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(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 404/2014,
annettu 17 päivänä helmikuuta 2014,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta moni
vaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidi
päästöjen seurannan osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähes
tymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 11 päivänä toukokuuta 2011 annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 9 kohdan ensimmäisen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 (2) liitteessä XII säädetään uudesta menetelmästä, jolla määritetään hiili
dioksidipäästöt sekä polttoaineen kulutus, kun kyseessä ovat N1-luokan ajoneuvot, joihin sovelletaan monivai
heista tyyppihyväksyntää, jäljempänä ’monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot’. Tätä
uutta menetelmää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, mutta sitä voidaan soveltaa vapaaehtoiselta pohjalta
jo 1 päivästä tammikuuta 2013.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevan B osan 7 kohdassa säädetään, että monivaiheisen tyyppihyväk
syntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen tapauksessa valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt
kohdennetaan perusajoneuvon valmistajalle. Tämä edellyttää sitä, että valmistuneet monivaiheisen tyyppihyväk
syntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot voidaan havaita seurantaprosessissa ja että perusajoneuvon valmistaja
voidaan tunnistaa. Se edellyttää myös sitä, että tietyt perusajoneuvoa koskevat tiedot voidaan määrittää asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteessä XII esitettyjen menetelmien mukaisesti.

(3)

Perusajoneuvojen valmistajilla on asetuksen (EU) N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdan nojalla oikeus tarkastaa
monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskevat tiedot, joiden perusteella niiden
hiilidioksidipäästötavoitteet lasketaan. Sen vuoksi on tarpeen toimittaa tietoparametrit, joiden avulla voidaan
varmistaa, että todentaminen voidaan tosiasiallisesti suorittaa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII esitettyjä menetelmiä sovelletaan keskeneräisiin ja valmistuneisiin
ajoneuvoihin. Kuitenkin kun valmista ajoneuvoa muunnetaan edelleen ennen ensimmäistä rekisteröintiä, olisi
selvennettävä, että perusajoneuvona, jota olisi seurattava ja joka olisi otettava huomioon päästötavoitteiden laske
mista varten, käytetään ajokuntoisen ajoneuvon massaa sekä valmiin ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä.

(1) EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden
henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saata
vuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199,
28.7.2008, s. 1).
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(5)

Lisäksi on tarpeen määrittää tarkemmin tiedot, jotka olisi toimitettava sen varmistamiseksi, että monivaiheisen
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä voidaan seurata ja ne voidaan
todentaa asianmukaisesti ja tehokkaasti.

(6)

Ajoneuvon tunnistamiseen käytetään ajoneuvon valmistenumeroa (VIN) eli aakkosnumeerista koodia, jonka
valmistaja on antanut komission asetuksen (EU) N:o 19/2011 (1) mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2007/46/EY (2) liitteessä XVII olevassa 4 osassa säädetään, että yleisenä sääntönä perusajoneuvon
valmistenumero on säilytettävä kaikissa tyyppihyväksyntäprosessin vaiheissa, jotta prosessin ’jäljitettävyys’ voidaan
varmistaa. Ajoneuvon valmistenumeron avulla pitäisi siis olla mahdollista yhdistää valmistunut ajoneuvo perusa
joneuvoon ja siten määrittää perusajoneuvon valmistaja, joka on vastuussa hiilidioksidipäästöistä. Ajoneuvon
valmistenumeron olisi mahdollistettava se, että perusajoneuvon valmistaja voi todentaa perusajoneuvoon liittyvät
tiedot. Koska muilla parametreilla ei voida varmistaa kyseisenkaltaista yhteyttä, on syytä vaatia jäsenvaltioita seur
aamaan ja raportoimaan ensirekisteröityjen N1-ajoneuvojen valmistenumerot komissiolle Euroopan ympäristökes
kuksen tietojenkeruujärjestelmän kautta.

(7)

Jotta voidaan laskea päästötavoitteet monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluville ajoneuvoille, on
asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevan B osan 7 kohdan mukaisesti tarpeen ottaa huomioon oletuslisä
massa, joka määritetään asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII olevan 5.3 kohdan mukaisesti. Oletuslisä
massan määrittäminen edellyttää ajokuntoisen perusajoneuvon massan sekä kyseisen ajoneuvon suurimman tekni
sesti sallitun kuormitetun massan seurantaa ja siitä raportointia tai vaihtoehtoisesti on seurattava itse oletuslisä
massaa ja raportoitava siitä. Lisäksi jotta voidaan määrittää, kuuluuko monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn
kattama ajoneuvo asetuksen (EU) N:o 510/2011 soveltamisalaan, on tarpeen varmistaa, että valmistuneen
ajoneuvon vertailumassa ei ylitä kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja rajoja.

(8)

Jos jäsenvaltiot eivät pysty toimittamaan kaikkia asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II vaadittuja parametreja
uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintijärjestelmänsä rakenteen vuoksi, valmistajat voivat toimittaa
kyseiset parametrit asetuksen (EU) N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdan mukaisessa ilmoituksessa.

(9)

Samasta syystä valmistajat voivat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 293/2012 (3) mukaisesti toimittaa
komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle niille ajoneuvoille antamansa valmistenumerot, jotka on myyty
edeltävänä kalenterivuonna tai joita varten on myönnetty takuu kyseisenä vuonna.

(10)

Sen jälkeen kun ajoneuvot on rekisteröity tieliikennekäyttöä varten, niiden valmistenumerot voidaan yhdistää
tietoihin, joiden perusteella ajoneuvon omistaja voidaan tunnistaa. Ajoneuvon valmistusnumeroon sinänsä ei
sisälly henkilötietoja eikä tietojen käsittely asetusta (EU) N:o 510/2011 varten edellytä siihen liittyvien henkilötie
tojen käyttöä tai käsittelyä. Ajoneuvojen valmistusnumeron seurannan ja niistä raportoinnin ei sen vuoksi katsota
kuuluvan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (4) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) soveltamisalaan. Tästä huolimatta tunnustetaan, että ajoneuvojen valmistusnu
merot voidaan katsoa arkaluonteiseksi tiedoiksi muun muassa ajoneuvojen varkauksien ehkäisemiseen liittyen, ja
sen vuoksi on asianmukaista varmistaa, että komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle toimitettuja ajoneu
vojen valmistusnumeroita ei julkisteta.

(11)

Yhdistämällä jäsenvaltioiden ilmoittamat ajoneuvojen valmistusnumerot valmistajien ilmoittamiin ajoneuvojen
valmistusnumeroihin komission olisi Euroopan ympäristökeskuksen tukemana tunnistettava kyseessä olevat
valmistajat ja ajoneuvot ja valmisteltava alustavat tiedot täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 293/2012 10 b artiklan
mukaisesti.

(1) Komission asetus (EU) N:o 19/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, valmistajan lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaati
muksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 8, 12.1.2011, s. 1).
2
( ) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneu
vojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymi
selle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).
3
( ) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2012, uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekiste
röintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti
(EUVL L 98, 4.4.2012, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsit
telyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toi
mielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).
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(12)

Jotta voidaan varmistaa täysi vastaavuus asetuksessa (EU) N:o 510/2011 esitettyjen seurantavaatimusten sekä
komission asetuksessa (EY) N:o 443/2009 (1) esitettyjen henkilöautoihin sovellettavien vaatimusten kanssa, on
tarpeen mukauttaa asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II esitetyt vaatimukset yhdistettyjen tietojen toimittami
sesta ja kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidiseurantatietojen määrittelymenetelmistä.

(13)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitettä II olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 510/2011 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä helmikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta
uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämi
seksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1).
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LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 510/2011 liite II seuraavasti:
1) Muutetaan A osa seuraavasti:
a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1.

Yksityiskohtaiset tiedot

1.1 N1-ajoneuvoina rekisteröidyt valmiit ajoneuvot
Kun kyseessä ovat EU-tyyppihyväksynnän saaneet N1-ajoneuvoiksi rekisteröidyt ajoneuvot, jäsenvaltioiden on
kunakin kalenterivuonna kirjattava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot kustakin uudesta kevyestä kuljetusajo
neuvosta, kun se rekisteröidään ensimmäistä kertaa niiden alueella:
a) valmistaja;
b) tyyppihyväksynnän numero ja sen laajennus;
c) tyyppi, variantti ja versio;
d) merkki;
e) hyväksytyn ajoneuvotyypin luokka;
f)

rekisteröidyn ajoneuvon luokka;

g) hiilidioksidipäästöt;
h) ajokuntoisen ajoneuvon massa;
i)

suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa;

j)

jalanjälki: akseliväli, ohjaavan akselin ja muun akselin raideväli;

k) polttoainetyyppi ja polttoaineen käyttötapa;
l)

moottorin kapasiteetti;

m) sähköenergian kulutus;
n) innovatiivisen teknologian tai innovatiivisten teknologioiden ryhmän koodi sekä kyseisen teknologian
avulla saavutetut hiilidioksidipäästövähennykset;
o) ajoneuvon valmistenumero.
Tietojen toimittamisessa käytetään C osan 2 jaksossa esitettyä muotoa.
1.2 Monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat ja N1-luokan ajoneuvoiksi rekisteröidyt ajoneuvot
Kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat ja N1-luokan ajoneuvoiksi rekisteröidyt
ajoneuvot, jäsenvaltioiden on kunakin kalenterivuonna kirjattava seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:
a) (keskeneräiset) perusajoneuvot: 1.1 kohdan a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o alakohdissa tarkoitetut tiedot, tai h
ja i alakohdissa tarkoitettujen tietojen sijaan oletuslisämassa, joka on toimitettu osana direktiivin
2007/46/EY liitteessä I olevassa 2.17.2 kohdassa tarkoitetut tyyppihyväksyntätiedot;
b) (valmis) perusajoneuvo: 1.1 kohdan a, b, c, d, e, g, h, i, n ja o alakohdassa tarkoitetut tiedot;
c) valmistunut ajoneuvo: 1.1 kohdan a, f, g, h, j, k, l, m ja o alakohdassa tarkoitetut tiedot.
Jos perusajoneuvosta ei voida toimittaa tämän kohdan a ja b alakohdissa tarkoitettuja tietoja, jäsenvaltion on
sen sijaan toimitettava tiedot valmistuneesta ajoneuvosta.
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Valmistuneiden N1-ajoneuvojen osalta tietojen toimittamisessa käytetään C osan 2 jaksossa esitettyä muotoa.
1.1 kohdan o alakohdassa tarkoitettua ajoneuvon valmistusnumeroa ei julkisteta”;
b) korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on kultakin kalenterivuodelta määritettävä:
a) 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämiseen käytetyt lähteet;
b) EY:n tyyppihyväksynnän alaisuuteen kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekisteröintien koko
naismäärä;
c) EY:n monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen re
kisteröintien kokonaismäärä;
d) yksittäin hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekisteröintien kokonaismäärä;
e) kansallisesti pieninä sarjoina hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekisteröintien
kokonaismäärä.”
2) Muutetaan B osa seuraavasti:
a) muutetaan johdanto-osa ja 1 kohta seuraavasti:
”B. Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidiseurantatietojen määrittelymenetelmät
Seurantatiedot, jotka jäsenvaltioiden on määritettävä tämän liitteen A osan 1 ja 3 kohdan mukaisesti, määrite
tään tässä osassa esitettyjen menetelmien avulla.
1. Rekisteröityjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen lukumäärä
Jäsenvaltioiden on määritettävä alueellaan asianomaisena seurantavuonna rekisteröityjen uusien kevyiden
kuljetusajoneuvojen lukumäärä jaoteltuna sen mukaan, sovelletaanko ajoneuvoon EY:n tyyppihyväksyntää,
yksittäishyväksyntää vai kansallista pienten sarjojen hyväksyntää, sekä mikäli mahdollista, monivaiheisen
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen määrä.”
b) poistetaan 4 kohta;
c) lisätään 7 kohtaan seuraava kappale:
”Huolimatta siitä, että oletuslisämassa otetaan huomioon tämän liitteen C osaa varten, 8 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun päästötavoitteen alustavaa laskelmaa varten voidaan käyttää ajokuntoisten valmistuneiden ajoneuvojen
massaa, jos massa-arvoa ei voida määrittää.
Kun perusajoneuvo on valmis ajoneuvo, päästötavoitteen laskelmaa varten käytetään kyseisen ajokuntoisen
ajoneuvon massaa. Kuitenkin jos massa-arvoa ei voida määrittää, päästötavoitteen alustavaa laskelmaa varten
voidaan käyttää valmistuneen ajokuntoisen ajoneuvon massaa.”
3) Korvataan C osa seuraavasti:
”C. Toimitettavien tietojen muoto
Kunakin vuonna jäsenvaltioiden on toimitettava A osan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavissa muodoissa:
Jakso 1 — Yhdistetyt seurantatiedot
Jäsenvaltio (1):
Vuosi
Tietolähde
EY:n tyyppihyväksynnän alaisuuteen kuuluvien uusien kevyiden kuljetusa
joneuvojen rekisteröintien kokonaismäärä
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yksittäin hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen uusien rekis
teröintien kokonaismäärä
kansallisesti pieninä sarjoina hyväksyttyjen uusien kevyiden kuljetusajo
neuvojen uusien rekisteröintien kokonaismäärä
monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kulje
tusajoneuvojen rekisteröintien kokonaismäärä (mikäli saatavilla)
(1) ISO 3166 alpha-2 -koodit, lukuun ottamatta Kreikkaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa, joiden koodit ovat vastaavasti ’EL’
ja ’UK’.

