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(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI
Europos Sąjungos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse
ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo
Pagal 2005 m. spalio 19 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civi
linėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1) (toliau – Susitarimas), sudaryto Tarybos sprendimu
2006/325/EB (2), 3 straipsnio 2 dalį, priėmus 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdik
cijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (3) pakeitimus, Danija praneša Komi
sijai apie savo sprendimą įgyvendinti tokius pakeitimus arba jų neįgyvendinti.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 542/2014, kuriuo dėl taisyklių, taikytinų dėl Bendro patentų teismo
ir Beniliukso Teisingumo Teismo, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 (4), buvo priimtas 2014 m.
gegužės 15 d.
Pagal Susitarimo 3 straipsnio 2 dalį Danija 2014 m. birželio 2 d. raštu Komisijai pranešė apie savo sprendimą įgyvendinti
Reglamento (ES) Nr. 542/2014 nuostatas. Tai reiškia, kad Reglamento (ES) Nr. 542/2014 nuostatos bus taikomos
Europos Sąjungos ir Danijos santykiams.
Pagal Susitarimo 3 straipsnio 6 dalį Danijos pranešimas, kad pakeitimai Danijoje įgyvendinti, sukuria abipusius Danijos
ir Europos Sąjungos įsipareigojimus. Todėl Reglamentas (ES) Nr. 542/2014 yra Susitarimo pakeitimas ir yra laikomas jo
priedu.
Pagal Susitarimo 3 straipsnio 3 ir 4 dalis Reglamentas (ES) Nr. 542/2014 Danijoje gali būti įgyvendintas administraci
nėmis priemonėmis. Būtinos administracinės priemonės įsigaliojo birželio 18 d.

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

OL L 299, 2005 11 16, p. 62.
OL L 120, 2006 5 5, p. 22.
OL L 12, 2001 1 16, p. 1.
OL L 163, 2014 5 29, p. 1.
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REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 873/2014
2014 m. rugpjūčio 8 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma
vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsi
žvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis
3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteiktos šio reglamento nuostatų neatitinkančios privalomosios tarifinės informacijos, susi
jusios su šiame reglamente nurodytomis prekėmis, turėtojas galėtų dar tam tikrą laikotarpį remtis šia informacija,
kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (2) 12 straipsnio 6 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys
mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant tos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, šio reglamento nuostatų neatitinkančia
privalomąja tarifine informacija galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 8 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Martine REICHERTS

Komisijos narė
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1. Dirbinys, sudarytas iš apvalios apie 15 cm
skersmens dalies ir apie 20 cm ilgio pailgos vamz
delio formos dalies.

8414 20 80

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisyklėmis (BAT) ir KN kodus 8414, 8414 20
ir 8414 20 80 atitinkančiais prekių aprašymais.

Dirbinio viršutinėje pusėje yra apskrita anga,
leidžianti orui patekti į vidų. Apatinėje pusėje,
netoli pailgosios dalies galo įtaisytas plastikinis
vožtuvėlis.

Atsižvelgiant į objektyvias charakteristikas,
dirbinys laikytinas rankiniu oro siurbliu,
veikiančiu naudojant vien žmogaus fizinę jėgą.
Rankiniai siurbliai, veikiantys naudojant vien
žmogaus fizinę jėgą ir skirti konkretiems pripučia
miesiems
čiužiniams
pripūsti,
priskiriami
8414 20 20 ir 8414 20 80 subpozicijoms (taip
pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros (KN)
paaiškinimų 8414 20 20 ir 8414 20 80 subpozi
cijų paaiškinimus).

Išorinis paviršius pagamintas iš dviejų viena prie
kitos priklijuotų tekstilės medžiagos skiaučių,
apgaubiančių vidinę gaminio dalį.
Viduje yra apvalus putplasčio cilindras su išpjova
viduryje.

Todėl dirbinys klasifikuotinas kaip kiti rankiniai
oro siurbliai priskiriant KN kodą 8414 20 80.

Uždengus apskritą angą viršutinėje pusėje ir dirbinį
spaudant oras stumiamas per pailgąją jo dalį bei
vožtuvėlį į pripučiamąjį čiužinį taip jį pripučiant.
Dirbinys pateikiamas kaip miniatiūrinis siurblys.
(Žr. A nuotrauką) (*)
2. Inksto formos dirbinys (apie 35 cm × 17 cm
dydžio) su pailga vamzdelio formos (apie 25 cm
ilgio) dalimi, kurioje įtaisyti trys vožtuvėliai.
Dirbinio apatinėje pusėje esantis vožtuvėlis leidžia
orui patekti į vidų. Viršutinėje pusėje, netoli pailgo
sios dalies galo vienas greta kito įtaisyti du plastiki
niai vožtuvėliai.
Išorinis paviršius pagamintas iš dviejų viena prie
kitos priklijuotų tekstilės medžiagos skiaučių,
apgaubiančių vidinę gaminio dalį.
Viduje yra ovalo formos putplasčio gabalas su
išpjova, kurios apačioje įtaisytas vožtuvėlis.
Uždengus apatinėje pusėje esantį vožtuvėlį ir
dirbinį spaudant oras stumiamas per pailgąją jo
dalį bei tolimiausiąjį vožtuvėlį į pripučiamąjį
čiužinį taip jį pripučiant.
Dirbinys pateikiamas kaip miniatiūrinis siurblys. Jis
gali būti naudojamas ir kaip pagalvė, nes vieną iš
pailgojoje dalyje esančių vožtuvėlių įkišus į kitą
dirbinio viduje esantis oras neišeina.
(Žr. B nuotrauką) (*)
(*) Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.

8414 20 80

Klasifikuojama vadovaujantis KN 1, 3 (c punktu)
ir 6 BAT ir KN kodus 8414, 8414 20
ir 8414 20 80 atitinkančiais prekių aprašymais.
Viena vertus, dirbinys yra pripučiama pagalvėlė,
todėl laikytinas stovyklavimo įranga, priskiriama
6306 pozicijai (taip pat žr. Suderintos sistemos
paaiškinimų
6306
pozicijos
paaiškinimų
5 punktą). Kita vertus, dirbinys laikytinas rankiniu
siurbliu, veikiančiu naudojant vien žmogaus fizinę
jėgą ir skirtu konkretiems pripučiamiesiems čiuži
niams pripūsti, todėl priskirtinas 8414 pozicijai
(taip pat žr. KN paaiškinimų 8414 20 20
ir 8414 20 80 subpozicijų paaiškinimus).
Kadangi nė vienoje iš dviejų pozicijų prekė nėra
aprašyta tiksliau kaip kitoje, kaip apibrėžta 3 BAT
a punkte, ir kadangi dirbinys negali būti klasifi
kuojamas taikant 3 BAT b punktą, jis priskirtinas
pozicijai, kuri, kaip apibrėžta 3 BAT c punkte,
dviejų lygiaverčių pozicijų (6306 ir 8414) nume
racijos požiūriu yra paskutinė.
Todėl dirbinys klasifikuotinas kaip kiti rankiniai
oro siurbliai priskiriant KN kodą 8414 20 80.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 874/2014
2014 m. rugpjūčio 8 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma
vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsi
žvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis
3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteiktos šio reglamento nuostatų neatitinkančios privalomosios tarifinės informacijos, susi
jusios su šiame reglamente nurodytomis prekėmis, turėtojas galėtų dar tam tikrą laikotarpį remtis šia informacija,
kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (2) 12 straipsnio 6 dalyje; Tas laikotarpis turėtų būti trys
mėnesiai.

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant tos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, šio reglamento nuostatų neatitinkančia
privalomąja tarifine informacija galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 8 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Martine REICHERTS

Komisijos narė
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Žiedo formos tekstilės apdangalas iš polieste
rinio audinio, kuris, siekiant pagerinti
padangos protektoriaus veikimą važiuojant per
sniegą, uždedamas ant tam tikrų automobilių
rūšių padangų.

6307 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisyklėmis (BAT), XI skyriaus 7 pastabos
f punktu ir KN kodus 6307, 6307 90 ir
6307 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Dirbinio centrinės dalies vidinė pusė pagaminta
iš stiprių ištisinių poliesterio pluošto gijų,
užtikrinančių struktūros atsparumą. Dirbinio
centrinės dalies išorinė pusė pagaminta iš
dviejų skirtingų matmenų neištisinių poliesterio
pluošto gijų, pašiurkštinančių dirbinio paviršių
ir taip užtikrinančių absorbciją ir sukibimą.
Todėl centrinė dirbinio dalis, dengianti su žeme
besiliečiančią padangos dalį, sunkiau plyšta ir
pasižymi geresnėmis absorbcijos ir sukibimo
savybėmis negu kitos dalys.
Kitos dirbinio dalys dengia padangos šonus ir
sukonstruotos taip, kad važiuojant prilaikytų
dirbinį savo vietoje.
Visos dalys susiūtos viena su kita.
Prie vieno dirbinio šono pritvirtintos keturios
juostelės iš austinio polipropileno, kurios
naudojamos kaip rankenėlės uždedant dirbinį
ant padangos.
Žr. nuotrauką (*)
(*) Paveikslas pateikiamas tik dėl informacijos.

