Europos Sąjungos

oficialusis leidinys
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 173

★
★
★

59 tomas
Leidimas
lietuvių kalba

Teisės aktai

2016 m. birželio 30 d.

Turinys

II

Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI
★

★

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1050, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės
produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas ................

1

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1051, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo
muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams .......................................

5

★

2016 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1052, kuriuo Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo
standartais, susijusiais su atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms taikomomis
sąlygomis (1) .................................................................................................................... 34

★

2016 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1053, kuriuo dėl tipinių
kainų nustatymo paukštienos, kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuose iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 ........................................................................................... 42

★

2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1054, kuriuo iš dalies
keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems
Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams)
nustatomas galutinis antidempingo muitas, ir Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos
Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų
pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas 44

★

2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1055, kuriuo pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai
įgyvendinimo standartai, susiję su techninėmis viešai neatskleistos informacijos tinkamo viešo
atskleidimo ir viešo atskleidimo atidėjimo priemonėmis (1) ................................................... 47

(1) Tekstas svarbus EEE

LT

(Tęsinys antrajame viršelyje)

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą
laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

★

2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1056, kuriuo dėl
veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (1) .................................................................. 52
2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1057, kuriuo nustatomos
standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti .................. 55
2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1058, kuriuo nutraukiamas
nugriebto pieno miltelių supirkimo taikant valstybės intervenciją konkursas, paskelbtas Įgyvendinimo
reglamentu (ES) 2016/826 ................................................................................................. 57

SPRENDIMAI
★

2016 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1059 dėl valstybių narių
patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio
garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (pranešta
dokumentu Nr. C(2016) 3753) .............................................................................................. 59

★

2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1060, kuriuo iš dalies
keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies
Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš
kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių
priemonių taikymo laikotarpiui ........................................................................................ 99

GAIRĖS
★

2016 m. gegužės 26 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2016/1061, kuriomis iš dalies
keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės
sistemos 2 veikimo (ECB/2016/15) .................................................................................... 102

(1) Tekstas svarbus EEE

2016 6 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/1

II
(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI
TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1050
2016 m. birželio 24 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės
ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų
administravimas
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų prekių, kurių Sąjungoje pagaminama nepakankamai,
tiekimą ir išvengti tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 1388/2013 (1) leista pradėti naudoti autonomines tarifines kvotas. Pagal šias tarifines kvotas produktai gali
būti importuojami į Sąjungą mokant mažesnės ar nulinės normos muitus. Dėl nurodytų priežasčių nuo 2016 m.
liepos 1 d. reikia leisti pradėti naudoti nulinės muito normos tarifines kvotas atitinkamam devynių papildomų
produktų kiekiui;

(2)

be to, tam tikrais atvejais turėtų būti pritaikytos esamos Sąjungos autonominės tarifinės kvotos. Siekiant aiškumo
būtina pakeisti vieno produkto aprašymą. Reikia padidinti kitų trijų produktų kvotų kiekius, nes toks padidinimas
atitinka ekonominės veiklos vykdytojų ir Sąjungos interesus;

(3)

galiausiai nuo 2016 m. liepos 1 d. reikėtų panaikinti vieno produkto Sąjungos autonominę tarifinę kvotą, nes
nuo tos datos Sąjunga nesuinteresuota toliau taikyti autonomines tarifines kvotas;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)

kadangi šiame reglamente numatyti su tarifinėmis kvotomis atitinkamiems produktams susiję pakeitimai turi būti
taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1388/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:
1) laikantis Reglamento (ES) Nr. 1388/2013 priedo lentelės antroje skiltyje nurodytos KN kodų sekos, įterpiamos šio
reglamento I priede nurodytos tarifinėms kvotoms, kurių eilės numeriai 09.2691, 09.2692, 09.2693, 09.2696,
09.2697, 09.2698, 09.2699, 09.2694 ir 09.2695, skirtos eilutės;
(1) 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų
Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010
(OL L 354, 2013 12 28, p. 319).
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2) tarifinių kvotų, kurių eilės Nr. 09.2637, 09.2703, 09.2683 ir 09.2659, eilutės pakeičiamos šio reglamento II priede
pateiktomis eilutėmis;
3) tarifinės kvotos, kurios eilės numeris yra 09.2689, eilutė išbraukiama;
4) 1 galinė išnaša pakeičiama taip:
„(1) Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas,
254 straipsnį (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).“
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 24 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A.G. KOENDERS
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I PRIEDAS

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos
muitas (%)

1-(1-Chlorciklopropil)etanonas
(CAS RN 63141-09-3)

7 1–12 31

400 tonų

0%

55

2-Chlor-1-(1-chlorciklopropil)etano
nas (CAS RN 120983-72-4)

7 1–12 31

1 200 tonų

0%

ex 2930 90 99

28

Flubendiamidas
(CAS RN 272451-65-7)

7 1–12 31

100 tonų

0%

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olidas (CAS RN 705-86-2)

7 1–12 31

2 430 kg

0%

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olidas (CAS RN 71395-1)

7 1–12 31

2 080 kg

0%

09.2698

ex 3204 17 00

30

Dažiklis C.I. Pigment Red 4
(CAS RN 2814-77-9) ir jo pagrindu
pagaminti preparatai, kurių sudėtyje
dažiklis C.I. Pigment Red 4 sudaro ne
mažiau kaip 60 proc. masės

7 1–12 31

75 tonos

0%

09.2699

ex 8526 91 20

80

7 1–2016 12 31

10

500 000 vie
netų

0%

ex 8527 29 00

IA modulis (Integrated audio module)
su skaitmenine vaizdo išvestimi, skir
tas prijungti prie skystųjų kristalų
monitoriaus su jutikliniu ekranu, ku
ris jungiamas sąsaja MOST (Media
Oriented Systems Transport) tinklu ir
perduodamas MOST tinklu didelio
pralaidumo protokolu ir kuriame gali
būti

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

09.2691

ex 2914 70 00

45

09.2692

ex 2914 70 00

09.2693

Aprašymas

(ISO)

— spausdintinė plokštė (PCB), ku
rioje yra padėties nustatymo
(GPS) imtuvas, giroskopas ir
eismo pranešimų kanalo (angl.
TMC) imtuvas,
— standžiojo disko atminties įtaisas,
kuriame galima įrašyti daug že
mėlapių,
— HD radijo imtuvas,
— balso atpažinimo sistema,
— CD ir DVD įtaisas,
ir kuriame yra
— Bluetooth, MP3 ir universaliosios
(USB) magistralės įvesties jungtys,
— naudojama ne mažesnė kaip 10V,
bet ne didesnė kaip 16V įtampa,
skirtas 87 skirsniui priskiriamoms
transporto priemonėms gaminti (1)
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Kvotos
muitas (%)

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

09.2694

ex 8714 10 90

30

Ašies apkabos, gaubtai, šakės tilteliai
ir suveržimo įtaisai iš aliuminio lydi
nio, naudojami motocikluose

7 1–12 31

500 000 vie
netų

0%

09.2695

ex 8714 10 90

40

Vairo amortizatorių stūmokliai iš su
kepintojo plieno pagal standartą
ISO P2054, naudojami motocikluose

7 1–12 31

1 000 000 vie
netų

0%

II PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos
muitas (%)

09.2637

ex 0710 40 00

20

1 1–12 31

550 tonų

0 % (3)

ex 2005 80 00

30

Kukurūzų (Zea mays var. saccharata)
burbuolės, kurių skersmuo ne mažes
nis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip
20 mm, pjaustytos arba nepjaustytos,
skirtos maisto pramonės produktams
gaminti naudojant kitokį apdoro
jimo būdą nei paprastas perpakavi
mas (1) (2)

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti
tik lydiniams gaminti (1)

1 1–12 31

20 000 tonų

0%

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcio acetilacetonatas (CAS RN
19372-44-2), naudojamas tablečių
pavidalo stabilizatorių sistemoms ga
minti (1)

1 1–12 31

150 tonų

0%

09.2659

ex 3802 90 00

19

Su soda išdegta diatomitinė žemė

1 1–12 31

35 000 tonų

0%
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TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/1051
2016 m. birželio 24 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių
Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Sąjunga yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą 140 produktų,
kurie šiuo metu neįrašyti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 (1) priedą;

(2)

Sąjunga nesuinteresuota, kad autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo sustabdymas toliau galiotų
šešiems produktams, įrašytiems į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą;

(3)

būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą įrašytiems 46 produktams, kurių muitų taikymas
sustabdytas, nustatytas sąlygas, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus, ekonomines rinkos
tendencijas ir tolesnį klasifikacijos tikrinimą, ir kad būtų atliktos lingvistinės pataisos. Sąlygos keičiamos pagal
produkto aprašymo, klasifikacijos, muito normų ar galutinio vartojimo reikalavimų pakeitimus. Produktai, kurių
muitų taikymas sustabdytas ir kurių atžvilgiu būtina atlikti pakeitimus, turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES)
Nr. 1387/2013 priede pateikto produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, sąrašo ir į jį turėtų būti įtraukti
produktai, kurių atžvilgiu atlikti pakeitimai;

(4)

siekiant aiškumo, Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede pateiktą galinę išnašą, kurioje nurodoma naujai įvesta
priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos, reikėtų išbraukti, o šiuo reglamentu pakeistus įrašus
reikėtų pažymėti žvaigždute;

(5)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)

kadangi šiame reglamente numatyti su muitų taikymo atitinkamiems produktams sustabdymu susiję pakeitimai
turi būti taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka. Be to, siekiant tinkamai
užtikrinti su muitų produktams, klasifikuojamiems pagal TARIC kodą 7616 99 10 30, taikymo sustabdymu
susijusią naudą, naujai įrašytas TARIC kodas 8708 99 97 50 turėtų būti taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:
1) laikantis Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelės pirmoje skiltyje nurodytos KN kodų sekos, įterpiamos šio
reglamento I priede išvardytiems produktams skirtos eilutės;
2) produktams, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento II priede, skirtos eilutės išbraukiamos;
3) 1 galinė išnaša pakeičiama taip:
„(1) Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
(OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.“;
(1) 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų
taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28,
p. 201).
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4) 4 galinė išnaša pakeičiama taip:
„(4) Produktų, kuriems sustabdytas muitų tarifų taikymas, importo priežiūra nustatoma pagal 2015 m.
lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas,
nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558), 55 ir 56 straipsniuose nustatytą tvarką.“;
5) 7 galinė išnaša išbraukiama;
6) pridedama ši žvaigždute pažymėta galinė išnaša:
„* Muitų taikymo sustabdymas, taikomas Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 priede išvardytiems produktams, kurių KN
arba TARIC kodas arba produkto aprašymas pakeistas šiuo reglamentu.“
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.
Tačiau TARIC kodas ex 8708 99 97 50 taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 24 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A.G. KOENDERS
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I PRIEDAS

KN kodas

TARIC

Aprašymas

ex 1512 19 10

10

Rafinuotas dygminų aliejus (Safloröl, CAS RN 8001-23-8),
skirtas gaminti

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2020 12 31

0 % (3)

—

2020 12 31

0%

—

2016 12 31

— konjuguotąją linolo rūgštį, priskiriamą 3823 pozicijai,
arba
— linolo rūgšties etilo arba metilo esterius, priskiriamus
2916 pozicijai (1)

*ex 2008 99 91

20

Saldieji duoniai (Eleocharis dulcis arba Eleocharis tuberosa) lukš
tenti, plauti, blanširuoti, atvėsinti ir pavieniui greitai užšal
dyti, skirti naudoti maisto pramonės produktams gaminti ki
taip apdorojant negu tik paprastai perpakuojant (1) (2)

*ex 2009 89 99

96

Kokosų vanduo
— nefermentuotas,
— į kurį nepridėta alkoholio ir kurio sudėtyje nėra pridė
tojo cukraus,
— tiesiogiai supakuotas į ne mažesnes kaip 50 litrų talpos
pakuotes (2)

*ex 2106 10 20

30

Sojos baltymų izoliato preparatas, kurio sudėtyje yra ne ma
žiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fos
fato

0%

—

2018 12 31

*ex 2805 19 90

20

Ličio metalas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,8 % ma
sės (CAS RN 7439-93-2)

0%

—

2017 12 31

ex 2811 22 00

70

Amorfinis silicio dioksidas (CAS RN 60676-86-0)

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

— miltelių pavidalo,
— kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 99,7 % masės,
— kurio vidutinis dalelių dydis yra ne mažesnis kaip
0,7 µm, bet ne didesnis kaip 2,1 µm,
— kurio 70 % sudaro ne didesnės kaip 3 µm skersmens da
lelės

ex 2818 30 00

20

Aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2)
— miltelių pavidalo,
— kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 99,5 % masės,
— kurio skilimo temperatūra yra ne mažesnė kaip 263 °C,
— kurio dalelių dydis yra 4 µm (± 1 µm),
— kuriame bendras Na2O kiekis sudaro ne daugiau kaip
0,06 % masės
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

Vario (II) oksidas (CAS RN 1317-38-0), kurio dalelių dydis
yra ne didesnis kaip 100 nm

0%

—

2020 12 31

30

Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219-64-4arba
37356-18-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės

0%

—

2018 12 31

*ex 2903 39 29

10

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

0%

—

2018 12 31

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmetanolis (CAS RN 946525-30-0)

0%

—

2020 12 31

ex 2908 19 00

40

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

0%

—

2020 12 31

ex 2908 19 00

50

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

0%

—

2020 12 31

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorbenzenas (CAS RN 121219-07-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorbenzenas (CAS RN 136239-66-2)

0%

—

2020 12 31

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-olis (CAS RN 1569-01-3)

0%

—

2020 12 31

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluoretanolis (CAS RN 148992-43-2)

0%

—

2020 12 31

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenonas (CAS RN 2200938-7)

0%

—

2020 12 31

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil butano rūgštis (CAS RN 19889-37-3)

0%

—

2020 12 31

ex 2916 14 00

30

Alilmetakrilatas (CAS RN 96-05-9) ir jo izomerai, kurių gry
numas ne mažesnis kaip 98 % masės ir kurių sudėtyje yra
bent:

0%

—

2020 12 31

KN kodas

TARIC

Aprašymas

ex 2825 50 00

30

*ex 2836 99 17

— ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,02 % alilo
alkoholio (CAS RN 107-18-6),
— ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 0,1 % meta
krilo rūgšties (CAS RN 79-41-4) ir
— ne mažiau kaip 0,5 %, bet ne daugiau kaip 1 % 4-metok
sifenolio (CAS RN 150-76-5) (1)
*ex 2916 39 90

20

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

0%

—

2018 12 31

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoilchloridas (CAS RN 497181-19-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2916 39 90

51

3-Chlor-2-fluorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 16195755-7)

0%

—

2020 12 31

ex 2916 39 90

61

2-Fenilbutano rūgštis (CAS RN 90-27-7)

0%

—

2020 12 31

2016 6 30
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Papildomas
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vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

Naftalen-1,8-dikarboksilo anhidridas (CAS RN 81-84-5)

0%

—

2020 12 31

35

1-Metil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 35092-89-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metilbenzoilchloridas (CAS RN 24487-91-0)

0%

—

2020 12 31

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoatas
132584-17-9)

0%

—

2020 12 31

ex 2921 49 00

60

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

0%

—

2020 12 31

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamin)etoksi]etanolis (CAS RN 1704-62-7)

0%

—

2020 12 31

*ex 2922 29 00

63

Aklonifenas (ISO) (CAS RN 74070-46-5), kurio grynumas
yra ne mažesnis kaip 97 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamin)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidrochloridas
(CAS RN 5409-58-5)

0%

—

2020 12 31

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(metilamino)benzofenonas (CAS RN 1022-13-5)

0%

—

2020 12 31

ex 2922 49 85

30

Vandeninis tirpalas, kurio ne mažiau kaip 40 % masės su
daro natrio metilaminacetatas (CAS RN 4316-73-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Feniletanamino (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi)kar
bonilamino)-3,3-dimetilbutanoatas (CUS 0143288-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2924 29 98

62

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

0%

—

2020 12 31

ex 2924 29 98

64

N-(3′,4′-dichlor-5-fluor[1,1′-bifenil]-2-il)-acetamidas
RN 877179-03-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2926 90 95

14

Cianacto rūgštis (CAS RN 372-09-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2926 90 95

17

Cipermetrinas (ISO) ir jo stereoizomerai (CAS RN 5231507-8), kurių grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2928 00 90

23

Metobromuronas (ISO) (CAS RN 3060-89-7), kurio grynu
mas yra ne mažesnis kaip 98 % masės

0%

—

2020 12 31

KN kodas

TARIC

ex 2917 39 95

25

ex 2917 39 95

Aprašymas

(CAS

RN

(CAS
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Numatytos
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priežiūros

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tet
rafluor-1-(trifluormetil)etil]fenil}ftalamidas
(CAS
RN
371771-07-2)

0%

—

2020 12 31

22

Tembotrionas (ISO) (CAS RN 335104-84-2), kurio grynu
mas yra ne mažesnis kaip 94,5 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2930 90 99

26

Folpetas (ISO)(CAS RN 133-07-3), kurio grynumas yra ne
mažesnis kaip 97,5 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2931 90 80

60

4-Chlor-2-fluor-3-metoksifenilborono
944129-07-1)

0%

—

2020 12 31

ex 2931 90 80

63

Chloretenildimetilsilanas (CAS RN 1719-58-0)

