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MÄÄRUSED
KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1093,
6. juuli 2016,
millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammonium
propionaadi kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

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

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1062/2014 (2) on kehtestatud loetelu olemasolevatest toimeainetest,
mida tuleb hinnata seoses nende võimaliku heakskiitmisega biotsiidides kasutamiseks. Loetelu sisaldab didetsüül
metüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaati.

(2)

Didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaati on hinnatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 98/8/EÜ (3) artikli 16 lõikele 2 seoses selle kasutamisega toodetes, mis kuuluvad kõnealuse direktiivi
V lisas kirjeldatud tooteliiki 8 (puidukonservandid), mis vastab määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud
tooteliigile 8.

(3)

Hindavaks pädevaks asutuseks määratud Itaalia esitas 20. novembril 2007 hindamisaruande ja oma soovitused.

(4)

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 7 lõikega 2 sõnastati 8. detsembril 2015
biotsiidikomitees Euroopa Kemikaaliameti arvamus, võttes arvesse toimeainet hinnanud pädeva asutuse järeldusi.

(5)

Kõnealuse arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 8 kuuluvad ning didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpro
pionaati sisaldavad biotsiidid eeldatavasti direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele, kui on täidetud teatavad selliste
biotsiidide kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.

(6)

Seepärast on asjakohane kiita heaks didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaadi
tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides, kui teatavad nõuded ja tingimused on täidetud.

kasutamine

(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012
osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist
(ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123,
24.4.1998, lk 1).
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(7)

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

(8)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kiidetakse heaks toimeaine didetsüülmetüülpolü(oksüetüül)ammoniumpropionaadi kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates
biotsiidides kooskõlas lisas esitatud nõuete ja tingimustega.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 6. juuli 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Üldnimetus

IUPACi nimetus:
α-[2-(didetsüülmetüülammo
nio)etüül]-ω-hüdroksüpolü
(oksü-1,2-etaandiüül)propio
naat
EÜ nr: Ei ole määratud
CASi nr: 94667-33–1

Toimeaine minimaalne
puhtusaste (1)

86,1 massiprotsenti
(kuivaine)

Heakskiitmise
kuupäev

Heakskiidu aegu
mise kuupäev

1. jaanuar 2018

31. detsember
2027

Tooteliik

Eritingimused

8

Biotsiididele loa andmisel kohaldatakse järgmisi tingi
musi:

ET

Didetsüülmetüülpolü
(oksüetüül)ammo
niumpropionaat

IUPACi nimetus
Identifitseerimisandmed

1) toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loa
taotlusega hõlmatud kasutusviisidega seotud kokku
puutele, riskidele ja tõhususele, mida ELi tasandil ei
ole toimeaine riskide hindamisel käsitletud;
2) pidades silmas hinnatud kasutusviiside puhul kind
laks tehtud riske, tuleb toote hindamisel pöörata eri
list tähelepanu:
a) tööstuslikele kasutajatele ja kutselistele kasutaja
tele;

3) arvestades kindlaks tehtud riske pinna- ja põhja
veele, tuleb kasutamiseks lubatud toodete märgistel
ja ohutuskaartidel, kui need lisatakse, märkida, et
toodete tööstusliku ja kutsealase kasutamise korral
tuleb neid kasutada eraldatud alal või kõval veekind
lal alusel, millelt äravool on takistatud, ning et värs
kelt töödeldud puit tuleb peale töötlemist ladustada
varju alla või vedelikukindla materjaliga kaetud pin
nale (või teha mõlemat), et ära hoida toote sattu
mine pinnasesse või vette, ning et kõik toote kasuta
misest tekkinud jäägid tuleb koguda taaskasutuseks
või kasutuselt kõrvaldamiseks.

Euroopa Liidu Teataja

b) põhjaveele, kui puitu kasutatakse välistingimus
tes;

(1) Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 89 lõike 1 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes sisalduva toimeaine puhtusaste
võib olla samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline puhtuseaste on tehniliselt samaväärne puhtuseastmega, mille juures toimeainet hinnati.
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1094,
6. juuli 2016,
millega kiidetakse heaks toimeaine granuleeritud vask kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates
biotsiidides
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 90 lõike 2 kolmandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Prantsusmaa sai 30. augustil 2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) artikli 11 lõike 1 kohase
taotluse toimeaine granuleeritud vask lisamiseks nimetatud direktiivi I lisasse selle kasutamiseks toodetes, mis
kuuluvad tooteliiki 8 (puidukonservandid) mida on kirjeldatud nimetatud direktiivi V lisas ning mis vastavad
määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliigile 8.

(2)

Prantsusmaa esitas 3. aprillil 2015 hindamisaruande koos oma soovitustega vastavalt määruse (EL) nr 528/2012
artikli 90 lõikele 2.

(3)

9. detsembril 2015 sõnastati biotsiidikomitees toimeainet hinnanud pädeva asutuse järeldusi arvesse võttes
Euroopa Kemikaaliameti arvamus.

(4)

Kõnealuse arvamuse kohaselt vastavad tooteliiki 8 kuuluvad ning granuleeritud vaske sisaldavad biotsiidid
eeldatavasti määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punkti b nõuetele, kui on täidetud teatavad selliste
biotsiidide kasutamist reguleerivad nõuded ja tingimused.

(5)

Seepärast on asjakohane kiita heaks granuleeritud vase kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides, kui
teatavad nõuded ja tingimused on täidetud.

(6)

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

(7)

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

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Kiidetakse heaks toimeaine granuleeritud vask kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kooskõlas lisas esitatud
nõuete ja tingimustega.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
(1) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123,
24.4.1998, lk 1).
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Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 6. juuli 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Üldnimetus

Granuleeritud vask

IUPACi nimetus
Identifitseerimisandmed

IUPACi nimetus:
EÜ nr: 231–159-6
CASi nr: 7440-50–8

99 massiprotsenti

Heakskiitmise
kuupäev

Heakskiidu aegu
mise kuupäev

1. jaanuar 2017

31. detsember
2026

Tooteliik

8

Eritingimused

Biotsiididele loa andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi:
1) toote hindamisel pööratakse erilist tähelepanu loataotlusega
hõlmatud kasutusviisidega seotud kokkupuutele, riskidele
ja tõhususele, mida ELi tasandil ei ole toimeaine riskide
hindamisel käsitletud;

ET

Vask

Toimeaine minimaalne
puhtusaste (1)

2) pidades silmas hinnatud kasutusviiside puhul kindlaks teh
tud riske, tuleb toote hindamisel pöörata erilist tähelepanu:
a) tööstuslikele kasutajatele ja kutselistele kasutajatele;
b) pinnaveele ja setetele, kui puidu kasutusea jooksul toi
mub biotsiidi otsene keskkonda vabanemine;

Euroopa Liidu Teataja

3) arvestades kindlaks tehtud riske pinna- ja põhjaveele, tuleb
kasutamiseks lubatud toodete märgistel ja ohutuskaartidel,
kui need lisatakse, märkida, et toodete tööstusliku ja kut
sealase kasutamise korral tuleb neid kasutada eraldatud alal
või kõval veekindlal alusel, millelt äravool on takistatud,
ning et värskelt töödeldud puit tuleb peale töötlemist ladus
tada varju alla või vedelikukindla materjaliga kaetud pin
nale (või teha mõlemat), et ära hoida toote otsest sattumist
pinnasesse või vette, ning et kõik toote kasutamisest tekki
nud jäägid tuleb koguda taaskasutuseks või kasutuselt kõr
valdamiseks.
(1) Selles veerus osutatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati määruse (EL) nr 528/2012 artikli 90 lõike 2 kohasel hindamisel. Turule lastud tootes sisalduva toimeaine puhtusaste
võib olla samasugune või erinev, kui on tõendatud, et selline puhtuseaste on tehniliselt samaväärne puhtuseastmega, mille juures toimeainet hinnati.

7.7.2016

7.7.2016

Euroopa Liidu Teataja

ET

L 182/7

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1095,
6. juuli 2016,
milles käsitletakse tsinkatsetaatdihüdraadi, veevaba tsinkkloriidi, tsinkoksiidi, tsinksulfaat
heptahüdraadi, tsinksulfaatmonohüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, valguhüdrolüsaatide
tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (tahke) ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (vedel) lubamist
kõikide loomaliikide söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1334/2003, (EÜ)
nr 479/2006, (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärusi (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

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

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade andmise kord ning
selliste lubade andmise alused ja menetlused. Kõnealuse määruse artikliga 10 on ette nähtud nõukogu direktiivi
70/524/EMÜ (2) alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.