Dirbinys neklasifikuotinas kaip reikmuo ir
nepriskirtinas 8708 70 subpozicijai, nes jis tik
pagerina padangos protektoriaus veikimą
važiuojant per sniegą, tačiau nei pritaiko auto
mobilį konkrečiai eksploatacijai, nei išplečia jo
eksploatacijos galimybes, nei atlieka konkrečią
funkciją, susijusią su pagrindine automobilio
funkcija (žr. bylos C-152/10 Unomedical
[2011], Rink. p. I-5433, 29 punktą).
Dėl šių priežasčių ir dėl to, kad pagamintas tik
iš tekstilės medžiagos, o jo skirtingos dalys
susiūtos viena su kita, dirbinys klasifikuotinas
kaip kiti gatavi tekstilės dirbiniai priskiriant
KN kodą 6307 90 98.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 875/2014
2014 m. rugpjūčio 8 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma
vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsi
žvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis
3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteiktos šio reglamento nuostatų neatitinkančios privalomosios tarifinės informacijos, susi
jusios su šiame reglamente nurodytomis prekėmis, turėtojas galėtų dar tam tikrą laikotarpį remtis šia informacija,
kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (2) 12 straipsnio 6 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys
mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, šio reglamento nuostatų neatitinkančia
privalomąja tarifine informacija galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 8 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Martine REICHERTS

Komisijos narė
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys (LED plokštė) aliuminio korpuse,
kurio apytiksliai matmenys 40 × 40 × 7 cm,
turintis šiuos komponentus:

8529 90 92

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisyklėmis, XVI skyriaus 2 pastabos b punktu
ir KN kodus 8529, 8529 90 ir 8529 90 92
atitinkančiais prekių aprašymais.

— spausdintinėje
plokštėje
sumontuotus
šviesos diodus (LED), kurių taškų tankis
72 × 72, o skaistis 2 000 cd/m2,
— maitinimo (įėjimo ir išėjimo) jungtis,
— duomenų įvesties (įėjimo ir išėjimo) jungtis,
— kelių plokščių sujungimo laikiklius ir
išpjovas.
Gaminys pateikiamas kaip skirtas naudoti
modulinėje LED vaizdo sienoje. Jame nėra
vaizdo procesoriaus.
Su kitomis plokštėmis sujungta arba nesu
jungta LED plokštė negali rodyti vaizdų tiesio
giai iš vaizdo šaltinio. Ji gali rodyti tik signalus
iš specialiojo vaizdo procesoriaus (skaitmeninio
keitiklio), kuris signalus apdoroja ir paskirsto
visoms LED vaizdo sienos plokštėms.
Prie vaizdo procesoriaus prijungta plokštė gali
rodyti daugiaspalvius (281 trln. spalvų)
vaizdus.
Žr. paveikslą (*)

Atsižvelgiant į objektyvias LED plokštės
charakteristikas, pavyzdžiui, į laikiklius,
jungtis ir gebėjimą rodyti daugiaspalvius
vaizdus, laikytina, kad LED plokštė skirta
sujungti su kitomis plokštėmis ir prijungti prie
išorinio specialiojo vaizdo procesoriaus, taip
sukonstruojant 8528 59 pozicijai priskiriamą
LED vaizdo sieną.
Pirminį vaizdo signalą apdoroja ir vaizdo
sienai perduoda vaizdo procesorius. Vaizdo
procesorius pilno vaizdo signalą paskirsto
visoms LED plokštėms. Jei vienos plokštės
trūksta arba ji sugedusi, vaizdo sienoje
rodomas ne visas vaizdo signalas. Todėl laiky
tina, kad kiekviena pavienė plokštė yra esminė
LED vaizdo sienos dalis, būtina jos kaip
visumos veikimui.
Gaminys neklasifikuotinas pagal XVI skyriaus
2 pastabos a punktą, nes su kitomis plokš
tėmis sujungta arba nesujungta LED plokštė
gali veikti tik kartu su vaizdo procesoriumi.
Todėl ji nepriskirtina 8528 pozicijai kaip
monitorius arba 8531 pozicijai kaip vaizdo
signalizacijos aparatas.
Todėl gaminys klasifikuotinas kaip kitos
aparatų, priskiriamų 8528 pozicijai, dalys
priskiriant KN kodą 8529 90 92.

(*) Paveikslai pateikiami tik dėl informacijos.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 876/2014
2014 m. rugpjūčio 8 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma
vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsi
žvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis
3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad suteiktos šio reglamento nuostatų neatitinkančios privalomosios tarifinės informacijos, susi
jusios su šiame reglamente nurodytomis prekėmis, turėtojas galėtų dar tam tikrą laikotarpį remtis šia informacija,
kaip nustatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (2) 12 straipsnio 6 dalyje. Tas laikotarpis turėtų būti trys
mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, šio reglamento nuostatų neatitinkančia
privalomąja tarifine informacija galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 8 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Martine REICHERTS

Komisijos narė
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Apytiksliai 6 × 4 × 2 cm matmenų ir 74 g
svorio nešiojamasis iš baterijų maitinamas
nejudamo ir judamo vaizdo fiksavimo ir
įrašymo aparatas (vad. „veiksmo kamera“),
sudarytas iš:

8525 80 99

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisyklėmis, XVI skyriaus 3 pastaba ir
KN kodus 8525, 8525 80 ir 8525 80 99
atitinkančiais prekių aprašymais.

—
—
—
—
—
—

itin plataus kampo objektyvo,
skystakristalio (LCD) būklės indikatoriaus,
mikro USB ir mikro HDMI sąsajų,
mikro SD kortelės lizdo,
įmontuotos WiFi įrangos,
papildomų reikmenų prievado.

Aparate nėra židinio nuotolio reguliavimo
funkcijos, vaizdo ieškiklio arba ekrano įrašytam
vaizdui parodyti. Aparatas nepritaikytas laikyti
rankoje, o skirtas pritvirtinti, pavyzdžiui, prie
šalmo. Jis naudojamas dinamiškam aplinkos
vaizdui užfiksuoti, kai aktyviai pramogaujama
lauke, pavyzdžiui, važiuojama dviračiu, plau
kiama banglente ar slidinėjama. Vaizdo
kokybės reguliavimo intervalas – nuo
848 × 480 iki 1 920 × 1 080 pikselių.
Nejudamo vaizdo įrašymo kokybė tik 5,0 mega
pikseliai. Nejudamo vaizdo kokybės (pavyz
džiui, vaizdo ryškumo, spalvų, objekto kompo
zicijos) aparate reguliuoti negalima.
Vaizdo rinkmenas aparatas gali fiksuoti ir
įrašyti MPEG4 formatu. Visiškai įkrovus bate
riją, ilgiausia ištisinė vaizdo įrašymo trukmė,
naudojant 1 920 × 1 080 pikselių skyrą
30 kadrų per sekundę dažnį, yra trys valandos.
Vaizdo fiksavimą gali sustabdyti tik naudotojas.
Užfiksuotas vaizdas įrašomas į atskiras
maždaug 15 minučių trukmės rinkmenas.
Į pateiktą aparatą per USB sąsają galima
perkelti rinkmenas iš automatinio duomenų
apdorojimo mašinos.

Atsižvelgiant į objektyvias aparato charakteris
tikas (kaip antai jo mažą dydį ir svorį, jo tvir
tinimą, pavyzdžiui, prie šalmo, galimybę juo
padaryti iki trijų valandų ištisinės trukmės
vaizdo įrašą), pagrindinė jo funkcija yra
judamo vaizdo fiksavimas.
Aparato konstrukcija kaip skaitmeninio foto
aparato, tačiau juo galima padaryti iki
3 valandų ištisinės trukmės ne blogesnės kaip
800 × 600 pikselių ir 30 kadrų per sekundę
kokybės vaizdo įrašą. Fiksavimas ne
sustabdomas automatiškai po 30 minučių
(taip pat žr. Kombinuotosios nomen
klatūros
8525 80 30,
8525 80 91
ir
8525 80 99
subpozicijų
paaiškinimus).
Faktas, kad užfiksuotas vaizdas įrašomas į
atskiras maždaug 15 minučių trukmės rink
menas, nedaro įtakos aparato gebėjimui
nepertraukiamai įrašyti vaizdą. Todėl gaminys
neklasifikuotinas kaip skaitmeninis fotoapa
ratas priskiriant 8525 80 30 subpozicijai.
Kadangi aparatas gali įrašyti vaizdo rinkmenas
ne vien iš įmontuoto objektyvo, bet ir iš kitų
šaltinių, jis neklasifikuotinas kaip vaizdo
kamera, galinti tik įrašyti televizijos kame
ros užfiksuotą garsą ir vaizdą, priskiriant
KN kodą 8525 80 91.
Todėl aparatas klasifikuotinas kaip kitos
vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu
priskiriant KN kodą 8525 80 99.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 877/2014
2014 m. rugpjūčio 8 d.
dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei
dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma
vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu;

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios
taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai,
kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba kurioje ji papildomai detalizuojama atsi
žvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius;

(3)

laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės, remiantis
3 skiltyje išdėstytais motyvais, turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą;

(4)

reikėtų nustatyti, kad šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija, suteikta apie šiame
reglamente nurodytas prekes, jos turėtojas galėtų remtis dar tam tikrą laikotarpį, kaip nustatyta Tarybos regla
mento (EEB) Nr. 2913/92 (2) 12 straipsnio 6 dalyje. Toks laikotarpis turėtų būti trys mėnesiai;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos
priskiriant lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis
Vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi, šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja
tarifine informacija galima remtis dar tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.
(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 8 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Martine REICHERTS

Komisijos narė
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PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas
(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Apie 91 × 53 × 12 cm dydžio aparatas
(vadinamasis skystakristalės vaizdo sienos
vaizduoklis), sudarytas iš skystųjų kristalų
(LCD) technologijos spalvoto vaizdo monito
riaus ir automatinio duomenų apdorojimo
mašinos.