0%

—

2020 12 31

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tret-butilfenil)jodonio
61358-25-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2931 90 80

67

Dimetilalavo dioleatas (CAS RN 3865-34-7)

0%

—

2020 12 31

ex 2931 90 80

70

(4-Propilfenil)borono rūgštis (CAS RN 134150-01-9)

0%

—

2020 12 31

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofuranboranas (CAS RN 14044-65-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktanas
57280-22-5)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoino hidrochloridas (CAS RN 2827-56-7)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 29 90

65

(S)-tret-Butil 2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karbok
silatas (CAS RN 1007882-59-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept5-en-3-karboksilatas (CAS RN 130194-96-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamino hidrochloridas
(1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilato
dihidrochloridas (CAS RN 1501976-34-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 39 99

17

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

0%

—

2020 12 31

KN kodas

TARIC

Aprašymas

ex 2930 90 99

19

ex 2930 90 99

rūgštis

heksafluorfosfatas

(CAS

(CAS

(CAS

RN

RN

RN
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Numatytos
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Metilnikotinatas (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0%

—

2020 12 31

23

2-Chlor-3-cianpiridinas (CAS RN 6602-54-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridino dihidrochloridas (CAS
RN 1802485-62-6)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3- chinolin
karboksirūgštis (CAS RN 94695-52-0)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazinas (CAS RN 5271-27-2)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamidas (CAS RN
26661-13-2)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 69 80

13

Metribuzinas (ISO) (CAS RN 21087-64-9), kurio grynumas
yra ne mažesnis kaip 93 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2933 69 80

17

Benzoguanaminas (CAS RN 91-76-9)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 99 80

16

Piridatas (ISO)(CAS RN 55512-33-9), kurio grynumas yra
ne mažesnis kaip 90 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2933 99 80

17

Etilkarfentrazonas (ISO) (CAS RN 128639-02-1), kurio gry
numas yra ne mažesnis kaip 93 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridi
nio 3-oksido heksafluorfosfatas(V) (CAS RN 148893-10-1)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoksichi
noksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilato 4-metilben
zensulfonatas (CUS 0143289-9)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-prope
nalis (CAS RN 93957-50-7)

0%

—

2020 12 31

ex 2933 99 80

31

Triadimenolis (ISO) (CAS RN 55219-65-3), kurio grynumas
yra ne mažesnis kaip 97 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2934 99 90

36

Oksadiazonas (ISO) (CAS RN 19666-30-9) kurio grynumas
yra ne mažesnis kaip 95 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2934 99 90

38

Klomazonas (ISO)(CAS RN 81777-89-1), kurio grynumas
yra ne mažesnis kaip 96 % masės

0%

—

2020 12 31

KN kodas

TARIC

ex 2933 39 99

19

ex 2933 39 99

Aprašymas
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazolas (CAS RN 5199751-4)

0%

—

2020 12 31

41

11-[4-(2-Chlor-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4) tiazepinas
(CAS RN 352232-17-8)

0%

—

2020 12 31

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-onas (CAS RN 5117-12-4)

0%

—

2019 12 31

ex 2934 99 90

44

Propikonazolas (ISO) (CAS RN 60207-90-1), kurio grynu
mas yra ne mažesnis kaip 92 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfo
nil)
ciklopropankarboksamido
hidrochloridas
(CUS
0143290-2) (5)

0%

—

2020 12 31

ex 2935 00 90

54

Natrio propoksikarbazonas (ISO) (CAS RN 181274-15-7),
kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 95 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonil)-N′-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)karba
midas (CAS RN 232938-43-1)

0%

—

2020 12 31

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamidas (CAS
RN 215917-77-4)

0%

—

2020 12 31

ex 2935 00 90

58

1-Metilciklopropan-1-sulfonamidas (CAS RN 669008-26-8)

0%

—

2020 12 31

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuronas (ISO)(CAS RN 104040-78-0), kurio grynu
mas ne mažesnis kaip 94 % masės

0%

—

2020 12 31

*ex 3201 90 90

40

0%

—

2020 12 31

ex 3202 90 00

10

Acacia mearnsii ekstrakto, amonio chlorido ir formaldehido
reakcijos produktas (CAS RN 85029-52-3)

ex 3204 17 00

16

Dažiklis C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ir jo pa
grindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pig
ment Red 49:2 sudaro ne mažiau kaip 60 % masės

0%

—

2020 12 31

*ex 3212 10 00

10

Metalizuota plėvelė:

0%

—

2019 12 31

ex 7607 20 90

30

ex 7616 99 90

25

— susidedanti iš ne mažiau kaip aštuonių aliuminio (CAS
RN 7429-90-5), kurio grynumas ne mažesnis kaip
99,8 %, sluoksnių,

KN kodas

TARIC

Aprašymas

ex 2934 99 90

39

ex 2934 99 90

— kurios kiekvieno aliuminio sluoksnio optinis tankis ne
didesnis kaip 3,0,
— kurios kiekvienas aliuminio sluoksnis atskirtas dervos
sluoksniu,
— su PET plėvelės pagrindu,
— susukta į ritinius po ne daugiau kaip 50 000 m
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

Kreatino amidinhidrolazė (CAS RN 37340-58-2)

0%

—

2020 12 31

30

Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams
spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne ma
žesnio kaip 0,15 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio
fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, ku
rios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm

0%

—

2018 12 31

ex 3802 10 00

10

Aktyvintosios anglies ir polietileno mišinys, miltelių pavidalo

0%

—

2020 12 31

ex 3808 92 30

10

Mankozebas (ISO) (CAS RN 8018-01-7), importuojamas tie
siogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip
500 kg (2)

0%

—

2020 12 31

ex 3811 21 00

12

Dispergentas, kurio sudėtyje yra:

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

KN kodas

TARIC

ex 3507 90 90

20

*ex 3701 30 00

Aprašymas

— poliizobutenilo gintaro rūgšties ir pentaeritritolio esterių
(CAS RN 103650-95-9),
— daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės mi
neralinių alyvų ir
— ne daugiau kaip 0,05 % masės chloro,
skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti (1)

ex 3811 21 00

14

Dispergentas, kurio sudėtyje yra:
— poliizobuteno sukcinimido, gauto polietilenpoliaminų ir
poliizobutenilo gintaro rūgšties anhidrido reakcijos metu
(CAS RN 147880-09-9),
— daugiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 55 % masės mi
neralinių alyvų,
— ne daugiau kaip 0,05 % masės chloro ir
— kurio bendrasis šarmų skaičius mažesnis kaip 15,
skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti (1)

ex 3811 21 00

16

Ploviklis, kurio sudėtyje yra:
— beta-aminkarbonilo alkilfenolio kalcio druskos (alkilfeno
lių Manicho bazės reakcijos produktas),
— daugiau kaip 40 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės mi
neralinių alyvų, ir
— kurio bendrasis šarmų skaičius yra didesnis kaip 120,
skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti (1)

L 173/14

LT

KN kodas

TARIC

ex 3811 21 00

18
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Ploviklis, kurios sudėtyje yra:
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2020 12 31

— ilgagrandžių kalcio alkiltolueno sulfonatų,
— daugiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės mi
neralinių alyvų ir
— kurio bendrasis šarmų skaičius didesnis kaip 310, bet ne
didesnis kaip 340,
skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti (1)

ex 3824 90 92

21

2-Chlor-5-(chlormetil)-piridino (CAS RN 70258-18-3) tirpa
las toluene

0%

—

2020 12 31

ex 3824 90 92

22

Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra:

0%

—

2020 12 31

— ne mažiau kaip 38 %, bet ne daugiau kaip 42 % masės
2-(3-chlor-5-(trifluormetil)piridin-2-il)etanamino
(CAS
RN 658066-44-5),
— ne mažiau kaip 21 %, bet ne daugiau kaip 25 % masės
sieros rūgšties (CAS RN 7664-93-9) ir
— ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 2,9 % metano
lio (CAS RN 67-56-1)

ex 3824 90 92

23

Butilfosfato titano(IV) kompleksai (CAS RN 109037-78-7),
ištirpinti etanolyje ir propan-2-olyje

0%

—

2020 12 31

*ex 3901 10 10

40

Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 900288-4), miltelių pavidalo, kurio:

0%

m3

2018 12 31

0%

m3

2020 12 31

— ne daugiau kaip 5 % masės sudaro komonomeras,
— lydalo takumo rodiklis ne mažesnis kaip 15 g/10 min,
bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o
— tankis ne mažesnis kaip 0,922 g/cm3, bet ne didesnis
kaip 0,928 g/cm3

ex 3901 90 90

53

Etileno ir akrilo rūgšties kopolimeras (CAS RN 9010-77-9),
kuriame:
— akrilo rūgštis sudaro ne mažiau kaip 18,5 %, bet ne dau
giau kaip 49,5 % masės (ASTM D4094) ir
— kurio lydymosi greitis yra ne mažesnis kaip 14g/10 min
(MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)

2016 6 30
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Aprašymas

ex 3901 90 90

57

Okteno linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), granulių
pavidalo, naudojamas koekstruzijos būdu gaminti plėveles,
skirtas lanksčiam maisto produktų pakavimui, kurio:

L 173/15

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

m3

2020 12 31

0%

m3

2020 12 31

0%

m3

2018 12 31

— ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės
sudaro oktenas,
— lydalo takumo rodiklis yra ne mažesnis kaip 9,0 g, bet
ne didesnis kaip 10,0 g (pagal ASTM D1238 10,0/2,16),
— lydalo indeksas (190 °C/2,16 kg) yra 0,4 g/10 min, bet
ne didesnis kaip 0,6 g/10 min,
— tankis (ASTM D4703) ne mažesnis kaip 0,909 g/cm3,
bet ne didesnis kaip 0,913 g/cm3,
— drebutėjimo plotas 24,6 cm3 yra ne didesnis kaip
20 mm2, o
— antioksidantų kiekis neviršija 240 ppm

ex 3901 90 90

63

Okteno linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), pagamin
tas Ziegler- Natta kataliziniu metodu, granulių pavidalo, ku
rio:
— daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 20 % masės su
daro kopolimeras,
— lydalo takumo rodiklis (MFR 190 °C/2,16 kg) yra
0,7 g/10 min, bet ne didesnis kaip 0,9 g/10 min, o
— tankis (ASTM D4703) ne mažesnis kaip 0,911 g/cm3,
bet ne didesnis kaip 0,913 g/cm3,
skirtas koekstruzijos būdu gaminti plėveles, skirtes lanks
čiam maisto produktų pakavimui (1)

*ex 3901 90 90

65

Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 900288-4), miltelių pavidalo, kurio:
— daugiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės sudaro
komonomeras,
— lydalo takumo rodiklis ne mažesnis kaip 15 g/10 min,
bet ne didesnis kaip 60 g/10 min, o
— tankis ne mažesnis kaip 0,922 g/cm3, bet ne didesnis
kaip 0,928 g/cm3

*ex 3901 90 90

67

Kopolimeras, pagamintas vien tik iš etileno ir metakrilo
rūgšties monomerų, kurio sudėtyje metakrilo rūgštis sudaro
ne mažiau kaip 11 % masės

0%

—

2020 12 31

ex 3903 90 90

46

Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje yra:

0%

m3

2020 12 31

— 74 % (± 4 %) masės stireno,
— 24 % (± 2 %) masės N-butilakrilato ir
— ne mažiau kaip 0,01 %, bet ne daugiau kaip 2 % masės
metakrilo rūgšties
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ex 3903 90 90

70

Aprašymas

Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje yra:

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

m3

2020 12 31

— 75 % (± 7 %) masės stireno ir
— 25 % (± 7 %) masės metilmetakrilato

ex 3907 10 00

10

Trioksano ir oksirano kopolimero ir politetrafluoretileno mi
šinys

0%

—

2020 12 31

ex 3907 10 00

20

Polioksimetilenas su acetilo galinėmis grupėmis, kurio sudė
tyje yra polidimetilsiloksano ir tereftalio rūgšties ir 1,4-fenil
diamino kopolimero pluoštų

0%

—

2020 12 31

ex 3907 30 00

15

Epoksidinė derva be halogenų,

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

— kurioje yra daugiau kaip 2 % masės (skaičiuojant pagal
sausąjį likutį) fosforo ir jis chemiškai surištas epoksidi
nėje dervoje ir
— kurioje nėra hidrolizinio chlorido arba jo yra mažiau
kaip 300 ppm, ir
— kurioje yra tirpiklių,
naudojama gaminant Preprego lakštus arba ritinius, kurie
naudojami spausdintinėms grandinėms gaminti (1)

ex 3907 30 00

25

Epoksidinė derva,
— kurioje yra ne mažiau kaip 21 % masės bromo,
— kurioje nėra hidrolizinio chlorido arba jo yra mažiau
kaip 500 ppm ir
— kurioje yra tirpiklių

*ex 3907 40 00

35

α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)
izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas](CAS
RN 94334-64-2)

0%

—

2018 12 31

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropileno oksido)) siloksanas (CAS
RN 68957-00-6) su galinėmis trimetilsiloksi grupėmis

0%

—

2020 12 31

ex 3919 10 80

63

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš:

0%

—

2020 12 31

— akrilo dervos sluoksnio su saugos atspaudais nuo duo
menų klastojimo, taisymo ar keitimo arba dauginimo,
arba su oficialia naudojimo paskirties žyme,
— akrilo dervos sluoksnio su įterptais stikliniais rutuliukais,
— akrilo dervos sluoksnio, sukietinto kryžmiškai surišančia
melamino medžiaga,
— metalo sluoksnio,
— akrilo klijų sluoksnio ir
— nuimamos apsauginės plėvelės

2016 6 30
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Aprašymas

*ex 3919 10 80

73

ex 3919 90 00

50

Lipnus atspindintysis lakštas, suskirstytas arba nesuskirstytas
segmentais:

L 173/17

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2018 12 31

0%

—

2020 12 31

0%

—

2019 12 31

0%

—

2018 12 31

— su vandens ženklu arba be jo,
— su klijuoti skirta juosta, iš vienos pusės padenta klijais,
arba be juostos;
atspindintįjį lakštą sudaro:
— akrilo arba vinilo polimero sluoksnis,
— poli(metilmetakrilato) arba polikarbonato sluoksnis su
mikroprizmėmis,
— metalizavimo sluoksnis,
— lipnus sluoksnis ir
— nuimama apsauginė plėvelė,
— turintis arba neturintispapildomą poliesterio sluoksnį

ex 3919 90 00

52

Balta poliolefino juostelė, kurią iš eilės sudaro:
— ne mažesnio kaip 8 µm, bet ne didesnio kaip 17 µm sto
rio lipnus sintetinės gumos sluoksnis,
— ne mažesnio kaip 28 µm, bet ne didesnio kaip 40 µm
storio poliolefino sluoksnis ir
— mažesnio kaip 1 µm storio nuimamas apsauginis sluoks
nis, neturintis silikono

*ex 3919 90 00

54

Poli(vinilchlorido) plėvelė, iš vienos pusės padengta arba ne
padengta polimero sluoksniu,
— padengta akrilo klijais, kurių adhezijos stipris yra ne ma
žesnis kaip 70 N/m ir mažėja arba nemažėja švitinant,
— kurios bendras storis be nuimamo apsauginio sluoksnio
yra ne mažesnis kaip 78 mikronų,
— su nuimamu apsauginiu sluoksniu, kuris yra su plokščio
mis sferomis arba be jų ir su įspaudu (-ais) iš vienos pu
sės

*ex 3920 20 29

60

Vienašės orientacijos plėvelė, kurios bendras storis ne dides
nis kaip 75 µm, sudaryta iš trijų arba keturių sluoksnių, iš
kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mi
šinio, su viduriniu sluoksniu, kurio sudėtyje yra arba nėra ti
tano dioksido ir kurios:
— tempiamasis stipris mašinine kryptimi yra ne mažesnis
kaip 120 MPa, bet ne didesnis kaip 270 MPa ir
— tempiamasis stipris skersine kryptimi yra ne mažesnis
kaip 10 MPa, bet ne didesnis kaip 40 MPa,
— kaip nustatyta taikant bandymo metodą ASTM D882/
ISO 527-3
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*ex 3920 20 29

70

Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, iš
kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir etileno-vinila
cetato kopolimero mišinio, kurios vidurinio sluoksnio sudė
tyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios:

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2019 12 31

— storis ne mažesnis kaip 55 μm, bet ne didesnis kaip
97 μm,
— tamprumo modulis mašinine kryptimi yra ne mažesnis
kaip 0,30 GPa, bet ne didesnis kaip 1,45 GPa ir
tamprumo modulis skersine kryptimi yra ne mažesnis kaip
0,20 GPa, bet ne didesnis kaip 0,70 GPa

*ex 3920 99 59

65

Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpaus vinilo alkoholio kopoli
mero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 µm, bet ne didesnis
kaip 90 µm, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa,
bet ne didesnis kaip 55 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne
mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %

0%

—

2018 12 31

ex 3921 19 00

40

Skaidri mikroakyta akrilo rūgštimi skiepyto polietileno plė
velė ritiniais, kurios:

0%

—

2020 12 31

— plotis ne mažesnis kaip 98 mm, bet ne didesnis kaip
170 mm,
— storis ne mažesnis kaip 15 µm, bet ne didesnis kaip
36 µm,
naudojama šarminių baterijų skyrikliams gaminti

ex 3921 90 55

50

Stiklo pluoštu sustiprinti lakštai iš reaktyvios halogenų netu
rinčios epoksidinės dervos su kietikliu, priedais ir neorgani
niais užpildais, skirti puslaidininkių sistemoms apgaubti (1)