Jakso 2 — Yksityiskohtaiset seurantatiedot — yhtä ajoneuvoa koskeva tietue
Viittaus A osan
1.1 jaksoon

Yksityiskohtaiset tiedot kutakin rekisteröityä ajoneuvoa kohti (1)

Valmistajan nimi — EU:n vakionimike (2)
Valmistajan nimi, OEM-ilmoitus
VALMIS AJONEUVO/PERUSAJONEUVO (3)
a)
Valmistajan nimi, OEM-ilmoitus
VALMISTUNUT AJONEUVO (3)
Valmistajan nimi jäsenvaltion rekisterissä (2)
b)

Tyyppihyväksynnän numero ja laajennus
Tyyppi

c)

Variantti
Versio

d)

Merkki

e)

Hyväksytyn ajoneuvotyypin luokka

f)

Rekisteröidyn ajoneuvon luokka

g)

Hiilidioksidipäästöt
Ajokuntoisen ajoneuvon massa
PERUSAJONEUVO

h)
Ajokuntoisen ajoneuvon massa
VALMISTUNUT AJONEUVO/VALMIS AJONEUVO
i) (4)

Suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa
Akseliväli

j)

Ohjaavan akselin raideväli (akseli 1)
Toisen akselin raideväli (akseli 2)
Polttoainetyyppi

k)
Polttoaineen käyttötapa
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Yksityiskohtaiset tiedot kutakin rekisteröityä ajoneuvoa kohti (1)

l)

Moottorin kapasiteetti (cm3)

m)

Sähköenergian kulutus (Wh/km)
Innovatiivinen teknologia tai innovatiivisten teknologioiden ryhmä

n)
Innovatiivisten teknologioiden avulla saavutettu päästövähennys
o)
Direktiivi
2007/46/EY,
liite I,
2.17.2 kohta (5)

Ajoneuvon valmistenumero
Oletuslisämassa (mikäli sovellettavissa, kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksyntä
menettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot)

Huomautukset:
(1) Jos monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen osalta ei voida toimittaa tietoja perusajoneu
vosta, jäsenvaltion on toimitettava vähintään tässä muodossa määritetyt tiedot valmistuneesta ajoneuvosta. Jos ajoneuvon
valmistusnumeroa ei voida toimittaa, on toimitettava kaikki yksityiskohtaiset tiedot valmiista ajoneuvosta, valmistuneesta
ajoneuvosta sekä perusajoneuvosta tämän liitteen A osan 1.2 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti.
(2) Kun kyseessä on kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä (NSS) tai yksittäishyväksyntä (IVA), valmistajan nimi ilmoitetaan
sarakkeessa ’Valmistajan nimi jäsenvaltion rekisterissä’ ja sarakkeessa ’Valmistajan nimi — EU:n vakionimike’ ilmoitetaan
yksi seuraavista: ’AA-NSS’ tai ’AA-IVA’ tapauksen mukaan.
(3) Kun kyseessä on monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluva ajoneuvo, ilmoitetaan (keskeneräisen/valmiin)
perusajoneuvon valmistaja. Jos perusajoneuvon valmistajaa ei ole saatavilla, ilmoitetaan ainoastaan valmistuneen ajoneuvon
valmistaja.
(4) Kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot, ilmoitetaan perusajoneuvon
suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa.
(5) Kun kyseessä ovat monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot, ajokuntoisen ajoneuvon massa ja
suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa perusajoneuvon osalta voidaan korvata oletuslisämassalla, joka määritetään
tyyppihyväksyntätiedoissa direktiivin 2007/46/EY liitteessä I olevassa 2.17.2 kohdassa.”
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 405/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
lauriinihapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryh
mässä 19
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan
kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittä
miseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (3) liitteeseen I,
IA tai IB. Lauriinihappo sisältyy kyseiseen luetteloon.

(2)

Lauriinihappo on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettäväksi kyseisen direktiivin
liitteessä V määritellyssä tuotetyypissä 19, karkotteet ja houkutteet, joka vastaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 liit
teessä V määritettyä valmisteryhmää 19.

(3)

Saksa, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle toimivaltaisen viranomaisen laatiman kerto
muksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti 17 päivänä touko
kuuta 2010.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Asetuksen (EY) N:o 1451/2007
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarkastelun tulokset sisällytettiin arviointikertomukseen, jota tarkasteltiin biosidi
valmisteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13 päivänä maaliskuuta 2014.

(5)

Kyseisen arviointikertomuksen mukaan valmisteryhmässä 19 käytettävien lauriinihappoa sisältävien biosidivalmis
teiden voidaan olettaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa säädetyt vaatimukset, jos tiettyjä valmisteiden
käyttöä koskevia spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Tämän vuoksi on aiheellista hyväksyä lauriinihapon käyttö valmisteryhmään 19 kuuluvissa biosidivalmisteissa, jos
kyseisiä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Koska arvioinnissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan
4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvitta
valla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään lauriinihappo käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 19 siten, että sovelletaan liit
teessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.
(1) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta
(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattami
sesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).
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2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE

Yleisnimi

Lauriinihappo

IUPAC-nimi
Tunnistenumerot

IUPAC-nimi:
EY-numero: 205-582-1
CAS-numero: 143-07-7

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen
päättymispäivä

Valmistery
hmä

980 g/kg

1. marraskuuta 2015

31. lokakuuta 2025

19

Erityisedellytykset (2)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä
erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja
tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen katta
miin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole
käsitelty
tehoaineen
riskinarvioinnissa
unionin tasolla.

FI

Dodekaanihappo

Tehoaineen
vähimmäispuhtausaste (1)

(1) Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa
olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.
(2) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 406/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidi
valmisteissa valmisteryhmässä 19
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan
kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittä
miseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (3) liitteeseen I,
I A tai I B. Etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti sisältyy kyseiseen luetteloon.

(2)

Etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettä
väksi kyseisen direktiivin liitteessä V määritellyssä tuotetyypissä 19, karkotteet ja houkutteet, joka vastaa asetuksen
(EU) N:o 528/2012 liitteessä V määriteltyä valmisteryhmää 19.

(3)

Belgia, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle 5 päivänä marraskuuta 2009 toimivaltaisen
viranomaisen kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukai
sesti.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Asetuksen (EY) N:o 1451/2007
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarkastelun tulokset sisällytettiin arviointikertomukseen, jota tarkasteltiin biosidi
valmisteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13 päivänä maaliskuuta 2014.

(5)

Arviointikertomuksen mukaan biosidivalmisteiden, joita käytetään valmisteryhmässä 19 ja jotka sisältävät etyyli
butyyliasetyyliaminopropionaattia, voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa asetetut vaatimukset
edellyttäen, että tietyt sen käyttöä koskevat spesifikaatiot ja edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti käytettäväksi biosidivalmisteissa valmis
teryhmässä 19 edellyttäen, että kyseisiä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Koska arvioinnissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan
4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvitta
valla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta
(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattami
sesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä
19 siten, että sovelletaan liitteessä vahvistettuja ehtoja ja edellytyksiä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

24.4.2014

LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi:
3-(N-asetyyli-Nbutyyli)aminopropio
nihappo, etyyliesteri
EY-numero:
257-835-0
CAS-numero:
52304-36-6

Tehoaineen
vähimmäispuhtaus
aste (1)

990 g/kg

Hyväksymispäivä

1. marraskuuta
2015

Hyväksymisen
päättymispäivä

Valmist
eryhmä

31. lokakuuta 2025

19

Erityisedellytykset (2)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota
altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupahake
muksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsi
telty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

FI

Etyylibutyyliase
tyyliaminopropio
naatti

IUPAC-nimi
Tunnistenumerot

Lupien on täytettävä seuraava edellytys:
Ihmisten ensisijainen altistuminen on minimoitava harkitse
malla ja soveltamalla asianmukaisia riskinhallintatoimenpiteitä,
kuten mahdollisuuksien mukaan ohjeiden antamista siitä,
miten paljon ja miten usein tuotetta voidaan levittää iholle.
Euroopan unionin virallinen lehti

(1) Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa
olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.
(2) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 407/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
transflutriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryh
mässä 18
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan
kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittä
miseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (3) liitteeseen I,
IA tai IB. Transflutriini sisältyy kyseiseen luetteloon.

(2)

Transflutriini on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettäväksi kyseisen direktiivin
liitteessä V määritellyssä tuotetyypissä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan
käytettävät tuotteet), joka vastaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritettyä valmisteryhmää 18.

(3)

Alankomaat, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle 13 päivänä heinäkuuta 2010 toimi
valtaisen viranomaisen kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan
mukaisesti.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Asetuksen (EY) N:o 1451/2007
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarkastelun tulokset sisällytettiin arviointikertomukseen, jota tarkasteltiin biosidi
valmisteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa 13 päivänä maaliskuuta 2014.

(5)

Kyseisen arviointikertomuksen mukaan valmisteryhmässä 18 käytettävien transflutriinia sisältävien biosidivalmis
teiden voidaan olettaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa säädetyt vaatimukset, jos tiettyjä valmisteiden
käyttöä koskevia spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(6)

Siksi on aiheellista hyväksyä transflutriinin käyttö valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa, jos kyseisiä
spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(7)

Koska arvioinnissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan
4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvitta
valla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta
(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattami
sesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään transflutriini käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten, että sovelletaan liit
teessä vahvistettuja spesifikaatioita ja edellytyksiä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

L 121/16

LIITE
IUPAC-nimi
Tunnistenumerot

Yleisnimi

Transflutriini

IUPAC-nimi:

tai
2,3,5,6-tetrafluoribentsyyli(1R)-trans-3-(2,2-dikloorivi
nyyli)-2,2-dimetyylisyklopro
paanikarboksylaatti

CAS-numero: 118712-89-3

Hyväksymisen
päättymispäivä

Valmistery
hmä

1. marraskuuta 2015

31. lokakuuta 2025

18

Erityisedellytykset (2)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä
erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja
tehoon, jotka liittyvät lupahakemuksen katta
miin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole
käsitelty
tehoaineen
riskinarvioinnissa
unionin tasolla.
Lupien on täytettävä seuraava edellytys:
Vesistöille, sedimentille ja maaperälle aiheutu
vien riskien vuoksi transflutriinia ei saa
käyttää sisäkäyttöön tarkoitetuissa haihdutti
missa eikä hyttyssavuissa, ellei valmisteen
lupahakemuksessa voida osoittaa, että riskit
voidaan rajoittaa hyväksyttävälle tasolle.

(1) Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa
olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.
(2) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

Euroopan unionin virallinen lehti

EY-numero: 405-060-5

965 g/kg (1R trans)

Hyväksymispäivä

FI

2,3,5,6-tetrafluoribentsyyli(1R,3S)-3-(2,2-dikloorivinyyli)2,2-dimetyylisyklopropaanikar
boksylaatti

Tehoaineen
vähimmäispuhtausaste (1)

24.4.2014

24.4.2014
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 408/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
synteettisen amorfisen piidioksidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidival
misteissa valmisteryhmässä 18
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan
kolmannen alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittä
miseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (3) liitteeseen I,
I A tai I B. Piidioksidi sisältyy kyseiseen luetteloon.