8528 59 31

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios
nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo
taisyklėmis, XVI skyriaus 3 pastaba ir KN kodus
8528, 8528 59 ir 8528 59 31 atitinkančiais
prekių aprašymais.

Monitoriaus, kurio ekrano įstrižainės ilgis
apie 102 cm (40 colių), charakteristikos:
—
—
—
—
—
—
—

savoji skyra 1 920 × 1 080 pikselių,
kraštinių santykis 16:9,
taško žingsnis 0,46125 mm,
atsako trukmė 8 ms,
didžiausias skaistis 700 cd/m2,
tipinis kontrastas 3 000:1,
horizontalusis ir vertikalusis matymo
kampas 178,
— įdėtinio vaizdo (angl. PIP) funkcija.

Įmontuotą automatinio duomenų apdoro
jimo mašiną sudaro mikroprocesorius, 1 GB
atmintis ir 40 GB standusis diskas.
Aparate taip pat yra garso stiprintuvas, du
garsiakalbiai ir įjungimo ir valdymo
mygtukai, kartu pateikiamas nuotolinio
valdymo pultas.
Aparate yra šios sąsajos: VGA įvesties,
DVI-D įvesties/išvesties, HDMI, CVBS (AV),
RS232C įvesties/išvesties, garso įvesties/
išvesties ir LAN.
Aparatas pateikiamas naudoti kaip skysta
kristalių vaizdo sienų komponentas. Inte
gruota automatinio duomenų apdorojimo
mašina naudojama kaip vaizdo sienos proce
sorius, galintis tinklu valdyti ne didesnės
kaip 5 × 5 konfigūracijos vaizdo sieną.
Aparatas gali veikti atskirai kaip monitorius
arba kaip automatinio duomenų apdorojimo
mašina.

Aparatas sukonstruotas kaip galintis atlikti dvi
XVI skyriuje nurodytas funkcijas (8471 pozicijai
priskiriamą duomenų apdorojimo funkciją ir
8528 pozicijai priskiriamą vaizdo rodymo funk
ciją). Pagal to skyriaus 3 pastabą aparatas klasifi
kuotinas taip lyg jis būtų tik pagrindinę funkciją
atliekanti mašina.
Atsižvelgiant į aparato koncepciją ir konstruk
ciją, pavyzdžiui, į tai, kad automatinio duomenų
apdorojimo mašina naudojama kaip vaizdo
sienos procesorius, galintis tinklu valdyti ne
didesnės kaip 5 × 5 konfigūracijos vaizdo sieną,
jis laikytinas skirtu naudoti kaip skystakristalės
vaizdo sienos komponentas– monitorius. Todėl
pagrindinė aparato funkcija laikytina 8528 pozi
cijai priskiriama monitoriaus funkcija. Todėl
aparatas nepriskirtinas 8471 pozicijai kaip auto
matinio duomenų apdorojimo mašina.
Atsižvelgiant į objektyvias monitoriaus charakte
ristikas, kaip antai ekrano dydį, palaikomus
vaizdo režimus, netinkamą ilgai žiūrėti iš arti
taško žingsnį, didelį skaistį, su monitoriumi
pateikiamą nuotolinio valdymo pultą, garso
stiprinimo grandines ir PIP funkciją, monitorius
nelaikytinas skirtu naudoti vien tik arba
daugiausia automatinio duomenų apdorojimo
sistemoje, priskiriamoje 8471 pozicijai. Todėl jis
nepriskirtinas 8528 51 00 subpozicijai.
Kadangi monitorius gali rodyti automatinio
duomenų apdorojimo mašinos signalus tokiu
lygiu, kurio pakanka, kad jis būtų tinkamas prak
tiškai naudoti su automatinio duomenų apdoro
jimo mašina, laikytina, kad jis gali priimtinu
funkcionalumo lygiu rodyti automatinio
duomenų apdorojimo mašinų signalus.
Todėl aparatas klasifikuotinas kaip kitas plokš
čiasis monitorius, galintis priimtinu funkciona
lumo lygiu rodyti automatinio duomenų apdoro
jimo mašinų signalus, kurio ekranas pagamintas
naudojant skystakristalio monitoriaus (LCD)
technologiją, priskiriant KN kodą 8528 59 31.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 878/2014
2014 m. rugpjūčio 12 d.
kuriuo dėl veikliųjų medžiagų dichlorpropo P, metkonazolio ir triklopiro patvirtinimo galiojimo
pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo
17 straipsnio pirmą pastraipą,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo A dalyje išvardytos veikliosios medžiagos,
laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009;

(2)

veikliųjų medžiagų dichlorpropo P, metkonazolio ir triklopiro patvirtinimai nustos galioti 2017 m. gegužės 31 d.
Dėl šių veikliųjų medžiagų patvirtinimo atnaujinimo pateiktos paraiškos. Kadangi šioms veikliosioms medžiagoms
taikomi Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 844/2012 (3) nustatyti reikalavimai, būtina suteikti pakan
kamai laiko atnaujinimo procedūrai pagal minėtą reglamentą užbaigti. Dėl šios priežasties tų veikliųjų medžiagų
patvirtinimas veikiausiai nustos galioti prieš priimant sprendimą dėl jo atnaujinimo. Todėl reikia pratęsti jų patvir
tinimo galiojimą;

(3)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, jei likus 30 mėnesių iki šio
reglamento priede nustatytos atitinkamos galiojimo pabaigos datos pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES)
Nr. 844/2012 nebus pateikta papildomų dokumentų rinkinio, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji bus
ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba kita anksčiausia data;

(5)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tais atvejais, kai Komisija
priims reglamentą, kuriame bus nustatyta, kad šio reglamento priede nurodytų veikliųjų medžiagų patvirtinimo
galiojimas neatnaujinamas, nes neatitinka patvirtinimo kriterijų, Komisija nustatys galiojimo pabaigos datą – ji
bus arba ta pati, kaip ir prieš priimant šį reglamentą, arba diena, kurią įsigalioja reglamentas dėl veikliųjų
medžiagų patvirtinimo galiojimo neatnaujinimo, priklausomai nuo to, kuri iš šių datų bus vėlesnė;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.
(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyven
dinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).
(3) 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo
pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 12 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:
1) šeštoje skiltyje dichlorpropo P (133 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2017 m. gegužės 31 d. pakeičiama į
2018 m. balandžio 30 d.;
2) šeštoje skiltyje metkonazolio (134 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2017 m. gegužės 31 d. pakeičiama į
2018 m. balandžio 30 d.;
3) šeštoje skiltyje triklopiro (136 įrašas) patvirtinimo galiojimo pabaigos data 2017 m. gegužės 31 d. pakeičiama į
2018 m. balandžio 30 d.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 879/2014
2014 m. rugpjūčio 12 d.
kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo
koeficientas, taikytinas 2014 kalendoriniais metais
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros
žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78,
(EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (1), ypač į jo 26 straips
nio 3 dalį,
pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,
kadangi:
(1)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 straipsnyje nustatyta, kad rezervas, iš kurio teikiama papildoma parama
žemės ūkio sektoriui kilus didelėms krizėms, kurios daro poveikį žemės ūkio produktų gamybai ar paskirstymui,
sudaromas kiekvienų metų pradžioje, naudojantis to reglamento 26 straipsnyje nurodytu finansinės drausmės
mechanizmu sumažinus tiesiogines išmokas;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad siekiant užtikrinti, jog būtų laikomasi
Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 (2) nustatytų su rinka susijusių išlaidų finansavimo ir tiesio
ginių išmokų metinių viršutinių ribų, tuo atveju, kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą finansuojamų priemonių finan
savimo atitinkamais finansiniais metais prognozės rodo, kad taikytinos metinės viršutinės ribos bus viršytos,
nustatomas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas;

(3)

į Komisijos 2015 m. biudžeto projektą įtraukiama 433 mln. EUR žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo suma
dabartinėmis kainomis. Siekiant padengti šią sumą, Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (3) I priede išvardytoms
tiesioginėms išmokoms 2014 kalendoriniais metais turi būti taikomas finansinės drausmės mechanizmas;

(4)

Iš 2015 m. Komisijos biudžeto projekte nustatytų tiesioginių išmokų ir su rinka susijusių išlaidų prognozių
matyti, kad nėra poreikio toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą;

(5)

laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 2 dalies nuostatų, 2014 m. kovo 21 d. Komisija
priėmė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl koregavimo koeficiento nustatymo Regla
mentu (EB) Nr. 73/2009 numatytoms tiesioginėms išmokoms už 2014 kalendorinius metus (4);

(6)