(2)

Tsingiühendeid tsinkatsetaatdihüdraati, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraati, tsinksulfaatmonohüdraati,
aminohapete hüdraadi tsinkkelaati ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaati on tähtajatult lubatud kasutada komisjoni
määrustega (EÜ) nr 1334/2003 (3) ja (EÜ) nr 479/2006 (4) kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ. Vastavalt määruse
(EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 1 kanti need tooted hiljem olemasolevate toodetena söödalisandite
registrisse.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikele 2 ja koostoimes kõnealuse määruse artikliga 7 esitati
taotlused, et uuesti hinnata tsinkatsetaatdihüdraadi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi, tsinksulfaatmono
hüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi lubamist kõikide loomaliikide
söödalisandina. Kõnealuse määruse artikli 7 kohaselt esitati lisaks taotlus veevaba tsinkkloriidi lubamiseks kõikide
loomaliikide söödalisandina. Taotlejad taotlesid kõnealuste söödalisandite liigitamist söödalisandite kategooriasse
„toitainelised lisandid“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja
dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 1. veebruari 2012. aasta, (5) 8. märtsi 2012.
aasta, (6) 23. mai 2012. aasta, (7) 15. novembri 2012. aasta, (8) 12. septembri 2013. aasta (9) ja 12. märtsi 2015.
aasta (10) arvamustes järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda tsinkatsetaatdihüdraat, veevaba

(1) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
(2) Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1).
(3) Komisjoni 25. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1334/2003, millega muudetakse mitmete mikroelementide gruppi kuuluvate
söödalisandite lubamistingimusi (ELT L 187, 26.7.2003, lk 11).
(4) Komisjoni 23. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 479/2006 teatavate mikroelementide ühendite rühma kuuluvate söödalisandite
kasutamise lubamise kohta (ELT L 86, 24.3.2006, lk 4).
(5) EFSA Journal 2012;10(2):2572.
(6) EFSA Journal 2012;10(3):2621.
(7) EFSA Journal 2012;10(6):2734.
(8) EFSA Journal 2012;10(11):2970.
(9) EFSA Journal 2013;11(10):3369.
(10) EFSA Journal 2015;13(4):4058.
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tsinkkloriid, tsinkoksiid, tsinksulfaatheptahüdraat, tsinksulfaatmonohüdraat, aminohapete hüdraadi tsinkkelaat ja
glütsiinhüdraadi tsinkkelaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ning et kasutajatel ei teki probleeme
ohutusega, tingimusel, et võetakse asjakohased kaitsemeetmed.

(5)

Seoses keskkonnamõjuga, eelkõige tsingi sattumisega pinnavette valgumise ja äravoolu teel, soovitab
toiduohutusamet oma 8. aprill 2014. aasta arvamuses (1) märkimisväärselt vähendada tsingi maksimaalset
sisaldust täissöödas mitme sihtliigi puhul. Selleks, et mitte seada ohtu loomade füsioloogiliste vajaduste
rahuldamist, sh konkreetsetel eluperioodidel, või hoida ära muu kahjulik mõju loomade tervisele, ei tohiks ameti
soovitatud tsingisisalduse vähendamist siiski kohaldada ühes etapis. Tsingisisalduse edasise vähendamise eesmärgil
tuleks innustada söödakäitlejaid ja uurimisinstituute koguma uusi teaduslikke andmeid eri loomaliikide
füsioloogiliste vajaduste kohta.

(6)

Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et tsinkatsetaatdihüdraat, veevaba tsinkkloriid, tsinkoksiid, tsinksulfaadi
heptahüdraat; tsinksulfaadi monohüdraat, aminohapete hüdraadi tsinkkelaat ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaat on
tõhusad tsingiallikad. Aminohapete tsinkkelaadi keemilisi omadusi arvesse võttes soovitab toiduohutusamet
jagada kõnealune aine järgmisse kahte rühma: aminohapete hüdraadi tsinkkelaat ja valguhüdrolüsaatide
tsinkkelaat. Samuti hinnati glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi kahte eri olekut – tahket ja vedelat. Toiduohutusameti
hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas määrusega
(EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduvate kõnealuste söödalisandite
analüüsimise meetodi kohta.

(7)

Tsinkatsetaatdihüdraadi, veevaba tsinkkloriidi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi, tsinksulfaatmonohüdraadi,
aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, valguhüdrolüsaatide tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (tahke) ja
glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi (vedel) hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa
andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuste ainete kasutamiseks käesoleva määruse
lisas määratletud viisil.

(8)

Käesoleva määrusega tsinkatsetaatdihüdraadi, tsinkoksiidi, tsinksulfaadi heptahüdraadi, tsinksulfaadi
monohüdraadi, aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi ja glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi lubamise tulemusena on
kõnealuseid aineid käsitlevad kanded määrustes (EÜ) nr 479/2006 ja (EÜ) nr 1334/2003 aegunud ja tuleks
seepärast välja jätta.

(9)

Komisjoni määrusega (EL) nr 335/2010 (2) ning komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 991/2012 (3) ja (EL)
nr 636/2013 (4) on antud luba mitme tsingiühendi kasutamiseks söödalisandina. Selleks et võtta arvesse
toiduohutusameti 8. aprilli 2014. aasta arvamuses esitatud järeldusi, mis olid ka selliste sätete teaduslikuks
aluseks, milles käsitletakse tsingi kogusisaldust segasöödas käesoleva määrusega lubatud söödalisandite puhul,
ning millega peamiselt osutatakse tsingiga täiendatud sööda keskkonnamõjule, on asjakohane ühtlustada
määruses (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärustes (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 sätestatud tsingi
maksimumsisaldused käesoleva määruse sätetega, milles käsitletakse tsingi sisaldust segasöödas. Seepärast tuleks
määrust (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärusi (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 vastavalt muuta.

(10)

Kuna ohutusnõuded ei eelda määruse (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärustega (EL) nr 991/2012 ja (EL)
nr 636/2013 lubatud tsinkatsetaatdihüdraadi, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraadi; tsinksulfaatmonohüdraadi,
aminohapete hüdraadi tsinkkelaadi, glütsiinhüdraadi tsinkkelaadi ja tsingiühendite loa tingimuste muudatuste
viivitamatut kohaldamist, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha
ettevalmistusi loa andmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(11)

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

(1) EFSA Journal 2014;12(5):3668.
(2) Komisjoni 22. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 335/2010 metioniini hüdroksüanaloogi tsinkkelaadi lubamise kohta kõikide
loomaliikide söödalisandina (ELT L 102, 23.4.2010, lk 22).
(3) Komisjoni 25. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 991/2012 tsinkkloriidhüdroksiidi monohüdraadi lubamise kohta kõikide
loomaliikide söödalisandina (ELT L 297, 26.10.2012, lk 18).
(4) Komisjoni 1. juuli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 636/2013 metioniini tsinkkelaadi (2:1) lubamise kohta kõikide loomaliikide
söödalisandina (ELT L 183, 2.7.2013, lk 3).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Loa andmine
Lisas nimetatud aineid, mis kuuluvad söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma
„mikroelementide ühendid“, lubatakse kasutada söödalisanditena loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2
Määruse (EÜ) nr 1334/2003 muutmine
Määruse (EÜ) nr 1334/2003 lisas jäetakse elementi tsink (Zn) käsitlevast kandes E6 välja järgmised söödalisandid:
„tsinkatsetaatdihüdraat“, „tsinkoksiid“, „tsinksulfaatheptahüdraat“, „tsinksulfaatmonohüdraat“ ja „aminohapete hüdraadi
tsinkkelaat“ ning nende keemilised valemid ja kirjeldused.

Artikkel 3
Määruse (EÜ) nr 479/2006 muutmine
Määruse (EÜ) nr 479/2006 lisas jäetakse välja söödalisandit „glütsiinhüdraadi tsinkkelaat“ käsitlev kanne E6.

Artikkel 4
Määruse (EL) nr 335/2010 muutmine
Määruse (EL) nr 335/2010 lisa rea 3b6.10 kaheksas veerg asendatakse järgmisega:
„Koerad ja kassid: 200 (kokku)
Lõhelased ja vasikate piimaasendajad: 180 (kokku)
Põrsad, emised, küülikud ja kõik kalaliigid, v.a lõhelased: 150 (kokku)
Muud liigid ja kategooriad: 120 (kokku)“.

Artikkel 5
Rakendusmääruse (EL) nr 991/2012 muutmine
Rakendusmääruse (EL) nr 991/2012 lisa rea 3b609 kaheksas veerg asendatakse järgmisega:
„Koerad ja kassid: 200 (kokku)
Lõhelased ja vasikate piimaasendajad: 180 (kokku)
Põrsad, emised, küülikud ja kõik kalaliigid, v.a lõhelased: 150 (kokku)
Muud liigid ja kategooriad: 120 (kokku)“.