0%

m2

2020 12 31

ex 4016 93 00

20

Stačiakampio formos tarpiklis iš vulkanizuotos gumos (eti
leno-propileno-dieno monomerų), su leidžiamu ne didesniu
kaip 0,25 mm medžiagos nuotekiu per formos plyšįir kurio:

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

— ilgis ne mažesnis kaip 72 mm, bet ne didesnis kaip
825 mm;
— plotis ne mažesnis kaip 18 mm, bet ne didesnis kaip
155 mm

ex 4104 41 51

10

„Krasto“ būdu išdirbtos zebu rūšies arba zebu hibridų gy
vūnų odos, kurių vienos paviršiaus plotas yra didesnis kaip
2,6 m2 ir kuriose yra ne mažesnė kaip 450 cm2 dydžio, bet
ne didesnė kaip 2 850 cm2 dydžio skylė (kupros vietoje),
skirtas autotransporto priemonių sėdynių apmušalų žaliavai
gaminti (1)

2016 6 30
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

Biologiškai skaidus (norma EN 14995) vienagijis ne didesnio
kaip 33 deciteksų ilginio tankio siūlas, kurio mažiausiai
98 % masės sudaro polilaktidas (PLA), skirtas maisto pramo
nėje naudojamiems filtravimo audiniams gaminti (1)

0%

—

2020 12 31

Diskai

0%

p/st

2019 12 31

KN kodas

TARIC

Aprašymas

ex 5403 39 00

10

*ex 6804 21 00

20

— iš sintetinių deimantų, kurie aglomeruoti metalo lydiniu,
keramikos lydiniu arba plastiko lydiniu,
— savaime pasigalandantys nuolat išlendant deimantams,
— tinkami puslaidininkio plokštelių abrazyviniam pjovimui,
— su kiauryme centre arba be jos,
— su pagrindu arba be pagrindo,
— iš kurių vienas sveria ne daugiau kaip 377 g,
— kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 206 mm

*ex 6813 89 00

20

Frikcinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, ne
sumontuota, skirta frikciniams komponentams gaminti (1)

0%

—

2018 12 31

ex 7009 10 00

40

Elektrochrominis savaime tamsėjantis salono galinio vaizdo
veidrodėlis, kurį sudaro:

0%

—

2020 12 31

0%

—

2019.12.31

— veidrodėlio pagrindas,
— plastikinis korpusas,
— integrinis grandynas,
skirtas 87 skirsniui priskiriamoms autotransporto priemo
nėms gaminti (1)

*ex 7616 99 10

30

Aliuminio variklio atrama, kurios:

ex 8708 99 97

50

— aukštis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip
200 mm,
— plotis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip
200 mm,
— ilgis didesnis kaip 10 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm,
turinti bent dvi tvirtinimo angas ir pagaminta iš aliuminio
lydinių ENAC-46100 arba ENAC-42100 (remiantis standartu
EN:1706), kurių:
— vidinis akytumas ne didesnis kaip 1 mm,
— paviršinis akytumas ne didesnis kaip 2 mm,
— Rokvelo kietis ne mažesnis kaip HRB 10,
naudojama autotransporto priemonių variklių pakabos siste
moms gaminti
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ex 8108 20 00

40

Aprašymas

Titano lydinio luitas,

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

— kurio aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažes
nis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm,
— kuris sveria ne mažiau kaip 680 kg
ir kurio sudėtyje yra:
— ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 6 % masės aliu
minio,
— ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės
alavo,
— ne mažiau kaip 2,5 %, bet ne daugiau kaip 4,5 % masės
cirkonio,
— ne mažiau kaip 0,2 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės
niobio,
— ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 1 % masės
molibdeno,
— ne mažiau kaip 0,1 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės
silicio
ex 8108 20 00

50

Titano lydinio luitas,
— kurio aukštis ne mažesnis kaip 17,8 cm, ilgis ne mažes
nis kaip 180 cm ir plotis ne mažesnis kaip 48,3 cm,
— kuris sveria ne mažiau kaip 680 kg
ir kurio sudėtyje yra šių elementų pagal masę:
— ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 7 % masės aliu
minio,
— ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės
alavo,
— ne mažiau kaip 3 %, bet ne daugiau kaip 5 % masės
cinko,
— ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 8 % masės mo
libdeno

ex 8108 20 00

60

Titano lydinio luitas,
— kurio skersmuo ne mažesnis kaip 63,5 cm, o ilgis ne
mažesnis kaip 450 cm,
— kuris sveria ne mažiau kaip 6 350 kg,
ir kurio sudėtyje yra:
— ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 6,7 % masės
aliuminio,
— ne mažiau kaip 3,7 %, bet ne daugiau kaip 4,9 % masės
vanadžio

ex 8113 00 90

20

Kubo formos tarpiklis, pagamintas iš aliuminio silicio kar
bido (AlSiC) kompozito, naudojamas IGBT moduliuose

0%

—

2020 12 31

ex 8302 20 00

20

Ratukai, kurių

0%

p/st

2020 12 31

— išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 21 mm, bet ne di
desnis kaip 23 mm,
— plotis su varžtu ne mažesnis kaip 19 mm, bet ne dides
nis kaip 23 mm,
— turintys U formos plastikinį išorinį žiedą,
— su montavimo varžtu, pritaikytu prie vidinio skersmens
ir naudojamu kaip vidinis žiedas

2016 6 30
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

Keturtakčiai benzininiai varikliai, kurių cilindrų darbinis tū
ris ne didesnis kaip 250 cm3, skirti 8432, 8433, 8436 arba
8508 pozicijoms priskiriamai sodo įrangai gaminti (1)

0%

—

2016 12 31

0%

—

2017 12 31

30

Keturių cilindrų keturtaktis skysčiu aušinamas slėginio užde
gimo vidaus degimo variklis, kurio

50

— darbinis tūris ne didesnis kaip 3 850 cm3 ir

0%

p/st

2020 12 31

KN kodas

TARIC

Aprašymas

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45
ex 8408 90 47

— vardinė galia ne mažesnė kaip 15 kW ir ne didesnė kaip
85 kW,
naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto prie
monėms gaminti (1)

ex 8415 90 00

30

Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvasdžiovintuvas su jungčių bloku, turintis poliamido ir kerami
kos elementų, kurio:
— ilgis 166 mm (+/– 1 mm),
— skersmuo 70 mm (+/– 1 mm),
— vidinė talpa ne mažesnė kaip 280 cm3,
— vandens sugerties sparta ne mažesnė kaip 17 g, o
— vidinis grynumas, atitinkantis leidžiamąjį priemaišų kiekį
ne daugiau kaip 0,9 mg/dm2,
naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose

ex 8415 90 00

40

Liepsna sulituotas aliuminio blokas su štampuotomis lenkto
mis jungtimis, naudojamas automobilių oro kondicionavimo
sistemose

0%

p/st

2020 12 31

ex 8415 90 00

50

Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvasdžiovintuvas, turintis poliamido ir keramikos elementų, ku
rio:

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2020 12 31

— ilgis 291 mm (+/– 1 mm),
— skersmuo 32 mm (+/– 1 mm),
— grūdelių ilgis ne didesnis kaip 0,2 mm, o storis ne dides
nis kaip 0,06 mm,
— kietųjų dalelių skersmuo ne didesnis kaip 0,06 mm,
naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose

ex 8436 99 00

10

Detalė, kurią sudaro:
— vienafazis kintamos srovės variklis,
— epiciklinė krumplinė pavara,
— pjovimo geležtė
ir kurioje yra arba nėra:
— kondensatorius,
— detalė, į kurią įsuktas srieginis varžtas,
skirta sodo atliekų smulkintuvams gaminti (1)
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*ex 8479 89 97

15

Aprašymas

Biologinių vaistų ląstelių kultūrų bioreaktorius,

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

p/st

2019 12 31

0%

p/st

2019 12 31

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

— kurio vidiniai paviršiai iš 316L tipo austenitinio nerūdi
jančio plieno,
— kurio naudingoji talpa 50 litrų, 500 litrų, 3 000 litrų,
5 000 litrų, 10 000 litrų arba 15 000 litrų,
— su „valymo proceso metu“ sistema arba be jos ir (arba)
su specialiu priderintu terpės laikikliu arba be jo

*ex 8482 10 10

30

Rutuliniai guoliai:

ex 8482 10 90

20

— kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm,
— išorinis skersmuo ne didesnis kaip 100 mm,
— plotis ne didesnis kaip 40 mm,
— su apsauga nuo dulkių arba be jos,
skirti vairo sistemų variklių diržinėms pavaroms, elektrinių
vairo stiprintuvų sistemoms arba vairo pavaroms gaminti (1)

ex 8501 10 10

20

Sinchroninis indaplovės variklis su vandens srauto regulia
vimo mechanizmu, kurio:
— ilgis be veleno 24 mm (+/– 0,3),
— skersmuo 49,3 mm (+/– 0,3),
— vardinė įtampa ne žemesnė kaip 220 V kintamos srovės,
bet ne aukštesnė kaip 240 V kintamos srovės,
— vardinis dažnis ne žemesnis kaip 50 Hz, bet ne aukštes
nis kaip 60 Hz,
— įėjimo galia ne didesnė kaip 4 W,
— sukimosi greitis ne mažesnis kaip 4 aps/min, bet ne di
desnis kaip 4,8 aps/min,
— sukimo momentas ne didesnis kaip 10 kgf/cm

ex 8501 10 99

55

Elektrinio turbokompresoriaus paleidiklis:
— kuriame yra ne mažesnės kaip 10 W, bet ne didesnės
kaip 15 W galios nuolatinės srovės variklis,
— kuriame yra integruotas pavarų dėžės mechanizmas,
— kurio traukos jėga ne mažesnė kaip 250 N aplinkos tem
peratūrai pakilus iki 160 °C,
— kurio traukos jėga ne mažesnė kaip 250 N kiekvienoje
eigos pozicijoje,
— kurio efektyvioji eiga ne mažesnė kaip 15 mm, bet ne di
desnė kaip 20 mm,
— kuriame yra arba nėra įmontuotas diagnostinis sietuvas

2016 6 30

LT

KN kodas

TARIC

ex 8501 10 99

57
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Nuolatinės srovės variklis:
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

0%

—

2019 12 31

0%

p/st

2020 12 31

— kurio neapkrauto rotoriaus sūkių dažnis ne didesnis kaip
6 500 aps/min;
— kurio vardinė įtampa 12,0 V (+/– 0,1),
— kurio nurodytasis temperatūrų intervalas yra nuo ne ma
žiau kaip – 40 °C iki ne daugiau kaip + 165 °C,
— su jungiamuoju krumpliaračiu arba be jo,
— su variklio jungtimi arba be jos

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

Paruoštas automobiliuose naudoti bekontaktis nuolatinio ža
dinimo nuolatinės srovės variklis, kurio:
— nustatytasis greitis ne didesnis kaip 4 000 aps/min,
— minimali išėjimo galia 400 W, bet ne didesnė kaip
1,3 kW (12 V),
— jungės skersmuo bent 90 mm, bet ne didesnis kaip
150 mm,
— didžiausias ilgis nuo veleno pradžios iki išorinio galo
190 mm,
— korpuso ilgis nuo jungės iki išorinio galo ne didesnis
kaip 150 mm,
— turintis iš dviejų dalių (pagrindinio korpuso su elektri
niais komponentais ir jungės su ne mažiau kaip 2 ir ne
daugiau kaip 6 kiaurymėmis) sudarytą aliumininį lietą
korpusą su sandarikliu (įlaida su O formos žiedu ir te
palu),
— pavienių T krumplių konstrukcijos ir vienos ritės, kurios
apvijos išdėstytos 12/8 topologija, statorių ir
— paviršiaus magnetus

*ex 8501 32 00

60

Traukos variklis, kurio:

ex 8501 33 00

15

— sukimo momentas ne mažesnis kaip 200 Nm, bet ne di
desnis kaip 300 Nm,
— atiduodamoji galia ne mažesnė kaip 50 kW, bet ne di
desnė kaip 100 kW,
— sūkių dažnis ne didesnis kaip 12 500 aps/min,
skirtas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti (1)

ex 8505 11 00

55

Samario ir kobalto lydinio plokštieji strypai, kurių

ex 8505 19 90

40

— ilgis 30,4 mm (± 0,05 mm),
— plotis 12,5 mm (± 0,15 mm),
— storis 6,9 mm (± 0,05 mm) arba kuriuos sudaro ketvirti
nės įvorės formos feritai, kurių:
— ilgis 46 mm (± 0,75 mm),
— plotis 29,7 mm (± 0,2 mm),
skirti po įmagnetinimo tapti nuolatiniais magnetais, naudo
jami automobilių paleidikliuose ir įtaisuose, didinančiuose
elektra varomų automobilių nuvažiuojamą atstumą

L 173/24

LT

KN kodas

TARIC

ex 8506 50 10

10

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Aprašymas

Cilindro formos ličio galvaniniai elementai, kurių:

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2020 12 31

0%

—

2018 12 31

0%

—

2017 12 31

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2020 12 31

— skersmuo ne mažesnis kaip 14,0 mm, bet ne didesnis
kaip 26,0 mm,
— ilgis ne mažesnis kaip 25 mm, bet ne didesnis kaip
51 mm,
— įtampa ne žemesnė kaip 1,5 V, bet ne aukštesnė kaip
3,6 V,
— talpa ne mažesnė kaip 0,80 Ah, bet ne didesnė kaip
5,00 Ah,
skirti nuotolinio matavimo ir medicinos prietaisams,
elektroniniams skaitikliams, nuotolinio valdymo pultams
gaminti (1)

*ex 8507 10 20

30

Rūgštiniai švino akumuliatoriai arba moduliai, kurių:
— vardinė talpa ne didesnė kaip 32 Ah,
— ilgis ne didesnis kaip 205 mm,
— plotis ne didesnis kaip 130 mm, o
— aukštis ne didesnis kaip 190 mm,
skirti prekėms, priskiriamoms 8711 pozicijai, gaminti (1)

*ex 8507 60 00

71

Įkraunamos ličio jonų baterijos, kurių:
— ilgis ne mažesnis kaip 700 mm, bet ne didesnis kaip
2 820 mm,
— plotis ne mažesnis kaip 935 mm, bet ne didesnis kaip
1 660 mm,
— aukštis ne mažesnis kaip 85 mm, bet ne didesnis kaip
700 mm,
— svoris ne mažesnis nei 280 kg, bet ne didesnis kaip
700 kg,
galia ne didesnė kaip 130 kWh

*ex 8508 70 00

10

ex 8537 10 99

96

Spausdintinė plokštė be korpuso, skirta įjungti ir valdyti dul
kių siurblių šepečius, kurie varomi ne didesnės kaip 300W
galios variklio

ex 8512 20 00

30

Apšvietimo modulis, sudarytas bent iš:
— dviejų šviesos diodų (LED),
— stiklinių arba plastikinių lęšių, kuriais fokusuojama arba
išsklaidoma LED skleidžiama šviesa,
— atšvaitų, kuriais nukreipiama LED skleidžiama šviesa,
aliuminio korpuse su šilumos sklaidytuvu, pritaisytas prie
laikiklio su vykdikliu

2016 6 30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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TARIC

*ex 8512 20 00

40

Aprašymas

Rūko žibintai galvanizuotu vidiniu paviršiumi, sudaryti iš:

L 173/25

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

p/st

2019 12 31

0%

p/st

2020 12 31

— plastikinio laikiklio su ne mažiau kaip trimis tvirtikliais,
— vienos arba daugiau 12 V lempučių,
— jungties,
— plastikinio dangtelio,
— jungiamojo kabelio (arba be jo),
skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti (1)

ex 8512 30 90

20

Parkavimo jutiklių sistemos garsinio signalo įtaisas plastiki
niame korpuse, kuris veikia pjezomechaniniu principu ir
kurį sudaro:
— spausdintinė plokštė,
— jungtis
— kuris gali būti arba nebūti metaliniame laikiklyje,
naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

ex 8518 90 00

60

Garso kolonėlės magnetinės sistemos viršutinė plokštė iš
vientisai išspausto, štampuoto ir padengto plieno, disko for
mos, kurios viduryje yra skylė arba jos nėra, naudojama au
tomobilių garso kolonėlėse

0%

—

2020 12 31

ex 8523 51 99

10

SD atminties kortelė su įrašytais neatnaujinamais žemėla
piais, skirtais įrašyti į automobilio navigacijos prietaisą (1)

0%

—

2020 12 31

*ex 8525 80 19

70

Ilgabangių infraraudonųjų spindulių vaizdo (LWIR) kamera
(pagal standartą ISO/TS 16949):

0%

—

2019 12 31

— kuri yra jautri bangoms, kurių ilgis ne mažesnis kaip
7,5 μm, bet ne didesnis kaip 17 μm,
— kurios skiriamoji geba yra iki 640 × 512 pikselių,
— svoris ne didesnis kaip 400 g,
— matmenys ne didesni kaip 70 mm × 86 mm × 82 mm,
— su korpusu arba be jo,
— su transporto priemonėms tinkamu kištuku ir
— kurios išėjimo signalo nuokrypis esant numatytai vei
kimo temperatūrai yra ne didesnis kaip 20 %