Europos Parlamentas ir Taryba to koregavimo koeficiento iki 2014 m. birželio 30 d. nenustatė. Todėl remiantis
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 3 dalimi Komisija koregavimo koeficientą turi nustatyti įgyvendi
nimo aktu ir apie tai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnio 4 dalį Komisija, remdamasi turima nauja informacija, iki
2014 m. gruodžio 1 d. koregavimo koeficientą gali pakeisti. Jei būtų naujos informacijos, Komisija remdamasi ja
priims įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iki 2014 m gruodžio 1 d. pakeis koregavimo koeficientą atsižvelgdama
2015 m. biudžeto projekto taisomąjį raštą;

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 549.
(2) 2013 m gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė sistema
2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 347, 2013 12 20, p. 884.).
(3) 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal
bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB)
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).
(4) COM(2014) 175.
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(8)

paprastai ūkininkui, pateikusiam tiesioginės išmokos paramos paraišką už vienus kalendorinius metus (N), ji
išmokama per nustatytą mokėjimų laikotarpį (N + 1) finansiniais metais. Tačiau valstybės narės turi galimybę,
laikydamosi tam tikrų apribojimų, paramą ūkininkams išmokėti vėliau, pasibaigus mokėjimų laikotarpiui, be jokių
terminų. Tokie pavėluoti mokėjimai gali būti atlikti kitais finansiniais metais. Kai finansinės drausmės mecha
nizmas taikomas konkretiems kalendoriniams metams, koregavimo koeficientas neturėtų būti taikomas išmo
koms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos kitais kalendoriniais metais nei tie, kuriais taikomas finansinės
drausmės mechanizmas. Todėl, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, tikslinga numatyti, kad korega
vimo koeficientas turėtų būti taikomas tik išmokoms, dėl kurių paramos paraiškos buvo pateiktos tais kalendori
niais metais, kuriais taikomas finansinės drausmės mechanizmas, nepriklausomai nuo to, kada parama išmokama
ūkininkams;

(9)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013 (1) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal
Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 26 straipsnį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas taikomas tik
2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendori
niais metais. Be to, Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dėl laipsniško tiesioginių
išmokų įvedimo koregavimo koeficientas Bulgarijai ir Rumunijai taikomas tik nuo 2016 m. sausio 1 d., o Kroatijai
– nuo 2022 m. sausio 1 d. Todėl koregavimo koeficientas, kuris bus nustatytas šiuo reglamentu, neturėtų būti
taikomas tų valstybių narių ūkininkams skiriamoms išmokoms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Taikant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 25 ir 26 straipsniuose numatytą koregavimą ir laikantis Reglamento (ES)
Nr. 1307/2013 8 straipsnio 1 dalies, Reglamento (EB) Nr. 73/2009 2 straipsnio d punkte apibrėžtų išmokų, skiriamų
ūkininkams pagal paramos paraiškas, pateiktas už 2014 kalendorinius metus, sumos, viršijančios 2 000 EUR, maži
namos 1,301951 %.
2.

1 dalyje numatytas sumažinimas netaikomas Bulgarijai, Kroatijai ir Rumunijai.
2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 12 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio
politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608).
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 880/2014
2014 m. rugpjūčio 12 d.
kuriuo dėl veikliosios medžiagos Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) patvirtinimo sąlygų iš dalies
keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo
13 straipsnio 2 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

veiklioji medžiaga Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) buvo įtraukta į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (2) I priedą
priėmus Komisijos direktyvą 2008/113/EB (3) Komisijos reglamento (EB) Nr. 2229/2004 (4) 24b straipsnyje nusta
tyta tvarka. Direktyvą 91/414/EEB pakeitus Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 ši medžiaga laikoma patvirtinta pagal
tą reglamentą ir yra įtraukta į Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (5) priedo A dalį;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 25a straipsnį Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2012 m.
balandžio 4 d. pateikė Komisijai savo nuomonę dėl Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) peržiūros ataskaitos
projekto (6). Tarnyba savo nuomonę dėl Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) pateikė pareiškėjui. Komisija para
gino pareiškėją pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos projekto. Peržiūros ataskaitos projektą ir Tarnybos išvadas
peržiūrėjo valstybės narės ir Komisija. Peržiūros ataskaitos projektas baigtas rengti 2014 m. liepos 11 d. Augalų,
gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete kaip Komisijos Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) peržiūros
ataskaita;

(3)

patvirtinama, kad veiklioji medžiaga Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) turi būti laikoma patvirtinta pagal Regla
mentą (EB) Nr. 1107/2009;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu, taip pat atsi
žvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, ypač į neseniai paskelbtas gaires dėl mikrobinių teršalų didžiau
sios leidžiamosios koncentracijos mikrobiniuose augalų apsaugos produktuose (7), būtina iš dalies pakeisti patvirti
nimo sąlygas, ypač mažiausią veikliosios medžiagos koncentraciją ir tam tikrų priemaišų pobūdį ir didžiausią jų
kiekį;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 230, 1991 8 19, p. 1).
(3) 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos direktyva 2008/113/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas dėl keleto mikro
organizmų kaip veikliųjų medžiagų įtraukimo (OL L 330, 2008 12 9, p. 6).
(4) 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2229/2004, nustatantis tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos di
rektyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles
(OL L 379, 2004 12 24, p. 13).
(5) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyven
dinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 (OL L 153, 2011 6 11, p. 1).
(6) EFSA Journal 2012; 10(4):2655. Adresas internete: www.efsa.europa.eu.
7
( ) Darbinis dokumentas dėl mikrobinių teršalų didžiausios leidžiamosios koncentracijos mikrobiniuose kenkėjų kontrolės produktuose
(angl. Working Document on Microbial Contaminant Limits for Microbial Pest Control Products; SANCO/12116/2012 Rev. 0, 2012 m. rugsėjo
mėn.).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies skiltyje „Grynumas“ Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
(198 įrašas) žodžiai „Užterštumas mikroorganizmais (Bacillus cereus) < 1 × 106“ keičiami „Mažiausia koncentracija
1 × 1013 OB/l (okliuzinių elementų litre) ir užterštumas mikroorganizmais (Bacillus cereus) apibrėžtos sudėties produkte
< 1 × 107 KSV/g“.
2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 12 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 881/2014
2014 m. rugpjūčio 12 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų orga
nizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų orga
nizavimo reglamentą) (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsa
mios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose
taisyklės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde
rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių vertes
produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI priedo A dalyje;

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė apskai
čiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas turėtų įsiga
lioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio
reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2014 m. rugpjūčio 12 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas ( )

Standartinė importo vertė

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30

0809 40 05

1

TR

90,7

ZZ

90,7

AR

172,4

CL

209,1

TR

74,0

UY

139,2

ZA

164,4

ZZ

151,8

BR

182,9

EG

209,3

MA

170,6

MX

246,5

TR

153,7

ZZ

192,6

AR

85,0

BR

96,0

CL

104,8

CN

120,7

NZ

124,7

US

142,8

ZA

115,0

ZZ

112,7

AR

191,9

CL

84,4

TR

143,7

ZA

84,1

ZZ

126,0

MK

65,1

TR

132,3

ZZ

98,7

BA

45,7

MK

49,3

TR

127,6

ZZ

74,2

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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SPRENDIMAI
EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS
2014 m. liepos 9 d.
kuriuo panaikinimas Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų
arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimas
ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operaci
jomis ir įkaito tinkamumu
(ECB/2014/32)
(2014/527/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,
atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir proce
dūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1 ir 6.3.2 skirsnius,
kadangi:
(1)

sprendimų ECB/2013/22 (2) ir ECB/2013/36 (3) turinys turėtų būti įtrauktas į Gaires ECB/2013/4 (4) – pagrindinį
teisės aktą, kuriame reglamentuojamos laikinosios priemonės, susijusios su Eurosistemos refinansavimo operaci
jomis ir įkaito tinkamumu;

(2)

siekiant aiškumo ir suderinamumo bei siekiant supaprastinti Eurosistemos įkaito sistemą, šie žingsniai įgyvendi
nami parengiant Gairių ECB/2013/4 naują redakciją;

(3)

todėl sprendimai ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimų ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 panaikinimas
1.

Sprendimai ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 panaikinami nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d.

2.

Nuorodos į panaikintus sprendimus laikomos nuorodomis į Gaires ECB/2014/31.