L 182/10
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Artikkel 6
Rakendusmääruse (EL) nr 636/2013 muutmine
Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 636/2013 lisasse rea 3b611 kaheksas veerg asendatakse järgmisega:
„Koerad ja kassid: 200 (kokku)
Lõhelased ja vasikate piimaasendajad: 180 (kokku)
Põrsad, emised, küülikud ja kõik kalaliigid, v.a lõhelased: 150 (kokku)
Muud liigid ja kategooriad: 120 (kokku)“.
Artikkel 7
Üleminekumeetmed
1.
Määrusega (EL) nr 335/2010 ning rakendusmäärustega (EL) nr 991/2012 ja (EL) nr 636/2013 lubatud tsinkatse
taatdihüdraati, tsinkoksiidi, tsinksulfaatheptahüdraati, tsinksulfaatmonohüdraati, aminohapete hüdraadi tsinkkelaati,
glütsiinhüdraadi tsinkkelaati ja tsingiühendeid ning kõnealuseid aineid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja
märgistatud enne 27. jaanuari 2017 kooskõlas enne 27. juulit 2016 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule
lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.
2.
Lõikes 1 osutatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 27. juulit
2017 kooskõlas enne 27. juulit 2016 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni
olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3.
Lõikes 1 osutatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 27. juulit
2018 kooskõlas enne 27. juulit 2016 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni
olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.
Artikkel 8
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 6. juuli 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER
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LISA

Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp
ET

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Miinimum
sisaldus

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid

3b601

—

Tsinkatsetaat
dihüdraat

Söödalisandi koostis

Toimeaine kirjeldus
Keemiline valem: Zn(CH3COO)2 ·
2H2O
CASi nr: 5970-45–6
Analüüsimeetodid (1)
Tsinkatsetaatdihüdraadi sisalduse
määramiseks söödalisandis:
— tiitrimine naatriumedetaadiga
(Euroopa farmakopöa mono
graafia 1482)

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.
Lõhelased ja vasi 2. Söödakäitlejad kehtesta
kate piimaasenda
vad söödalisandi ja eel
jad: 180 (kokku)
segu kasutajatele kasuta
miskorra ja asjakohased
Põrsad, emised,
korralduslikud meetmed,
küülikud ja kõik
et vältida sissehingami
kalaliigid, v.a lõ
sest, nahakaudsest kok
helased:
150
kupuutest ja silma sattu
(kokku)
misest tulenevaid võima
likke riske. Kui riske ei
Muud liigid ja ka
ole
nende eeskirjade ja
tegooriad:
120
meetmete
abil võimalik
(kokku)
vähendada lubatava ta
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

27. juuli
2026
Euroopa Liidu Teataja

Tsinkatsetaatdihüdraat pulbrina,
mille minimaalne tsingisisaldus on
29,6 %.

—

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
L 182/11

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

L 182/12

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:
— komisjoni
määrus
(EÜ)
nr 152/2009 (2) – aatomab
sorptsioonspektromeetria
(AAS) või
Euroopa Liidu Teataja

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

3b602

—

Veevaba tsink Söödalisandi koostis
kloriid
Veevaba tsinkkloriid pulbrina,
mille minimaalne tsingisisaldus on
46,1 %.

—

Koerad ja kassid: 1. Söödalisand tuleb lisada
200 (kokku)
söödasse vedela eelse
guna.
lõhelased ja vasi
kate piimaasenda
jad: 180 (kokku)

27. juuli
2026

7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Keemiline valem: ZnCl2
CASi nr: 7646-85–7
Analüüsimeetodid (1)
Veevaba tsinkkloriidi sisalduse
määramiseks söödalisandis:

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Põrsad, emised, 2. Söödakäitlejad kehtesta
vad söödalisandi ja eel
küülikud ja kõik
segu kasutajatele kasuta
kalaliigid, v.a lõ
helased:
150
miskorra ja asjakohased
(kokku)
korralduslikud meetmed,
et vältida sissehingami
Muud liigid ja ka
sest, nahakaudsest kok
tegooriad:
120
kupuutest ja silma sattu
(kokku)
misest tulenevaid võima
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
meetmete abil võimalik
vähendada lubatava ta
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

Euroopa Liidu Teataja

— tiitrimine naatriumedetaadiga
(Euroopa farmakopöa mono
graafia 0110).

Vanuse
ülempiir

ET

Toimeaine kirjeldus

Loomaliik või
-kategooria

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.
— induktiivsidestatud plasma aa
tomiemissioonspektromeetria
ICP-AES CENi meetod (EN ISO
11885); ei kehti eelsegude pu
hul.
L 182/13

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:

L 182/14

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või

3b603

—

Tsinkoksiid

Söödalisandi koostis

Euroopa Liidu Teataja

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

—

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.

27. juuli
2026

Tsinkoksiid pulbrina, mille mini
maalne tsingisisaldus on 72 %.
Toimeaine kirjeldus
Keemiline valem: ZnO
CASi nr: 1314-13–2

7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Tsinkoksiidi sisalduse määrami
seks söödalisandis:
— tiitrimine naatriumedetaadiga
(Euroopa farmakopöa mono
graafia 0252)

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

lõhelased ja vasi 2. Söödakäitlejad kehtesta
kate piimaasenda
vad söödalisandi ja eel
jad: 180 (kokku)
segu kasutajatele kasuta
miskorra ja asjakohased
Põrsad, emised,
korralduslikud meetmed,
küülikud ja kõik
et vältida sissehingami
kalaliigid, v.a lõ
sest, nahakaudsest kok
helased:
150
kupuutest ja silma sattu
(kokku)
misest tulenevaid võima
likke riske. Kui riske ei
Muud liigid ja ka
ole nende eeskirjade ja
tegooriad:
120
meetmete abil võimalik
(kokku)
vähendada lubatava ta
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

Euroopa Liidu Teataja

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:

Vanuse
ülempiir

ET

Analüüsimeetodid (1)

Loomaliik või
-kategooria

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.
Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:
— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või

L 182/15

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või

L 182/16

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

—

Tsinksulfaa
theptahüdraat

Söödalisandi koostis
Tsinksulfaatheptahüdraat pulbrina,
mille minimaalne tsingisisaldus on
22 %.
Toimeaine kirjeldus
Keemiline valem: ZnSO4 · 7H2O
CASi nr: 7446-20–0
Analüüsimeetodid (1)
Tsinksulfaatheptahüdraadi
sisal
duse määramiseks söödalisandis:
— tiitrimine naatriumedetaadiga
(Euroopa farmakopöa mono
graafia 0111)

—

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.
lõhelased ja vasi 2. Söödakäitlejad kehtesta
kate piimaasenda
vad söödalisandi ja eel
jad: 180 (kokku)
segu kasutajatele kasuta
miskorra ja asjakohased
korralduslikud meetmed,
Põrsad, emised,
et vältida sissehingami
küülikud ja kõik
sest, nahakaudsest kok
kalaliigid, v.a lõ
kupuutest ja silma sattu
helased:
150
misest tulenevaid võima
(kokku)
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
meetmete abil võimalik
Muud liigid ja ka
vähendada lubatava ta
tegooriad:
120
semeni, kasutatakse söö
(kokku)
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

27. juuli
2026

Euroopa Liidu Teataja

3b604
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Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Vanuse
ülempiir

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:

Loomaliik või
-kategooria

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või

Euroopa Liidu Teataja

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

L 182/17

Loa hoidja
nimi

—

Söödalisand

Tsinksulfaat
monohüdraat

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Söödalisandi koostis
Tsinksulfaatmonohüdraat
pul
brina, mille minimaalne tsingisi
saldus on 34 %.
Toimeaine kirjeldus
Keemiline valem: ZnSO4 · H2O
CASi nr: 7446-19–7

Tsinksulfaatmonohüdraadi sisal
duse määramiseks söödalisandis:
— tiitrimine naatriumedetaadiga
(Euroopa farmakopöa mono
graafia 2159)

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

—

Muud sätted

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.
lõhelased ja vasi 2. Söödakäitlejad kehtesta
kate piimaasenda
vad söödalisandi ja eel
jad: 180 (kokku)
segu kasutajatele kasuta
miskorra ja asjakohased
korralduslikud meetmed,
Põrsad, emised,
et vältida sissehingami
küülikud ja kõik
sest, nahakaudsest kok
kalaliigid, v.a lõ
kupuutest ja silma sattu
helased:
150
misest tulenevaid võima
(kokku)
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
Muud liigid ja ka
meetmete abil võimalik
tegooriad:
120
vähendada lubatava ta
(kokku)
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

27. juuli
2026

Euroopa Liidu Teataja

Analüüsimeetodid (1)

Loomaliik või
-kategooria

ET

3b605

Miinimum
sisaldus

L 182/18

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.
7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või

3b606

—

Aminohapete
hüdraadi
tsinkkelaat

Söödalisandi koostis
Tsingi ja aminohapete kompleks
aine, milles tsink ja sojavalgust
saadud aminohapped on kelaadi
tud kovalentse sideme abil, pul
brina, mis sisaldab vähemalt 10 %
tsinki.

Euroopa Liidu Teataja

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

—

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.

27. juuli
2026

lõhelased ja vasi 2. Aminohapete tsinkke
kate piimaasenda
laati võib turule lasta ja
jad: 180 (kokku)
kasutada söödalisandina
valmistise kujul.

L 182/19

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Keemiline valem: Zn(x)1–3 · nH2O,
x = iga aminohappe anioon, mis
on saadud hüdrolüüsitud sojaval
gust.
Molekulidest kuni 10 % on üle
1 500 Da.
Analüüsimeetodid (1)

— ioonivahetuskromatograafia
meetod koos kolonnijärgse de
rivaatide saamisega ja UV-kiir
guse või fluorestsentsi määra
misega.
Määrus
(EÜ)
nr 152/2009 (III lisa F osa).