(2)

Piidioksidi on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettäväksi kyseisen direktiivin liit
teessä V määritellyssä tuotetyypissä 18 (hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytet
tävät tuotteet), joka vastaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritettyä valmisteryhmää 18.

(3)

Arviointitarkoituksiin toimitettujen tietojen pohjalta voitiin tehdä päätelmiä ainoastaan piidioksidin tietystä
muodosta eli synteettisestä amorfisesta piidioksidista, jota kutsutaan myös hydratoituneeksi silikageeliksi, CASnumero: 112926-00-8. Arvioinnin pohjalta ei voitu tehdä päätelmiä minkään muun sellaisen edellä mainittuun
asetuksen (EY) N:o 1451/2007 tehoaineluetteloon sisältyvän aineen osalta, joka täyttää piidioksidin, CAS-numero
7631-86-9, määritelmän. Näin ollen hyväksynnän olisi katettava ainoastaan synteettinen amorfinen piidioksidi.

(4)

Ranska, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle 16 päivänä huhtikuuta 2009 toimival
taisen viranomaisen kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan
mukaisesti.

(5)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Asetuksen (EY) N:o 1451/2007
15 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarkastelun tulokset sisällytettiin arviointikertomukseen, jota tarkasteltiin pysy
vässä biosidivalmistekomiteassa 13 päivänä maaliskuuta 2014.

(6)

Arviointikertomuksen mukaan biosidivalmisteiden, joita käytetään valmisteryhmässä 18 ja jotka sisältävät synteet
tistä amorfista piidioksidia, voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa asetetut vaatimukset edellyt
täen, että tietyt sen käyttöä koskevat spesifikaatiot ja edellytykset täyttyvät.

(7)

Siksi on aiheellista hyväksyä synteettinen amorfinen piidioksidi käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä
18 edellyttäen, että kyseisiä spesifikaatioita ja edellytyksiä noudatetaan.

(8)

Koska synteettinen amorfinen piidioksidi, sellaisena kuin se on arvioituna, on nanomateriaali, hyväksynnän olisi
katettava kyseiset nanomateriaalit asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan 4 kohdan perusteella edellyttäen, että
tietyt niiden käyttöä koskevat spesifikaatiot ja edellytykset täyttyvät.

(9)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta asianomaiset osapuolet voivat tarvitta
valla tavalla valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän biosidivalmistekomitean lausunnon mukaiset,

(1) EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta
(EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattami
sesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Hyväksytään synteettinen amorfinen piidioksidi käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 siten,
että sovelletaan liitteessä esitettyjä spesifikaatioita ja edellytyksiä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

24.4.2014

LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi:
Piidioksidi
EC-numero: 231-545-4
CAS-numero: 112926-00-8

800 g/kg

Viitteenä olevat rakenteelliset
ominaisuudet (2)

— Stabiilien
aggregoitu
neiden hiukkasten koko
> 1 µm
— primäärihiukkasten
koko < 25 nm
— pinta-ala suhteessa tila
vuuteen > 600 m2/cm3

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen
päättymispäivä

Valmistery
hmä

1. marraskuuta
2015

31. lokakuuta
2025

18

Erityisedellytykset (3)

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitet
tävä erityistä huomiota altistumiseen,
riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät lupa
hakemuksen kattamiin käyttötarkoituk
siin mutta joita ei ole käsitelty
tehoaineen riskinarvioinnissa unionin
tasolla.

(1) Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa tuotteessa
olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.
(2) Tässä sarakkeessa ilmoitetut tehoaineen rakenteelliset ominaisuudet ovat samat, joita käytettiin asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehdyssä arvioinnissa.
(3) Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa:
http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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Tämä
hyväksyntä
kattaa
synteettisen amorfisen piidiok
sidin nanomateriaalina sellais
ten stabiilien aggregoituneiden
hiukkasten muodossa, joiden
hiukkaskoko on > 1 µm ja
joiden primäärihiukkaset ovat
nanokokoa.

Tehoaineen
vähimmäis
puhtausaste
(1)

FI

Synteettinen
amorfinen
piidioksidi
(nano)

IUPAC-nimi
Tunnistenumerot
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 409/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Bacalhau de Cura Tradicional
Portuguesa (APT))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Portugalin hakemus nimityksen ”Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan
unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitys
”Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Rekisteröidään nimitys ”Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (APT)”.
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu nimitys liittyy komission asetuksen (EY) N:o 1216/2007 (3) liitteessä II mainitun
luokan 1.7 ”Tuoreet kalat, nilviäiset ja äyriäiset sekä niistä valmistetut tuotteet” tuotteeseen.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUVL C 292, 8.10.2013, s. 8.
(3) Komission asetus (EY) N:o 1216/2007, annettu 18 päivänä lokakuuta 2007, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden rekisteröimisestä
aidoiksi perinteisiksi tuotteiksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
(EUVL L 275, 19.10.2007, s. 3).
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 410/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 293/2012 muuttamisesta monivaiheisen tyyppihyväksynnän
piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähes
tymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 11 päivänä toukokuuta 2011 annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2011 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 9 kohdan ensimmäisen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 (2) liitteessä XII säädetään uudesta menetelmästä, jolla määritetään hiili
dioksidipäästöt sekä polttoaineen kulutus, kun kyseessä ovat N1-luokan ajoneuvot, joihin sovelletaan monivai
heista tyyppihyväksyntää, jäljempänä ’monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvat ajoneuvot’. Tätä
uutta menetelmää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014, mutta sitä voidaan soveltaa vapaaehtoiselta pohjalta
1 päivästä tammikuuta 2013.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevan B osan 7 kohdassa säädetään, että monivaiheisen tyyppihyväk
syntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen tapauksessa valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt
kohdennetaan perusajoneuvon valmistajalle. Tämä edellyttää sitä, että valmistuneet ajoneuvot voidaan havaita
seurantaprosessissa ja että perusajoneuvon valmistaja voidaan tunnistaa. Se edellyttää myös sitä, että tietyt perusa
joneuvoa koskevat tiedot voidaan määrittää asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII esitettyjen uusien menetel
mien mukaisesti.

(3)

Perusajoneuvojen valmistajilla on asetuksen (EU) N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdan nojalla oikeus tarkastaa
monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskevat tiedot, joiden perusteella niiden
hiilidioksidipäästötavoitteet lasketaan. Tämän vuoksi on syytä säätää yksityiskohtaisesti tietojen vaihdosta valmis
tajien ja komission välillä.

(4)

Jäsenvaltioiden kansallisten rekisteröintijärjestelmien erityspiirteiden ja rakenteen vuoksi jäsenvaltiot eivät mahdol
lisesti pysty toimittamaan kaikkia tietoja, jotka ovat olennaisia monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin
kuuluvien ajoneuvojen seurantaa ajatellen ja jotka mainitaan asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II esitetyissä
yksityiskohtaisissa tiedoissa. Tämän vuoksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus ottaa alustavien päästötavoit
teiden määrittämisessä huomioon tiedot, jotka valmistajat ovat toimittaneet osana asetuksen (EU) N:o 510/2011
8 artiklan 5 kohdan mukaista tarkastusprosessia.

(5)

Valmistajien olisi sen vuoksi toimitettava komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle ajoneuvojen valmistenu
merot, jotka ne ovat osoittaneet kevyille kuljetusajoneuvoille, jotka on myyty edeltävänä kalenterivuonna tai joita
varten on myönnetty takuu kyseisenä vuonna. Valmistajilla olisi myös oltava mahdollisuus toimittaa komissiolle
yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä ajoneuvoista. Jotta kyseiset tiedot voidaan ottaa huomioon alustavien tavoit
teiden laskennassa, valmistajien olisi toimitettava tietonsa komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle samaan
aikaan jäsenvaltioiden vuosittaisten tietojensiirtojen kanssa.

(6)

Komission olisi sovitettava yhteen jäsenvaltioiden toimittamat tiedot valmistajien toimittamien tietojen kanssa
ajoneuvojen valmistenumeroiden perusteella ja laadittava siten alustavat tiedot alustavien tavoitteiden laskentaa
varten. Valmistajille toimitettavien alustavien tietojen olisi sisällettävä valmistenumerot niiden tietueiden osalta,
joissa mainitut kaksi tietokokonaisuutta voidaan sovittaa yhteen. Lisäksi alustavien tietojen olisi tarvittaessa sisäl
lettävä myös ne tietueet, joissa jäsenvaltioiden ilmoittamia valmistenumeroita ei ole sovitettu yhteen valmistajien
toimittamien valmistenumeroiden kanssa. Tässä tapauksessa tietueet olisi toimitettava valmistajalle ilman valmiste
numeroita. Alustavat tiedot, valmistenumeroita lukuun ottamatta, olisi saatettava julkiseksi asetuksen (EU)
N:o 510/2011 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(1) EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1.
(2) Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden
henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saata
vuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199,
28.7.2008, s. 1).
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(7)

Jotta voidaan varmistaa täysi vastaavuus komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 293/2012 (1) esitettyjen
vaatimusten sekä komission asetuksessa (EU) N:o 1014/2010 (2) esitettyjen henkilöautoihin sovellettavien vaati
musten kanssa, on tarpeen mukauttaa virheitä koskevia valmistajien toimittamia ilmoituksia koskevia vaatimuksia
kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti.