L 173/26
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*ex 8529 90 92

35

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Aprašymas

Skystųjų kristalų (LCD) moduliai,

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2020 12 31

0%

—

2020 12 31

— kurių ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,5 cm,
bet ne didesnis kaip 25,5 cm,
— su šviesos diodų (LED) foniniu apšvietimu,
— su spausdintine plokšte, turinčia atmintinę EPROM, mik
rovaldiklį, sinchronizavimo valdiklį, vietinio jungiamojo
tinklo (LIN) magistralės tvarkyklės modulį ir kitas akty
viąsias bei pasyviąsias sudedamąsias dalis,
— su 8 kontaktų kištukine jungtimi energijos tiekimui ir
4 kontaktų žemosios įtampos skirtuminių signalų
(LDVS) sąsaja,
— su korpusu arba be jo,
skirti stacionariai įtaisyti arba įmontuoti 87 skirsniui priski
riamose variklinėse transporto priemonėse (1)
*ex 8529 90 92

36

Skystųjų kristalų (LCD) modulis,
— kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,5 cm,
bet ne didesnis kaip 20,3 cm,
— su jutikliniu ekranu arba be jo,
— su šviesos diodų (LED) foniniu apšvietimu,
— su spausdintine plokšte, turinčia EEPROM atmintį, mik
rovaldiklį, žemosios įtampos skirtuminių signalų (LDVS)
imtuvą ir kitas aktyviąsias bei pasyviąsias sudedamąsias
dalis,
— su 12 kontaktų kištukine jungtimi energijos tiekimui ir
vietinio valdiklių tinklo (CAN) bei žemosios įtampos
skirtuminių signalų (LDVS) sąsajomis,
— su korpusu, turinčiu monitorių ir kitas valdymo funkci
jas,
skirtas įmontuoti 87 skirsniui priskiriamose variklinėse
transporto priemonėse (1)

*ex 8529 90 92

55

OLED moduliai, susidedantys iš vieno ar kelių TFT stiklo
arba plastiko narvelių, kuriuose yra organinių medžiagų, ne
sumontuotų su jutiklinio ekrano įranga ir viena ar keliomis
spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis vaizdo elementų ad
resavimo elektroninius valdymo mazgus, skirti televizoriams
ir monitoriams gaminti (1)

0%

p/st

2019 12 31

ex 8529 90 92

85

Spalvotas skystųjų kristalų (LCD) modulis korpuse:

0%

p/st

2020 12 31

— kurio ekrano įstrižainės ilgis ne mažesnis kaip 14,48 cm,
bet ne didesnis kaip 26 cm,
— be jutiklinio ekrano,
— su vidiniu apšvietimu ir mikrovaldikliu,
— su vietinio tinklo valdikliu (Controller area network, CAN),
žemosios įtampos skirtuminių signalų (Low-voltage diffe
rential signalling) sąsaja ir vietinio tinklo valdiklio (CAN)/
galios tiekimo lizdu,
— be signalus generuojančio modulio,
— tik su vaizdo elementų adresavimo elektroniniais val
dymo mazgais,
— su motorizuotu mechanizmu vaizduoklio ekranui ju
dinti,
skirtas stacionariai įmontuoti 87 skirsniui priskiriamose
transporto priemonėse (1)

2016 6 30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

Spausdintinė plokštė, sudaryta iš izoliacinės medžiagos su
elektros jungtimis ir litavimo aikštelėmis, naudojama skys
tųjų kristalų įtaisų (LCD) moduliams skirtų vidinio apšvie
timo įrenginių gamyboje (1)

0%

p/st

2018 12 31

60

Elektriniai lizdai ir kištukai, kurių ilgis ne didesnis kaip
12,7 mm arba skersmuo ne didesnis kaip 10,8 mm, skirtas
klausos aparatams ir kalbos procesoriams gaminti (1)

0%

p/st

2020 12 31

ex 8536 90 85

20

Puslaidininkinis lustas plastikinio rėmelio formos korpuse,
kuriame yra švino rėmelis su kontaktų plokštelėmis, skirtas
ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

0%

p/st

2020 12 31

ex 8536 90 85

30

Kniedės

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2018 12 31

KN kodas

TARIC

Aprašymas

*ex 8535 90 00

20

ex 8536 69 90

— iš vario,
— padengtos sidabro ir nikelio lydiniu AgNi10 arba si
dabru, kurio 11,2 % (± 1,0 %) masės bendrai sudaro
alavo oksidas ir indžio oksidas,
— kurių dangos storis 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex 8537 10 91

50

Saugiklių valdymo skydelis plastikiniame korpuse su tvirti
nimo laikikliais, kurį sudaro:
— lizdai su saugikliais arba be jų,
— jungiamosios prieigos,
— spausdintinė plokštė su įmontuotu mikroprocesoriumi,
mikrojungikliu ir rele,
naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

*ex 8537 10 91

60

ex 8537 10 99

45

Elektroniniai valdymo blokai, gaminami pagal IPC-A-610E
standarto 2 klasę, turintys bent:
— kintamosios srovės maitinimo įėjimą, skirtą ne žemesnei
kaip 208 V, bet ne aukštesnei kaip 400 V įtampai,
— loginės schemos maitinimo 24 V nuolatinės srovės įė
jimą,
— automatinį išjungiklį,
— maitinimo jungiklį,
— vidines arba išorines elektrines jungtis ir laidus,
— metaliniame korpuse, kurio matmenys yra ne mažesni
kaip 281 mm × 180 mm × 75 mm, bet ne didesni kaip
630 mm × 420 mm × 230 mm,
naudojami perdirbimo arba rūšiavimo mašinoms gaminti

L 173/28
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ex 8537 10 99

35

12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai
be atminties, skirti transporto priemonių informacijos mainų
sistemoms (kad būtų galima pajungti garso, telefonijos, navi
gacijos, vaizdo kameros ir belaides automobilio paslaugas),
kuriuos sudaro:

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2020 12 31

0%

p/st

2020 12 31

0%

m

2020 12 31

— 2 rutulinės rankenėlės
— bent 27 mygtukai
— šviesos diodų (LED) lemputės
— 2 integriniai grandynai valdymo signalams priimti ir
siųsti per vietinio jungiamojo tinklo (LIN) magistralę

ex 8538 90 91

20

ex 8538 90 99

50

Automobilio durų užrakinimo sistemos vidinė antena, kurią
sudaro:
— antenos modulis plastikiniame korpuse,
— jungiamasis laidas su kištuku,
— bent du tvirtinimo laikikliai,
— spausdintinė plokštė (PCB) su integriniais grandynais,
diodais ir tranzistoriais arba ne,
naudojama 8703 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

60

Ilginamasis dvigyslis kabelis su dviem jungtimis, kurį sudaro
bent:
— guminė įvorė,
— plastikinis apsauginis kabelio vamzdis,
— metalinis tvirtinimo laikiklis,
naudojamas transporto priemonės greičio jutikliams pri
jungti gaminant 87 skirsniui priskiriamas transport priemo
nes

ex 8544 42 90

70

Elektros laidininkai,
— kurių įtampa ne didesnė kaip 80 V,
— kurių ilgis ne didesnis kaip 120 cm,
— su jungtimis,
skirti klausos aparatams, pagalbiniams rinkiniams ir kalbos
procesoriams gaminti (1)

ex 8544 49 93

30

Elektros laidininkai:
— kurių įtampa ne didesnė kaip 80 V,
— iš platinos ir iridžio lydinio,
— padengti politetrafluoretilenu,
— be jungčių,
skirti klausos aparatams, implantams ir kalbos procesoriams
gaminti (1)

2016 6 30

LT

KN kodas

TARIC

*ex 8708 30 10

20

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Aprašymas

Iš variklio maitinamas stabdžių aktyvavimo mechanizmas,

L 173/29

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

p/st

2019 12 31

— kurio galia 13,5 V (± 0,5V),
— kuriame yra sukamojo guolio mechanizmas, kuris regu
liuoja stabdžių skysčio slėgį pagrindiniame cilindre,
skirti elektrinėms transporto priemonėms gaminti (1)

ex 8708 40 50

10

Automatinė hidrodinaminė pavarų dėžė su hidrotransforma
toriumi, be paskirstymo dėžės, kardaninio veleno ir prieki
nio diferencialo, skirta 87 skirsniui priskiriamoms trans
porto priemonėms gaminti (1)

0%

p/st

2020 12 31

ex 8708 50 55

10

Automobilio ašies šoninis velenas su kiekviename gale
įmontuotu vienodo kampinio greičio kardaniniu šarnyru,
naudojamas 8703 pozicijai priskiriamoms transporto prie
monėms gaminti

0%

p/st

2020 12 31

ex 8708 91 99

30

Išeinančio arba įeinančio oro vožtuvas iš aliuminio lydinio,
pagamintas pagal standartą EN AC 42100, kurio:

0%

p/st

2020 12 31

— izoliacijos storis yra ne didesnis kaip 0,1 mm,
— leidžiamas dalelių kiekis viename ventilyje yra 0,3 mg,
— atstumas tarp porų yra ne mažesnis kaip 2 mm,
— poros yra ne didesnės kaip 0,4 mm, ir
— ne daugiau kaip 3 poros didesnės kaip 0,2 mm,
naudojamas automobilių aušinimo sistemų šilumokaičiuose

ex 8714 10 90

20

Radiatoriai, naudojami motocikluose priedams tvirtinti (1)

0%

p/st

2020 12 31

*ex 8714 91 30

24

0%

—

2018 12 31

ex 8714 91 30

34

Priekinės šakės su aliuminio kojelėmis, naudojamos dvira
čiams gaminti (1)

ex 8714 91 30

71

ex 8714 96 10

10

Pedalai, skirti dviračiams gaminti (1)

0%

—

2020 12 31

ex 8714 99 90

30

Sėdynės iškyša, skirti dviračiams gaminti (1)

0%

p/st

2020 12 31

*ex 9001 50 41

30

1.45 %

—

2019 12 31

ex 9001 50 49

30

Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš
abiejų pusių, apvalūs:
— kurių skersmuo ne mažesnis nei 4,9 cm, bet ne didesnis
kaip 8,2 cm,
— aukštis ne mažesnis nei 0,5 cm, bet ne didesnis kaip
1,8 cm, matuojant ant plokščio paviršiaus padėtą lęšį
nuo horizontalios plokštumos iki lęšio priekinio pavir
šiaus optinio centro,
skirti apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį

L 173/30
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*ex 9001 50 80

30

Organinių neapipjautų korekcinių akinių lęšių ruošiniai, už
baigti iš vienos pusės, apvalūs:

2016 6 30

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

—

2019 12 31

0%

—

2020 12 31

0%

p/st

2019 12 31

0%

p/st

2018 12 31

— skersmuo ne mažesnis nei 5,9 cm, bet ne didesnis kaip
8,5 cm,
— aukštis ne mažesnis nei 1,2 cm, bet ne didesnis kaip
3,5 cm, matuojant ant plokščio paviršiaus padėtą lęšį
nuo horizontalios plokštumos iki lęšio priekinio pavir
šiaus optinio centro,
naudojami apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį

ex 9002 11 00

15

ex 9002 19 00

10

Infraraudonųjų spindulių lęšis, kurio židinio fokusavimas re
guliuojamas automatiniu būdu ir:
— kuris veikia ne trumpesnių kaip 3 μm, bet ne ilgesnių
kaip 5 μm ilgio bangų diapozone,
— kuris rodo aiškų vaizdą nuo 50 m iki begalybės,
— kurio matymo laukai yra 3° × 2,25° ir 9° × 6,75°,
— kuris sveria ne daugiau kaip 230 g,
— kurio ilgis ne didesnis kaip 88 mm,
— kurio skersmuo ne didesnis kaip 46 mm,
— nepriklausomas nuo temperatūros,
skirtas šiluminio vaizdo kameroms, infraraudonųjų spindulių
žiūronams, ginklų optiniams taikikliams gaminti (1)

*ex 9025 80 40

50

Elektroninis puslaidininkinis jutiklis, skirtas bent dviem iš
šių dydžių matuoti:
— atmosferos slėgiui, temperatūrai (taip pat temperatūros
kompensavimui), drėgmei arba lakiesiems organiniams
junginiams,
— įmontuotas korpuse, tinkamame laidininkų plokštėms
automatizuotai įstatyti arba bekorpusių lustų technologi
jai, sudarytas iš:
— vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integri
nių grandynų (ASIC),
— vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją paga
mintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų
(MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trima
tėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos,
naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiria
mus gaminius

*ex 9031 80 38

15

Automobilio rato sukimosi dažnio matuoklis (puslaidininkis
rato sukimosi dažnio jutiklis), sudarytas iš:
— neatsiejamai integruotos grandinės korpuse ir
— vieno arba daugiau SMD konstrukcijos tipo pavienių
kondensatorių, lygiagrečiai prijungtų integruotai grandi
nei,
— taip pat su arba be integruotų nuolatinių magnetų
impulsų daviklio judesiui aptikti.

2016 6 30
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*ex 9031 80 38

25

Elektroninis puslaidininkinis jutiklis pagreičiui ir (arba) kam
piniam greičiui matuoti:

L 173/31

Autonominio
muito tarifas

Papildomas
matavimo
vienetas

Numatytos
privalomos
priežiūros

0%

p/st

2019 12 31

— kartu su magnetinio lauko jutikliu arba be jo,
— įmontuotas korpuse, tinkamame laidininkų plokštėms
automatizuotai įstatyti arba bekorpusių lustų technologi
jai, sudarytas iš:
— vieno arba kelių specialios paskirties monolitinių integri
nių grandynų (ASIC),
— vieno arba kelių taikant puslaidininkių technologiją paga
mintų mikroelektromechaninių jutiklių elementų
(MEMS), kurių mechaniniai komponentai išdėstyti trima
tėmis struktūromis ant puslaidininkinės medžiagos,
— su integruotu mikrovaldikliu arba be jo,
naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiria
mus gaminius
*ex 9401 90 80

20

Lonžeronas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne
didesnis kaip 3,0 mm, skirtas atlošiamosioms automobilių
sėdynėms gaminti (1)

0%

p/st

2018 12 31

ex 9607 20 10

10

Užtrauktuko spynelės, juostelės su užtrauktuko dantukais, ri
botuvai ir kitos užtrauktukų detalės iš netauriųjų metalų,
skirtos užtrauktukams gaminti (1)

0%

—

2020 12 31

ex 9607 20 90

10

Siauros juostelės su plastikiniais dantukais, skirtos užtrauktu
kams gaminti (1)

0%

—

2020 12 31
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II PRIEDAS

KN kodas

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 7616 99 10

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40
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TARIC

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20
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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1052
2016 m. kovo 8 d.
kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais
reguliavimo standartais, susijusiais su atpirkimo programoms ir stabilizavimo priemonėms
taikomomis sąlygomis
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnau
džiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies trečią
pastraipą,

kadangi:

(1)

kad būtų galima netaikyti piktnaudžiavimo rinka draudimų, prekyba nuosavomis akcijomis pagal atpirkimo
programas ir prekyba vertybiniais popieriais arba susijusiomis priemonėmis siekiant vertybinių popierių stabili
zavimo turėtų vykti pagal Reglamente (ES) Nr. 596/2014 ir šiame reglamente nurodytus reikalavimus ir sąlygas;

(2)

nors pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014 leidžiamas stabilizavimas susijusiomis priemonėmis, su atpirkimo
programomis susijusiems sandoriams taikoma išimtis turėtų būti taikoma tik faktinei prekybai emitento
nuosavomis akcijomis, o išvestinių finansinių priemonių sandoriams netaikoma;

(3)

kadangi piktnaudžiavimo rinka prevencijos būtina sąlyga yra skaidrumas, svarbu užtikrinti, kad derama
informacija būtų atskleidžiama arba pranešama prieš prasidedant, vykstant ir pasibaigus prekybai nuosavomis
akcijomis pagal atpirkimo programas ir prekybai siekiant stabilizuoti vertybinius popierius;

(4)

siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui rinka, reikia nustatyti sąlygas, taikomas pagal atpirkimo programas
parduodamų nuosavų akcijų pirkimo kainai ir leidžiamam dienos kiekiui. Kad būtų išvengta tokių sąlygų apėjimo,
atpirkimo sandoriai turėtų būti vykdomi prekybos vietoje, kurioje leidžiama prekiauti arba prekiaujama emitento
akcijomis. Tačiau suderėti sandoriai, kurie kainodarai įtakos nedaro, galėtų būti naudojami atpirkimo programos
tikslu ir jiems galėtų būti taikoma išimtis, jeigu įvykdomos visos Reglamente (ES) Nr. 596/2014 ir šiame
reglamente nurodytos sąlygos;

(5)

siekiant išvengti rizikos, kad bus piktnaudžiaujama išimties taikymu prekybai nuosavomis akcijomis pagal
atpirkimo programas, svarbu šiuo reglamentu nustatyti apribojimus, susijusius su sandorių, kuriuos emitentas gali
vykdyti atpirkimo programos metu, rūšimi ir prekybos nuosavomis akcijomis laiku. Todėl tais apribojimais turėtų
būti neleidžiama emitentui parduoti nuosavų akcijų vykstant atpirkimo programai ir atsižvelgiama į galimą
laikinų emitento vidaus prekybos draudimų taikymą, taip pat į faktą, kad emitentas gali turėti teisėtų motyvų
atidėti viešai neatskleistos informacijos viešą atskleidimą;