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Põrsad, emised, 3. Söödakäitlejad kehtesta
küülikud ja kõik
vad söödalisandi ja eel
kalaliigid, v.a lõ
segu kasutajatele kasuta
helased:
150
miskorra ja asjakohased
(kokku)
korralduslikud meetmed,
et vältida sissehingami
Muud liigid ja ka
sest, nahakaudsest kok
tegooriad:
120
kupuutest ja silma sattu
(kokku)
misest tulenevaid võima
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
meetmete abil võimalik
vähendada lubatava ta
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

Euroopa Liidu Teataja

Aminohappe sisalduse määramine
söödalisandis:

Vanuse
ülempiir

ET

Toimeaine kirjeldus

Loomaliik või
-kategooria

L 182/20

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või

3b612

—

Valguhüdrolü
saatide tsink
kelaat

Söödalisandi koostis
Valguhüdrolüsaatide
tsinkkelaat
pulbrina, mille tsingisisaldus on
vähemalt 10 %.
Vähemalt 85 % tsingist kelaaditud.

Euroopa Liidu Teataja

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

—

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.

27. juuli
2026

lõhelased ja vasi 2. Valguhüdrolüsaatide
kate piimaasenda
tsinkkelaati võib turule
jad: 180 (kokku)
lasta ja kasutada söödali
sandina valmistise kujul.

L 182/21

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Keemiline valem: Zn(x)1–3 · nH2O,
x = valguhüdrolüsaatide anioon,
mis sisaldab ükskõik millist hü
drolüüsitud sojavalgust saadud
aminohapet.

Analüüsimeetodid (1)

— ioonivahetuskromatograafia
meetod koos kolonnijärgse de
rivaatide saamisega ja UV-kiir
guse või fluorestsentsi määra
misega.
Määrus
(EÜ)
nr 152/2009 (III lisa F osa).

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Põrsad, emised, 3. Söödakäitlejad kehtesta
küülikud ja kõik
vad söödalisandi ja eel
kalaliigid, v.a lõ
segu kasutajatele kasuta
helased:
150
miskorra ja asjakohased
(kokku)
korralduslikud meetmed,
et vältida sissehingami
sest, nahakaudsest kok
Muud liigid ja ka
kupuutest ja silma sattu
tegooriad:
120
misest tulenevaid võima
(kokku)
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
meetmete abil võimalik
vähendada lubatava ta
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

Euroopa Liidu Teataja

Valguhüdrolüsaatide
sisalduse
määramine söödalisandis:

Vanuse
ülempiir

ET

Toimeaine kirjeldus

Loomaliik või
-kategooria

L 182/22

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Kelaaditud tsingi sisalduse määra
mine söödalisandis:
— Fourier' teisendusega infrapu
naspektroskoopia (FTIR), mil
lele järgnevad mitme muutu
jaga regressioonmeetodid.

7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Vanuse
ülempiir

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:

Loomaliik või
-kategooria

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN/TS 15621: induktiivsides
tatud plasma aatomiemis
sioonspektromeetria (ICP-AES)
rõhu all lagundatud proovist.

— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või

Euroopa Liidu Teataja

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

L 182/23

Loa hoidja
nimi

—

Söödalisand

Glütsiinhü
draadi tsink
kelaat (tahke)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Söödalisandi koostis
Glütsiinhüdraadi tsinkkelaat pul
brina, mille tsingisisaldus on vähe
malt 15 %.
Niiskus: kuni 10 %.
Toimeaine kirjeldus

Analüüsimeetodid (1)
Glütsiini sisalduse määramine söö
dalisandis:

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

—

Muud sätted

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.
lõhelased ja vasi 2. Söödakäitlejad kehtesta
kate piimaasenda
vad söödalisandi ja eel
jad: 180 (kokku)
segu kasutajatele kasuta
miskorra ja asjakohased
korralduslikud meetmed,
Põrsad, emised,
et vältida sissehingami
küülikud ja kõik
sest,
nahakaudsest kok
kalaliigid, v.a lõ
kupuutest ja silma sattu
helased:
150
misest tulenevaid võima
(kokku)
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
Muud liigid ja ka
meetmete abil võimalik
tegooriad:
120
vähendada lubatava ta
(kokku)
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

27. juuli
2026

Euroopa Liidu Teataja

Keemiline valem: Zn(x)1–3 · nH2O,
x = glütsiini anioon.

Loomaliik või
-kategooria

ET

3b607

Miinimum
sisaldus

L 182/24

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— ioonivahetuskromatograafia
meetod koos kolonnijärgse de
rivaatide saamisega ja UV-kiir
guse või fluorestsentsi määra
misega.
Määrus
(EÜ)
nr 152/2009 (III lisa F osa).
Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Kõik looma
liigid

—

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

Loa kehtivu
saja lõpp

ET

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:
— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või
Euroopa Liidu Teataja

— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

3b608

—

Glütsiinhü
draadi tsink
kelaat (vedel)

Söödalisandi koostis

—

Koerad ja kassid: 1. Lisand tuleb lisada söö
200 (kokku)
dasse eelseguna.

27. juuli
2026

Vedel glütsiinhüdraadi tsinkkelaat,
mille tsingisisaldus on vähemalt
7 %.

L 182/25

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Keemiline valem: Zn(x)1–3 · nH2O,
x = glütsiini anioon.

Analüüsimeetodid (1)
Glütsiini sisalduse määramiseks
söödalisandis:

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

lõhelased ja vasi 2. Glütsiini tsinkkelaati (ve
kate piimaasenda
del) võib turule lasta ja
kasutada söödalisandina
jad: 180 (kokku)
valmistise kujul.
Põrsad, emised,
küülikud ja kõik 3. Söödakäitlejad kehtesta
kalaliigid, v.a lõ
vad söödalisandi ja eel
helased:
150
segu kasutajatele kasuta
(kokku)
miskorra ja asjakohased
korralduslikud meetmed,
Muud liigid ja ka
et vältida sissehingami
tegooriad:
120
sest, nahakaudsest kok
(kokku)
kupuutest ja silma sattu
misest tulenevaid võima
likke riske. Kui riske ei
ole nende eeskirjade ja
meetmete abil võimalik
vähendada lubatava ta
semeni, kasutatakse söö
dalisandi ja eelsegude
käitlemisel sobivaid isi
kukaitsevahendeid.

Loa kehtivu
saja lõpp

Euroopa Liidu Teataja

— ioonivahetuskromatograafia
meetod koos kolonnijärgse de
rivaatide saamisega ja UV-kiir
guse või fluorestsentsi määra
misega.
Määrus
(EÜ)
nr 152/2009 (III lisa F osa).

Vanuse
ülempiir

ET

Toimeaine kirjeldus

Loomaliik või
-kategooria

L 182/26

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja eelsegudes:
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või
— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

7.7.2016

Miinimum
sisaldus
Loa hoidja
nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus,
analüüsimeetod

Loomaliik või
-kategooria

Vanuse
ülempiir

Maksimumsisaldus

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

Muud sätted

ET

Tsingi kogusisalduse määramiseks
söödalisandis ja segasöödas:

Loa kehtivu
saja lõpp

7.7.2016

Söödalisandi
identifitseeri
misnumber

— määrus (EÜ) nr 152/2009 –
aatomabsorptsioonspektro
meetria (AAS) või
— EN 15510: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) või

(1) Analüüsimeetodite andmed on kättesaadavad referentlabori veebisaidil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Komisjoni 27. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 152/2009, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid sööda ametlikuks kontrolliks (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1).

Euroopa Liidu Teataja

— EN 15621: induktiivsidestatud
plasma aatomiemissioonspek
tromeetria (ICP-AES) rõhu all
lagundatud proovist.

L 182/27

L 182/28

Euroopa Liidu Teataja

ET

7.7.2016

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1096,
6. juuli 2016,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1251/2008 seoses teatavate kalaliikide turule laskmise
nõuetega, mis on ette nähtud sellistes liikmesriikides või nende osades, kus on kehtestatud
otsusega 2010/221/EL heaks kiidetud riiklikud meetmed lõheliste alfaviiruse (SAV) suhtes
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete
loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artiklit 43 ja
artikli 61 lõiget 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1251/2008 (2) on sätestatud tingimused ja sertifitseerimisnõuded vesiviljelusloomade
ja vesiviljelustoodete turule laskmiseks sellistes liikmesriikides või nende osades, kus kohaldatakse komisjoni
otsusega 2010/221/EL (3) heaks kiidetud riiklikke meetmeid.

(2)

Otsusega 2010/221/EL on I ja II lisasse kantud liikmesriikidel lubatud kehtestada nõudeid seoses lõheliste
alfaviiruse (SAV) suhtes vastuvõtlike kalaliikide turule laskmise ja importimisega piirkondadesse, mida peetakse
kõnealusest taudist vabaks või heakskiidetud seireprogrammiga hõlmatuks. Sellistesse liikmesriikidesse või nende
osadesse saadetavad SAV suhtes vastuvõtlike kalaliikide partiid, mis on ette nähtud kasvanduste, ülekandealade,
püügitiikide ja avatud dekoratiivrajatiste ning varude taastootmise jaoks, peaksid olema pärit samaväärse
loomatervishoiualase staatusega piirkondadest ja neil peaks olema kaasas veterinaarsertifikaat, mis tõendab
kõnealustele tingimustele vastavust.