(1) OL L 331, 2011 12 14, p. 1.
(2) 2013 m. liepos 5 d. Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę
rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 195, 2013 7 18, p. 27).
(3) 2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operaci
jomis ir įkaito tinkamumu (OL L 301, 2013 11 12, p. 13).
(4) 2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito
tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 95, 2012 4 5, p. 23).
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2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2014 m. liepos 9 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. liepos 9 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS
2014 m. liepos 9 d.
dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito
tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9
(nauja redakcija)
(ECB/2014/31)
(2014/528/ES)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies
pirmą įtrauką ir 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Gairės ECB/2013/4 (1) buvo iš esmės pakeistos. Kadangi jas reikia dar kartą iš dalies pakeisti, siekiant aiškumo
Gaires ECB/2013/4 reikėtų išdėstyti nauja redakcija;

(2)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi,
Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (toliau –
NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakan
kamu įkeitimu. Bendrosios sąlygos, kuriomis ECB ir NCB yra pasirengę atlikti kredito operacijas, įskaitant Eurosis
temos kredito operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijus, nustatytos Gairių ECB/2011/14 (2) I priede;

(3)

2011 m. gruodžio 8 d. ir 2012 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba nusprendė, jog būtina imtis papildomų padi
dintos kredito paramos priemonių, siekiant paremti bankų skolinimąsi ir likvidumą euro zonos pinigų rinkoje,
įskaitant priemones, nustatytas Sprendime ECB/2011/25 (3). Be to, Gairėse ECB/2007/9 (4) pateiktas nuorodas į
atsargų normą reikėjo suderinti su Europos Centrinio Banko reglamento (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) (5)
daliniais pakeitimais, padarytais Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1358/2011 (ECB/2011/26) (6);

(4)

Sprendime ECB/2012/4 (7) buvo nustatyta, kad NCB neturėtų būti įpareigoti priimti kaip įkaitą Eurosistemos
kredito operacijoms tinkamas bankų obligacijas, kurias garantavo valstybė narė, kuriai taikoma Europos Sąjungos/
Tarptautinio valiutos fondo programa, arba valstybė narė, kurios kredito vertinimas neatitinka Eurosistemos orien
tacinės vertės, nustatant minimalų reikalavimą griežtiems kredito standartams;

(1) 2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito
tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 95, 2013 4 5, p. 23).
(2) 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (OL L 331, 2011 12 14, p. 1).
(3) 2011 m. gruodžio 14 d. Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operaci
jomis ir įkaito tinkamumu (OL L 341, 2011 12 22, p. 65).
(4) 2007 m. rugpjūčio 1 d. Gairės ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (OL L 341, 2007 12 27, p. 1).
(5) 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo
(ECB/2003/9) (OL L 250, 2003 10 2, p. 10).
(6) 2011 m. gruodžio 14 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1358/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB)
Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) (OL L 338, 2011 12 21, p. 51).
(7) 2012 m. kovo 21 d. Sprendimas ECB/2012/4, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių,
susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 91, 2012 3 29, p. 27).
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(5)

Sprendimu ECB/2012/12 (1) taip pat buvo peržiūrėta draudimo dėl glaudžių ryšių, nustatyto Gairių ECB/2011/14
I priedo 6.2.3.2 skirsnyje, taikymo išimtis Vyriausybės garantuotoms bankų obligacijoms, kurias kitos sandorių
šalys pačios naudoja kaip įkaitą;

(6)

2012 m. rugpjūčio 2 d. Sprendimas ECB/2011/25 buvo pakeistas Gairėmis ECB/2012/18 (2), kurias NCB įgyven
dino savo sutartinėse arba reguliavimo priemonėse. Gairėmis ECB/2012/18 taip pat leista išimtinėmis aplinky
bėmis Eurosistemos kredito operacijose dalyvaujančioms kitoms sandorių šalims padidinti esamą Vyriausybės
garantuotų bankų obligacijų, kurias jos turėjo 2012 m. liepos 3 d., nuosavo naudojimo lygį, jei gaunamas išanks
tinisValdančiosios tarybos pritarimas. Prie prašymų Valdančiajai tarybai suteikti išankstinį pritarimą turi būti
pridėtas finansavimo planas;

(7)

Gairės ECB/2012/18 buvo iš dalies pakeistos 2012 m. spalio 10 d. Gairėmis ECB/2012/23 (3), kuriomis laikinai
išplėsti kriterijai, nustatantys turto, kuris gali būti naudojamas kaip įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operaci
joms, tinkamumą, ir antrinę rinką turinčios skolos priemonės, išreikštas svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais,
priimtos kaip tinkamas turtas pinigų politikos operacijoms. Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms
buvo pritaikytas įvertinimo sumažinimas, atspindintis atitinkamų valiutų kursų istorinį kintamumą;

(8)

Gairėmis ECB/2013/2 (4) patikslinta kitų sandorių šalių atliekamam ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų
išankstiniam grąžinimui taikoma procedūra, kad visi NCB taikytų tokias pačias sąlygas. Konkrečiai, kai išankstinį
grąžinimą pasirinkusi kita sandorio šalis iki nurodytos dienos visiškai ar iš dalies neatsiskaito už atitinkamam
NCB grąžintiną sumą, turėtų būti taikomos Gairių ECB/2011/14 I priedo 6 priedėlyje nustatytos sankcijos;

(9)

Gairės ECB/2012/18 buvo dar kartą iš dalies pakeistos, kad į jas būtų įtrauktas Sprendimo ECB/2012/34 (5)
turinys ir kad būtų užtikrinta, jog NCB nebūtų įpareigoti priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms
tinkamas nepadengtas bankų obligacijas, kurias: a) išleido jas naudojančios kitos sandorių šalys arba su kita
sandorio šalimi glaudžiais ryšiais susiję subjektai; ir b) visapusiškai garantavo valstybė narė, kurios kredito verti
nimas neatitinka Eurosistemos griežtų kredito standartų ir kuri, Valdančiosios tarybos nuomone, vykdo Europos
Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą;

(10)

siekiant aiškumo ir paprastumo, 2013 m. kovo 20 d. Gairės ECB/2012/18 buvo pakeistos Gairėmis ECB/2013/4,
kurias NCB įgyvendino savo sutartinėse arba reguliavimo priemonėse;

(11)

siekiant aiškumo ir paprastumo, sprendimų ECB/2011/4 (6), ECB/2011/10 (7) ir ECB/2012/32 (8) turinys buvo
įtrauktas į Gaires ECB/2013/4, apimančias visas kitas laikinas priemones, susijusias su Eurosistemos refinansavimo
operacijomis ir įkaito tinkamumu;

(12)

Gairės ECB/2013/4 buvo iš dalies pakeistos 2013 m. liepos 5 d. Sprendimu ECB/2013/22 (9) ir 2014 m.
kovo 12 d. Gairėmis ECB/2014/12 (10), siekiant atsižvelgti į euro zonos valstybes nares, kurias Valdančioji taryba
laiko vykdančiomis Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą, taip pat siekiant atspindėti

(1) 2012 m. liepos 3 d. Sprendimas ECB/2012/12, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/25 dėl papildomų laikinų priemonių,
susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 186, 2012 7 14, p. 38).
(2) 2012 m. rugpjūčio 2 d. Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir
įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 218, 2012 8 15, p. 20).
(3) 2012 m. spalio 10 d. Gairės ECB/2012/23 kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių
su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 284, 2012 10 17, p. 14).
(4) 2013 m. sausio 23 d. Gairės ECB/2013/2, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/18 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių
su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (OL L 34, 2013 2 5, p. 18).
(5) 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimas ECB/2012/34 dėl taisyklių, susijusių su užsienio valiuta išreikšto įkaito tinkamumu, laikinų pakei
timų (OL L 14, 2013 1 18, p. 22).
(6) 2011 m. kovo 31 d. Sprendimas ECB/2011/4 dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių
skolos priemonių tinkamumo (OL L 94, 2011 4 8, p. 33).
(7) 2011 m. liepos 7 d. Sprendimas ECB/2011/10 dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką
turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 182, 2011 7 12, p. 31).
(8) 2012 m. gruodžio 19 d. Sprendimas ECB/2012/32 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų
antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 359, 2012 12 29, p. 74).
(9) 2013 m. liepos 5 d. Sprendimas ECB/2013/22 dėl laikinų priemonių dėl Kipro Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę
rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo (OL L 195, 2013 7 18, p. 27).
(10) 2014 m. kovo 12 d. Gairės ECB/2014/12, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių
su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (OL L 166,
2014 6 5, p. 42).
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Eurosistemos įkaito sistemos pakeitimus. Atitinkamai pakeitus euro zonos valstybių narių, vykdančių Europos
Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą, sąrašą, reikia dar kartą iš dalies pakeisti Gaires ECB/2013/4;
(13)

Sprendimu ECB/2013/36 (1) patikslinami įvertinimai mažesne nei rinkos verte ir aptarnavimo tęstinumo
nuostatos, taikomos turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams, priimamiems taikant papildomas laikinas prie
mones, susijusias su Eurosistemos refinansavimo operacijomis, nurodytomis Gairėse ECB/2013/4, ir iš dalies
keičiami tinkamumo kriterijai, pagal tas gaires taikomi papildomiems kredito reikalavimams;

(14)

siekiant aiškumo ir paprastumo, sprendimų ECB/2013/22 ir ECB/2013/36 turinys turėtų būti įtrauktas į šias
gaires;

(15)

2014 m. gegužės 22 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad, be tam tikrų Gairėse ECB/2013/4 jau numatytų papil
domų kredito reikalavimų, NCB gali priimti tam tikras nefinansinių korporacijų išleistas trumpalaikes skolos prie
mones, kurios neatitinka Eurosistemos antrinę rinką turinčio turto tinkamumo kriterijų, jeigu jos atitinka Valdan
čiosios tarybos nurodytus tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones. Dėl šio sprendimo reikia dar kartą
patikslinti Gaires ECB/2013/4;

(16)

šiose gairėse nustatytos papildomos priemonės turėtų būti taikomos laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad
jos nebėra būtinos užtikrinti tinkamą pinigų politikos perdavimo mechanizmą,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Papildomos priemonės, susijusios su refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu
1.
Šiose gairėse nustatytos Eurosistemos pinigų politikos operacijų vykdymo ir įkaito tinkamumo kriterijų taisyklės
taikomos kartu su Gairėmis ECB/2011/14.
2.
Esant bet kokiam šių gairių ir nacionaliniu lygiu NCB įgyvendintų Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi
šiomis gairėmis. Jei šiose gairėse nenustatyta kitaip, NCB ir toliau taiko visas Gairių ECB/2011/14 nuostatas nepakeistas.
3.
Taikant 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį, Graikijos Respublika ir Kipro Respublika laikomos euro zonos valstybėmis
narėmis, vykdančiomis Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą.