(6)

vertybinių popierių stabilizavimu siekiama ribotą laikotarpį palaikyti vertybinių popierių pirminio arba antrinio
siūlymo kainą, jeigu yra sunku juos parduoti, taip palengvinant pardavimo sunkumus, kuriuos lemia trumpalaikiai
investuotojai, ir išlaikant tvarkingą tų vertybinių popierių rinką. Tokiu būdu stiprinamas investuotojų ir emitentų
pasitikėjimas finansų rinkomis. Todėl, atsižvelgiant į investuotojų, kurie yra pasirašę arba nusipirkę vertybinius
popierius jų reikšmingo platinimo metu, ir emitento interesus, didelio masto tiesioginė prekyba, kai vykdomi tik
privatūs sandoriai, neturėtų būti laikoma reikšmingu vertybinių popierių platinimu;

(1) OL L 173, 2014 6 12, p. 1.
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(7)

tam tikros valstybės narės leidžia, kiek tai susiję su pirminiu viešu siūlymu, prekiauti prieš prasidedant oficialiai
prekybai reguliuojamoje rinkoje. Tokią prekybą įprasta vadinti išankstine (angl. when issued trading). Todėl, siekiant
taikyti išimtį vertybinių popierių stabilizavimui, turėtų būti galima stabilizavimo laikotarpį pradėti prieš
prasidedant oficialiai prekybai, jeigu įvykdomos tam tikros skaidrumo ir prekybos sąlygos;

(8)

siekiant užtikrinti rinkos vientisumą, stabilizavimo priemones būtina deramai viešai atskleisti. Be to, pranešti
informaciją apie stabilizavimo sandorius būtina, kad kompetentingos institucijos galėtų prižiūrėti stabilizavimo
priemones. Siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, išlaikyti rinkų vientisumą ir atgrasyti nuo piktnaudžiavimo
rinka, taip pat svarbu, kad vykdydamos savo priežiūros veiklą kompetentingos institucijos sužinotų apie visus
stabilizavimo sandorius nepriklausomai nuo to, ar jie vyksta prekybos vietoje, ar už jos ribų. Be to, dera iš anksto
paaiškinti atsakomybės už taikomų informacijos pranešimo ir skaidrumo reikalavimų vykdymą pasidalijimą tarp
emitentų, siūlytojų ar stabilizavimą vykdančių subjektų. Taip padalijant atsakomybę reikėtų atsižvelgti į tai, kas
atitinkamą informaciją turi. Paskirtasis subjektas taip pat privalėtų atsakyti į visus kiekvienos susijusios valstybės
narės kompetentingos institucijos prašymus. Siekiant sudaryti sąlygas visiems investuotojams ar rinkos dalyviams
lengvai susipažinti su informacija, informacijos, atskleistinos prieš prasidedant vertybinių popierių, kuriuos
ketinama stabilizuoti pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 809/2004 (1), pirminiam arba antriniam siūlymui,
teikimo reikalavimais nedaromas poveikis šio reglamento 6 straipsnyje nustatytiems atskleidimo reikalavimams;

(9)

visos investicinės įmonės ir kredito įstaigos, kurios imasi stabilizavimo, turėtų deramai koordinuoti savo veiklą.
Stabilizavimo metu viena investicinė įmonė arba kredito įstaiga turėtų veikti kaip kontaktinis asmuo, teikiantis
informaciją susijusių valstybių narių kompetentingoms institucijoms, vykdančioms reguliavimo veiksmus;

(10)

siekiant stabilizavimo veiksmams suteikti išteklių ir rizikos draudimą, reikėtų leisti vykdyti pagalbinį stabilizavimą
taikant emisijos paskirstymo perviršio galimybes arba „žaliojo bato pasirinkimą“ (angl. greenshoe option). Tačiau
svarbu nustatyti tokio pagalbinio stabilizavimo skaidrumo sąlygas ir vykdymo būdą, įskaitant laikotarpį, kuriuo
jis gali būti vykdomas. Be to, daugiausia dėmesio reikėtų skirti investicinės įmonės arba kredito įstaigos emisijos
paskirstymo perviršio galimybės taikymui stabilizavimo tikslu, kai dėl to atsiranda pozicija, kuriai netaikomas
„žaliojo bato pasirinkimas“;

(11)

siekiant išvengti painiavos, stabilizavimas turėtų būti vykdomas taip, kad būtų atsižvelgta į rinkos sąlygas ir
vertybinių popierių siūlymo kainą. Siekiant kuo labiau sumažinti poveikį rinkai ir deramai atsižvelgiant į susiklos
čiusias rinkos sąlygas reikėtų vykdyti sandorius, kuriais būtų likviduojamos pozicijos, atsiradusios dėl taikomų
stabilizavimo priemonių. Kadangi stabilizavimo tikslas yra palaikyti kainą, vertybinių popierių, įgytų stabilizavimo
pirkimu, pardavimas, įskaitant pardavimą, kuriuo siekiama palengvinti tolesnius stabilizavimo veiksmus, neturėtų
būti laikomas padedančiu palaikyti kainas. Nei pats toks pardavimas, nei paskesnis pirkimas neturėtų būti laikomi
piktnaudžiavimu, nors jiems ir netaikoma Reglamentu (ES) Nr. 596/2014 numatyta išimtis;

(12)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Komisijai pateiktais techninių
reguliavimo standartų projektais;

(13)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis
reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė
Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(14)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos
nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

(1) 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo
bei reklamos skleidimo (OL L 149, 2004 4 30, p. 1).
2
( ) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos
sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
a) tvarkaraštinė atpirkimo programa – atpirkimo programa, kurios laikotarpiu vykdytinos prekybos akcijomis datos ir
parduotinų akcijų kiekis yra nustatyti atpirkimo programos viešo atskleidimo metu;
b) deramas viešas atskleidimas – informacijos paskelbimas tokiu būdu, kad visuomenė galėtų ją greitai gauti ir išsamiai,
teisingai ir laiku įvertinti pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2016/1055 (1) ir, kai įmanoma, naudojant
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/109/EB (2) 21 straipsnyje nurodytą oficialiai nustatytą mechanizmą;
c) siūlytojas – ankstesnis vertybinių popierių savininkas arba jų emitentas;
d) emisijos paskirstymas – vertybinių popierių, kuriuos turi gauti investuotojai, anksčiau pasirašę arba pateikę prašymą
jų įsigyti, kiekio nustatymo procesas arba procesai;
e) pagalbinis stabilizavimas – investicinių įmonių arba kredito įstaigų emisijos paskirstymo perviršio galimybės arba
„žaliojo bato pasirinkimo“ vykdymas vertybinių popierių reikšmingo platinimo metu, vien tik siekiant palengvinti
stabilizavimo veiksmus;
f) emisijos paskirstymo perviršio galimybė – garantavimo arba klientų paieškos sutartyje, pasirašytoje prieš išleidžiant
naują vertybinių popierių emisiją, numatyta sąlyga, pagal kurią leidžiama pasirašyti arba siūlyti pirkti daugiau
vertybinių popierių, nei siūlyta iš pradžių;
g) „žaliojo bato pasirinkimas“ – siūlyme dalyvaujančiai (-ioms) investicinei įmonei (-ėms) arba kredito įstaigai (-oms)
palanki siūlytojo suteikta galimybė padengti emisijos paskirstymo perviršį, kai, pateikus vertybinių popierių siūlymą,
tokioms įmonėms arba įstaigoms tam tikrą laikotarpį leidžiama pirkti ribotą vertybinių popierių kiekį siūlymo kaina.

II SKYRIUS
ATPIRKIMO PROGRAMOS

2 straipsnis
Informacijos atskleidimo ir pranešimo prievolės
1.
Kad galėtų pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, prieš prasidedant
prekybai pagal atpirkimo programą, kurią vykdyti leista pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/30/ES (3)
21 straipsnio 1 dalį, emitentas užtikrina, kad būtų deramai viešai atskleista ši informacija:
a) programos tikslas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 2 dalyje;
(1) 2016 m. birželio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1055, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su techninėmis viešai neatskleistos informacijos tinkamo viešo
atskleidimo ir viešo atskleidimo atidėjimo priemonėmis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 47).
(2) 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais
popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB
(OL L 390, 2004 12 31, p. 38).
(3) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/30/ES dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos
tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų
bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, akcines bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (OL L 315,
2012 11 14, p. 74).
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b) didžiausia programai skirta piniginė suma;
c) didžiausias įsigytinų akcijų kiekis;
d) leidimo vykdyti programą galiojimo laikotarpis (toliau – programos trukmė).
Emitentas užtikrina, kad būtų deramai viešai atskleisti vėlesni programos ir jau pagal pirmą pastraipą paskelbtos
informacijos pakeitimai.

2.
Emitentas naudojasi mechanizmais, kurie sudaro jam sąlygas vykdyti savo informacijos pranešimo kompetentingai
institucijai prievoles ir registruoti kiekvieną su atpirkimo programa susijusį sandorį, įskaitant Reglamento (ES)
Nr. 596/2014 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją. Emitentas kiekvienos prekybos vietos, kurioje leidžiama
prekiauti arba prekiaujama akcijomis, kompetentingai institucijai pateikia tiek išsamią, tiek apibendrintą informaciją apie
visus su atpirkimo programa susijusius sandorius ne vėliau kaip iki septintos kasdieninės biržos prekybos sesijos,
einančios po tokių sandorių įvykdymo dienos, pabaigos. Apibendrintoje formoje nurodomas kiekvienos dienos ir
kiekvienos prekybos vietos bendras kiekis ir kainos svertinis vidurkis.

3.
Emitentas užtikrina, kad 2 dalyje nurodyta informacija apie su atpirkimo programa susijusius sandorius būtų
deramai viešai atskleista ne vėliau kaip iki septintos kasdieninės biržos prekybos sesijos, einančios po tokių sandorių
įvykdymo dienos, pabaigos. Be to, emitentas savo interneto svetainėje skelbia atskleistus sandorius ir sudaro visuomenei
galimybę su ta informacija susipažinti bent penkerius metus nuo deramo viešo atskleidimo datos.

3 straipsnis

Prekybos sąlygos

1.
Su atpirkimo programomis susijusiems sandoriams Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 1 dalies išimtis
taikoma tada, kai jie atitinka šias sąlygas:
a) emitentas įsigyja akcijas prekybos vietoje, kurioje leidžiama prekiauti arba prekiaujama akcijomis;
b) kai prekybos vietoje akcijomis yra prekiaujama nuolat, pavedimai yra pateikiami ne per aukcioną, o pavedimai,
pateikti prieš prasidedant aukcionui, vykstant aukcionui negali būti keičiami;
c) kai akcijomis prekiaujama tik prekybos vietose per aukcionus, emitentas pateikia ir keičia pavedimus vykstant
aukcionui, jeigu kiti rinkos dalyviai turi pakankamai laiko į juos reaguoti.
2.
Kad galėtų pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, vykdydami
sandorius pagal atpirkimo programą emitentai perka akcijas už kainą, kuri neviršija aukštesniosios iš šių kainų:
paskutinės nepriklausomos prekybos kainos ir aukščiausios dabartinės nepriklausomo pasiūlymo kainos prekybos
vietoje, kur įsigyjamos akcijos, įskaitant ir tuos atvejus, kai akcijomis prekiaujama skirtingose prekybos vietose.

3.
Kad galėtų pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, vykdydami
sandorius pagal atpirkimo programą emitentai per vieną prekybos dieną įsigyja ne daugiau kaip 25 % vidutinio akcijų
dienos kiekio prekybos vietoje, kur įsigyjamos akcijos.

Taikant pirmą pastraipą, vidutinis dienos kiekis apskaičiuojamas pagal vidutinį akcijų dienos kiekį, parduotą per vieną iš
šių laikotarpių:
a) per mėnesį, einantį prieš atskleidimo, privalomo pagal 2 straipsnio 1 dalį, mėnesį; toks fiksuotas kiekis yra
nurodomas atpirkimo programoje ir taikomas tos programos trukmę;
b) per 20 prekybos dienų, einančių prieš įsigijimo datą, kai programoje to kiekio nuorodos nėra.
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4 straipsnis
Prekybos apribojimai
1.
Kad galėtų pasinaudoti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi, emitentas visą
atpirkimo programos trukmę negali vykdyti šios veiklos:
a) parduoti nuosavų akcijų;
b) prekiauti draudimo laikotarpiu, nurodytu Reglamento (ES) Nr. 596/2014 19 straipsnio 11 dalyje;
c) prekiauti, jeigu emitentas yra nusprendęs atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą pagal Reglamento
(ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 arba 5 dalį.
2.

1 dalis netaikoma, jei:

a) emitentas vykdo tvarkaraštinę atpirkimo programą arba
b) atpirkimo programą administruoja investicinė įmonė arba kredito įstaiga, priimanti sprendimus dėl emitento akcijų
pirkimo laiko nepriklausomai nuo emitento.
3.
1 dalies a punktas netaikomas, jeigu emitentas yra investicinė įmonė arba kredito įstaiga, kuri yra nustačiusi,
įgyvendinusi ir palaikanti deramą ir veiksmingą vidaus tvarką ir procedūras, kurias prižiūri kompetentinga institucija ir
kuriomis siekiama asmenims, turintiems prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios
su emitentu, neleisti neteisėtai jos atskleisti asmenims, atsakingiems už bet kokį sprendimą, susijusį su prekyba
nuosavomis akcijomis, kai nuosavomis akcijomis prekiaujama remiantis tokiu sprendimu.
4.
1 dalies b ir c punktai netaikomi, jeigu emitentas yra investicinė įmonė arba kredito įstaiga, kuri yra nustačiusi,
įgyvendinusi ir palaikanti deramą ir veiksmingą vidaus tvarką ir procedūras, kurias prižiūri kompetentinga institucija ir
kuriomis siekiama asmenims, turintiems prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios
su emitentu, įskaitant įsigijimo sprendimus pagal atpirkimo programą, neleisti neteisėtai jos atskleisti asmenims,
atsakingiems už prekybą nuosavomis akcijomis klientų vardu, kai nuosavomis akcijomis prekiaujama tų klientų vardu.

III SKYRIUS
STABILIZAVIMO PRIEMONĖS

5 straipsnis
Stabilizavimo laikotarpio sąlygos
1.
Akcijų ir kitų akcijoms lygiaverčių vertybinių popierių atžvilgiu Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio
4 dalies a punkte nurodytas ribotas laikas (toliau – stabilizavimo laikotarpis):
a) reikšmingo platinimo, vykdomo viešai paskelbiant pirminį siūlymą, atveju prasideda vertybinių popierių prekybos
susijusioje prekybos vietoje pirmą dieną ir baigiasi ne vėliau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo jo pradžios;
b) reikšmingo platinimo, vykdomo paskelbiant antrinį siūlymą, atveju prasideda vertybinių popierių galutinės kainos
deramo viešo atskleidimo dieną ir baigiasi ne vėliau kaip praėjus 30 kalendorinių dienų nuo emisijos paskirstymo.
2.
Taikant 1 dalies a punktą, kai pirminis siūlymas viešai paskelbiamas valstybėje narėje, kurioje leidžiama prekiauti
prieš prasidedant prekybai prekybos vietoje, stabilizavimo laikotarpis prasideda vertybinių popierių galutinės kainos
deramo viešo atskleidimo dieną ir trunka ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo pradžios. Tokia prekyba vykdoma
laikantis prekybos vietoje, kurioje turi būti leidžiama prekiauti vertybiniais popieriais, taikomų taisyklių, įskaitant visas
viešo atskleidimo ir pranešimo apie prekybos rezultatus taisykles.
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3.
Obligacijų ir kitokios formos skolos vertybinių popierių, įskaitant skolos vertybinius popierius, konvertuojamus
arba keičiamus į akcijas arba į kitus akcijoms lygiaverčius vertybinius popierius, atžvilgiu stabilizavimo laikotarpis
prasideda vertybinių popierių siūlymo sąlygų deramo viešo atskleidimo dieną ir baigiasi arba ne vėliau kaip praėjus
30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią priemonių emitentas gavo emisijos įplaukas, arba ne vėliau kaip praėjus
60 kalendorinių dienų nuo vertybinių popierių emisijos paskirstymo, priklausomai nuo to, kas atsitinka anksčiau.

6 straipsnis

Informacijos atskleidimo ir pranešimo prievolės

1.
Prieš prasidedant pirminiam arba antriniam vertybinių popierių siūlymui pagal 5 dalį paskirtas asmuo užtikrina,
kad deramai viešai atskleista būtų ši informacija:
a) teiginys, kad stabilizavimas nebūtinai bus vykdomas ir kad jis gali būti nutrauktas bet kuriuo metu;
b) teiginys, kad stabilizavimo sandorių tikslas yra stabilizavimo laikotarpiu palaikyti vertybinių popierių rinkos kainą;
c) stabilizavimo laikotarpio, per kurį gali vykti stabilizavimas, pradžia ir pabaiga;
d) stabilizavimą vykdančio subjekto pavadinimas, išskyrus atvejus, kai jis atskleidimo metu nėra žinomas; pastaruoju
atveju jis yra deramai viešai atskleidžiamas prieš prasidedant stabilizavimui;
e) emisijos paskirstymo perviršio galimybės arba „žaliojo bato pasirinkimo“ buvimas ir didžiausias vertybinių popierių,
kuriems taikoma ta galimybė ar pasirinkimas, kiekis, laikotarpis, kurį gali būti vykdomas „žaliojo bato pasirinkimas“,
ir visos emisijos paskirstymo perviršio galimybės panaudojimo arba „žaliojo bato pasirinkimo“ vykdymo sąlygos;
f) vieta, kurioje gali būti vykdomas stabilizavimas, įskaitant atitinkamais atvejais prekybos vietos (-ų) pavadinimą (-us).
2.
Stabilizavimo laikotarpiu pagal 5 dalį paskirti asmenys užtikrina visų stabilizavimo sandorių informacijos deramą
viešą atskleidimą ne vėliau kaip iki septintos kasdieninės biržos prekybos sesijos, einančios po tokių sandorių įvykdymo
dienos, pabaigos.