(3)

Tagamaks, et need nõuded on täidetud, on asjakohane lisada viide SAV-le määruse (EÜ) nr 1251/2008 II lisa
A osas sätestatud veterinaarsertifikaadi näidisesse.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1251/2008 II lisa C osas on loetletud need taudidele vastuvõtlikud liigid, millega seoses on
otsusega 2010/221/EL kiidetud heaks riiklikud meetmed. Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) vastu
võetud veeloomade tervise koodeksis ja diagnostikameetodite käsiraamatus veeloomade kohta on praegu loetletud
SAV suhtes vastuvõtlike liikidena lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss) ja meriforell (Salmo trutta).
Õigusselguse tagamiseks seoses määruse (EÜ) nr 1251/2008 kohaldamisalaga tuleks kõnealuse määruse II lisa
C osasse lisada viide SAV-le ja selle suhtes vastuvõtlikele kalaliikidele.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1251/2008 vastavalt muuta.

(6)

On asjakohane anda liikmesriikidele ja asjaomasele sektorile piisavalt aega käesoleva määrusega ette nähtud
nõuete järgimiseks vajalike meetmete võtmiseks.

(7)

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

(1) ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.
(2) Komisjoni 12. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1251/2008, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses vesivilje
lusloomade ja vesiviljelustoodete turuleviimise tingimuste ja sertifitseerimisnõuetega ja ühendusse importimisega ning millega
sätestatakse vektorliikide loetelu (ELT L 337, 16.12.2008, lk 41).
3
( ) Komisjoni 15. aprilli 2010. aasta otsus 2010/221/EL, millega kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesivilje
lusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (ELT L 98,
20.4.2010, lk 7).

7.7.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/29

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1251/2008 II lisa A ja C osa asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 6. juuli 2016
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

L 182/30

ET

Euroopa Liidu Teataja
LISA

Määruse (EÜ) nr 1251/2008 II lisa muudetakse järgmiselt.
1)

A osa asendatakse järgmisega:
„A OSA

Kasvanduste, ülekandealade, püügitiikide ja avatud dekoratiivrajatiste ning varude taastootmise
jaoks ettenähtud vesiviljelusloomade turuleviimise veterinaarsertifikaadi näidis

7.7.2016

7.7.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/31

L 182/32

ET

Euroopa Liidu Teataja

7.7.2016

7.7.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/33

L 182/34

ET

Euroopa Liidu Teataja

7.7.2016

7.7.2016

ET
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“

2)

C osa asendatakse järgmisega:
„C OSA

Loetelu nendele taudidele vastuvõtlike liikide kohta, millega seoses on otsusega 2010/221/EL kiidetud
heaks riiklikud meetmed
Taud

Taudile vastuvõtlikud liigid

Karpkala kevadvireemia (SVC)

Jämepea (Aristichthys nobilis), kuldkala (Carassius auratus), harilik ko
ger (Carassius carassius), valgeamuur (Ctenopharyngodon idellus), hari
lik karpkala ja sasaan (Cyprinus carpio), pakslaup (Hypophthalmichthys
molitrix), harilik säga (Silurus glanis) ja linask (Tinca tinca), säinas
(Leuciscus idus)

Bakteriaalne neeruhaigus (BKD)

Sugukond: Salmonidae

Nakkuslik pankrease nekroos (IPN)

Vikerforell (Oncorhynchus mykiss), ameerika paalia (Salvelinus fontina
lis), meriforell (Salmo trutta), lõhe (Salmo salar) ja idalõhe (Oncorhync
hus spp.) ja siig (Coregonus lavaretus)

Lõheliste alfaviiruse infektsioon (SAV)

Lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss), meriforell
(Salmo trutta)

Gyrodactylus salaris'e nakkus

Lõhe (Salmo salar), vikerforell (Oncorhynchus mykiss), Arktika paalia
(Salvelinus alpinus), ameerika paalia (Salvelinus fontinalis), harjus (Thy
mallus thymallus), järvepaalia (Salvelinus namaycush) ja meriforell
(Salmo trutta).

Austrite herpesviirus-1 μνar (OsHV-1 μνar)

Suur hiidauster (Crassostrea gigas)“
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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1097,
6. juuli 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, 6. juuli 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

136,2

ZZ

136,2

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

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

1

TR

136,6

ZZ

136,6

AR

153,4

BO

231,1

CL

185,5

UY

183,3

ZA

182,0

ZZ

187,1

AR

180,7

BR

99,6

CL

126,6

CN

116,1

NZ

135,5

US

149,7

UY

67,7

ZA

110,8

ZZ

123,3

AR

197,6

CL

125,3

CN

91,9

ZA

132,2

ZZ

136,8

TR

209,4

ZZ

209,4

TR

326,2

ZZ

326,2

TR

126,8

ZZ

126,8

TR

160,5

ZZ

160,5

(1) Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni 27. novembri 2012. aasta määruses (EL) nr 1106/2012, millega rakendatakse Eu
roopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 471/2009 (mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riiki
dega) seoses riikide ja territooriumide nomenklatuuri ajakohastamisega (ELT L 328, 28.11.2012, lk 7). Kood „ZZ“ tähistab „muud
päritolu“.
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OTSUSED
NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/1098,
4. juuli 2016,
seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel AKV-ELi suursaadikute komitees seoses
AKV-ELi partnerluslepingu III lisa läbivaatamisega
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 209 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,
võttes arvesse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ja teiselt poolt Euroopa
Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist partnerluslepingut (1),
võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
ning arvestades järgmist:
(1)

Ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ja teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja
selle liikmesriikide vahelist partnerluslepingu („AKV-ELi partnerlusleping“) artiklis 100 on sätestatud, et AKV-ELi
ministrite nõukogu võib AKV-ELi arengu rahastamise koostöökomitee soovituse põhjal lepingu Ia, Ib, II, III, IV ja
VI lisa läbi vaadata, täpsustada ja/või muuta.

(2)

AKV-ELi partnerluslepingu artikli 15 lõikes 4 on sätestatud, et AKV-ELi ministrite nõukogu võib delegeerida
volitused AKV-ELi suursaadikute komiteele.

(3)

19. ja 20. juunil 2014 Nairobis Keenias toimunud AKV-ELi ministrite nõukogu 39. istungil vastu võetud
ühisavalduses leppis AKV-ELi ministrite nõukogu kokku jätkata tööd ettevõtluse arenduskeskuse (EAK) tegevuse
nõuetekohaseks lõpetamiseks ja AKV-ELi partnerluslepingu III lisa muutmiseks ning delegeeriti sel eesmärgil
volitused AKV-ELi suursaadikute komiteele vajalike otsuste vastu võtmiseks, sealhulgas nimetatud III lisa
asjakohaseks muutmiseks.

(4)

AKV-ELi partnerluslepingu III lisa tuleks muuta, et kehtestada uus õigusraamistik, mille alusel on EAK olemas
üksnes oma likvideerimise otstarbel.

(5)

Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht AKV-ELi suursaadikute komitees AKV-ELi partnerluslepingu III lisa
läbivaatamise kohta põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
Seisukoht, mis võetakse liidu nimel AKV-ELi suursaadikute komitees AKV-ELi partnerluslepingu III lisa
läbivaatamise kohta, põhineb käesolevale otsusele lisatud AKV-ELi suursaadikute komitee otsuse eelnõul.
2.
Väiksemaid tehnilisi muudatusi otsuse eelnõus võivad liidu esindajad AKV-ELi suursaadikute komitees teha ilma
nõukogu täiendava otsuseta.
(1) Leping on allkirjastatud 23. juunil 2000 Cotonous (EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3), seda on muudetud 25. juunil 2005 Luxembourgis
allkirjastatud lepinguga (ELT L 209, 11.8.2005, lk 27) ja 22. juunil 2010 Ouagadougous allkirjastatud lepinguga (ELT L 287, 4.11.2010,
lk 3).
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Artikkel 2
AKV-ELi suursaadikute komitee otsus avaldatakse pärast vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 3
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 4. juuli 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
M. LAJČÁK
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EELNÕU

AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE OTSUS nr 2016/…,
…,
AKV-ELi partnerluslepingu III lisa läbivaatamise kohta
AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa
Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist partnerluslepingut (1) („AKV-ELi partnerlusleping“), eriti selle artiklit 100,
ning arvestades järgmist:
(1)

AKV-ELi partnerluslepingu artiklis 100 on sätestatud, et AKV-ELi ministrite nõukogu võib AKV-ELi arengu
rahastamise koostöökomitee soovituse põhjal lepingu Ia, Ib, II, III, IV ja VI lisa läbi vaadata, täpsustada ja/või
muuta.

(2)

AKV-ELi partnerluslepingu artikli 15 lõikes 4 on sätestatud, et AKV-ELi ministrite nõukogu võib delegeerida
volitused AKV-ELi suursaadikute komiteele.

(3)

AKV-ELi partnerluslepingu III lisa artiklis 2 käsitletakse ettevõtluse arenduskeskust (EAK). Nimetatud III lisa
artikli 2 lõike 6 punktis a määratakse AKV-ELi suursaadikute komitee EAK järelevalvet teostavaks asutuseks, kelle
ülesanne on muu hulgas koostada EAK põhikiri, mis võeti vastu AKV-ELi suursaadikute komitee otsusega
nr 8/2005 (2) („EAK põhikiri“). III lisa artikli 2 lõike 7 punktis a tehakse EAK haldusnõukogule ülesandeks muu
hulgas võtta vastu EAK finantsmäärus ja personalieeskirjad.