2 straipsnis
Galimybė sumažinti ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų sumą arba pabaigti šias operacijas
1.
Eurosistema gali nuspręsti, kad, esant tam tikroms sąlygoms, kitos sandorių šalys gali sumažinti kai kurių ilgesnės
trukmės refinansavimo operacijų sumas arba jas pabaigti prieš terminą (toks operacijų sumos sumažinimas arba opera
cijų pabaigimas kartu taip pat vadinami išankstiniu grąžinimu). Konkurso pasiūlyme nurodoma, ar galimybė sumažinti
atitinkamų operacijų sumą arba operacijas pabaigti prieš terminą yra taikoma; kartu nurodoma data, nuo kurios tokia
galimybe gali būti pasinaudota. Ši informacija gali būti pateikta ir kita forma, kurią Eurosistema laiko tinkama.
2.
Kita sandorio šalis gali pasinaudoti galimybe sumažinti ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų sumą arba
pabaigti operacijas prieš terminą pranešdama atitinkamam NCB apie sumą, kurią ji ketina grąžinti pagal išankstinio
grąžinimo procedūrą. Kartu ji praneša dieną, kurią ji ketina atlikti tokį išankstinį grąžinimą. Pranešama likus ne mažiau
kaip vienai savaitei iki tokios išankstinio grąžinimo datos. Išskyrus atvejus, kai Eurosistema nurodo kitaip, išankstinis
grąžinimas gali būti atliktas bet kurią dieną, kuri sutampa su Eurosistemos pagrindinės refinansavimo operacijos atsiskai
tymo diena, jei, kaip nurodyta šioje dalyje, kita sandorio šalis praneša apie tai likus ne mažiau kaip vienai savaitei iki tos
datos.
(1) 2013 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas ECB/2013/36 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operaci
jomis ir įkaito tinkamumu (OL L 301, 2013 11 12, p. 13).
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3.
2 dalyje nurodytas pranešimas tampa privalomu kitai sandorio šaliai likus vienai savaitei iki tame pranešime nuro
dytos išankstinio grąžinimo datos. Jei kita sandorio šalis iki nurodytos dienos visiškai ar iš dalies neatsiskaito už pagal
išankstinio grąžinimo procedūrą mokėtiną sumą, gali būti taikomos finansinės baudos, kaip nustatyta Gairių
ECB/2011/14 I priedo 6 priedėlio 1 dalyje. Jei kita sandorio šalis visiškai ar iš dalies neatsiskaito už sumą, mokėtiną
2 dalyje nurodytą išankstinio grąžinimo dieną, taikomos 6 priedėlio 1 dalies nuostatos dėl konkurso taisyklių pažeidimų.
Finansinės baudos taikymas nedaro poveikio NCB teisei imtis priemonių, taikomų įsipareigojimų nevykdymo atveju, kaip
nustatyta Gairių ECB/2011/14 II priede.

3 straipsnis
Tam tikrų papildomų turtu užtikrintų vertybinių popierių priimtinumas
1.
Be turtu užtikrintų vertybinių popierių (TUVP), kurie yra tinkami pagal Gairių ECB/2011/14 I priedo 6 skyrių,
TUVP, kurie neatitinka Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3 skirsnyje nurodytų kredito vertinimo reikalavimų, tačiau atitinka
visus kitus pagal Gaires ECB/2011/14 TUVP taikomus tinkamumo kriterijus, yra tinkami būti įkaitu Eurosistemos pinigų
politikos operacijoms, jeigu emisijos metu ir bet kada vėliau jie turi du bent trijų B reitingus (1) iš bet kurios pripažintos
išorinės kredito vertinimo institucijos. Jie taip pat atitinka visus šiuos reikalavimus:
a) pinigų srautą sukuriantis turtas, kuriuo užtikrinti TUVP, priklauso vienai iš šių turto klasių: i) būsto paskolos;
ii) paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ); iii) hipotekinės komercinio nekilnojamojo turto paskolos;
iv) paskolos automobiliams; v) iš finansinės nuomos gautinos sumos; vi) vartojimo paskolos; vii) gautinos sumos
padengiant kredito kortelės skolą;
b) tarp pinigų srautą sukuriančio turto nėra jokio skirtingų turto klasių derinio;
c) pinigų srautą sukuriančiame turte, kuriuo užtikrinami TUVP, nėra paskolų, kurios atitinka vieną iš žemiau nurodytų
rūšių:
i)

yra neveiksnios (angl. non-performing) TUVP emisijos metu;

ii) yra neveiksnios, kai įtraukiamos į TUVP jo galiojimo metu, pavyzdžiui, keičiant pinigų srautą sukuriantį turtą ar
pakeičiant jį kitu;
iii) bet kuriuo metu yra struktūruotos, sindikuotos arba su finansiniu svertu;
d) TUVP sandorių dokumentuose yra aptarnavimo (angl. servicing) tęstinumo nuostatų.
2.
1 dalyje nurodytiems TUVP, kurie turi du bent vienos A (2) reitingus, taikomas 10 % įvertinimas mažesne nei
rinkos verte.
3.
1 dalyje nurodytiems TUVP, kurie neturi dviejų bent vienos A reitingų, taikomas 22 % įvertinimas mažesne nei
rinkos verte.
4.
Kita sandorio šalis negali pateikti TUVP, kurie yra tinkami pagal 1 dalį, kaip įkaito, jeigu kita sandorio šalis arba
bet kuri trečioji šalis, su kuria ji susijusi glaudžiais ryšiais, TUVP atžvilgiu veikia kaip palūkanų normų rizikos draudikė.
5.
Kaip įkaitą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms NCB gali priimti TUVP, kurių užtikrinamasis turtas apima
būsto paskolas arba paskolas MVĮ, arba šių abiejų rūšių paskolas, ir kurie neatitinka Gairių ECB/2011/14 I priedo
6.3.2 skirsnyje nurodytų kredito vertinimo reikalavimų bei šio straipsnio 1 dalies a–d punktuose bei 4 dalyje nustatytų
reikalavimų, tačiau atitinka visus kitus pagal Gaires ECB/2011/14 TUVP taikomus tinkamumo kriterijus ir turi du bent
trijų B reitingus. Priimami tik tie TUVP, kurie buvo išleisti iki 2012 m. birželio 20 d., ir jiems taikomas 22 % įvertinimas
mažesne nei rinkos verte.
6.
TUVP, turintys aptarnavimo tęstinumo nuostatas, atitinkančias Gaires ECB/2013/4, kurie buvo tinkamo turto sąraše
iki 2013 m. spalio 1 d., išlieka tinkami iki 2014 m. spalio 1 d.
(1) „Trijų B“ reitingas – ne mažesnis kaip „Baa3“ reitingas pagal Moody's, „BBB-“ pagal Fitch arba Standard & Poor's arba „BBBL“ reitingas pagal
DBRS.
(2) „Vienos A“ reitingas – tai ne mažesnis kaip „A3“ reitingas pagal Moody's, „A-“ pagal Fitch arba Standard & Poor's arba „AL“ reitingas pagal
DBRS.
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Šiame straipsnyje taikomos šios apibrėžtys:

a) būsto paskola – būsto nekilnojamojo turto įkeitimu užtikrintos paskolos, taip pat garantuotos būsto nekilnojamojo
turto paskolos (neįkeičiant nekilnojamojo turto), jei garantija yra sumokėtina nedelsiant nuo įsipareigojimų neįvyk
dymo. Tokia garantija gali būti teikiama įvairiomis sutartinėmis formomis, įskaitant draudimo sutartis, jei jas suteikė
viešojo sektoriaus subjektas arba finansinė įstaiga, kuriai taikoma viešoji priežiūra. Tokių garantijų kontekste garanto
kredito vertinimas per visą sandorio galiojimo trukmę turi atitikti kredito kokybės 3 žingsnį pagal Eurosistemos sude
rintą reitingų skalę;
b) maža įmonė ir vidutinė įmonė – ekonominę veiklą vykdantis subjektas, nepriklausomai nuo jo teisinės formos, kai
subjekto pajamos arba konsoliduotos grupės pajamos, jeigu subjektas yra konsoliduotos grupės dalis, neviršija 50 mili
jonų EUR;
c) neveiksnios paskolos apima paskolas, kurių palūkanų ar pagrindinės sumos mokėjimas uždelstas 90 ir daugiau dienų
ir skolininkas nevykdo įsipareigojimų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (1)
178 straipsnyje, arba kai yra pakankamai priežasčių abejoti, ar mokėjimas bus visiškai atliktas;
d) struktūruota paskola – struktūra, apimanti subordinuotus kredito reikalavimus;
e) sindikuota paskola – paskola, kurią teikia skolintojų grupė skolinimo sindikate;
f) paskola su finansiniu svertu – paskola, kuri teikiama bendrovei, jau turinčiai nemažą įsiskolinimą, pavyzdžiui, išpir
kimo sandorį arba perėmimo finansavimą, kai paskola naudojama bendrovės, kuri taip pat yra paskolos skolininkas,
nuosavybei įsigyti;
g) aptarnavimo tęstinumo nuostatos – turtu užtikrintų vertybinių popierių teisinių dokumentų nuostatos, apimančios
atsarginio paslaugų teikėjo nuostatas arba atsarginio paslaugų teikėjo tarpininko nuostatas (jeigu nėra atsarginio
paslaugų teikėjo nuostatų). Atsarginio paslaugų teikėjo tarpininko nuostatų atveju, atsarginio paslaugų teikėjo tarpi
ninkas turėtų būti paskirtas ir tarpininkas turėtų būti įgaliotas surasti tinkamą atsarginį paslaugų teikėją per 60 dienų
įvykus įvykiui, kad būtų užtikrinta, jog turtu užtikrinti vertybiniai popieriai apmokami ir aptarnaujami laiku. Šios
nuostatos taip pat apima paslaugų teikėjo pakeitimo sąlygas, kurios gali būti grindžiamos reitingu ir (arba) ne
reitingu, pavyzdžiui, kai dabartinis paslaugų teikėjas nevykdo įsipareigojimų.