(8)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 293/2012 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ilmastonmuutoskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012 seuraavasti:
1) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:
”3. ’yksityiskohtaisilla seurantatiedoilla’ asetuksen (EY) N:o 510/2011 liitteessä II olevan C osan jaksossa 2 määritel
tyjä yksityiskohtaisia tietoja, jotka on jaoteltu valmistajakohtaisesti ja kunkin tyypin, variantin ja version mukaan
määritellyn ajoneuvosarjan mukaan sekä tarvittaessa valmistenumeron mukaan määritellyn yksittäisen ajoneuvon
mukaan.”
2) Korvataan 8 artikla seuraavasti:
”8 artikla
EY-tyyppihyväksynnän piiriin kuulumattomat ajoneuvot
Kun kevyisiin kuljetusajoneuvoihin sovelletaan direktiivin 2007/46/EY 23 artiklan mukaista pienten sarjojen kansal
lista tyyppihyväksyntää tai mainitun direktiivin 24 artiklan mukaista yksittäishyväksyntää, jäsenvaltioiden on ilmoitet
tava komissiolle tällaisten niiden alueella rekisteröityjen ajoneuvojen lukumäärät.
Laatiessaan yksityiskohtaisia seurantatietoja toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä valmistajan nimi sarakkeessa
’Valmistajan nimi jäsenvaltion rekisterissä’ asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevassa C osassa esitetyssä
muodossa sekä sarakkeessa ’Valmistajannimi — EU:n vakionimike’ yksi seuraavista:
a) ’AA-IVA’ yksittäishyväksytyistä ajoneuvotyypeistä;
b) ’AA-NSS’ kansallisesti pieninä sarjoina hyväksytyistä ajoneuvotyypeistä.”
3) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:
a) Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Kun tietoja siirretään tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, valmistajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle on myös
annettava oikeus ladata yksityiskohtaiset tiedot Euroopan ympäristökeskuksen BDR-järjestelmään (Business Data
Repository).”
b) Lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti:
”3.
Alustavien tietojen tarkastamista varten valmistajien on toimitettava komissiolle viimeistään 28 päivänä
helmikuuta kunakin vuonna ajoneuvojen valmistenumerot kaikista (valmiista, valmistuneista tai keskeneräisistä)
kevyistä kuljetusajoneuvoista, jotka ne ovat myyneet edeltävänä vuonna unionissa tai joita varten ne ovat myöntä
neet takuun kyseisenä vuonna. Valmistajat voivat samaan aikaan toimittaa komissiolle kyseisistä ajoneuvoista
asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II esitetyt yksityiskohtaiset tiedot.
Tiedot siirretään sähköisin keinoin Euroopan ympäristökeskuksen ylläpitämään BDR-järjestelmään (Business Data
Repository).
4.
Mikäli valmistajat eivät toimita 3 kohdassa tarkoitettuja ajoneuvojen tarkistusnumeroita ja yksityiskohtaisia
tietoja, alustava päästötavoite on laskettava jäsenvaltioiden toimittamien yksityiskohtaisten tietojen perusteella.”
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 293/2012, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2012, uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen rekiste
röintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti
(EUVL L 98, 4.4.2012, s. 1).
2
( ) Komission asetus (EU) N:o 1014/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen
seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (EUVL L 293, 11.11.2010,
s. 15).
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4) Lisätään 10 a ja 10 b artikla seuraavasti:
”10 a artikla
Valmistajien toimittamat virheitä koskevat ilmoitukset
1.
Valmistajien, jotka ilmoittavat virheistä asetuksen (EU) N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti, on käytet
tävä ilmoitustensa pohjana komission 8 artiklan 4 kohdan nojalla ilmoittamia alustavia tietoja.
Virheitä koskevien ilmoitusten on sisällettävä kaikki tiedot ajoneuvorekisteröinneistä, joista ilmoituksen antava valmis
taja on vastuussa. Valmistuneiden ajoneuvojen osalta vastuussa oleva valmistaja on perusajoneuvon EU-tyyppihyväk
synnästä vastaava valmistaja.
Virhe on ilmoitettava kutakin versiota koskevissa tiedoissa erillisenä merkintänä ’Valmistajan huomiot’; tällöin on
annettava jokin seuraavista koodeista:
a) koodi A, jos valmistaja on muuttanut tietoja;
b) koodi B, jos ajoneuvoa ei voida tunnistaa;
c) koodi C, jos ajoneuvo ei kuulu asetuksen (EY) N:o 510/2011 soveltamisalaan tai sen tuotanto on lopetettu;
d) koodi D, jos valmistaja, jolle erityistietue on kohdennettu, on valmistuneen ajoneuvon valmistaja muttei keskener
äisen perusajoneuvon valmistaja.
Edellä b alakohdan soveltamista varten katsotaan, että ajoneuvoa ei voida tunnistaa silloin, kun valmistaja ei voi
tunnistaa ajoneuvoa jäsenvaltion toimittaman ajoneuvon valmistenumeron perusteella tai jos tietue ei sisällä kyseistä
numeroa eikä ajoneuvoa voida muutoin tunnistaa.
Edellä d kohdan soveltamista varten lopullisen ajoneuvon valmistajan on myös ilmoitettava perusajoneuvon valmis
tajan nimi erillisessä kohdassa ’Valmistajan huomiot’.
2.
Jos valmistaja ei ole ilmoittanut virheitä komissiolle 1 kohdan mukaisesti tai jos ilmoitus jätetään asetuksen (EY)
N:o 510/2011 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden määräajan jälkeen, kyseisen asetuksen 8 artiklan
4 kohdan mukaisesti ilmoitetut alustavat arvot katsotaan lopullisiksi.
3.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu virheitä koskeva ilmoitus sisältää ajoneuvon valmistenumerot, se on toimitettava
10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun Data Repository -järjestelmään; muissa tapauksissa se on toimitettava sähköisellä
tietovälineellä, jota ei voida poistaa ja jossa on merkintä ’Notification of error — CO2 from cars’ postitse seuraavaan
osoitteeseen:
European Commission
Secretariat General
1049 Brussels
BELGIUM
Lisäksi ilmoituksesta on lähetettävä sähköinen kopio tiedoksi seuraaviin sähköpostiosoitteisiin:
EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu
sekä
CO2-monitoring@eea.europa.eu.
10 b artikla
Alustavien tietojen laatiminen
1.
Kun valmistajat toimittavat komissiolle tietoja 10 artiklan 3 kohdan mukaisesti, valmistajalle ilmoitettavissa
alustavissa tiedoissa on oltava seuraavat tietueet:
a) ajoneuvojen valmistenumerot sisältävät tietueet niissä tapauksissa, joissa valmistajan 10 artiklan 3 kohdan mukai
sesti toimittamat ajoneuvojen valmistenumerot sovitetaan yhteen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen mukaisesti,
siten kuin ne määritetään asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteessä II olevan C osan 2 jaksossa.
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b) tietueet, jotka voidaan kohdentaa valmistajalle, pois luettuna ajoneuvojen valmistenumerot, niissä tapauksissa,
joissa jäsenvaltioiden toimittamia ajoneuvojen valmistenumeroita ei soviteta yhteen valmistajien toimittamien
ajoneuvojen valmistenumeroiden kanssa.
Alustavat tiedot, mukaan lukien a ja b kohdissa tarkoitetut tietueet, toimitetaan valmistajille asetuksen (EU)
N:o 510/2011 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
Edellä 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu keskusrekisteri ei saa sisältää mitään tietoja ajoneuvojen valmistenumeroista.
2.
Ajoneuvojen valmistenumeroiden käsittelyyn ei saa sisältyä mitään sellaisten henkilötietojen käsittelyä, jotka
voitaisiin yhdistää sellaisiin numeroihin tai muihin tietoihin, joiden avulla ajoneuvojen valmistenumerot voitaisiin
yhdistää henkilötietoihin.”
5) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin viralli
sessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE
”LIITE I
TIETOLÄHTEET

Muuttuja

Valmistaja (valmiit ajoneuvot)

Vaatimustenmukaisuustodistus
(direktiivin 2007/46/EY liitteessä
IX olevan I osan malli B)

0.5 kohta

Tyyppihyväksyntäasiakirjat (direktiivi
2007/46/EY)

Liite III, I osa, 0.5 kohta

Perusajoneuvon valmistaja (monivaiheisen 0.5.1 kohta
tyyppihyväksyntämenettelyn
piiriin
kuuluvat ajoneuvot)

Liite VI, I osa, 0.5 kohta

Tyyppihyväksyntänumero

0.10 kohdan b alakohta

Liite VI, johdanto-osa

Tyyppi

0.2 kohta

Liite III, osa I, 0.2 kohta

Variantti

0.2 kohta

Liite III, osa I tai II, tai liite VIII, osa 3

Versio

0.2 kohta

Liite III, osa I tai II, tai liite VIII, osa 3

Merkki

0.1 kohta

Liite III, osa I, 0.1 kohta

Tyyppihyväksytyn ajoneuvon luokka

0.4 kohta

Liite III, osa I, 0.4 kohta

Massa ajokunnossa (valmiit ja valmistu 13 kohta
neet ajoneuvot) (kg)

Liite III, osa I, 2.6 kohta, tai 10. tammi
kuuta 2014 alkaen liite III, osa I,
2.6 kohdan b alakohta (mikäli vaihtelua,
käytetään alhaisinta massaa)

Massa ajokunnossa (perusajoneuvo) (kg)

Liite I, 2.17.1 kohta

14 kohta

Suurin teknisesti sallittu massa kuormitet 16.1 kohta
tuna: (perusajoneuvon, kun kyseessä ovat
monivaiheisen
tyyppihyväksyntämenet
telyn piiriin kuuluvat ajoneuvot) (kg)

Liite III, osa I, 2.8 kohta

Jalanjälki — Akseliväli (mm)

4 kohta

Liite III, osa I, 2.1 kohta (1)

Jalanjälki — Raideväli (mm)

30 kohta

Liite III, osa I, 2.3.1 ja 2.3.2 kohta (2)

Hiilidioksidipäästöt (g/km) (3)

49.1 kohta

Liite VIII, osa 3

Polttoainetyyppi

26 kohta

Liite III, osa 1, 3.2.2.1 kohta

Polttoaineen käyttötapa

26.1 kohta

Liite III, osa 1, 3.2.2.4 kohta

Moottorin iskutilavuus (cm3)

25 kohta

Liite III, osa 1, 3.2.1.3 kohta

Sähkönkulutus (Wh/km)

49.2 kohta

Liite VIII, osa 3

Innovatiivinen teknologia tai innovatii 49.3 kohta
visten teknologioiden ryhmä sekä kyseisen
teknologian avulla saavutetut hiilidioksidi
päästövähennykset

Liite VIII, osa 4

L 121/26

Euroopan unionin virallinen lehti

FI

Muuttuja

Ajoneuvon valmistenumero

Vaatimustenmukaisuustodistus
(direktiivin 2007/46/EY liitteessä
IX olevan I osan malli B)

0.10 kohta

Oletuslisämassa
(1) Tämän asetuksen 4 artiklan 9 kohdan mukaisesti.
(2) Tämän asetuksen 4 artiklan 8 ja 9 kohdan mukaisesti.
(3) Tämän asetuksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti.”

24.4.2014

Tyyppihyväksyntäasiakirjat (direktiivi
2007/46/EY)

Liite III, osa I, 9.17 kohta
Liite I, 2.17.2 kohta
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 411/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
Ukrainasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn naudanlihan tuonnissa sovellettavan unionin tarif
fikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, c ja d alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 374/2014 (2) säädetään tiettyjen Ukrainasta peräisin
olevien tavaroiden tuonnissa sovellettavista etuuskohtelujärjestelyistä vuodeksi 2014. Mainitun asetuksen 3 artik
lassa säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltuja maataloustuotteita voidaan tuoda unioniin siinä
esitettyjen kiintiöiden rajoissa. Komissio hallinnoi asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitettuja kiintiöitä
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Vaikka kyseisiä kiintiöitä olisi tavanomaisesti hallinnoitava tuontitodistuksilla, on tarkoituksenmukaista myöntää
ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset komission asetuksen (EU) N:o 1301/2006 (3) 6 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Tällä tavoin tuontioikeudet saaneet toimijat voivat kiintiökauden kuluessa päättää ajan
kohdan, jona ne haluavat hakea tuontitodistuksia tosiasiallisten kauppavirtojensa perusteella.

(3)

Tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava komission asetusta (EY)
N:o 376/2008 (4) ja komission asetusta (EY) N:o 382/2008 (5), ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(4)

Tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava myös niitä asetuksen (EY)
N:o 1301/2006 säännöksiä, jotka koskevat tuontioikeuksien hakemista, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten
myöntämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista.

(5)

Tariffikiintiöiden asianmukaista hallinnointia varten olisi tuontioikeushakemusta jätettäessä asetettava vakuus.

(6)

Toimijoiden velvoittamiseksi hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet niille
on myönnetty, olisi säädettävä, että tällainen velvoite muodostaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 282/2012 (6) mukaisen ensisijaisen vaatimuksen.

(7)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään lokakuuta
2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroi
hin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuon
titariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).
(4) Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistusto
distusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).
(5) Komission asetus (EY) N:o 382/2008, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2008, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän sovelta
mista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 115, 29.4.2008, s. 10).
(6) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2012, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2012, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän
soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tariffikiintiön avaaminen ja hallinnointi
1.

Tällä asetuksella avataan liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuontitariffikiintiö ja hallinnoidaan sitä.

2.
Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä, määrät, kannettavat tullit ja kiintiön järjestys
numero vahvistetaan liitteessä I.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tuontitariffikiintiötä on hallinnoitava myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen
jälkeen tuontitodistukset.
4.
Asetusten (EY) N:o 1301/2006, (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 382/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tässä
asetuksessa toisin säädetä.
2 artikla
Tuontitariffikiintiökausi
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuontitariffikiintiö on avoinna 31 päivään lokakuuta 2014 asti.
3 artikla
Tuontioikeushakemukset
1.
Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavana viidentenätoista
kalenteripäivänä kello 13.00 Brysselin aikaa.
2.
Tuontioikeushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, jonka suuruus on 6 euroa 100 kilogrammalta netto
painoa.
3.
Tuontioikeuksien hakijoiden on osoitettava, että ne ovat tuoneet tai että niiden puolesta on tuotu CN-koodien
0201 tai 0202 naudanlihatuotteiden määrä, jäljempänä ’viitemäärä’, asianomaisten tullisäännösten mukaisesti tuontitarif
fikiintiökautta välittömästi edeltävän 12 kuukauden jakson aikana. Sulautumisen tuloksena syntynyt yritys, jossa kullakin
yrityksellä on ollut viitetuontia, voi käyttää kyseisiä viitemääriä hakemuksensa perusteena.
4.
Tuontitariffikiintiökautena jätetyissä tuontioikeushakemuksissa oleva kokonaismäärä ei saa ylittää hakijan viite
määriä. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.
5.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 kohdassa tarkoitetun hakemusten jättöajan päättymistä seuraavana seitsemäntenä
työpäivänä ilmoitettava komissiolle haetut kokonaismäärät kilogrammoina tuotepainoa.
6.
Tuontioikeudet on myönnettävä aikaisintaan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoitusmääräajan päättymistä seuraavana seit
semäntenä ja viimeistään kahdentenatoista työpäivänä.
7.
Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että
tuontioikeuksia myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu, 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan viipy
mättä vastaavassa suhteessa.
8.