(4)

EAK põhikirja artiklis 1 on määratud kindlaks EAK juriidilise isiku staatus.

(5)

EAK põhikirja artiklites 9 ja 10 on määratud kindlaks EAK haldusnõukogu volitused ja koosseis.

(6)

19. ja 20. juunil 2014 Nairobis, Keenias toimunud AKV-ELi ministrite nõukogu 39. istungil vastu võetud
ühisavalduses leppis AKV-ELi ministrite nõukogu kokku jätkata tööd EAK tegevuse nõuetekohaseks lõpetamiseks
ja AKV-ELi partnerluslepingu III lisa muutmiseks ning delegeeris sel eesmärgil volitused AKV-ELi suursaadikute
komiteele vajalike otsuste vastuvõtmiseks, sealhulgas nimetatud III lisa asjakohaseks muutmiseks.

(7)

Nimetatud AKV-ELi ministrite nõukogu ühisavaldusega loodi AKV-ELi ühine töörühm, mille eesmärk on tagada
EAK tegevuse lõpetamine optimaalsetel tingimustel.

(8)

AKV-ELi suursaadikute nõukogu volitas oma 23. oktoobri 2014. aasta otsuses nr 4/2014 (3) EAK haldusnõukogu
võtma asjakohaseid meetmeid EAK sulgemise ettevalmistamiseks. Seejärel sõlmis EAK haldusnõukogu kuraatoriga
lepingu, mis kehtib 31. detsembrini 2016.

(9)

Vastavalt eespool nimetatud otsuse nr 4/2014 artikli 2 lõikele 3 nähakse tegevuse lõpetamise kavas ette
likvideerimise lõpuleviimine 31. detsembriks 2016 („likvideerimisfaas“). Lõpliku tegevuse lõpetamise kava
heakskiitmisega EAK haldusnõukogu poolt 29.–30. juunil 2015 algas EAK likvideerimisfaas.

(1) Leping on allkirjastatud 23. juunil 2000 Cotonous (EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3), seda on muudetud 25. juunil 2005 Luxembourgis
allkirjastatud lepinguga (ELT L 209, 11.8.2005, lk 27) ja 22. juunil 2010 Ouagadougous allkirjastatud lepinguga (ELT L 287, 4.11.2010,
lk 3).
(2) AKV–EÜ suursaadikute komitee 20. juuli 2005. aasta otsus nr 8/2005 ettevõtluse arenduskeskuse põhikirja ja töökorra kohta (ELT L 66,
8.3.2006, lk 16).
(3) AKV-ELi suursaadikute komitee 23. oktoobri 2014. aasta otsus nr 4/2014 ettevõtluse arenduskeskuse (EAK) juhatusele antavate
ülesannete kohta (ELT L 330, 15.11.2014, lk 61)
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(10)

Likvideerimisfaasile peaks järgnema „passiivne faas“, mille kestel eksisteerib EAK üksnes selle likvideerimise
otstarbel. See faas, mida haldab kuraator, võib muu hulgas hõlmata haldusülesandeid, sealhulgas EAK arhiivide
pidamine, mis tahes haldusalaste formaalsuste täitmine ja kohtuvaidluste haldamine, mida ei olnud võimalik
likvideerimisfaasi käigus lahendada. Passiivne faas peaks algama likvideerimisfaasile järgneval päeval, s.o
1. jaanuaril 2017. Passiivne faas peaks kestma kas viis aastat või kuni EAK on täitnud kõik oma kohustused ja
realiseerinud kogu oma vara, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

(11)

Vastavalt EAK finantsmääruse, mis võeti vastu AKV–EÜ suursaadikute komitee otsusega nr 5/2004 (1), artikli 26
lõikele 1 suletakse eelarveaasta lõpus EAK kontod EAK raamatupidamisaruande koostamise eesmärgil. Seepärast
lõpetatakse likvideerimisfaasiga seotud 2016. aasta põhikirjakohane audit hiljemalt 30. juuniks 2017.

(12)

AKV-ELi partnerluslepingu III lisa muutmine on seotud viidete kaotamisega EAK-le. Käesolev otsus peaks
moodustama alates passiivse faasi algusest ehk 1. jaanuarist 2017 EAK uue õigusraamistiku.

(13)

Vastavalt AKV-ELi partnerluslepingu artikli 95 lõikele 1 aegub leping 2020. aastal. Seega tuleks EAK passiivse
faasi juhtimisstruktuurid määrata kindlaks ka 29. veebruarile 2020 järgnevaks ajavahemikuks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Pärast EAK tegevuse lõpetamist hiljemalt 31. detsembriks 2016 muudetakse AKV-ELi partnerluslepingu III lisa järgmiselt:
1. III lisa pealkiri asendatakse järgmisega:
„Institutsioonide toetamine“.
2. Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Koostööga toetatakse institutsioonilist mehhanismi, mille abil edendada põllumajandust ja maaelu arengut. Selles
kontekstis aitab koostöö tugevdada ja kindlustada põllumajanduse ja maapiirkondadega seotud koostöö tehnilise
keskuse rolli AKV riikide institutsioonilise suutlikkuse, eelkõige teabehalduse arendamisel, et parandada juurdepääsu
tehnoloogiale, mis suurendab põllumajanduse tootlikkust, edendab turustusvõimet ja toiduga kindlustatust ning
maaelu arengut.“
3. Artikkel 2 jäetakse välja.
4. Artikkel 3 nummerdatakse ümber artikliks 2.

Artikkel 2

1.
EAK haldusnõukogu määrab enne likvideerimisfaasi lõppu (s.o 31. detsember 2016) kuraatori, et tagada passiivse
faasi rakendamine alates 1. jaanuarist 2017 nelja aasta jooksul või kuni EAK on täitnud kõik oma kohustused ja
realiseerinud kogu oma vara, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

2.
Kuraator vastutab passiivse faasi rakendamise eest. Kuraator esitab AKV-ELi suursaadikute komiteele igal aastal
aruande passiivse faasi rakendamisel tehtud edusammude kohta.
(1) AKV–EÜ suursaadikute komitee 17. detsembri 2004. aasta otsus nr 5/2004 ettevõtluse arenduskeskuse finantsmääruse kohta (ELT L 70,
9.3.2006, lk 52).

7.7.2016

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/43

Artikkel 3
1.

EAK põhikiri, EAK finantsmäärus ja EAK personalieeskiri jäävad kehtima kuni likvideerimisfaasi lõpuni.

Käesolev otsus moodustab alates 1. jaanuarist 2017 EAK uue õigusraamistiku.
2.
Alates 1. jaanuarist 2017 säilib EAK juriidilise isiku staatus, mis on määratud kindlaks EAK põhikirja artiklis 1,
üksnes tema likvideerimise otstarbel.
3.
Passiivse faasi kestel eksisteerib EAK põhikirja artiklite 9 ja 10 alusel loodud EAK haldusnõukogu kuni kuupäevani,
mil AKV-ELi suursaadikute komitee teeb otsuse nr 4/2014 artikli 4 kohase otsuse kohustuste täitmise ettepaneku kohta.
Alates passiivsest faasist piirduvad EAK haldusnõukogu ülesanded likvideerimisaruande heakskiitmise, likvideerimisfaasi
raamatupidamisaruande vastuvõtmise ja kohustuste täitmise ettepaneku üleandmisega AKV-ELi suursaadikute komiteele
otsuse tegemiseks. Alates 2017. aasta jaanuarist ei kogune see rohkem kui üheks istungiks aastas. See ei välista EAK
haldusnõukogu võimalust kasutada otsuste tegemiseks kirjalikku menetlust.
Kui AKV-ELi suursaadikute komitee ei otsusta teisiti, loetakse kohustuste täitmine heakskiidetuks kolm kuud pärast
kohustuste täitmise ettepaneku edastamist või 31. detsembril 2017, olenevalt sellest, kumb saabub varem.
4.

Passiivse faasiga seotud kulusid rahastatakse 11. Euroopa Arengufondist.

5.
EAK nõuete ja võlgade suhtes kolmandatele isikutele kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017 kolme aastast
aegumistähtaega.
Artikkel 4
AKV-ELi ministrite nõukogu 19. ja 20. juuni 2014. aasta ühisavaldusega asutatud AKV-ELi ühise EAK tegevuse
lõpetamise töörühma tegevus lõpetatakse otsuse nr 4/2014 artikli 4 kohase AKV-ELi suursaadikute komitee otsusega
kohustuste täitmise ettepaneku kohta.
Artikkel 5
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisel, v.a artikkel 1, mis jõustub 1. jaanuaril 2017.