3.
Per vieną savaitę nuo stabilizavimo laikotarpio pabaigos pagal 5 dalį paskirtas asmuo užtikrina, kad būtų deramai
viešai atskleista ši informacija:
a) ar stabilizavimas buvo vykdomas, ar ne;
b) data, kurią stabilizavimas pradėtas;
c) data, kurią stabilizavimas vykdytas paskutinį kartą;
d) kainų ribos, kuriose vykdytas stabilizavimas, kiekvieną dieną, kurią vykdyti stabilizavimo sandoriai;
e) kai yra, prekybos vieta (-os), kurioje (-se) vykdyti stabilizavimo sandoriai.
4.
Siekdami įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 596/2014 5 straipsnio 5 dalyje nustatytą pranešimo reikalavimą, stabili
zavimą vykdantys subjektai, veikdami emitento arba siūlytojo arba savo vardu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos
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reglamento (ES) Nr. 600/2014 (1) 25 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis registruoja kiekvieną stabilizavimo
pavedimą arba sandorį, susijusį su vertybiniais popieriais ir susijusiomis priemonėmis. Stabilizavimą vykdantys subjektai,
veikdami emitento arba siūlytojo arba savo vardu, apie visus įvykdytus stabilizavimo sandorius, susijusius su vertybiniais
popieriais ir susijusiomis priemonėmis, praneša:
a) kiekvienos prekybos vietos, kurioje leidžiama prekiauti arba prekiaujama vertybiniais popieriais stabilizavimo tikslu,
kompetentingai institucijai;
b) kiekvienos prekybos vietos, kurioje vykdomi susijusių priemonių sandoriai vertybinių popierių stabilizavimo tikslu,
kompetentingai institucijai.
5.
Emitentas, siūlytojas ir visi stabilizavimą vykdantys subjektai, taip pat jų vardu veikiantys asmenys iš savo tarpo
paskiria vieną kontaktinį asmenį:
a) 1, 2 ir 3 dalyse nurodytiems viešo atskleidimo reikalavimams vykdyti ir
b) visiems 4 dalyje nurodytiems kompetentingų institucijų prašymams tvarkyti.

7 straipsnis
Kainų sąlygos
1.
Jeigu pateiktas akcijų arba kitų akcijoms lygiaverčių vertybinių popierių siūlymas, vertybinių popierių stabili
zavimas jokiomis aplinkybėmis nevykdomas aukštesne negu siūlymo kaina.
2.
Jeigu pateiktas skolos vertybinių popierių, konvertuojamų arba keičiamų į akcijas arba į kitus akcijoms lygiaverčius
vertybinius popierius, siūlymas, tų skolos priemonių stabilizavimas jokiomis aplinkybėmis nevykdomas aukštesne negu
tų priemonių rinkos kaina, kuri galioja galutinių naujojo siūlymo sąlygų viešo atskleidimo metu.

8 straipsnis
Pagalbinio stabilizavimo sąlygos
Pagalbinis stabilizavimas vykdomas vadovaujantis 6 ir 7 straipsniais ir atitinka šias sąlygas:
a) vertybinių popierių emisija gali būti paskirstoma su perviršiu tik pasirašymo laikotarpiu ir siūlymo kaina;
b) pozicija, atsiradusi investicinei įmonei arba kredito įstaigai, kuriai netaikomas „žaliojo bato pasirinkimas“,
pasinaudojus emisijos paskirstymo perviršio galimybe, neviršija 5 % pradinio siūlymo;
c) „žaliojo bato pasirinkimą“ tokio pasirinkimo naudos gavėjas vykdo tik tuo atveju, jei vertybinių popierių emisija
paskirstyta su perviršiu;
d) „žaliojo bato pasirinkimas“ neviršija 15 % pradinio siūlymo;
e) „žaliojo bato pasirinkimo“ vykdymo laikotarpis sutampa su stabilizavimo laikotarpiu pagal 5 straipsnį;
f) „žaliojo bato pasirinkimo“ vykdymo faktas nedelsiant viešai atskleidžiamas, pateikiant visą išsamią informaciją,
įskaitant visų pirma pasirinkimo vykdymo datą ir susijusių vertybinių popierių kiekį bei pobūdį.
(1) 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

2016 6 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/41

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. kovo 8 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1053
2016 m. birželio 28 d.
kuriuo dėl tipinių kainų nustatymo paukštienos, kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuose iš
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnio b punktą,
atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2014, kuriuo
nustatoma prekybos tvarka, taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus, ir
panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1216/2009 ir (EB) Nr. 614/2009 (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalies a punktą,
kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (3) nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo
taisyklės ir paukštienos bei kiaušinių sektorių ir kiaušinių albumino tipinės kainos;

(2)

iš reguliarios duomenų, pagal kuriuos nustatomos paukštienos bei kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių
albumino tipinės kainos, kontrolės matyti, kad reikia pakeisti kai kurių produktų importo tipines kainas, atsi
žvelgiant į kainų svyravimą pagal produktų kilmę;

(3)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1484/95 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų taikoma kuo greičiau po atnaujintų duomenų pateikimo, šis reglamentas
turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis
direktorius

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) OL L 150, 2014 5 20, p. 1.
(3) 1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1484/95, nustatantis išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo
taisykles ir papildomus importo muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinantis Reglamentą
Nr. 163/67/EEB (OL L 145, 1995 6 29, p. 47).
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PRIEDAS
„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina
(EUR/100 kg)

3 straipsnyje
nurodytas
užstatas
(EUR/100 kg)

Kilmės šalis (1)

0207 12 10

Užšaldytos viščiukų skerdenėlės, pateiktos kaip
„70 % viščiukai“

122,1

0

AR

0207 12 90

Užšaldytos viščiukų skerdenėlės, pateiktos kaip
„65 % viščiukai“

136,1
162,5

0
0

AR
BR

0207 14 10

Užšaldytos vištų ar gaidžių skerdenėlių dalys be
kaulų

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

8
41
6
23

AR
BR
CL
TH

0207 27 10

Užšaldytos kalakutų skerdenėlių dalys be kaulų

341,3
308,1

0
0

BR
CL

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

390,3

0

AR

1602 32 11

Nevirti ir nekepti gaminiai iš vištų ar gaidžių

189,5

30

BR

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų no
menklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, su
sijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1054
2016 m. birželio 29 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo
importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos
siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims
(t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas, ir Tarybos įgyvendinimo reglamentas
(ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos
Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų
pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo
kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš
Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį ir 24 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Taryba Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (3) į Sąjungą importuojamiems Kinijos Liaudies
Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš
kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y. elementams) nustatė galutinį antidempingo muitą.

(2)

Taryba Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (4) į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš
KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y.
elementams) taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą.

(3)

Bendrovė „Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd“ (toliau – susijusi bendrovė), kurios papildomas TARIC
kodas B872 ir kuriai taikomas 41,3 % individualus antidempingo muitas ir 6,4 % individualus kompensacinis
muitas, Komisijai pranešė, kad jos pavadinimas pakeistas į „GCL System Integration Technology Co., Ltd.“.

(4)

2014 m. susijusiai bendrovei buvo paskelbtas bankrotas. 2015 m. vasario mėn. susijusią bendrovę įsigijo
bendrovė „Jiangsu GCL Energy Co., Ltd“, priklausanti bendrovių grupei, kurių papildomas TARIC kodas B850.

(5)

Susijusi bendrovė tvirtino, kad pavadinimo pakeitimas neturi įtakos jos teisei toliau naudotis jai taikyta
individualia antidempingo muito norma ir individualia kompensacinio muito norma.

(6)

Tačiau po įsigijimo susijusi bendrovė ne tik pakeitė pavadinimą į „GCL System Integration Technology Co., Ltd.“,
bet ir tapo bendrovių grupės, kurių papildomas TARIC kodas B850 (5), dalimi.

(7)

Tiek susijusiai bendrovei, tiek 4 konstatuojamojoje dalyje minėtai bendrovių grupei taikomas 41,3 % individualus
antidempingo muitas ir 6,4 % individualus kompensacinis muitas. Todėl Komisija nusprendė, kad pavadinimo
pakeitimas neturi jokios įtakos Įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 1238/2013 ir (ES) Nr. 1239/2013 nustatytoms
išvadoms.

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

OL L 343, 2009 12 22, p. 51.
OL L 188, 2009 7 18, p. 93.
OL L 325, 2013 12 5, p. 1.
OL L 325, 2013 12 5, p. 66.
Būtent: „Konca Solar Cell Co. Ltd.“, „Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd“, „Jiangsu GCL Silicon Material Technology
Development Co. Ltd“, „Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd“, „GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited“,
„GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd“, „GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED“, „GCL Solar System (Suzhou)
Limited“.
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(8)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims pranešė apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ji ketina
iš dalies keisti Įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 1238/2013 ir (ES) Nr. 1239/2013. Toms šalims buvo suteiktas
laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio faktų atskleidimo. Nė viena šalis pastabų nepateikė.

(9)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį
įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 I priedas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 I priedas yra iš
dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1238/2013 I priedas ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1239/2013 I priedas iš
dalies keičiami taip:
1) papildomo TARIC kodo B850 įrašas pakeičiamas taip:
„GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL Solar System (Suzhou) Limited
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

B850“

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2) Papildomo TARIC kodo B872 įrašas pakeičiamas taip:
„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1055
2016 m. birželio 29 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai
įgyvendinimo standartai, susiję su techninėmis viešai neatskleistos informacijos tinkamo viešo
atskleidimo ir viešo atskleidimo atidėjimo priemonėmis
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnau
džiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (1), ypač į jo 17 straipsnio 10 dalį,

kadangi:

(1)

dėl investuotojų apsaugos emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai įpareigoti veiksmingai ir laiku
viešai atskleisti viešai neatskleistą informaciją. Siekiant Sąjungos lygmeniu užtikrinti vienodas investuotojų
galimybes susipažinti su viešai neatskleista informacija, ši informacija turėtų būti viešai atskleidžiama nemokamai,
tuo pačiu metu ir kuo skubiau visų kategorijų investuotojams visoje Sąjungoje, be to, ji turėtų būti perduota
žiniasklaidai, kuri užtikrina veiksmingą jos sklaidą visuomenei;

(2)

kai apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai jau vykdo lygiaverčius viešai neatskleistos informacijos atskleidimo
reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 (2) ir kai jie įpareigoti viešai
atskleisti tą pačią informaciją ir pagal tą reglamentą, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 596/2014, šiuo reglamentu
nustatytos prievolės turėtų būti laikomos įvykdytomis, jeigu informacija Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 tikslais
yra atskleidžiama naudojant viešai neatskleistos informacijos atskleidimo platformą su sąlyga, kad viešai
neatskleista informacija yra perduodama atitinkamai žiniasklaidos priemonei;

(3)

svarbu techninėmis viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimo priemonėmis leisti tvarkyti pagrindinę
viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimo proceso informaciją, kad emitentai ir apyvartinių taršos
leidimų rinkos dalyviai galėtų įvykdyti savo prievolę informuoti kompetentingas institucijas;

(4)

kompetentingai institucijai saugiomis elektroninėmis priemonėmis, kurias ji yra nurodžiusi, turėtų būti pateiktas
raštiškas pranešimas apie viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimą ir prireikus paaiškinimas, kaip
įvykdytos visos taikytinos atidėjimo sąlygos, tuo užtikrinant informacijos turinio vientisumą ir konfidencialumą,
taip pat perdavimo spartą;

(5)

siekiant sudaryti sąlygas kompetentingai institucijai nustatyti atitinkamus emitento arba apyvartinių taršos leidimų
rinkos dalyvio darbuotojus, susijusius su viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimu, pranešime apie
atidėjimą turėtų būti nurodytos pranešimą parengusio darbuotojo ir sprendimą atidėti viešai neatskleistos
informacijos atskleidimą priėmusio (-ų) darbuotojo (-ų) tapatybės. Taip pat tame pranešime reikėtų nurodyti
atidėjimo trukmę, kad kompetentingos institucijos galėtų įvertinti, ar su atidėjimu susijusios sąlygos, nurodytos
Reglamente (ES) Nr. 596/2014, yra įvykdytos;

(6)

emitentas, kuris yra kredito arba finansų įstaiga, siekdamas užtikrinti finansų sistemos stabilumą, turėtų raštu
informuoti kompetentingą instituciją apie ketinimą atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą. Atsi
žvelgiant į tokios informacijos jautrumą ir poreikį užtikrinti kuo didžiausią jos turinio konfidencialumą, tuo
tikslu turėtų būti laikomasi atitinkamų saugumo standartų;

(1) OL L 173, 2014 6 12, p. 1.
(2) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir
skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).
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(7)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais
techninių įgyvendinimo standartų projektais;

(8)

siekdama atsižvelgti į tai, jog Reglamente (ES) Nr. 1227/2011 pateiktos informacijos atskleidimo nuostatos yra
pakankamos užtikrinti, kad apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai viešai, veiksmingai ir laiku, kaip
reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 2 dalį, atskleistų viešai neatskleistą informaciją,
2016 m. gegužės 25 d. Komisija pranešė EVPRI apie ketinimą patvirtinti techninio įgyvendinimo standarto
projektą su pakeitimais. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1348/2014 (1) apyvartinių taršos
leidimų rinkos dalyviai jau įpareigoti pasirūpinti sklaidos kanalais, skirtais interneto svetainėje atskleidžiamai
informacijai veiksmingai ir laiku paviešinti. 2016 m. birželio 16 d. oficialioje nuomonėje EVPRI patvirtino savo
pirminę poziciją ir iš naujo nepateikė techninio įgyvendinimo standarto, iš dalies pakeisto pagal Komisijos
siūlytus pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos atskleidimo reikalavimų apyvartinių taršos leidimų rinkos
dalyviams pagal Reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 gali pakakti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 596/2014
17 straipsnio 2 dalies reikalavimų, techninio įgyvendinimo standarto projektas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad
būtų išvengta ataskaitų teikimo reikalavimų dubliavimosi;

(9)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis
reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių rinkų suinteresuotųjų subjektų
grupė pateiktų savo nuomonę (2);

(10)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkų veikimą, šis reglamentas turi įsigalioti kuo skubiau, o juo nustatytos
nuostatos turi būti taikomos nuo tos pačios datos kaip Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame reglamente vartojamo termino apibrėžtis:
elektroninės priemonės – elektroninė duomenų apdorojimo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą), laikymo ir perdavimo
laidais, radijo bangomis, taip pat naudojant optines technologijas arba bet kokias kitas elektromagnetines priemones,
įranga.

II SKYRIUS
TECHNINĖS VIEŠAI NEATSKLEISTOS INFORMACIJOS TINKAMO VIEŠO ATSKLEIDIMO PRIEMONĖS

2 straipsnis
Viešai neatskleistos informacijos atskleidimo priemonės
1.
Emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai viešai neatskleistą informaciją atskleidžia, naudodamiesi
techninėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinama, kad:
a) viešai neatskleista informacija būtų skleidžiama:
i)

kuo platesnei visuomenei be jokios diskriminacijos;

(1) 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 2 ir 6 dalys
(OL L 363, 2014 12 18, p. 121).
2
( ) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos
sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
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ii) nemokamai;
iii) tuo pačiu metu visoje Sąjungoje;
b) siekiant užtikrinti veiksmingą viešai neatskleistos informacijos sklaidą, ši informacija tiesiogiai arba per trečiąją šalį
būtų perduota žiniasklaidos priemonei, kuria visuomenė pagrįstai pasikliauja. Tas pranešimas perduodamas elektro
ninėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamas informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas perdavimo
metu, ir jame aiškiai nurodoma:
i)

kad pateikiama informacija yra viešai neatskleista informacija;

ii) emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio tapatybė, t. y. nesutrumpintas juridinis pavadinimas;
iii) pranešimą parengusio darbuotojo tapatybė, t. y. vardas, pavardė, pareigos emitento arba apyvartinių taršos
leidimų rinkos dalyvio įstaigoje;
iv) viešai neatskleistos informacijos dalykas;
v) perdavimo žiniasklaidai data ir laikas.
Emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai užtikrina informacijos išsamumą, vientisumą ir konfidencialumą,
nedelsiant pašalindami bet kokį viešai neatskleistos informacijos perdavimo pažeidimą arba iškraipymą.
2.
Apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai, privalantys atskleisti viešai neatskleistą informaciją pagal Reglamento
(ES) Nr. 1227/2011 4 straipsnį, gali naudotis techninėmis priemonėmis, pagal tą reglamentą nustatytomis viešai
neatskleistai informacijai atskleisti pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 2 dalį, jeigu privaloma atskleisti
viešai neatskleista informacija iš esmės yra tokio paties turinio, o atskleidimui naudojamomis techninėmis priemonėmis
užtikrinamas viešai neatskleistos informacijos perdavimas atitinkamai žiniasklaidos priemonei.