Tuontioikeudet ovat voimassa niiden myöntämispäivästä 31 päivään lokakuuta 2014. Tuontioikeuksia ei voi siirtää.
4 artikla
Tuontitodistusten myöntäminen

1.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tuontitariffikiintiössä myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovu
tuksen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.
2.
Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan. Tämä velvoite on
asetuksen (EU) N:o 282/2012 19 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.
3.
Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut 1 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun tuontitariffikiintiön tuontioikeuksia ja saanut ne.
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Saatuja tuontioikeuksia vähennetään kunkin tuontitodistuksen myöntämisen seurauksena vastaavalla määrällä, ja
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan viipymättä vastaavassa suhteessa.
4.

Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneiden toimijoiden hakemuksesta ja niiden nimissä.

5.
Todistushakemuksessa mainitaan ainoastaan yksi järjestysnumero. Hakemus voi koskea useita eri CN-koodien tuot
teita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan ja tavaran kuvaukset
16 kohtaan.
6.

Todistushakemuksissa ja tuontitodistuksissa on oltava

a) 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;
b) 20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.
7.

Kussakin todistuksessa on mainittava kutakin CN-koodia koskeva määrä.

8.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 382/2008 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetään, tuontitodistukset
ovat voimassa 30 päivää niiden tosiasiallisesta myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 376/2008 22 artiklan 2 kohdan mukai
sesti. Tuontitodistusten voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014.
5 artikla
Komissiolle tehtävät ilmoitukset
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on ilmoitettava komissiolle
a) viimeistään 14 päivänä marraskuuta 2014 tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia
on myönnetty kiintiökauden aikana;
b) viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuontitodistusten sisältämät tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luet
tuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuo
lelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuotemäärät, jotka on tosi
asiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa vahvistetun tuontitariffikiintiökauden aikana.
3.

Kun kyseessä ovat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa.
6 artikla
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien
sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista.
Järjestysnumero

09.4270

CN-koodi

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

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

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

Kuvaus

Naudanliha,
tuore,
jäähdytetty tai jäädy
tetty

Määrä (tonnia,
nettopaino)

Kannettava tulli
(euroa/tonni)

12 000

0
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LIITE II

4 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014
— espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014
— tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014
— tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014
— saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014
— viroksi: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014
— kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014
— englanniksi: Implementing Regulation (EU) No 411/2014
— ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014
— kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014
— italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014
— latviaksi: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014
— liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014
— unkariksi: 411/2014/EU végrehajtási rendelet
— maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014
— hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014
— puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014
— portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014
— romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014
— slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014
— sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014
— suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014
— ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 412/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
Ukrainasta peräisin olevien munien, munatuotteiden ja albumiinien tuonnissa sovellettavien
unionin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, c ja d alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) No 374/2014 (2) säädetään tiettyjen Ukrainasta peräisin
olevien tavaroiden tuonnissa sovellettavista etuuskohtelujärjestelyistä vuodeksi 2014. Mainitun asetuksen 3 artik
lassa säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltuja maataloustuotteita voidaan tuoda unioniin siinä
esitettyjen kiintiöiden rajoissa. Komissio hallinnoi asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitettuja kiintiöitä
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Kyseisiä tuontitariffikiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistuksin. Tässä tarkoituksessa olisi sovellettava komission
asetusta (EY) N:o 1301/2006 (3), sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edelly
tysten soveltamista.

(3)

Komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (4) olisi sovellettava tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin tuontito
distuksiin, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(4)

Tariffikiintiöiden asianmukaista hallinnointia varten olisi tuontitodistushakemusta jätettäessä asetettava vakuus.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1001/2013 (5) on eräät neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (6) liitteessä I olevat CN-koodit korvattu uusilla CN-koodeilla, jotka nyt poikkeavat asetuksessa (EU)
N:o 374/2014 tarkoitetuista koodeista. Uudet koodit olisi sen vuoksi otettava huomioon tämän asetuksen liit
teessä I.

(6)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään lokakuuta
2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi
1.
Tällä asetuksella avataan liitteessä I lueteltujen muna- ja albumiinituotteiden tuontitariffikiintiöt ja hallinnoidaan
niitä.
2.
Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä, määrät, kannettavat tullit ja kiintiön järjes
tysnumero vahvistetaan liitteessä I.
(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroi
hin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuon
titariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).
(4) Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistusto
distusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1001/2013, annettu 4 päivänä lokakuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä
tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 290, 31.10.2013, s. 1).
(6) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuontitariffikiintiöitä hallinnoidaan tuontitodistuksilla.

4.
Asetusten (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä
muuta johdu.
5.
Tämän asetuksen soveltamiseksi munatuotteiden paino muunnetaan vastaavaksi määräksi kuorellisia munia komis
sion asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) liitteessä 69 vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaisesti.
6.
Tämän asetuksen soveltamiseksi maitoalbumiinien paino muunnetaan komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liit
teessä 69 vahvistettujen muuntamisperiaatteiden mukaisesti vastaavaksi määräksi kuorellisia munia soveltamalla kiinteätä
tuottoastetta, joka on 7,00 kuivatun maitoalbumiinin (CN-koodi 3502 20 91) osalta ja 53,00 muiden maitoalbumiinien
(CN-koodi 3502 20 99) osalta.

2 artikla
Tuontitariffikiintiökausi
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuontitariffikiintiöt ovat avoinna 31 päivään lokakuuta 2014 asti.

3 artikla
Tuontitodistushakemukset ja tuontitodistukset
1.
Tuontitodistushakemukset on jätettävä viimeistään tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavana viidentenätoista
kalenteripäivänä kello 13.00 Brysselin aikaa.
2.
Todistushakemuksessa voidaan mainita ainoastaan yksi järjestysnumero. Hakemus voi koskea useita eri CN-koodien
tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan ja tavaran kuvaukset
16 kohtaan. Kun kyseessä on liitteessä I vahvistettu tariffikiintiö 09.4275, kokonaismäärä muunnetaan vastaavaksi määr
äksi kuorellisia munia.
3.
Todistushakemuksen on koskettava vähintään yhden tonnin määrää ja enintään 10:tä prosenttia kyseisessä kiin
tiössä käytettävissä olevasta määrästä.
4.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava

a) 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;
b) 20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.
5.

Tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, jonka suuruus on 20 euroa 100 kilogrammalta.

6.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 kohdassa tarkoitetun hakemusten jättöajan päättymistä seuraavana seitsemäntenä
työpäivänä ilmoitettava komissiolle haettu kokonaismäärä kilogrammoina vastaavana määränä kuorellisia munia ilmais
tuna ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuna.
7.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tuontitariffikiintiössä myönnetyn määrän vapaaseen liikkeeseen luovu
tuksen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.
8.
Tuontitodistukset myönnetään aikaisintaan seitsemäntenä ja viimeistään kahdentenatoista työpäivänä 6 kohdassa
tarkoitetun ilmoituksen määräajan päättymisestä.

4 artikla
Tuontitodistusten voimassaoloaika
1.

Tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä 31 päivään lokakuuta 2014.

2.
Todistuksista johtuvat oikeudet voidaan siirtää ainoastaan sellaisille siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY)
N:o 1301/2006 5 artiklassa määritellyt kelpoisuusehdot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 376/2008
8 artiklan 1 kohdan soveltamista.
(1) Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).
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5 artikla
Komissiolle tehtävät ilmoitukset
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on ilmoitettava komissiolle
a) viimeistään 14 päivänä marraskuuta 2014 tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia
on myönnetty kiintiökauden aikana;
b) viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuontitodistusten sisältämät tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luet
tuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuo
lelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuotemäärät, jotka on tosi
asiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa vahvistetun tuontitariffikiintiökauden aikana.
3.
Kun kyseessä ovat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrä ilmoitetaan kilogrammoina vastaavana määränä
kuorellisia munia ilmaistuna ja järjestysnumeron mukaan jaoteltuna.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien
sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista.
Järjestysnumero

CN-koodi

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

Kuvaus

Määrä tonneina

Kannettava tulli
(euroa/tonni)

09.4275

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

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

Kuorelliset siipikarjan munat,
tuoreet, säilötyt tai keitetyt;
kuorettomat linnunmunat ja
munankeltuainen,
tuoreet,
kuivatut, höyryssä tai vedessä
keitetyt, muotoillut, jäädytetyt
tai muulla tavalla säilötyt,
myös lisättyä sokeria tai muuta
makeutusainetta
sisältävät,
ihmisravinnoksi
soveltuvat;
muna-albumiinit ja maitoalbu
miinit, ihmisravinnoksi sovel
tuvat

1 500
(kuorellisten munien
ekvivalenttina ilmais
tuna)

0

09.4276

0407 21 00
0407 29 10
0407 90 10

Kuorelliset siipikarjan munat,
tuoreet, säilötyt tai keitetyt

3 000 (nettopainona
ilmaistuna)

0
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Asetuksen 3 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014
— espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014
— tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014
— tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014
— saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014
— viroksi: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014
— kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014
— englanniksi: Implementing Regulation (EU) No 412/2014
— ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014
— kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014
— italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014
— latviaksi: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014
— liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014
— unkariksi: 412/2014/EU végrehajtási rendelet
— maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014
— hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014
— puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014
— portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014
— romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014
— slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014
— sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014
— suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014
— ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 413/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
Ukrainasta peräisin olevan siipikarjanlihan tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden avaa
misesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, c ja d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) No 374/2014 (2) säädetään tiettyjen Ukrainasta peräisin
olevien tavaroiden tuonnissa sovellettavista etuuskohtelujärjestelyistä vuodeksi 2014. Mainitun asetuksen 3 artik
lassa säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltuja maataloustuotteita voidaan tuoda unioniin siinä
esitettyjen tariffikiintiöiden rajoissa. Komissio hallinnoi mainitun asetuksen liitteessä III tarkoitettuja kiintiöitä
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Vaikka kyseisiä kiintiöitä olisi tavanomaisesti hallinnoitava tuontitodistuksilla, on tarkoituksenmukaista myöntää
ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) 6 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Tällä tavoin tuontioikeudet saaneet toimijat voivat kiintiökauden kuluessa päättää ajan
kohdan, jona ne haluavat hakea tuontitodistuksia tosiasiallisten kauppavirtojensa perusteella.

(3)

Komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (4) olisi sovellettava tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuk
siin, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(4)

Tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava myös niitä asetuksen (EY)
N:o 1301/2006 säännöksiä, jotka koskevat tuontioikeuksien hakemista, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten
myöntämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista.

(5)

Tariffikiintiöiden asianmukaista hallinnointia varten olisi tuontioikeushakemusta jätettäessä ja tuontitodistuksen
myöntämishetkellä asetettava vakuus.

(6)

Toimijoiden velvoittamiseksi hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet niille
on myönnetty, olisi säädettävä, että tällainen velvoite muodostaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 282/2012 (5) mukaisen ensisijaisen vaatimuksen.

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroi
hin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuon
titariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).
(4) Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistusto
distusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2012, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2012, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän
soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4).
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(7)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1001/2013 (1) on eräät neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (2) liitteessä I olevat CN-koodit korvattu uusilla CN-koodeilla, jotka nyt poikkeavat asetuksessa (EU)
N:o 374/2014 tarkoitetuista koodeista. Uudet CN-koodit olisi sen vuoksi otettava huomioon tämän asetuksen liit
teessä I.

(8)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään lokakuuta
2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi
1.

Tällä asetuksella avataan liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuontitariffikiintiöt ja hallinnoidaan niitä.

2.
Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä, määrät, kannettavat tullit ja kiintiön järjes
tysnumero vahvistetaan liitteessä I.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuontitariffikiintiöitä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen
tuontitodistukset.
4.
Asetusten (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä
muuta johdu.

2 artikla
Tuontitariffikiintiökausi
Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tariffikiintiöt ovat avoinna 31 päivään lokakuuta 2014 asti.

3 artikla
Tuontioikeushakemukset
1.
Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavana viidentenätoista
kalenteripäivänä kello 13.00 Brysselin aikaa.
2.

Tuontioikeushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on suuruudeltaan 35 euroa 100 kilogrammalta.