…,
AKV-ELi suursaadikute komitee nimel
eesistuja
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NÕUKOGU OTSUS (EL) 2016/1099,
5. juuli 2016,
mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2016. aasta osamaksu
teist osa
EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt
poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, mis allkirjastati 23. juunil 2000. aastal Cotonous, (1) nagu seda on
viimati muudetud (edaspidi „AKV-ELi koostööleping“),

võttes arvesse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa
Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV–ELi partnerluslepingule
ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu neljandat osa (2) (edaspidi „11. EAFi sisekokkulepe“), eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrust (EL) 2015/323, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes
kohaldatavat finantsmäärust (3) (edaspidi „11. EAFi finantsmäärus“), eriti selle artikli 21 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon esitab 11. EAFi finantsmääruse artiklites 21–24 sätestatud korras 15. juuniks 2016 ettepaneku, milles
täpsustatakse a) liikmesriikide 2016. aasta osamaksu teise osa suurus ning b) 2016 aasta aastane osamaks, mida
on muudetud juhul, kui aastane osamaks erineb tegelikest vajadustest.

(2)

Euroopa Investeerimispank edastas 28. aprillil 2016 komisjonile oma hallatavate rahastamisvahendite kohta
kulukohustuste ja maksete ajakohastatud prognoosi vastavalt 11. EAFi finantsmääruse artiklile 52.

(3)

11. EAFi finantsmääruse artikli 22 lõikes 1 on sätestatud, et osamaksunõuetega kustutatakse kõigepealt
varasemate Euroopa Arengufondide (EAFid) raames ette nähtud summad. Seetõttu tuleks esitada 10. EAFi
rahastamisnõue.

(4)

Nõukogu võttis 24. novembril 2015 komisjoni ettepaneku alusel vastu otsuse määrata liikmesriikide 2016. aasta
EAFi osamaksude ülemmäärad järgmiselt: komisjonile 3 450 000 000 eurot ja Euroopa Investeerimispangale
150 000 000 eurot.

(5)

Nõukogu otsusega (EL) 2013/759 (4) lõi nõukogu 12. detsembril 2013 üleminekurahastu, mis käsitleb EAFi
juhtimise üleminekumeetmeid alates 1. jaanuarist 2014 kuni 11. Euroopa Arengufondi jõustumiseni,

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

EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.
ELT L 58, 3.3.2015, lk 17.
Nõukogu 12. detsembri 2013. aasta otsus 2013/759/EL, milles käsitletakse EAFi juhtimise üleminekumeetmeid alates 1. jaanuarist 2014
kuni 11. Euroopa Arengufondi jõustumiseni (ELT L 335, 14.12.2013, lk 48).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Euroopa Arengufondi osamaksude summad, mille liikmesriigid maksavad Euroopa Komisjonile ja Euroopa Investeeri
mispangale 2016. aasta osamaksu teise osana, on esitatud käesoleva otsuse lisa tabelis.
Need osamaksude maksed võib ühendada kohandustega, mis tulenevad üleminekurahastu raames seotud summade
mahaarvamisest vastavalt kohandamiskavale, mille iga liikmesriik edastab komisjonile 2015. aasta osamaksu kolmanda
osa kindlaksmääramisel.
Artikkel 2
Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 5. juuli 2016
Nõukogu nimel
eesistuja
M. LAJČÁK
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2016. aasta osamaksu 2. osa (eurodes)
LIIKMESRIIGID

Osatähtsus
10. EAFis (%)

Makstakse EIP-le
10. EAF

Makstakse komisjonile
10. EAF

Kokku

BELGIA

3,53

3 530 000,00

35 300 000,00

38 830 000,00

BULGAARIA

0,14

140 000,00

1 400 000,00

1 540 000,00

TŠEHHI VABARIIK

0,51

510 000,00

5 100 000,00

5 610 000,00

TAANI

2,00

2 000 000,00

20 000 000,00

22 000 000,00

20,50

20 500 000,00

205 000 000,00

225 500 000,00

EESTI

0,05

50 000,00

500 000,00

550 000,00

IIRIMAA

0,91

910 000,00

9 100 000,00

10 010 000,00

KREEKA

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

HISPAANIA

7,85

7 850 000,00

78 500 000,00

86 350 000,00

PRANTSUSMAA

19,55

19 550 000,00

195 500 000,00

215 050 000,00

ITAALIA

12,86

12 860 000,00

128 600 000,00

141 460 000,00

KÜPROS

0,09

90 000,00

900 000,00

990 000,00

LÄTI

0,07

70 000,00

700 000,00

770 000,00

LEEDU

0,12

120 000,00

1 200 000,00

1 320 000,00

LUKSEMBURG

0,27

270 000,00

2 700 000,00

2 970 000,00

UNGARI

0,55

550 000,00

5 500 000,00

6 050 000,00

MALTA

0,03

30 000,00

300 000,00

330 000,00

MADALMAAD

4,85

4 850 000,00

48 500 000,00

53 350 000,00

AUSTRIA

2,41

2 410 000,00

24 100 000,00

26 510 000,00

POOLA

1,30

1 300 000,00

13 000 000,00

14 300 000,00

PORTUGAL

1,15

1 150 000,00

11 500 000,00

12 650 000,00

RUMEENIA

0,37

370 000,00

3 700 000,00

4 070 000,00

SLOVEENIA

0,18

180 000,00

1 800 000,00

1 980 000,00

SLOVAKKIA

0,21

210 000,00

2 100 000,00

2 310 000,00

SOOME

1,47

1 470 000,00

14 700 000,00

16 170 000,00

ROOTSI

2,74

2 740 000,00

27 400 000,00

30 140 000,00

14,82

14 820 000,00

148 200 000,00

163 020 000,00

100,00

100 000 000,00

1 000 000 000,00

1 100 000 000,00

SAKSAMAA

ÜHENDKUNINGRIIK
KOKKU EL 27
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1100,
5. juuli 2016,
millega muudetakse otsuse 2007/453/EÜ lisa Costa Rica, Saksamaa, Leedu, Namiibia ja Hispaania
BSE staatuse osas
(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4134 all)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse
teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, (1) eriti selle
artikli 5 lõike 2 kolmandat lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määrusega (EÜ) nr 999/2001 on ette nähtud, et liikmesriigid, kolmandad riigid või nende piirkonnad (edaspidi
„riigid või piirkonnad“) klassifitseeritakse vastavalt nende staatusele veiste spongioosse entsefalopaatia (BSE) osas
ühte järgmisest kolmest kategooriast: väheolulise BSE ohuga riigid, kontrollitud BSE ohuga riigid ja määratlemata
BSE ohuga riigid.

(2)

Komisjoni otsuse 2007/453/EÜ (2) lisas on riigid või piirkonnad loetletud vastavalt nende BSE staatusele.

(3)

Vastavalt maismaaloomade tervise koodeksile (edaspidi „OIE maismaaloomade eeskiri (3)“) on riikide ja
piirkondade liigitamisel BSE ohu alusel määrav roll Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonil (OIE).

(4)

27. mail 2016 võttis OIE delegaatide ülemaailmne assamblee vastu resolutsiooni nr 20, mis käsitleb OIE
liikmesriikide staatuse tunnustamist seoses veiste spongioosse entsefalopaatia ohuga (4). Lisaks riikidele, keda
varem on tunnistatud väheolulise BSE ohuga riigina, on Costa Rica, Saksamaa, Leedu, Namiibia ja Hispaania
resolutsiooni kohaselt tunnistatud väheolulise BSE ohuga riikideks.

(5)

Seega tuleks otsuse 2007/453/EÜ lisas esitatud riikide loetelu muuta, et kõnealuseid riike tunnistada BSE staatuse
poolest väheolulise BSE ohuga riikideks.

(6)

Otsuse 2007/453/EÜ lisa tuleks seega vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2007/453/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.
(1) EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.
(2) Komisjoni 29. juuni 2007. aasta otsus 2007/453/EÜ, millega määratakse BSE riski alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende
piirkondade BSE staatus (ELT L 172, 30.6.2007, lk 84).
(3) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
(4) http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf
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Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuli 2016
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Vytenis ANDRIUKAITIS
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Otsuse 2007/453/EÜ lisa asendatakse järgmisega:
„LISA
RIIKIDE VÕI PIIRKONDADE LOETELU

A. Väheolulise BSE ohuga riigid ja piirkonnad
Liikmesriigid
— Belgia
— Bulgaaria
— Tšehhi Vabariik
— Taani
— Saksamaa
— Eesti
— Horvaatia
— Itaalia
— Küpros
— Läti
— Leedu
— Luksemburg
— Ungari
— Malta
— Madalmaad
— Austria
— Portugal
— Rumeenia
— Sloveenia
— Slovakkia
— Hispaania
— Soome
— Rootsi
Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid
— Island
— Liechtenstein
— Norra
— Šveits
Kolmandad riigid
— Argentina
— Austraalia
— Brasiilia
— Tšiili
— Kolumbia
— Costa Rica
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— India
— Iisrael
— Jaapan
— Namiibia
— Uus-Meremaa
— Pakistan
— Paraguay
— Peruu
— Singapur
— Ameerika Ühendriigid
— Uruguay
B. Kontrollitud BSE ohuga riigid ja piirkonnad
Liikmesriigid
— Iirimaa
— Kreeka
— Prantsusmaa
— Poola
— Ühendkuningriik
Kolmandad riigid
— Kanada
— Mehhiko
— Omaan
— Lõuna-Korea
— Taiwan
C. Määratlemata BSE ohuga riigid ja piirkonnad
— Riigid ja piirkonnad, mida ei ole nimetatud käesoleva lisa punktides A ja B.“
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1101,
5. juuli 2016,
millega muudetakse otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa seoses veiste infektsioossest rinotrahheiidist
vaba staatuse andmisega Saksamaa Rheinland-Pfalzi ja Saarlandi liidumaadele ning Arnsbergi,
Detmoldi ja Münsteri ringkondadele (Regierungsbezirke)
(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4135 all)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist
mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõikeid 2 ja 3 ning artikli 10 lõikeid 2 ja 3,
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud eeskirjad liidus veistega kauplemise kohta. Kõnealuse direktiivi artiklis 9 on
sätestatud, et liikmesriik, kellel on veiste infektsioosse rinotrahheiidi jaoks kohustuslik riiklik kontrolliprogramm,
võib esitada selle programmi komisjonile heakskiitmiseks. Direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 9 on ette nähtud ka
võimalike liidusiseses kaubanduses nõutavate lisatagatiste kindlaksmääramine.