3 straipsnis
Viešai neatskleistos informacijos skelbimas interneto svetainėje
Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 1 ir 9 dalyse nurodytos interneto svetainės atitinka šiuos reikalavimus:
a) jose be jokios diskriminacijos ir nemokamai naudotojams suteikiama galimybė susipažinti su viešai neatskleista
informacija;
b) jose naudotojams sudarytos galimybės rasti viešai neatskleistą informaciją lengvai atpažįstamame interneto svetainės
skirsnyje;
c) užtikrinama, kad tose interneto svetainėse būtų nurodyta viešai neatskleistos informacijos atskleidimo data ir laikas,
be to, ta informacija būtų išdėstyta chronologine tvarka.
III SKYRIUS
TECHNINĖS VIEŠAI NEATSKLEISTOS INFORMACIJOS VIEŠO ATSKLEIDIMO ATIDĖJIMO PRIEMONĖS

4 straipsnis
Pranešimas apie viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimą ir raštiškas paaiškinimas
1.
Siekdami atidėti viešai neatskleistos informacijos viešą atskleidimą pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014
17 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai naudojasi techninėmis
priemonėmis, kuriomis užtikrinamas toliau nurodytos informacijos prieinamumas, suprantamumas ir tvarkymas
patvariojoje laikmenoje:
a) datų ir laiko, kai:
i)

emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio informacija tapo viešai neatskleista informacija;
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ii) priimtas sprendimas atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;
iii) emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis, tikėtina, atskleis viešai neatskleistą informaciją;
b) tapatybės emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio darbuotojų, atsakingų už:
i)

sprendimo atidėti atskleidimą ir sprendimo dėl atidėjimo pradžios ir tikėtinos pabaigos priėmimą;

ii) atidėjimo sąlygų laikymosi nuolatinio stebėjimo užtikrinimą;
iii) sprendimo viešai atskleisti viešai neatskleistą informaciją priėmimą;
iv) prašomos informacijos apie atidėjimą ir raštiško paaiškinimo pateikimą kompetentingai institucijai;
(c) Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų pradinio įvykdymo įrodymų ir bet kokių to
įvykdymo pokyčių atidėjimo laikotarpiu, įskaitant:
i) informacijos apsaugos priemones, nustatytas organizacijos viduje bei trečiųjų šalių atžvilgiu ir kuriomis
užkertamas kelias susipažinti su viešai neatskleista informacija asmenims, išskyrus tuos asmenis, kuriems tos
informacijos reikia atliekant savo darbą, profesinę veiklą ar pareigas emitento ar apyvartinių taršos leidimų rinkos
dalyvio įstaigoje;
ii) nustatytas priemones atitinkamai viešai neatskleistai informacijai atskleisti, kai tik konfidencialumas nebeužtik
rinamas.
2.
Emitentai ir apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviai kompetentingos institucijos nurodytomis elektroninėmis
priemonėmis raštišku pranešimu informuoja kompetentingą instituciją apie viešai neatskleistos informacijos atskleidimo
atidėjimą ir pateikia visus raštiškus tokio atidėjimo paaiškinimus per paskirtąjį kontaktinį asmenį, kuris dirba kompeten
tingoje institucijoje arba yra jos paskirtas.
Kompetentingos institucijos savo interneto svetainėje paskelbia paskirtąjį kontaktinį asmenį, dirbantį kompetentingoje
institucijoje arba jos paskirtą, ir pirmoje pastraipoje nurodytas elektronines priemones. Tomis elektroninėmis
priemonėmis užtikrinama, kad perduodant informaciją būtų išlaikytas jos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas.
3.
2 dalyje nurodytomis elektroninėmis priemonėmis užtikrinama, kad raštiškame pranešime apie viešai neatskleistos
informacijos atskleidimo atidėjimą būtų nurodyta ši informacija:
a) emitento arba apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvio tapatybė, t. y. nesutrumpintas juridinis pavadinimas;
b) pranešimą parengusio darbuotojo tapatybė, t. y. vardas, pavardė, pareigos emitento arba apyvartinių taršos leidimų
rinkos dalyvio įstaigoje;
c) pranešimą parengusio darbuotojo kontaktiniai duomenys, t. y. darbo e. pašto adresas ir telefono numeris;
d) viešai atskleistos viešai neatskleistos informacijos, kurios atskleidimas buvo atidėtas, nuoroda, t. y. atskleidimo
pareiškimo pavadinimas; nuorodos numeris, kai viešai neatskleistos informacijos sklaidos sistema tokį numerį
priskiria; viešai neatskleistos informacijos viešo atskleidimo data ir laikas;
e) sprendimo atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą data ir laikas;
f) visų asmenų, atsakingų už sprendimą atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, tapatybės.
4.
Kai raštiškas viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimo paaiškinimas pateikiamas tik kompetentingos
institucijos prašymu pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, šio straipsnio 2 dalyje
nurodytomis elektroninėmis priemonėmis užtikrinama, kad raštiškame paaiškinime būtų nurodyta šio straipsnio 3 dalyje
nurodyta informacija.

5 straipsnis
Pranešimas apie ketinimą atidėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą
1.
Siekdamas pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 17 straipsnio 5 dalį atidėti viešai neatskleistos informacijos viešą
atskleidimą, emitentas, kuris yra kredito arba finansų įstaiga, kompetentingai institucijai per paskirtąjį kontaktinį asmenį,
dirbantį kompetentingoje institucijoje arba jos paskirtą, pateikia raštišką pranešimą apie savo ketinimą atidėti viešai
neatskleistos informacijos atskleidimą, kad išlaikytų finansų sistemos stabilumą, užtikrindamas informacijos išsamumą,
vientisumą ir konfidencialumą.
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Kai emitentas perduoda pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą elektroniniu būdu, jis tam naudoja šio reglamento
4 straipsnio 2 dalyje nurodytas elektronines priemones.
2.
Kompetentinga institucija emitentui raštu praneša savo sprendimą leisti arba neleisti atidėti viešai neatskleistos
informacijos atskleidimą, priimtą remiantis pagal 1 dalį pateikta informacija, užtikrindama informacijos išsamumą,
vientisumą ir konfidencialumą.
3.
Emitentas naudojasi tomis pačiomis techninėmis priemonėmis, naudotomis kompetentingai institucijai pateikiant
1 dalyje nurodytą pranešimą, kad informuotų kompetentingą instituciją apie visą naują informaciją, dėl kurios gali būtų
keičiamas kompetentingos institucijos sprendimas, susijęs su viešai neatskleistos informacijos atskleidimo atidėjimu.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1056
2016 m. birželio 29 d.
kuriuo dėl veikliosios medžiagos glifosato 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 panaikinantis 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)

veikliosios medžiagos glifosato patvirtinimas nustos galioti 2016 m. birželio 30 d. Paraiška dėl į Tarybos
direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą įtrauktos cheminės medžiagos įrašo galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1141/2010 (4) 4 straipsnį;

(3)

atsižvelgiant į tai, kad cheminės medžiagos vertinimas ir sprendimas dėl patvirtinimo galiojimo atnaujinimo buvo
atidėti dėl nuo pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, veikliosios medžiagos patvirtinimas greičiausiai nustos
galioti anksčiau negu bus priimtas sprendimas dėl jo galiojimo atnaujinimo;

(4)

atsižvelgdama į Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros išvadas dėl glifosato kancerogeninio poveikio, Komisija
2015 m. balandžio 29 d. įgaliojo Europos maisto saugos tarnybą (toliau – Tarnyba) peržiūrėti pagrindinę
informaciją ir įtraukti šias išvadas į savo išvadą. Atliekant vertinimo procedūrą pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1107/2009 Tarnyba padarė išvadą, kad mažai tikėtina, jog glifosatas gali kelti žmonėms kancerogeninį
pavojų, ir kad turimų įrodymų nepakanka, kad glifosatas būtų priskirtas prie kancerogeniškų medžiagų pagal
suderintą Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (5) klasifikaciją. Tačiau, atsižvelgdama į tai, Tarnyba priminė, kad jos
pasiūlymai dėl klasifikavimo atliekant vertinimo procedūrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 nėra oficialūs
pasiūlymai dėl suderintos klasifikacijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

(5)

2015 m. liepos 22 d. (6) valstybė narė ataskaitos rengėja nurodė ketinanti pateikti dokumentų rinkinį dėl
suderintos glifosato klasifikacijos, įskaitant kancerogeniškumo pavojingumo klasę, pagal Reglamento (EB)
Nr. 1272/2008 37 straipsnį. 2016 m. kovo 17 d. valstybė narė ataskaitos rengėja šį dokumentų rinkinį pateikė
Europos cheminių medžiagų agentūrai, kuri turi pateikti savo nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008
37 straipsnio 4 dalį;

(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) 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).
(4) 2010 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2010, kuriuo nustatomi antrosios grupės veikliųjų medžiagų įrašų Tarybos
direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo tvarka ir tų medžiagų sąrašas (OL L 322, 2010 12 8, p. 10).
(5) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifi
kavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
(6) ECHA ketinimų registras. Adresas internete: http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions.
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(6)

Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros išvados ir Tarnybos klasifikavimo, atsižvelgiant į glifosato kancerogeninį
poveikį, pasiūlymas skiriasi. Be to, procedūra dėl suderinto glifosato klasifikavimo jau buvo pradėta. 2016 m.
gegužės 18 ir 19 d. diskusijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniame komitete parodė, kad konkrečiu
glifosato atveju kelios valstybės narės, veikdamos kaip rizikos valdytojai, manė, kad prieš priimant sprendimą dėl
patvirtinimo atnaujinimo tikslinga gauti Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto
nuomonę dėl suderinto klasifikavimo, atsižvelgiant į glifosato kancerogeniškumą, nes tokia nuomonė galėtų būti
svarbi patvirtinimui, pagrįstam Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytais kriterijais;

(7)

atsižvelgiant į tai, kiek reikia laiko norint įvertinti dokumentų rinkinį dėl suderintos klasifikacijos, būtina pratęsti
veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimą iki 6 mėnesių nuo tos dienos, kai Komisija gaus Europos cheminių
medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto nuomonę, tačiau ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d. Kai
Komisija gaus Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto nuomonę, praneš gavimo dieną
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

(8)

atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 17 straipsnio pirmos pastraipos tikslą, tuo atveju, jei, gavusi
Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto nuomonę, Komisija priims reglamentą, kuriuo
nustatoma, kad glifosato patvirtinimo galiojimas neatnaujinamas, nes nėra paisoma patvirtinimo kriterijų, kaip
patvirtinimo galiojimo pabaigos datą nustatys reglamento, kuriuo nustatoma, kad glifosato patvirtinimo
galiojimas neatnaujinamas, įsigaliojimo datą, net jei ši data yra ankstesnė už patvirtinimo galiojimo pabaigos datą;

(9)

atsižvelgdama į ankstesnėse konstatuojamosiose dalyse aprašytą glifosato patvirtinimo galiojimo pratęsimą ir
Tarnybos nustatytas koformulianto polietoksiluoto lajaus amino (CAS Nr. 61791-26-2) naudojimo augalų
apsaugos produktuose, kurių sudėtyje yra glifosato, problemas, Komisija kuo greičiau pradės glifosato
patvirtinimo peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 21 straipsnį;

(10)

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

(11)

atsižvelgiant į tai, kad dabartinis glifosato patvirtinimas nustoja galioti 2016 m. birželio 30 d., šis reglamentas
turėtų įsigalioti kuo greičiau;

(12)

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas nepateikė nuomonės iki Komiteto pirmininko nustatyto
termino. Buvo nuspręsta, kad reikia įgyvendinimo akto, taigi pirmininkas pateikė jo projektą toliau svarstyti
apeliaciniame komitete. Apeliacinis komitetas nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimas
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalies glifosatui skirto 25 įrašo šeštoje skiltyje „Patvirtinimo
galiojimo pabaiga“ žodžiai „2016 m. birželio 30 d.“ pakeičiami žodžiais „6 mėnesiai nuo tos dienos, kai Komisija gauna
Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto nuomonę, arba 2017 m. gruodžio 31 d., nelygu,
kuri iš šių datų ankstesnė“.

2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

2016 6 30

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 173/55

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1057
2016 m. birželio 29 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 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo
nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72,
(EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos
išsamios 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
įsigalioti 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 2016 m. birželio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis
direktorius

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(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

0702 00 00

MA

135,4

ZZ

135,4

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

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

1

TR

138,7

ZZ

138,7

AR

160,3

CL

198,5

MA

174,9

UY

142,5

ZA

175,1

ZZ

170,3

AR

118,3

BR

102,8

CL

128,2

CN

133,6

NZ

144,7

UY

71,6

ZA

106,7

ZZ

115,1

TR

224,4

ZZ

224,4

TR

347,0

ZZ

347,0

TR

124,7

ZZ

124,7

TR

148,6

ZZ

148,6

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta 2012 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1106/2012, kuriuo dėl šalių ir teritorijų no
menklatūros atnaujinimo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, su
sijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis (OL L 328, 2012 11 28, p. 7). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1058
2016 m. birželio 29 d.
kuriuo nutraukiamas nugriebto pieno miltelių supirkimo taikant valstybės intervenciją konkursas,
paskelbtas Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės
ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (1), ypač
į jo 3 straipsnio 6 dalį,
kadangi:
(1)

kai buvo viršyta Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta nugriebto pieno miltelių
supirkimo fiksuota kaina taikant valstybės intervenciją 218 000 tonų kiekio riba, Komisijos įgyvendinimo
reglamentu (ES) 2016/826 (2) paskelbtas nugriebto pieno miltelių supirkimo konkursas;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, iš dalies pakeista Tarybos reglamentu (ES)
2016/1042 (3), padidinti kiekybiniai apribojimai, 2016 metais taikytini nugriebto pieno miltelių supirkimui
fiksuota kaina nuo 2016 m. birželio 30 d.

(3)

todėl tikslinga nutraukti Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 paskelbtą konkursą ir vėl pradėti nugriebto
pieno miltelių supirkimą fiksuota kaina taikant valstybės intervenciją, kol bus pasiekti padidinti kiekybiniai
apribojimai;

(4)

kadangi intervencinės agentūros iš karto po šio reglamento paskelbimo turi pranešti pasiūlymų teikėjams apie
konkurso nutraukimą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Konkurso nutraukimas
Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/826 paskelbtas konkursas nutraukiamas.

2 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
(1) OL L 346, 2013 12 20, p. 12.
(2) 2016 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/826, kuriuo nutraukiamas intervencinis nugriebto pieno miltelių
supirkimas fiksuota kaina intervenciniu laikotarpiu, kuris baigiasi 2016 m. rugsėjo 30 d., ir skelbiamas supirkimo konkursas (OL L 137,
2016 5 26, p. 19).
3
( ) 2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/1042, kuriuo dėl taikytinų nugriebto pieno miltelių supirkimo kiekybinių
apribojimų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų
organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 170, 2016 6 29, p.1).
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinis
direktorius
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SPRENDIMAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1059
2016 m. birželio 20 d.
dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)
(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 3753)
(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, ispanų, italų, latvių, lietuvių, nyderlandų, portugalų,
prancūzų, slovėnų, švedų ir vokiečių kalbomis)
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
52 straipsnį,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (2) 31 straipsnį ir nuo 2015 m. sausio 1 d. pagal Reglamento (ES)
Nr. 1306/2013 52 straipsnį Komisija turi atlikti reikiamus patikrinimus, pranešti valstybėms narėms tų
patikrinimų rezultatus, atsižvelgti į valstybių narių pastabas, pradėti dvišales diskusijas siekdama susitarti su atitin
kamomis valstybėmis narėmis ir oficialiai pranešti joms savo išvadas;

(2)

valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti suderinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo
pasinaudota, ir Komisija išnagrinėjo tokios procedūros taikymo rezultatų ataskaitas;

(3)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 gali būti finansuojamos tik tokios žemės ūkio išlaidos, kurios patirtos
nepažeidžiant Sąjungos teisės;

(4)

iš atliktų patikrinimų, dvišalių diskusijų ir suderinimo procedūrų rezultatų matyti, kad dalis valstybių narių
deklaruotų išlaidų neatitinka šio reikalavimo ir todėl negali būti finansuojamos EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis;

(5)

turėtų būti nurodytos sumos, kurios negali būti pripažintos finansuojamomis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis. Tai
sumos, nesusijusios su išlaidomis, patirtomis prieš daugiau kaip dvidešimt keturis mėnesius iki Komisijos
rašytinio pranešimo valstybėms narėms apie patikrinimų rezultatus;

(6)

šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurios nefinansuojamos dėl to, kad jos neatitinka
Sąjungos teisės, Komisija valstybėms narėms pranešė suvestinėje ataskaitoje (3);

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 549.
(2) 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11,
p. 1).
(3) D/1597464/2016-ANN2rev2-EN/FR ir D/1597464/2016-ANN3rev1-Panache.
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šis sprendimas nedaro poveikio finansiniams sprendimams, kuriuos Komisija gali priimti remdamasi Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais bylose, kurios 2016 m. balandžio 1 d. dar buvo neišnagrinėtos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Šio sprendimo priede nustatytos sumos, susijusios su valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų patirtomis
išlaidomis, kurios deklaruotos kaip išlaidos, finansuotinos iš EŽŪGF arba EŽŪFKP, Sąjungos lėšomis nefinansuojamos.
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai,
Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai,
Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Nyderlandų Karalystei, Portugalijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Švedijos
Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 20 d.
Komisijos vardu
Phil HOGAN