3.
Tuontioikeuksien hakijoiden on osoitettava, että ne ovat tuoneet tai että niiden puolesta on tuotu CN-koodien
0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 tai 1602 39 21 siipikarjanlihatuotteiden määrä, jäljempänä ’viitemäärä’, asian
omaisten tullisäännösten mukaisesti tuontitariffikiintiökautta välittömästi edeltävän 12 kuukauden jakson aikana. Sulau
tumisen tuloksena syntynyt yritys, jossa kullakin yrityksellä on ollut viitetuontia, voi yhdistää kyseiset viitemäärät hake
muksensa perusteena.
4.
Tuontitariffikiintiökaudella jätetyssä tuontioikeushakemuksessa oleva kokonaismäärä ei saa ylittää hakijan viite
määrää. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.
5.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 kohdassa tarkoitetun hakemusten jättöajan päättymistä seuraavana seitsemäntenä
työpäivänä ilmoitettava komissiolle haetut kokonaismäärät kilogrammoina tuotepainoa järjestysnumeron mukaan jaotel
tuna.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1001/2013, annettu 4 päivänä lokakuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä
tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 290, 31.10.2013, s. 1).
(2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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6.
Tuontioikeudet on myönnettävä aikaisintaan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoitusmääräajan päättymistä seuraavana seit
semäntenä ja viimeistään kahdentenatoista työpäivänä.
7.
Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltamisen tuloksena tuon
tioikeuksia myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu, 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan vastaavassa
suhteessa viipymättä.
8.

Tuontioikeudet ovat voimassa niiden myöntämispäivästä 31 päivään lokakuuta 2014. Tuontioikeuksia ei voi siirtää.

4 artikla
Tuontitodistusten myöntäminen
1.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuontitariffikiintiöissä myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen
luovutuksen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.
2.
Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan. Tämä velvoite on
asetuksen (EU) N:o 282/2012 19 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.
3.
Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut 1 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettujen tuontitariffikiintiöiden tuontioikeuksia ja saanut ne.
4.
Toimijan on asetettava tuontitodistuksen myöntämishetkellä vakuus, jonka suuruus on 75 euroa 100 kilogram
malta. Kukin tuontitodistuksen myöntäminen vähentää saatuja tuontioikeuksia vastaavasti, ja tuontioikeuksia varten
asetettu vakuus vapautetaan viipymättä vastaavassa suhteessa.
5.

Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneiden toimijoiden hakemuksesta ja niiden nimissä.

6.
Todistushakemuksessa mainitaan ainoastaan yksi järjestysnumero. Hakemus voi koskea useita eri CN-koodien tuot
teita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan ja tavaran kuvaukset
16 kohtaan.
7.

Todistushakemuksissa ja tuontitodistuksissa on oltava

a) 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;
b) 20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.
8.

Kussakin todistuksessa on mainittava kutakin CN-koodia koskeva määrä.

9.
Tuontitodistukset ovat voimassa 30 päivää niiden tosiasiallisesta myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 376/2008
22 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tuontitodistusten voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä lokakuuta
2014.

5 artikla
Komissiolle tehtävät ilmoitukset
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on ilmoitettava komissiolle
a) viimeistään 14 päivänä marraskuuta 2014 tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia
on myönnetty kiintiökauden aikana;
b) viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuontitodistusten sisältämät tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luet
tuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuo
lelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.
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2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuotemäärät, jotka on tosi
asiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa vahvistetun tuontitariffikiintiökauden aikana.
3.
Kun kyseessä ovat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrät on ilmoitettava kilogrammoina järjestysnumeron
mukaan jaoteltuina.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien
sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista. Jos CNkoodin edessä on ”ex”, etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.
Järjestysnumero

09.4273

CN-koodi

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

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

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

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

Kuvaus

Siipikarjan liha ja
muut syötävät osat,
tuoreet, jäähdytetyt
tai jäädytetyt; muut
valmisteet ja säilyk
keet, jotka on valmis
tettu kalkkunasta tai
kanasta

Määrä (tonnia,
nettopaino)

Kannettava tulli
(euroa tonnia kohti)

16 000

0
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Järjestysnumero

CN-koodi

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

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

0207 12

Kuvaus

24.4.2014
Määrä (tonnia,
nettopaino)

Kannettava tulli
(euroa tonnia kohti)

20 000

0

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

21
Siipikarjan liha ja
muut syötävät osat,
paloittelemattomat,
jäädytetyt

(1) Helmikanan puolikkaat ja neljännekset, tuoreet tai jäähdytetyt
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Asetuksen 4 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat
— bulgariaksi: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014
— espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014
— tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014
— tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014
— saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014
— viroksi: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014
— kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014
— englanniksi: Implementing Regulation (EU) No 413/2014
— ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014
— kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014
— italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014
— latviaksi: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014
— liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014
— unkariksi: 413/2014/EU végrehajtási rendelet
— maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014
— hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014
— puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014
— portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014
— romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014
— slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014
— sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014
— suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014
— ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 414/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
Ukrainasta peräisin olevan tuoreen ja jäädytetyn sianlihan tuonnissa sovellettavien unionin tariffi
kiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a, c ja d alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 374/2014 (2) säädetään Ukrainasta peräisin olevien tiet
tyjen tavaroiden tuonnissa sovellettavista etuuskohtelujärjestelyistä vuodeksi 2014. Mainitun asetuksen 3 artiklassa
säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltuja maataloustuotteita voidaan tuoda unioniin siinä esitet
tyjen tariffikiintiöiden rajoissa. Komissio hallinnoi mainitun asetuksen liitteessä III tarkoitettuja kiintiöitä asetuksen
(EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Vaikka kyseisiä kiintiöitä olisi tavanomaisesti hallinnoitava tuontitodistuksilla, on tarkoituksenmukaista myöntää
ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset komission asetuksen (EU) N:o 1301/2006 (3) 6 artiklan
3 kohdan mukaisesti. Tällä tavoin tuontioikeudet saaneet toimijat voivat kiintiökauden kuluessa päättää ajan
kohdan, jona ne haluavat hakea tuontitodistuksia tosiasiallisten kauppavirtojensa perusteella.

(3)

Komission asetusta (EY) N:o 376/2008 (4) olisi sovellettava tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuk
siin, ellei ole aiheellista myöntää poikkeuksia.

(4)

Tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin olisi sovellettava myös niitä asetuksen (EY)
N:o 1301/2006 säännöksiä, jotka koskevat tuontioikeuksien hakemista, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten
myöntämistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tässä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista.

(5)

Tariffikiintiöiden asianmukaista hallinnointia varten olisi tuontioikeushakemusta jätettäessä ja tuontitodistuksen
myöntämishetkellä asetettava vakuus.

(6)

Toimijoiden velvoittamiseksi hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet niille
on myönnetty, olisi säädettävä, että tällainen velvoite muodostaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 282/2012 (5) mukaisen ensisijaisen vaatimuksen.

(7)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään loka
kuuta 2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroi
hin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuon
titariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).
(4) Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistusto
distusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).
(5) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2012, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2012, maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän
soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EUVL L 92, 30.3.2012, s. 4).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Tariffikiintiöiden avaaminen ja hallinnointi
1.

Tällä asetuksella avataan liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuontitariffikiintiöt ja hallinnoidaan niitä.

2.
Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä, määrät, kannettavat tullit ja kiintiön järjes
tysnumero vahvistetaan liitteessä I.
3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tuontitariffikiintiöitä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen
tuontitodistukset.
4.
Asetusten (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 376/2008 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä
muuta johdu.
2 artikla
Tuontitariffikiintiökausi
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuontitariffikiintiöt ovat avoinna 31 päivään lokakuuta 2014 asti.
3 artikla
Tuontioikeushakemukset
1.
Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään tämän asetuksen voimaantulopäivää seuraavana viidentenätoista
kalenteripäivänä kello 13.00 Brysselin aikaa.
2.

Tuontioikeushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, jonka suuruus on 20 euroa 100 kilogrammalta.

3.
Tuontioikeuksien hakijoiden on osoitettava, että ne ovat tuoneet tai että niiden puolesta on tuotu CN-koodin 0203
sianlihatuotteiden määrä, jäljempänä ’viitemäärä’, asianomaisten tullisäännösten mukaisesti tuontitariffikiintiökautta välit
tömästi edeltävän 12 kuukauden jakson aikana. Sulautumisen tuloksena syntynyt yritys, jossa kullakin yrityksellä on
ollut viitetuontia, voi käyttää kyseisiä viitemääriä hakemuksensa perusteena.
4.
Tuontitariffikiintiökautena jätetyissä tuontioikeushakemuksissa oleva kokonaismäärä ei saa ylittää hakijan viite
määriä. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.
5.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 kohdassa tarkoitetun hakemusten jättöajan päättymistä seuraavana seitsemäntenä
työpäivänä ilmoitettava komissiolle haetut kokonaismäärät kilogrammoina tuotepainoa järjestysnumeron mukaan jaotel
tuina.
6.
Tuontioikeudet on myönnettävä aikaisintaan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoitusmääräajan päättymistä seuraavana seit
semäntenä ja viimeistään kahdentenatoista työpäivänä.
7.
Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että
tuontioikeuksia myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu, 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus vapautetaan viipy
mättä vastaavassa suhteessa.
8.

Tuontioikeudet ovat voimassa niiden myöntämispäivästä 31 päivään lokakuuta 2014. Tuontioikeuksia ei voi siirtää.
4 artikla
Tuontitodistusten myöntäminen

1.
Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tuontitariffikiintiöissä myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen
luovutuksen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.
2.
Tuontitodistushakemusten on katettava myönnetty tuontioikeusmäärä kokonaisuudessaan. Tämä velvoite on
asetuksen (EU) N:o 282/2012 19 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.
3.
Todistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut 1 artiklan 1 kohdassa tarkoi
tettujen tuontitariffikiintiöiden tuontioikeuksia ja saanut ne.
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4.
Toimijan on asetettava tuontitodistuksen myöntämishetkellä vakuus, jonka suuruus on 50 euroa 100 kilogram
malta. Kukin tuontitodistuksen myöntäminen vähentää saatuja tuontioikeuksia vastaavasti, ja tuontioikeuksia varten
asetettu vakuus vapautetaan viipymättä vastaavassa suhteessa.
5.

Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneiden toimijoiden hakemuksesta ja niiden nimissä.

6.
Todistushakemuksessa mainitaan ainoastaan yksi järjestysnumero. Hakemus voi koskea useita eri CN-koodien tuot
teita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 15 kohtaan ja tavaran kuvaukset
16 kohtaan.
7.

Todistushakemuksissa ja tuontitodistuksissa on oltava

a) 8 kohdassa alkuperämaa ”Ukraina” ja ”kyllä”-kohdassa rasti;
b) 20 kohdassa jokin liitteessä II luetelluista maininnoista.
8.

Kussakin todistuksessa on mainittava kutakin CN-koodia koskeva määrä.

9.
Tuontitodistukset ovat voimassa 30 päivää niiden tosiasiallisesta myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 376/2008
22 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tuontitodistusten voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään 31 päivänä loka
kuuta 2014.
5 artikla
Komissiolle tehtävät ilmoitukset
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenval
tioiden on ilmoitettava komissiolle
a) viimeistään 14 päivänä marraskuuta 2014 tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia
on myönnetty kiintiökauden aikana;
b) viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuontitodistusten sisältämät tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luet
tuina, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain ja jotka vastaavat tuontitodistusten kääntöpuo
lelle merkittyjen määrien ja niiden määrien, joille todistukset on myönnetty, välistä erotusta.
2.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 tuotemäärät, jotka on tosi
asiallisesti luovutettu vapaaseen liikkeeseen tässä asetuksessa vahvistetun tuontitariffikiintiökauden aikana.
3.
Kun kyseessä ovat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset, määrät on ilmoitettava kilogrammoina tuotepainoa
järjestysnumeron mukaan jaoteltuina.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE I

Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien
sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista.
Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä (tonnia,
nettopaino)

Kannettava tulli
(euroa/tonni)

09.4271

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

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

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

Kesyn
sian
liha,
tuore, jäähdytetty tai
jäädytetty

20 000

0

09.4272

0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
19
19
19
21
22
29
29
29

10
19
11
15
59
10
19
11
15
59

Kesyn
sian
liha,
tuore, jäähdytetty tai
jäädytetty, ei kuiten
kaan kinkku, selkä ja
niiden luulliset palat

20 000

0
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4 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:
— bulgariaksi: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014
— espanjaksi: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014
— tšekiksi: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014
— tanskaksi: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014
— saksaksi: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014
— viroksi: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014
— kreikaksi: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014
— englanniksi: Implementing Regulation (EU) No 414/2014
— ranskaksi: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014
— kroaatiksi: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014
— italiaksi: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014
— latviaksi: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014
— liettuaksi: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014
— unkariksi: 414/2014/EU végrehajtási rendelet
— maltaksi: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014
— hollanniksi: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014
— puolaksi: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014
— portugaliksi: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014
— romaniaksi: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014
— slovakiksi: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014
— sloveeniksi: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014
— suomeksi: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014
— ruotsiksi: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 415/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta Ukrainasta peräisin olevien
maitotuotteiden tariffikiintiöiden hallinnoinnin osalta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a ja c alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 374/2014 (2) säädetään Ukrainasta peräisin olevien tiet
tyjen tavaroiden tuonnissa sovellettavista etuuskohtelujärjestelyistä vuodeksi 2014. Mainitun asetuksen 3 artiklassa
säädetään, että kyseisen asetuksen liitteessä III lueteltuja maataloustuotteita voidaan tuoda unioniin siinä esitet
tyjen tariffikiintiöiden rajoissa. Komissio hallinnoi asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitettuja kiintiöitä
asetuksen (EU) N:o 1308/2013 184 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III vahvistetaan myös maidon ja maitotuotteiden tariffikiintiöt. Kyseiset
kiintiöt olisi sisällytettävä komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 (3) liitteeseen I, ja mainitun asetuksen 19 artik
laan olisi lisättävä viittaus kyseisissä kiintiöissä tapahtuvassa tuonnissa vaadittavaa alkuperäselvitystä koskevaan
sääntöön.

