõutavate andmete terviklikkus ja õigsus
enne andmete edastamist EKP-le. RKPd peavad teostama vähemalt järgmised kontrollid:
a) terviklikkuse kontroll, mille puhul tagatakse, et 1. kategooria ja sündmusepõhised andmeühikud on esitatud
kooskõlas käesoleva suunise V ja VII lisas sätestatud põhimõtetega;
b) õigsuse kontroll kooskõlas VI lisaga.
CIS 2 rakendus lükkab tagasi konkreetse aruandlusperioodi kohta esitatud sõnumid, mille 1. kategooria
andmeühikud ei vasta I, II, III ja VII lisa määratlusele.“
10) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8
Juurdepääs CIS 2-le
1.
Elektroonilise kasutajajuurdepääsu taotluse saamisel IAM kaudu ja tingimusel, et on sõlmitud lõikes 2
kirjeldatud iseseisev leping, annab EKP vastavalt võimalusele juurdepääsu CIS 2-le üksikkasutajale igas RKPs ja
tulevase eurosüsteemi RKPs.
2.
Vastutus üksikkasutajate tehnilise haldamise eest sätestatakse iseseisvas lepingus EKP ja (tulevase eurosüsteemi)
RKP vahel üksikkasutajate osas. EKP võib nendes lepingutes samuti viidata kasutajate haldamise korrale, turvastan
darditele ning litsentseerimistingimustele, mida kohaldatakse CIS 2-s.“
11) Artikli 11 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
„2. Kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikliga 17.3 antakse EKP juhatusele volitus teha käesoleva suunise
lisades ja CIS 2 andmeedastusmehhanismi spetsifikatsioonides tehnilisi täiendusi, arvestades pangatähtede komitee,
õiguskomitee ja infotehnoloogiakomitee seisukohti.“

Artikkel 2

Jõustumine ja rakendamine

1.

Käesolev suunis jõustub päeval, mil sellest teatatakse nende liikmesriikide keskpankadele, mille rahaühik on euro.

2.

Eurosüsteemi keskpangad kohaldavad käesolevat suunist alates 1. juulist 2016.

30.6.2016
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Artikkel 3
Adressaadid
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.

Frankfurt Maini ääres, 26. mai 2016
EKP nõukogu nimel
EKP president
Mario DRAGHI
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