4 straipsnis
Tam tikrų papildomų kredito reikalavimų priimtinumas
1.
NCB gali priimti kaip įkaitą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms kredito reikalavimus, kurie neatitinka Euro
sistemos tinkamumo kriterijų.
2.
NCB, kurie nusprendžia priimti kredito reikalavimus pagal 1 dalį, šiuo tikslu nustato tinkamumo kriterijus ir
rizikos kontrolės priemones, nurodydami nukrypimus nuo Gairių ECB/2011/14 I priedo reikalavimų. Tokie tinkamumo
kriterijai ir rizikos kontrolės priemonės apima kriterijų, pagal kurį kredito reikalavimus reguliuoja NCB, nustatančio
tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones, valstybės narės teisė. Valdančioji taryba iš anksto patvirtina tokius
tinkamumo kriterijus ir rizikos kontrolės priemones.
3.

Išimtinėmis aplinkybėmis NCB, gavę išankstinį Valdančiosios tarybos pritarimą, gali priimti kredito reikalavimus:

a) taikydami kito NCB pagal 1 ir 2 dalis nustatytus tinkamumo reikalavimus ir rizikos kontrolės priemones; arba
b) kuriuos reguliuoja kitos valstybės narės, nei ta, kurioje įsteigtas priimantis NCB, teisė, arba
c) kurie įtraukti į kredito reikalavimų fondą arba užtikrinti nekilnojamuoju turtu, jeigu teisė, reguliuojanti kredito reika
lavimą arba atitinkamą skolininką (arba garantą, jei taikytina), yra kitos ES valstybės narės, nei ta, kurioje įsteigtas
priimantis NCB.
4.
Kitas NCB teikia pagalbą NCB, kuris pagal 1 dalį priima kredito reikalavimus, tik jeigu tai numatyta dvišaliame
abiejų NCB susitarime ir gavus išankstinį Valdančiosios tarybos pritarimą.
(1) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir
investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
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5 straipsnis
Tam tikrų trumpalaikių skolos priemonių priėmimas
1.
NCB gali priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms tam tikras trumpalaikes skolos priemones, kurios
neatitinka antrinę rinką turinčio turto Eurosistemos tinkamumo kriterijų, įtvirtintų Gairių ECB/2011/14 I priede.
2.
NCB, kurie nusprendžia priimti trumpalaikes skolos priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu nustato tinkamumo krite
rijus ir rizikos kontrolės priemones, kurios turi atitikti minimalius Valdančiosios tarybos nustatytus standartus. Tokie
tinkamumo kriterijai ir rizikos kontrolės priemonės apima šiuos kriterijus, taikomus trumpalaikėms skolos priemonėms.
a) Jas išleidžia ne finansų bendrovės (1), įsteigtos euro zonoje. Trumpalaikės skolos priemonės garantas (jei toks yra) taip
pat privalo būti ne finansų bendrovė, įsteigta euro zonoje, išskyrus atvejus, kai garantija nėra reikalinga tam, kad
trumpalaikė skolos priemonė atitiktų d dalyje įtvirtintas nuostatas dėl griežtų kredito standartų nustatymo.
b) Jomis neleidžiama prekiauti rinkose, kurias Eurosistema laiko priimtinomis, kaip numatyta Gairių ECB/2011/14
I priedo 6.2.1.5 skirsnyje.
c) Jos yra išreikštos eurais.
d) Jos atitinka griežtų kredito standartų reikalavimus, kuriuos nustato atitinkamas NCB ir kurie taikomi vietoje Gairių
ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 ir 6.3.3 straipsnių reikalavimų.
e) Be reikalavimų, įtvirtintų a–d dalyse, jos atitinka antrinę rinką turinčio turto Eurosistemos tinkamumo kriterijus, įtvir
tintus Gairių ECB/2011/14 I priede.
3.
Jeigu nėra dvišalio susitarimo su kitu NCB, NCB negali priimti trumpalaikių skolos priemonių pagal 1 ir 2 dalį,
kurias euro zonoje išleido:
a) tas kitas NCB; arba
b) centrinis vertybinių popierių depozitoriumas i) kurį teigiamai įvertino Eurosistema remdamasi standartais ir vertinimo
procedūromis, apibrėžtomis Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir sąsajų vertinimo siekiant nustatyti jų tinka
mumą naudoti Eurosistemos kredito operacijoms sistemoje (2); ir ii) kuris yra įsteigtas euro zonos valstybėje narėje,
kurioje įsteigtas kitas NCB.
4.
Šiame straipsnyje trumpalaikės skolos priemonės reiškia skolos priemones, kurių terminas neviršija 365 dienų
emisijos metu ir bet kuriuo metu vėliau.

6 straipsnis
Tam tikrų Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų priėmimas
1.
NCB nėra įpareigotas priimti kaip įkaitą Eurosistemos kredito operacijoms tinkamas nepadengtas bankų obligacijas,
kurios:
a) neatitinka Eurosistemos griežtų kredito standartų reikalavimo;
b) yra išleistos jas naudojančios kitos sandorio šalies arba su kita sandorio šalimi glaudžiais ryšiais susijusių subjektų ir
c) yra visapusiškai garantuotos valstybės narės:
i) kurios kredito vertinimas neatitinka Eurosistemos griežtų kredito standartų reikalavimo antrinę rinką turinčio
turto emitentams ir garantams, kaip nustatyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.1 ir 6.3.2 skirsniuose, ir
ii) kuri, Valdančiosios tarybos vertinimu, vykdo Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programą.
2.
NCB informuoja Valdančiąją tarybą, kai jie nusprendžia nepriimti kaip įkaito 1 dalyje nurodytų vertybinių
popierių.
3.
Kitos sandorių šalys negali jų pačių arba glaudžiais ryšiais su jomis susijusių subjektų išleistų nepadengtų bankų
obligacijų, kurias garantavo Europos ekonominės erdvės viešojo sektoriaus subjektas, turintis teisę nustatyti mokesčius,
pateikti kaip įkaito Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jei viršijama tokių obligacijų, jau pateiktų kaip įkaitas
2012 m. liepos 3 d., nominalioji vertė.
(1) Ne finansų bendrovės apibrėžiamos kaip numatyta Europos sąskaitų sistemoje 1995 (ESS 95).
(2) Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations. Galima
rasti ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.
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4.
Išimtiniais atvejais Valdančioji taryba gali nuspręsti leisti 3 dalyje nustatyto reikalavimo laikinas išimtis, tačiau ne
ilgiau nei trejiems metams. Prie prašymo nustatyti išimtį turi būti pridėtas finansavimo planas, kuriame nurodoma, kaip
prašymą pateikusi kita sandorio šalis ne vėliau kaip per trejus metus nuo išimties patvirtinimo atsisakys nepadengtų
Vyriausybės garantuotų bankų obligacijų nuosavo naudojimo. Visos nuo 2012 m. liepos 3 d. jau suteiktos išimtys
taikomos tol, kol ateis laikas jas peržiūrėti.

7 straipsnis
Tam tikro turto, išreikšto svarais sterlingų, jenomis ar JAV doleriais, kaip tinkamo įkaito priimtinumas
1.
Antrinę rinką turinčios skolos priemonės, kaip nurodyta Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje, išreikštos
svarų sterlingais, jenomis ar JAV doleriais, yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, jeigu: a) jos
išleistos ir laikomos/jomis atsiskaitoma euro zonoje, b) emitentas yra įsteigtas Europos ekonominėje erdvėje ir c) jos
atitinka visus kitus tinkamumo kriterijus, nustatytus Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.2.1 skirsnyje.
2.
Tokioms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms Eurosistema taiko tokius įvertinimų sumažinimus: a) 16 %
įvertinimo sumažinimą svarais sterlingų ar JAV doleriais išreikštam turtui ir b) 26 % įvertinimo sumažinimą jenomis
išreikštam turtui.
3.
1 dalyje apibūdintos antrinę rinką turinčios skolos priemonės su atkarpomis, susietomis tik su viena jų valiutos
pinigų rinkos palūkanų norma arba su atitinkamos šalies infliacijos indeksu, neturinčiomis diskretaus intervalo (angl.
discrete range), intervalo kintamųjų atkarpų (angl. range accrual), sąlyginių kintamųjų atkarpų (angl. ratchet) arba panašių
sudėtingų struktūrų, taip pat yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms.
4.
Valdančiajai tarybai patvirtinus, greta nurodytųjų 3 dalyje ECB gali savo interneto svetainėje www.ecb.europa.eu
paskelbti sąrašą kitų priimtinų kontrolinių užsienio valiutos palūkanų normų.
5.