(3)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään lokakuuta
2014, olisi vahvistettava tuontitodistushakemusten jättämisen määräaika sekä tuontitodistusten voimassaoloaika.

(4)

Komission asetuksen (EY) N:o 2535/2001 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti toukokuussa 2013 hyväksytyt tuojat
voivat tuoda kiintiöissä ainoastaan 1 päivän heinäkuuta 2013 ja 30 päivän kesäkuuta 2014 välisenä aikana. Koska
Ukrainaa varten avatut kiintiöt ovat poikkeuksellisesti voimassa kahden peräkkäisen kuuden kuukauden jakson
ajan, hyväksytyt tuojat voisivat tuoda ainoastaan 30 päivään kesäkuuta 2014, vaikka kyseiset kiintiöt ovat avoinna
31 päivään lokakuuta 2014 asti. Sen vuoksi on aiheellista antaa kyseisille tuojille mahdollisuus tuoda asetuksen
(EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetuissa kiintiöissä 31 päivään lokakuuta 2014 asti.

(5)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1001/2013 (4) on eräät neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2658/87 (5) liitteessä I olevat CN-koodit korvattu uusilla CN-koodeilla, jotka nyt poikkeavat asetuksessa (EU)
N:o 374/2014 tarkoitetuista koodeista. Kyseiset uudet CN-koodit olisi otettava huomioon asetuksen (EY)
N:o 2535/2001 liitteessä I.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2535/2001 olisi muutettava.

(7)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään lokakuuta
2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroi
hin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta (EYVL L 341,
22.12.2001, s. 29).
(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1001/2013, annettu 4 päivänä lokakuuta 2013, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä
tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 290, 31.10.2013, s. 1).
(5) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:
a) Lisätään 5 artiklaan l alakohta seuraavasti:
”l) liitteessä I olevassa L osassa tarkoitetut kiintiöt.”
b) Lisätään 19 artiklan 1 kohtaan j alakohta seuraavasti:
”j) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 374/2014 (*) 2 artiklan a alakohta.
(*) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta
peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).”
c) Lisätään liitteeseen I uusi L osa, jonka teksti on tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Asetuksen (EY) N:o 2535/2001, sellaisena kuin se on tämän asetuksen 1 artiklan c alakohdalla lisättynä, liitteessä I
olevassa L osassa tarkoitettuja kiintiöitä koskevat todistushakemukset on jätettävä viimeistään tämän asetuksen voimaan
tulopäivää seuraavana kymmenentenä kalenteripäivänä kello 13.00 Brysselin aikaa.
Tuontitodistukset ovat voimassa niiden myöntämispäivästä 31 päivään lokakuuta 2014.
3 artikla
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2535/2001 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, vuosina 2013 ja
2014 hyväksytyt tuojat voivat tuoda asetuksen (EY) N:o 2535/2001, sellaisena kuin se on tämän asetuksen 1 artiklan
c alakohdalla lisättynä, liitteessä I olevassa L osassa tarkoitetuissa kiintiöissä 31 päivään lokakuuta 2014 asti.
4 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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LIITE

”I. L
ASETUKSEN (EU) N:o 374/2014 LIITTEESSÄ III TARKOITETUT TARIFFIKIINTIÖT

Kiintiön
numero

09. 4600

CN-koodi

Kuvaus (1)

0401

Kiintiön määrä
(tonnia tuote
painoa)

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

31 päivään
lokakuuta
2014

8 000

0

31 päivään
lokakuuta
2014

1 500

0

Alkuperämaa

Tuontikausi

UKRAINA

UKRAINA

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

Maito ja kerma, ei
jauheena, rakeina eikä
muussa
kiinteässä
muodossa;
jogurtti,
maustamaton ja lisättyä
hedelmää, pähkinää tai
kaakaota sisältämätön;
käyneestä tai hapate
tusta maidosta valmis
tetut tuotteet, mausta
mattomat ja lisättyä
hedelmää, pähkinää tai
kaakaota
sisältämät
tömät, ei jauheena,
rakeina eikä muussa
kiinteässä muodossa

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

0402 10

0402 21
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Kiintiön
numero

CN-koodi

0402 29

Kuvaus (1)

Alkuperämaa

Tuontikausi

UKRAINA

31 päivään
lokakuuta
2014

24.4.2014
Kiintiön määrä
(tonnia tuote
painoa)

Tuontitulli
(euroa/100 kg
nettopaino)

1 500

0

Maito
ja
kerma
jauheena, rakeina tai
muussa
kiinteässä
muodossa; käyneestä tai
hapatetusta
maidosta
valmistetut
tuotteet,
jauheena, rakeina tai
muussa
kiinteässä
muodossa, maustamat
tomat
ja
lisättyä
hedelmää, pähkinöitä tai
kaakaota
sisältämät
tömät; muualle kuulu
mattomat maidon luon
nollisista
ainesosista
koostuvat tuotteet

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

0405 10

0405 20 90

Voi ja muut maitor
asvat; maidosta valmis
tetut levitteet, joiden
rasvapitoisuus on suu
rempi kuin 75 mutta
pienempi kuin 80 paino
prosenttia

0405 90
(1) Tavaran kuvausta on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelujärjestely määräytyy tässä liitteessä CN-koodien sisällön
perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhdistetyn nimikkeistön tulkintasääntöjen soveltamista.”

24.4.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 121/53

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 416/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen viljojen tuonnissa sovellettavien unionin tariffikiintiöiden
avaamisesta ja hallinnoinnista
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY)
N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 187 artiklan a ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 374/2014 (2) säädetään Ukrainasta peräisin olevien tiet
tyjen viljojen tuontitariffikiintiöiden avaamisesta 31 päivään lokakuuta 2014. Komissio hallinnoi mainitun
asetuksen liitteessä III tarkoitettujen maataloustuotteiden tariffikiintiöitä asetuksen (EU) N:o 1308/2013
184 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(2)

Jotta Ukrainasta peräisin olevan viljan tuonti näissä tariffikiintiöissä tapahtuisi järjestäytyneesti ja ilman keinot
telua, on syytä säätää, että tällainen tuonti edellyttää tuontitodistuksen myöntämistä. Sen vuoksi olisi sovellettava
asetuksia (EY) N:o 1301/2006 (3), (EY) N:o 1342/2003 (4) ja (EY) N:o 376/2008 (5), sanotun kuitenkaan rajoitta
matta tässä asetuksessa mahdollisesti säädettävien poikkeusten soveltamista.

(3)

Kiintiöiden moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä tuontitodistushakemusten jättämisen
määräajasta ja siitä, mitä tietoja hakemuksissa ja todistuksissa on oltava.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 1006/2011 (6) on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (7) liit
teessä I mainitut viljojen CN-koodit korvattu uusilla CN-koodeilla, jotka poikkeavat asetuksessa (EU)
N:o 374/2014 mainituista koodeista Uudet CN-koodit olisi sen vuoksi otettava huomioon tämän asetuksen liit
teessä I.

(5)

Koska asetuksen (EU) N:o 374/2014 liitteessä III tarkoitetut kiintiöt ovat avoinna ainoastaan 31 päivään lokakuuta
2014, tämän asetuksen olisi tultava voimaan mahdollisimman pian.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean lausunnon
mukaiset,

(1) EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 374/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainasta peräisin oleviin tavaroi
hin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta (EUVL L 118, 22.4.2014, s. 1).
(3) Komission asetus (EY) N:o 1301/2006, annettu 31 päivänä elokuuta 2006, tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuon
titariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13).
(4) Komission asetus (EY) N:o 1342/2003, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän
soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12).
(5) Komission asetus (EY) N:o 376/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistusto
distusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 114, 26.4.2008, s. 3).
(6) Komission asetus (EU) N:o 1006/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EUVL L 282, 28.10.2011, s. 1).
(7) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista
(EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Kiintiöiden avaaminen ja hallinnointi
1.
Tämän asetuksen liitteessä mainittujen Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen tuotteiden tuontitariffikiintiöt ovat
avoinna 31 päivään lokakuuta 2014.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä sovellettava tuontitulli on 0 euroa tonnilta.

3.
Asetusten (EY) N:o 376/2008, (EY) N:o 1301/2006 ja (EY) N:o 1342/2003 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän
asetuksen säännöksistä muuta johdu.

2 artikla
Tuontitodistusten hakeminen ja myöntäminen
1.
Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakija voi jättää ainoastaan
yhden tuontitodistushakemuksen viikossa yhtä järjestysnumeroa kohden. Jos sama hakija jättää useamman kuin yhden
hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään ja hakemuksia jätettäessä asetetut vakuudet pidätetään kyseisen jäsen
valtion hyväksi.
Tuontitodistushakemukset on jätettävä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle viikoittain perjantaisin viimeistään
kello 13.00 Brysselin aikaa. Hakemuksia ei voi enää jättää perjantain 17 päivän lokakuuta 2014 kello 13.00 (Brysselin
aikaa) jälkeen.
2.
Kussakin tuontitodistushakemuksessa on mainittava määrä kilogrammoina ilman desimaaleja, ja tämä määrä ei saa
olla suurempi kuin kyseisen kiintiön kokonaismäärä.
3.
Tuontitodistukset on myönnettävä 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tiedonantoa seuraavana neljäntenä työpäi
vänä.
4.
Tuontitodistushakemuksen ja tuontitodistuksen 8 kohdassa on mainittava ”Ukraina” ja merkittävä rasti kohtaan
”kyllä”. Todistukset ovat voimassa ainoastaan Ukrainasta peräisin olevien tuotteiden osalta.

3 artikla
Tuontitodistusten voimassaoloaika
Tuontitodistuksen voimassaoloaika lasketaan sen tosiasiallisesta myöntämispäivästä asetuksen (EY) N:o 376/2008
22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tuontitodistuksen voimassaoloaika määritellään asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukai
sesti. Voimassaoloaika päättyy joka tapauksessa 31 päivänä lokakuuta 2014.