(2)

Direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 10 on sätestatud, et kui liikmesriik leiab, et tema territoorium või mõni selle osa
on veiste infektsioossest rinotrahheiidist vaba, esitab ta komisjonile asjakohased tõendavad dokumendid.
Kõnealuse artikliga on ette nähtud ka võimalike liidusiseses kaubanduses nõutavate lisatagatiste kindlaks
määramine.

(3)

Komisjoni otsusega 2004/558/EÜ (2) on heaks kiidetud veiste 1. tüüpi herpesviiruse (BHV1) nakkuse tõrje ja
likvideerimise programmid, mille on esitanud kõnealuse otsuse I lisas loetletud liikmesriigid selles lisas nimetatud
piirkondade kohta ja mille puhul kohaldatakse lisatagatisi kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 9. Peale selle
on otsuse 2004/558/EÜ II lisas loetletud liikmesriikide piirkonnad, mida peetakse BHV1 nakkusest vabaks ja
mille puhul kohaldatakse kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 10 lisatagatisi.

(4)

Saksamaa Hamburgi, Nordrhein-Westfaleni, Rheinland-Pfalzi, Saarimaa ja Schleswig-Holsteini liidumaa on praegu
loetletud otsuse 2004/558/EÜ I lisas.

(5)

Saksamaa on esitanud komisjonile tõendavad dokumendid, et võimaldada Saksamaa Rheinland-Pfalzi ja Saarlandi
liidumaade ning Nordrhein-Westfaleni liidumaa Arnsbergi, Detmoldi ja Münsteri ringkondade (Regierungsbezirke)
BHV1 nakkusest vabaks lugemist ja direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 kohaste lisatagatiste kohaldamist.

(6)

Pärast Saksamaa esitatud tõendavate dokumentide hindamist leiti, et Rheinland-Pfalzi ja Saarlandi liidumaad ning
Nordrhein-Westfaleni liidumaa Arnsbergi, Detmoldi ja Münsteri ringkonnad (Regierungsbezirke) tuleks otsuse
2004/558/EÜ I lisa loetelust välja jätta ja kõnealuse otsuse II lisa loetellu kanda ning nende puhul tuleks
kohaldada direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 kohaseid lisatagatisi. Otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa tuleks seepärast
vastavalt muuta.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2004/558/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

(1) EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.
(2) Komisjoni 15. juuli 2004. aasta otsus 2004/558/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiiv 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste
infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud
tõrjeprogrammide heakskiitmist (ELT L 249, 23.7.2004, lk 20).
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2004/558/EÜ I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuli 2016
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Vytenis ANDRIUKAITIS
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LISA

„I LISA
Liikmesriik

Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi
suhtes kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 9

Belgia

Kõik piirkonnad

Tšehhi Vabariik

Kõik piirkonnad

Saksamaa

Liidumaad:
Hamburg
Schleswig-Holstein
Nordrhein-Westfaleni liidumaa järgmised ringkonnad (Regierungsbezirke):
Düsseldorf
Köln

Itaalia

Friuli-Venezia Giulia maakond
Trento autonoomne provints

II LISA

Liikmesriik

Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi
suhtes kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 10

Taani

Kõik piirkonnad

Saksamaa

Liidumaad:
Baden-Württemberg
Baieri
Berliin
Brandenburg
Bremen
Hessen
Alam-Saksimaa
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Saarimaa
Saksimaa
Saksi-Anhalt
Tüüringi
Nordrhein-Westfaleni liidumaa järgmised ringkonnad (Regierungsbezirke):
Arnsberg
Detmold
Münster
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Liikmesriigi piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse lisatagatisi veiste infektsioosse rinotrahheiidi
suhtes kooskõlas direktiivi 64/432/EMÜ artikliga 10

Valle d'Aosta maakond
Bolzano autonoomne provints

Austria

Kõik piirkonnad

Soome

Kõik piirkonnad

Rootsi

Kõik piirkonnad“
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KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1102,
5. juuli 2016,
millega kiidetakse heaks liikmesriikide poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)
nr 1308/2013 alusel esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise parandamise riiklikud
programmid
(teatavaks tehtud numbri C(2016) 4133 all)
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 turgude ühine korraldus 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 57 esimese lõigu
punkti c,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 55 kohaselt edastasid kõik liikmesriigid komisjonile mesindustoodete tootmise
ja turustamise kolme aasta riiklikud programmid 2017., 2018. ja 2019. mesindusaastaks.

(2)

Kõnealused 28 programmi vastavad määruse (EL) nr 1308/2013 eesmärkidele ja sisaldavad komisjoni
rakendusmääruse (EL) 2015/1368 (2) artiklis 4 nõutud teavet.

(3)

Igale riiklikule programmile antava liidu rahalise toetuse üle tuleb otsustada kooskõlas määruse (EL)
nr 1308/2013 artikli 55 lõikega 2 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1366 (3) artikliga 4 ja artikli 8
lõikega 2.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Kiidetakse heaks Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa,
Horvaatia, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Rumeenia,
Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi esitatud mesindustoodete tootmise ja turustamise programmid
2017., 2018. ja 2019. mesindusaastaks.

Artikkel 2
Liidu toetus artiklis 1 osutatud riiklikele programmidele piirdub lisas sätestatud maksimumsummadega 2017., 2018. ja
2019. mesindusaastaks.
(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.
(2) Komisjoni 6. augusti 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1368, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 9).
(3) Komisjoni 11. mai 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1366, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL)
nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (ELT L 211, 8.8.2015, lk 3).
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Artikkel 3
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuli 2016
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Phil HOGAN
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LISA

Liidu rahalise toetuse summa riiklikele mesindusprogrammidele 2017., 2018. ja 2019.
mesindusaastaks
(eurodes)
2017. mesindusaasta

2018. mesindusaasta

2019. mesindusaasta

249 313

249 313

249 313

Bulgaaria

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Tšehhi Vabariik

1 250 510

1 250 511

1 250 509

174 202

174 202

174 202

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Eesti

82 800

82 800

82 800

Iirimaa

36 333

36 333

36 333

Kreeka

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Hispaania

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Prantsusmaa

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Horvaatia

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Itaalia

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Küpros

100 000

100 000

100 000

Läti

193 810

193 810

193 810

Leedu

324 090

324 090

324 090

Luksemburg

18 049

18 049

18 049

Ungari

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Madalmaad

173 986

173 971

174 000

Austria

870 712

870 712

870 711

Poola

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugal

1 299 259

1 299 259

1 299 259

Rumeenia

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Sloveenia

382 814

382 814

382 814

Slovakkia

589 423

589 423

589 422

Soome

115 637

115 637

115 637

Rootsi

346 911

346 911

346 911

Ühendkuningriik

633 691

633 691

633 690

36 000 000

36 000 000

36 000 000

Belgia

Taani
Saksamaa

EU-28
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PARANDUSED
Komisjoni 8. veebruari 2016. aasta rakendusotsuse (EL) 2016/175 (milles käsitletakse meedet, mille
Hispaania on võtnud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/42/EÜ, et keelata
turule lasta teatavat tüüpi kõrgsurvepesurit) parandused
(Euroopa Liidu Teataja L 33, 10. veebruar 2016)
Leheküljel 12 põhjenduses 4
asendatakse

„(4)

Kõrgsurvepesuri tootja poolt väljastatud EÜ vastavusdeklaratsioonis on viidatud muu hulgas
harmoneeritud standardile EN 60335–2–67:2009 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed.
Ohutus. Osa 2–67: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud põrandahooldus- ja põrandapuhas
tusmasinatele (IEC 60335–2–67:2002 (Muudetud) + A1:2005 (Muudetud))“.“

järgmisega:

„(4)

Kõrgsurvepesuri tootja poolt väljastatud EÜ vastavusdeklaratsioonis on viidatud muu hulgas har
moneeritud standardile EN 60335–2–79:2009 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohu
tus. Osa 2–67: Erinõuded kõrgsurvepuhastitele ja aurupuhastitele (IEC 60335–2–79:2002 +
A1:2004 + A2:2007, muudetud)“.“

Leheküljel 12 põhjenduse 5 esimeses, teises ja kolmandas taandes
asendatakse

„EN 60335–2–67:2009“
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„EN 60335–2–79:2009“.
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asendatakse

„EN 60335–2–67“
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„EN 60335–2–79“.
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