Užsienio valiuta išreikštam antrinę rinką turinčiam turtui taikomi tik šių gairių 1, 3, 6, 7 ir 9 straipsniai.

8 straipsnis
Kredito kokybės minimalių ribų reikalavimų suspendavimas tam tikroms antrinę rinką turinčioms priemonėms
1.
Vadovaujantis 2 dalimi suspenduojami Eurosistemos minimalūs reikalavimai dėl kredito kokybės minimalių ribų,
nurodyti Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje nustatytose Eurosistemos kredito vertinimo pagrindų taisyklėse
antrinę rinką turinčiam turtui.
2.
Antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, kurias išleido arba visapusiškai garantavo euro zonos valstybių narių,
kurioms taikoma Europos Sąjungos/Tarptautinio valiutos fondo programa, centrinės Vyriausybės, netaikoma Eurosis
temos kredito kokybės minimali riba, nebent Valdančioji taryba nusprendžia, kad atitinkama valstybė narė nevykdo
finansinės paramos ir (arba) makroekonominės programos sąlygų.
3.
Graikijos Respublikos arba Kipro Respublikos centrinės Vyriausybės išleistoms arba visapusiškai garantuotoms
antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms atitinkamai taikomi šių gairių I ir II prieduose nustatyti konkretūs įverti
nimai mažesne nei rinkos verte.

9 straipsnis
Įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
1.

Šios gairės įsigalioja 2014 m. liepos 9 d.

2.
NCB imasi reikiamų priemonių 1 straipsnio 3 daliai, 3 straipsnio 2, 3, 5 ir 6 dalims, 3 straipsnio 7 dalies g punktui,
4 straipsnio 3 dalies c punktui ir 8 straipsnio 3 daliai vykdyti ir taiko šias gaires nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d. Jie
praneša ECB apie tekstus ir priemones, susijusius su priemonėmis, susijusiomis su 1 straipsnio 3 dalimi, 3 straipsnio 2,
3, 5 ir 6 dalimis, 3 straipsnio 7 dalies g punktu, 4 straipsnio 3 dalies c punktu ir 8 straipsnio 3 dalimi, ne vėliau kaip iki
2014 m. rugpjūčio 6 d., ir su priemonėmis, susijusiomis su 5 straipsniu, pagal Valdančiosios tarybos nustatytą
procedūrą.
3.

6 straipsnis taikomas iki 2015 m. vasario 28 d.
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10 straipsnis
Gairių ECB/2007/9 dalinis pakeitimas
III priedo 5 dalyje po 2 lentele esanti dalis pakeičiama taip:
„Bendrosios nuolaidos apskaičiavimas kontrolės tikslais (R6):
Bendroji nuolaida: Nuolaida taikoma kiekvienai kredito įstaigai. Kiekviena kredito įstaiga išskaito maksimalią
bendrąją sumą, skirtą sumažinti labai mažų atsargų reikalavimų valdymo administracines išlaidas. Jei [atsargų
bazė x atsargų norma] yra mažiau nei 100 000 EUR, tada bendroji nuolaida lygi [atsargų bazė x atsargų norma]. Jei
[atsargų bazė x atsargų norma] yra 100 000 EUR ar daugiau, tada bendroji nuolaida yra lygi 100 000 EUR. Įstaigos,
kurioms leidžiama teikti statistinius duomenis apie jų konsoliduotą atsargų bazę kaip grupei (kaip nustatyta Regla
mento (EB) Nr. 25/2009 (ECB/2008/32) III priedo 2 dalies 1 skirsnyje), laiko privalomąsias atsargas per vieną iš
grupės įstaigų, kuri veikia tik kaip šių įstaigų tarpininkė. Pagal 2003 m. rugsėjo 12 d. Europos Centrinio Banko
reglamento (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (*) 11 straipsnį pasta
ruoju atveju tik visai grupei kaip vienetui leidžiama išskaityti bendrąją nuolaidą.
Privalomosios (arba „būtinosios“) atsargos apskaičiuojamos taip:
Privalomosios (arba „būtinosios“) atsargos = atsargų bazė x atsargų norma – bendroji nuolaida
Atsargų norma taikoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).
(*) OL L 250, 2003 10 2, p. 10.“

11 straipsnis
Panaikinimas
1.

Gairės ECB/2013/4 panaikinamos nuo 2014 m. rugpjūčio 20 d.

2.
Nuorodos į Gaires ECB/2013/4 laikomos nuorodomis į šias gaires ir skaitomos vadovaujantis IV priede pateikta
atitikties lentele.
12 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. liepos 9 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI
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I PRIEDAS

Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos
priemonėms taikomi įvertinimas mažesne nei rinkos verte

Graikijos Vyriausybės obligacijos
(GVO)

Vyriausybės garantuotos bankų
obligacijos (VGBO) ir Vyriausybės
garantuotos nefinansinių bendrovių
obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi
fiksuotos atkarpos
priemonėms ir kintamųjų
palūkanų vertybiniams
popieriams

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi nulinės
atkarpos priemonėms

0–1
1–3
3–5
5–7
7–10
> 10

15,0
33,0
45,0
54,0
56,0
57,0

15,0
35,5
48,5
58,5
62,0
71,0

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi
fiksuotos atkarpos priemo
nėms ir kintamųjų palūkanų
vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi nulinės
atkarpos priemonėms

0–1
1–3
3–5
5–7
7–10
> 10

23,0
42,5
55,5
64,5
67,0
67,5

23,0
45,0
59,0
69,5
72,5
81,0
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II PRIEDAS

Kipro Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos prie
monėms taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

Vyriausybės obligacijos

Vyriausybės garantuotos bankų
obligacijos ir Vyriausybės garan
tuotos nefinansinių bendrovių
obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi
fiksuotos atkarpos
priemonėms ir kintamųjų
palūkanų vertybiniams
popieriams

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi nulinės
atkarpos priemonėms

0–1
1–3
3–5
5–7
7–10
> 10

14,5
27,5
37,5
41,0
47,5
57,0

14,5
29,5
40,0
45,0
52,5
71,0

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi
fiksuotos atkarpos priemo
nėms ir kintamųjų palūkanų
vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei
rinkos verte, taikomi nulinės
atkarpos priemonėms

0–1
1–3
3–5
5–7
7–10
> 10

23,0
37,0
47,5
51,5
58,0
68,0

23,0
39,0
50,5
55,5
63,0
81,5

III PRIEDAS
PANAIKINTOS GAIRĖS IR JŲ VĖLESNI DALINIAI PAKEITIMAI

Gairės ECB/2013/4 (OL L 95, 2013 4 5, p. 23)
Gairės ECB/2014/12 (OL L 166, 2014 6 5, p. 42)
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IV PRIEDAS
ATITIKTIES LENTELĖ

Gairės ECB/2013/4

Šios gairės

1 ir 2 straipsniai
3 straipsnio 4 ir 5 dalys
3 straipsnio 6 dalis
4 straipsnis
3 straipsnio 6 dalies 1 punktas
3 straipsnio 6 dalies 2 punktas
3 straipsnio 6 dalies 3 punktas
3 straipsnio 6 dalies 4 punktas
3 straipsnio 6 dalies 5 punktas
3 straipsnio 6 dalies 6 punktas
—
5 straipsnis
6 straipsnis
7 straipsnis
8 straipsnis
9 straipsnis
—
11 straipsnis

1 ir 2 straipsniai
3 straipsnio 4 ir 5 dalys
3 straipsnio 7 dalis
4 straipsnis
3 straipsnio 7 dalies a punktas
3 straipsnio 7 dalies b punktas
3 straipsnio 7 dalies c punktas
3 straipsnio 7 dalies d punktas
3 straipsnio 7 dalies e punktas
3 straipsnio 7 dalies f punktas
5 straipsnis
6 straipsnis
7 straipsnis
8 straipsnis
9 straipsnis
10 straipsnis
11 straipsnis
12 straipsnis

Gairės ECB/2014/12

Šios gairės

1 straipsnio 1 dalis
1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis
3 straipsnio 1 dalis

Sprendimas ECB/2013/22

Šios gairės

1 straipsnio 1 dalis
1 straipsnio 2 dalis
Priedas

1 straipsnio 3 dalis
8 straipsnio 3 dalis
II priedas

Sprendimas ECB/2013/36

Šios gairės

2 straipsnio 1 dalies a punktas
2 straipsnio 1 dalies b punktas
2 straipsnio 2 dalis
3 straipsnio 2 dalis
3 straipsnio 3 dalis
4 straipsnio c punktas

3 straipsnio 2 dalis
3 straipsnio 3 dalis
3 straipsnio 5 dalis
3 straipsnio 7 dalies g punktas
3 straipsnio 6 dalis
4 straipsnio 3 dalies c punktas
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