4 artikla
Tiedonannot komissiolle
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti viimeistään todistushakemusten jättöpäivää seuraavan viikon
maanantaina kello 18.00 Brysselin aikaa tiedonanto, jossa mainitaan järjestysnumeroittain kaikki hakemukset, tuotteen
alkuperä ja haettu määrä tai se, ettei hakemuksia ole jätetty.
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2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tuontitodistusten myöntämispäivänä sähköisesti asetuksen (EY)
N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot myönnetyistä todistuksista ja kokonaismääristä,
joille tuontitodistukset on myönnetty.
5 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

LIITE

Tavaran kuvauksen sanamuotoa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, koska etuuskohtelu määräytyy tässä liitteessä
CN-koodien sisällön perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisen nimikkeistön tulkintasääntöjen määräyksiä.
Jos CN-koodia edeltää ”ex”-tunnus, etuuskohtelu määräytyy sekä CN-koodin että tuotteen kuvauksen perusteella.
Järjestysnumero

09.4306

09.4307

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Määrä

1001 99 (00)

spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin
sekavilja, ei kuitenkaan siemenvilja

950 000 tonnia

1101 00 (15-90)

hienot vehnäjauhot ja spelttijauhot sekä vehnän ja
rukiin sekajauhot

1102 90 (90)

muut viljajauhot kuin vehnäjauhot, vehnän ja
rukiin sekajauhot, ruisjauhot, maissijauhot, ohra
jauhot, kaurajauhot, riisijauhot

1103 11 (90)

rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä ja
spelttivehnästä

1103 20 (60)

vehnäpelletit

1003 90 (00)

ohra, ei kuitenkaan siemenvilja

1102 90 (10)

ohrajauho

ex 1103 20 (25)
09.4308

250 000 tonnia

ohrapelletit

1005 90 (00)

maissi, ei kuitenkaan siemenvilja

1102 20 (10-90)

maissijauho

1103 13 (10-90)

maissirouheet ja karkeat maissijauhot

1103 20 (40)

maissipelletit

1104 23 (40-98)

käsitellyt maissinjyvät

400 000 tonnia
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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 417/2014,
annettu 23 päivänä huhtikuuta 2014,
kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä
(yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1234/2007 (1),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvotte
lujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan
tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille.

(2)

Kiinteä tuontiarvo lasketaan joka työpäivä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklan 1 kohdan
mukaisesti ottaen huomioon päivittäin vaihtuvat tiedot. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Asetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.
Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2014.
Komission puolesta,
puheenjohtajan nimissä
Jerzy PLEWA

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.
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LIITE
Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi
(EUR/100 kg)
CN-koodi

Kolmansien maiden koodi ( )

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

95,2

ZZ

86,6

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa
”muuta alkuperää”.
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PÄÄTÖKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,
alueiden komitean alankomaalaisen jäsenen ja alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä
(2014/225/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,
ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätöksen 2009/1014/EU (1) ja
päätöksen 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010
ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yhden alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut P.G. de VEY MESTDAGHin toimikauden päätyttyä. Yhden
alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut S.A.E. POEPJESin toimikauden päätyttyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:
a) jäseneksi:
Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen
ja
b) varajäseneksi:
Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.
2 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2014.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. TSAFTARIS

(1) EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.
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OIKAISUJA
Oikaisu neuvoston asetukseen (EURATOM) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,
unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen
(EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 346, 20. joulukuuta 2013)
Sisällysluettelossa ja sivulla 7, otsikossa:
On:

”Neuvoston asetus (EURATOM) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydin
voimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoami
sesta”

pitää olla: ”Neuvoston asetus (EU) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoima
loiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta”
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Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 269/2014, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan
alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien
johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
(Euroopan unionin virallinen lehti L 78, 17. maaliskuuta 2014)
Sivulla 6, johdanto-osan 4 kappaleessa:
On:

”(4)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP, jolla asetettiin matkustusra
joituksia ja kohdistettiin omaisuuden ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisiä tiettyihin henki
löihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskematto
muutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mukaan lukien sellaiset alueen minkä tahansa osan tulevaa
asemaa koskevat toimet, jotka ovat Ukrainan perustuslain vastaisia, sekä näihin yhteydessä oleviin
luonnollisiin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt,
yhteisöt ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.”

pitää olla: ”(4)

Neuvosto antoi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP, jolla asetettiin matkustusra
joituksia ja kohdistettiin omaisuuden ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisiä tiettyihin henki
löihin, jotka ovat vastuussa toimista, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskematto
muutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, mukaan lukien sellaiset alueen minkä tahansa osan tulevaa
asemaa koskevat toimet, jotka ovat Ukrainan perustuslain vastaisia, sekä heitä lähellä oleviin luonnolli
siin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin. Kyseiset luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt
ja elimet luetellaan päätöksen liitteessä.”

Sivulla 7, 2 artiklassa:
On:

”2 artikla
1.
Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, tai heihin yhteydessä oleville luonnolli
selle henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai
määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.
2.
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luon
nollisten henkilöiden, tai heihin yhteydessä olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen
tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.”

pitää olla: ”2 artikla
1.
Jäädytetään kaikki liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille tai heitä lähellä oleville luonnollisille
henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka näiden omistuksessa, hallussa tai määr
äysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.
2.
Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luon
nollisten henkilöiden tai heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai
elinten saataville tai hyödynnettäviksi.”

Sivulla 8, 3 artiklan 1 kohdassa:
On:

”1.
Liitteessä I luetellaan luonnolliset henkilöt, joiden neuvosto on päätöksen 2014/145/YUTP 2 artiklan
mukaisesti katsonut olevan vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävistä tai uhkaavista toimista, ja heihin yhteydessä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt
tai elimet.”

pitää olla: ”1.
Liitteessä I luetellaan luonnolliset henkilöt, joiden neuvosto on päätöksen 2014/145/YUTP 2 artiklan
mukaisesti katsonut olevan vastuussa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä
heikentävistä tai uhkaavista toimista, ja heitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai
elimet.”
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Sivulla 11, Liite, taulukon 1 kohta (Sergey Valeryevich Aksyonov), sarake ”Perusteet”:
On:

”Aksyonov valittiin ’Krimin pääministeriksi’ Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten
aseistettujen miesten läsnäollessa. Oleksandr Turchynov julisti 1.3. hänen ’valitsemisensa’ perustuslain vastai
seksi. Aksyonov puolsi aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiottua ’kansanäänestystä’.”

pitää olla: ”Aksyonov valittiin ’Krimin pääministeriksi’ Krimin korkeimmassa neuvostossa 27.2.2014 venäläismielisten
aseistettujen miesten läsnäollessa. Oleksandr Turchynov julisti 1.3. hänen ’valitsemisensa’ perustuslain vastai
seksi. Aksyonov vaikutti aktiivisesti 16.3.2014 pidettäväksi aiotun ’kansanäänestyksen’ järjestämiseksi.”
Sivulla 11, Liite, taulukon 3 kohta (Rustam Ilmirovich Temirgaliev), sarake ”Perusteet”:
On:

”Krimin ministerineuvoston varapuheenjohtajana Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman
neuvoston päättäessä ’kansanäänestyksestä’ Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän puolsi aktiivi
sesti Krimin liittymistä Venäjän federaatioon.”

pitää olla: ”Krimin ministerineuvoston varapuheenjohtajana Temirgaliev oli merkittävässä roolissa korkeimman
neuvoston päättäessä ’kansanäänestyksestä’ Ukrainan alueellista koskemattomuutta vastaan. Hän vaikutti aktii
visesti sen puolesta, että Krim liittyisi Venäjän federaatioon.”
Sivulla 11, Liite, taulukon 6 kohta (Pyotr Anatoliyovych Zima), sarake ”Perusteet”:
On:

”’Pääministeri’ Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja
hän hyväksyi tämän nimityksen. Hänelle annettiin asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien pääsy Venäjän turval
lisuuspalvelun tietokantaan. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien puolus
tajista.
Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBUvirkamiehet vaativat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustamista.”

pitää olla: ”’Pääministeri’ Aksyonov nimitti Ziman 3.3.2014 Krimin turvallisuuspalvelun (SBU) uudeksi päälliköksi, ja
hän hyväksyi tämän nimityksen. Hän on antanut asiaan liittyviä tietoja, mukaan lukien erään tietokannan,
Venäjän turvallisuuspalvelulle. Tähän kuului tietoja Euro-Maidan-aktivisteista ja Krimin ihmisoikeuksien
puolustajista.
Hänellä oli merkittävä rooli estettäessä Ukrainan viranomaisia valvomasta Krimin aluetta. Entiset Krimin SBUvirkamiehet julistivat 11.3.2014 itsenäisen Krimin turvallisuuspalvelun perustetuksi.”
Sivulla 12, Liite, taulukon 9 kohta (Ozerov, Viktor Alekseevich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 5.1.1958 Abakan, Hakassia”
Sivulla 12, Liite, taulukon 9 kohta (Ozerov, Viktor Alekseevich), sarake ”Perusteet”:
On:

”5.1.1958 Abakan, Khakassia
Venäjän federaation liittoneuvoston …”

pitää olla: ”Venäjän federaation liittoneuvoston …”
Sivulla 12, Liite, taulukon 10 kohta (Dzhabarov, Vladimir Michailovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika”

pitää olla: ”Syntymäaika 29.9.1952”
Sivulla 12, Liite, taulukon 10 kohta (Dzhabarov, Vladimir Michailovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”29.9.1952
Venäjän federaation liittoneuvoston …”

pitää olla:

”Venäjän federaation liittoneuvoston …”
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Sivulla 12, Liite, taulukon 11 kohta (Klishas, Andrei Aleksandrovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 9.11.1972 Sverdlovsk”
Sivulla 12, Liite, taulukon 11 kohta (Klishas, Andrei Aleksandrovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”9.11.1972 Sverdlovsk
Venäjän federaation liittoneuvoston …”

pitää olla: ”Venäjän federaation liittoneuvoston …”
Sivulla 12, Liite, taulukon 12 kohta (Ryzhkov, Nikolai Ivanovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 28.9.1929 Dulejevka, Donetskin alue, Ukrainan SNT”
Sivulla 12, Liite, taulukon 12 kohta (Ryzhkov, Nikolai Ivanovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”28.9.1929 Duleevka, Donetsk region, Ukrainian SSR
Venäjän federaation liittoneuvoston …”

pitää olla: ”Venäjän federaation liittoneuvoston …”
Sivulla 12, Liite, taulukon 13 kohta (Bushmin, Evgeni Viktorovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 4.10.1958 Lopatino, Sergatšin alue, Venäjän SFNT”
Sivulla 12, Liite, taulukon 13 kohta (Bushmin, Evgeni Viktorovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”4.10.1958 Lopatino, Sergachiisky region, RSFSR
Venäjän federaation liittoneuvoston …”

pitää olla: ”Venäjän federaation liittoneuvoston …”
Sivulla 12, Liite, taulukon 14 kohta (Totoonov, Aleksandr Borisovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja –paikka 3.3.1957 Ordzhonikidze, North Ossetia”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 3.3.1957 Ordžonikidze, Pohjois-Ossetia”
Sivulla 13, Liite, taulukon 15 kohta (Panteleev, Oleg Evgenevich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 21.7.1952 Žitnikovskoje, Kurganin alue”
Sivulla 13, Liite, taulukon 15 kohta (Panteleev, Oleg Evgenevich), sarake ”Perusteet”:
On:

”21.7.1952 Zhitnikovskoe, Kurgan region
Parlamentaaristen asioiden valiokunnan …”

pitää olla: ”Parlamentaaristen asioiden valiokunnan …”
Sivulla 13, Liite, taulukon 16 kohta (Mironov, Sergei Mikhailovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 14.2.1953 Puškin, Leningradin alue”
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Sivulla 13, Liite, taulukon 16 kohta (Mironov, Sergei Mikhailovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”14.2.1953 Pushkin, Leningrad region
Valtionduuman neuvoston jäsen, …”

pitää olla: ”Valtionduuman neuvoston jäsen, …”
Sivulla 13, Liite, taulukon 17 kohta (Zheleznyak, Sergei Vladimirovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 30.7.1970 Pietari (ent. Leningrad)”
Sivulla 13, Liite, taulukon 17 kohta (Zheleznyak, Sergei Vladimirovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”30.7.1970 St Petersburg (former Leningrad)
Venäjän federaation valtionduuman …”

pitää olla: ”Venäjän federaation valtionduuman …”
Sivulla 13, Liite, taulukon 18 kohta (Slutski, Leonid Eduardovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 4.1.1968 Моskova”
Sivulla 13, Liite, taulukon 18 kohta (Slutski, Leonid Eduardovich), sarake ”Perusteet”:
On:

”4.1.1968 Моscow
Venäjän federaation valtionduuman …”

pitää olla: ”Venäjän federaation valtionduuman …”
Sivulla 13, Liite, taulukon 19 kohta (Vitko, Aleksandr Viktorovich), sarake ”Tunnistustiedot”:
On:

”Syntymäaika ja -paikka”

pitää olla: ”Syntymäaika ja -paikka 13.9.1961 Vitebsk (Valko-Venäjän SNT)”
Sivulla 13, Liite, taulukon 19 kohta (Vitko, Aleksandr Viktorovich), sarake ”Perusteet”:
On

”13.9.1961 Vitebsk (Belarusian SSR)
Mustanmeren laivaston komentaja, …”

pitää olla: ”Mustanmeren laivaston komentaja, …”
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