Komisijos narys
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PRIEDAS

Biudžeto punktas: 0 5040206

FR

Valiuta

FM

Priežastis

Rūšis

2008

Lėšų grąžinimas po Teismo
sprendimo byloje T-516/10

FIKSUOTO
DYDŽIO

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

KP gairės, LEADER+
(RD-400)

Suma

Atskaitymai

7 437 217,61

0,00

5,00 %

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

Iš viso FR:

EUR

7 437 217,61

0,00

7 437 217,61

Finansinis poveikis

7 437 217,61

Biudžeto punktas: 050 40501
Valstybė
narė

CZ

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2011

Lėšų grąžinimas byloje T-32/16

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

151 171,36

0,00

151 171,36

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2012

Lėšų grąžinimas byloje T-32/16

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

212 512,83

0,00

212 512,83

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2013

Lėšų grąžinimas byloje T-32/16

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

220 615,06

0,00

220 615,06

Iš viso CZ:

EUR

584 299,25

0,00

584 299,25
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EUR

Priemonė

LT

Valstybė
narė

FR

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2011

Gyvūnų skaičiavimo ir gyvūnų APSKAIČIUO
tankumo vertinimo per patikras TASIS PRO
vietoje trūkumas – avių ir ožkų,
CENTINIS
už kurias nemokamos priemo
DYDIS
kos už gyvulius, neįskaitymas

– 0,48 %

EUR

1 071 009,19

– 8 925,08

1 079 934,27

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2012

Gyvūnų skaičiavimo ir gyvūnų APSKAIČIUO
tankumo vertinimo per patikras TASIS PRO
CENTINIS
vietoje trūkumas – avių ir ožkų,
DYDIS
už kurias nemokamos priemo
kos už gyvulius, neįskaitymas

– 0,48 %

EUR

1 386 002,35

– 11 430,02

1 397 432,37

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2013

Gyvūnų skaičiavimo ir gyvūnų APSKAIČIUO
tankumo vertinimo per patikras TASIS PRO
vietoje trūkumas – avių ir ožkų,
CENTINIS
už kurias nemokamos priemo
DYDIS
kos už gyvulius, neįskaitymas

– 0,48 %

EUR

1 383 793,19

– 11 531,61

1 395 324,80

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2008

Lėšų grąžinimas po Teismo
sprendimo byloje T-259/13

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

706 623,78

0,00

706 623,78

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2009

Lėšų grąžinimas po Teismo
sprendimo byloje T-259/13

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

167 468,29

0,00

167 468,29

Iš viso FR:

EUR

4 714 896,80

– 31 886,71

4 746 783,51

LT

Priemonė

L 173/62

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2016 6 30

ES

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Sertifikavimas

2013

EŽŪFKP ne IAKS pavienės klai
dos ir EŽŪGF kontrolės statis
tika. Ad hoc 48 korekcijos klaidų
ištaisymas

VIENKARTI
NIS

EUR

2 195,93

0,00

2 195,93

Sertifikavimas

2013

EŽŪGF ne IAKS pavienės klai
dos ir EŽŪFKP ne IAKS kontro
lės statistika. Ad hoc 48 korekci
jos klaidų ištaisymas

VIENKARTI
NIS

EUR

26 105,45

0,00

26 105,45

EUR

28 301,38

0,00

28 301,38

LT

FM

2016 6 30

Valstybė
narė

Iš viso ES:

EUR

Suma

Atskaitymai

5 327 497,43

– 31 886,71

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Valiuta

Finansinis poveikis

5 359 384,14

Biudžeto punktas: 05 07 0107

Valstybė
narė

SI

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

Lėšų grąžinimas byloje T-12/16
po Teismo sprendimo byloje
T-667/14

VIENKARTI
NIS

EUR

42 615,90

0,00

42 615,90

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Lėšų grąžinimas byloje T-12/16
po Teismo sprendimo byloje
T-667/14

VIENKARTI
NIS

EUR

45 519,08

0,00

45 519,08

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2015

Lėšų grąžinimas byloje T-12/16
po Teismo sprendimo byloje
T-667/14

VIENKARTI
NIS

EUR

34 211,94

0,00

34 211,94

L 173/63

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

Lėšų grąžinimas po Teismo
sprendimo byloje T-667/14

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

85 780,08

2 203,29

83 576,79

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

Lėšų grąžinimas po Teismo
sprendimo byloje T-667/14

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

115 956,46

0,00

115 956,46

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

Lėšų grąžinimas po Teismo
sprendimo byloje T-667/14

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

131 269,23

0,00

131 269,23

Iš viso SI:

EUR

455 352,69

2 203,29

453 149,40

Valiuta

Suma

Valiuta

Suma

EUR

455 352,69

Atskaitymai

2 203,29

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

FM

Finansinis poveikis

453 149,40

Biudžeto punktas: 67 01

Valstybė
narė

BG

LT

Priemonė

L 173/64

Valstybė
narė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

Patikrų vietoje, sankcijų ir iš
mokų apskaičiavimo trūkumai –
2012 paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 167 489,00

0,00

– 167 489,00

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Patikrų vietoje, sankcijų ir iš
mokų apskaičiavimo trūkumai –
2012 paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 131,00

0,00

– 131,00

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Patikrų vietoje, sankcijų ir iš
mokų apskaičiavimo trūkumai –
2013 paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 250 296,00

0,00

– 250 296,00

2016 6 30

Priemonė

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2015

Patikrų vietoje, sankcijų ir iš
mokų apskaičiavimo trūkumai –
2014 paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

– 263 217,00

0,00

– 263 217,00

EUR

– 681 133,00

0,00

– 681 133,00

LT

EUR

2016 6 30

Valstybė
narė

Iš viso BG:
Valstybė
narė

CZ

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

2012 paraiškų teikimo metai.
ŽSIS atnaujinimo trūkumas, rizi
kos analizės trūkumas, netaiko
mas pratęsimas ar ekstrapolia
cija, kai deklaruotas per didelis
plotas viršija 3 %

VIENKARTI
NIS

EUR

– 112 441,28

0,00

– 112 441,28

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

2013 paraiškų teikimo metai.
ŽSIS atnaujinimo trūkumas, rizi
kos analizės trūkumas, netaiko
mas pratęsimas ar ekstrapolia
cija, kai deklaruotas per didelis
plotas viršija 3 %

VIENKARTI
NIS

EUR

– 164 086,21

0,00

– 164 086,21

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2015

2014 paraiškų teikimo metai.
ŽSIS atnaujinimo trūkumas, rizi
kos analizės trūkumas, netaiko
mas pratęsimas ar ekstrapolia
cija, kai deklaruotas per didelis
plotas viršija 3 %

VIENKARTI
NIS

EUR

– 185 990,34

0,00

– 185 990,34

Kompleksinė parama

2011

Neteisinga identifikavimo ir re
gistravimo reikalavimų kontrolė,
gyvulių turintis ūkininkas, 2010
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

EUR

– 5 297 424,42

– 41,95

– 5 297 382,47

10,00 %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

L 173/65

FM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Priemonė

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2012

Neteisinga identifikavimo ir re
gistravimo reikalavimų kontrolė,
gyvulių turintis ūkininkas, 2011
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 5 947 911,00

– 0,69

– 5 947 910,31

Kompleksinė parama

2013

Neteisinga identifikavimo ir re
gistravimo reikalavimų kontrolė,
gyvulių turintis ūkininkas, 2012
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 6 473 886,96

– 1 124,41

– 6 472 762,55

Kompleksinė parama

2014

Neteisinga identifikavimo ir re
gistravimo reikalavimų kontrolė,
gyvulių turintis ūkininkas, 2013
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 6 852 121,42

– 1 640,86

– 6 850 480,56

Vynas – Investicijos

2011

Nepakankamas patikrų vietoje
skaičius

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 124 003,47

0,00

– 124 003,47

Vynas – Investicijos

2012

Nepakankamas patikrų vietoje
skaičius

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 207 479,98

0,00

– 207 479,98

Vynas – Investicijos

2013

Nepakankamas patikrų vietoje
skaičius

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 201 933,62

0,00

– 201 933,62

Vynas – Investicijos

2014

Nepakankamas patikrų vietoje
skaičius

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 103 099,13

0,00

– 103 099,13

Kompleksinė parama

2011

Neapibrėžtas vienas GAAB stan
dartas, ribota TANVR Nr. 5 pa
tikrų taikymo sritis, gyvulių ne
turintis ūkininkas, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 059 484,88

– 8,39

– 1 059 476,49

LT

FM

L 173/66

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2016 6 30

Priežastis

Rūšis

Kompleksinė parama

2012

Neapibrėžtas vienas GAAB stan
dartas, ribota TANVR Nr. 5 pa
tikrų taikymo sritis, gyvulių ne
turintis ūkininkas, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 189 582,20

– 0,14

– 1 189 582,06

Kompleksinė parama

2013

Neapibrėžtas vienas GAAB stan
dartas, ribota TANVR Nr. 5 pa
tikrų taikymo sritis, gyvulių ne
turintis ūkininkas, 2012 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 294 777,39

– 224,88

– 1 294 552,51

Kompleksinė parama

2014

Neapibrėžtas vienas GAAB stan
dartas, ribota TANVR Nr. 5 pa
tikrų taikymo sritis, gyvulių ne
turintis ūkininkas, 2013 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 370 424,28

0,00

– 1 370 424,28

Iš viso CZ:

EUR

– 30 584 646,58

– 3 041,32

– 30 581 605,26

Priemonė

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Priežastis

Rūšis

Sertifikavimas

2013

Sumų, nesusigrąžintų dėl neištai
sytų ankstesnių metų finansinių
klaidų, finansinė korekcija

VIENKARTI
NIS

Skatinimo priemonės

2010

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilai
kymas

FIKSUOTO
DYDŽIO

Skatinimo priemonės

2011

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilai
kymas

Skatinimo priemonės

2012

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilai
kymas

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 46 753,71

0,00

– 46 753,71

100,00 %

EUR

– 140 636,87

– 632,38

– 140 004,49

FIKSUOTO
DYDŽIO

100,00 %

EUR

– 331 758,14

– 168,23

– 331 589,91

FIKSUOTO
DYDŽIO

100,00 %

EUR

– 346 390,91

– 382,01

– 346 008,90

L 173/67

FM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

DE

FM

LT

Valstybė
narė

Priemonė

2016 6 30

Valstybė
narė

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Skatinimo priemonės

2013

Viešųjų pirkimų taisyklių nesilai
kymas

FIKSUOTO
DYDŽIO

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

Kontrolės metodo veiksmin
gumo ir patikrų vietoje trūkumai
2012 paraiškų teikimo metais

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Kontrolės metodo veiksmin
gumo ir patikrų vietoje trūkumai
2013 paraiškų teikimo metais

Korekcija, %

100,00 %

Atskaitymai

Finansinis poveikis

– 67 459,69

– 33,69

– 67 426,00

VIENKARTI
NIS

EUR

– 224 492,66

0,00

– 224 492,66

VIENKARTI
NIS

EUR

– 186 360,48

0,00

– 186 360,48

EUR

– 1 343 852,46

– 1 216,31

– 1 342 636,15

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Pažeidimai

2013

Vėlavimas pradėti susigrąžinimo
procedūras ir aplaidumas išieš
kant skolas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 364 397,21

0,00

– 364 397,21

Sertifikavimas

2011

EŽŪGF ne IAKS ir EŽŪFKP ne
IAKS žinomos klaidos. Ad hoc
48 korekcijos klaidų ištaisymas

VIENKARTI
NIS

EUR

3 523,35

0,00

3 523,35

Sertifikavimas

2013

EŽŪGF ne IAKS pavienės klai
dos ir EŽŪFKP ne IAKS kontro
lės statistika. Ad hoc 48 korekci
jos klaidų ištaisymas

VIENKARTI
NIS

EUR

19 304,02

0,00

19 304,02

Kompleksinė parama

2010

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2009 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

EUR

– 115 116,22

– 3 067,03

– 112 049,19

10,00 %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

2016 6 30

FM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

ES

Priemonė

Suma

EUR

Iš viso DE:
Valstybė
narė

Valiuta

LT

FM

L 173/68

Valstybė
narė

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2011

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2009 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 10 039,58

0,00

– 10 039,58

Kompleksinė parama

2012

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2009 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 202,56

0,00

– 202,56

Kompleksinė parama

2011

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2010 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 779 083,63

– 4 749,00

– 1 774 334,63

Kompleksinė parama

2012

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2010 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 466,85

0,00

– 1 466,85

Kompleksinė parama

2013

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2010 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 408,69

0,00

– 408,69

Kompleksinė parama

2012

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2011 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 796 132,37

– 8 320,41

– 1 787 811,96

Kompleksinė parama

2013

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2011 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 379,25

0,00

– 379,25

Kompleksinė parama

2013

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2012 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 921 486,77

0,00

– 921 486,77

LT

FM

2016 6 30

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 173/69

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Sertifikavimas

2014

Žinoma klaida, atsiradusi dėl sis
teminių pagrindinio EŽŪGF ne
IAKS tiriamosios visumos testa
vimo trūkumų

VIENKARTI
NIS

EUR

– 555 280,17

0,00

– 555 280,17

Sertifikavimas

2014

Žinoma
klaida,
nustatyta
EŽŪFKP ne IAKS. Finansinės
drausmės netaikymas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 84 578,54

0,00

– 84 578,54

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

Nesusigrąžintos lėšos, 2009 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 1 797 657,81

0,00

– 1 797 657,81

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

Nesusigrąžintos lėšos, 2010 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 2 476 822,58

0,00

– 2 476 822,58

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

Nesusigrąžintos lėšos, 2011 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 2 041 501,02

0,00

– 2 041 501,02

Vaisiai ir daržovės –
Veiksmų programos

2010

Pripažinimas – užsakomosios
paslaugos: kontrolės trūkumai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 146 583,54

– 17 707,29

– 128 876,25

Vaisiai ir daržovės –
Veiksmų programos

2011

Pripažinimas – užsakomosios
paslaugos: kontrolės trūkumai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 173 015,89

– 20 900,32

– 152 115,57

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

Patikrų vietoje kokybės ir iš
mokų bei sankcijų apskaičia
vimo trūkumai (2012 paraiškų
teikimo metai)

VIENKARTI
NIS

EUR

– 237 956,45

0,00

– 237 956,45

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Patikrų vietoje kokybės ir iš
mokų bei sankcijų apskaičia
vimo trūkumai (2012 paraiškų
teikimo metai)

VIENKARTI
NIS

EUR

– 35,09

0,00

– 35,09

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Patikrų vietoje kokybės trūkumai
(2013 paraiškų teikimo metai)

VIENKARTI
NIS

EUR

– 5 437,95

0,00

– 5 437,95

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

EUR

– 36 254,13

0,00

– 36 254,13

LT

FM
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Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2016 6 30

0,41 %

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

1,27 %

EUR

– 491 140,74

0,00

– 491 140,74

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

1,87 %

EUR

– 5 206 315,05

0,00

– 5 206 315,05

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,45 %

EUR

– 525 444,92

0,00

– 525 444,92

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,71 %

EUR

– 193 701,07

0,00

– 193 701,07

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,84 %

EUR

– 3 385 206,63

0,00

– 3 385 206,63

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,97 %

EUR

– 274 558,17

0,00

– 274 558,17

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,03 %

EUR

– 6 425 414,59

0,00

– 6 425 414,59

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,32 %

EUR

– 264 285,02

0,00

– 264 285,02

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,53 %

EUR

– 370 297,50

0,00

– 370 297,50

LT

Priemonė

2016 6 30

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 173/71

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2010

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2009 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

4,34 %

EUR

– 5 810 700,42

0,00

– 5 810 700,42

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

1,59 %

EUR

– 140 897,44

0,00

– 140 897,44

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,58 %

EUR

– 12 557 181,35

0,00

– 12 557 181,35

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,80 %

EUR

– 1 604 161,19

0,00

– 1 604 161,19

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

4,46 %

EUR

– 7 281 180,73

0,00

– 7 281 180,73

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

4,99 %

EUR

– 521 889,14

0,00

– 521 889,14

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,86 %

EUR

– 14 705 686,08

0,00

– 14 705 686,08

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

6,40 %

EUR

– 754 883,66

0,00

– 754 883,66

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

6,52 %

EUR

– 1 465 916,24

0,00

– 1 465 916,24
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Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

7,68 %

EUR

– 1 054 399,87

0,00

– 1 054 399,87

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,60 %

EUR

– 898 074,78

0,00

– 898 074,78

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2011

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2010 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,04 %

EUR

– 17 872 503,33

0,00

– 17 872 503,33

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

1,53 %

EUR

– 129 372,04

0,00

– 129 372,04

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,52 %

EUR

– 1 670 394,11

0,00

– 1 670 394,11

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,61 %

EUR

– 12 569 567,63

0,00

– 12 569 567,63

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

4,40 %

EUR

– 457 993,13

0,00

– 457 993,13

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

4,41 %

EUR

– 6 222 534,74

0,00

– 6 222 534,74

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,47 %

EUR

– 14 047 831,11

0,00

– 14 047 831,11

LT

Priemonė

2016 6 30

Valstybė
narė
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Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

6,42 %

EUR

– 1 460 940,66

0,00

– 1 460 940,66

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

7,67 %

EUR

– 1 039 427,27

0,00

– 1 039 427,27

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,71 %

EUR

– 896 518,36

0,00

– 896 518,36

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,84 %

EUR

– 1 073 434,31

0,00

– 1 073 434,31

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2012

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2011 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,06 %

EUR

– 18 587 226,24

0,00

– 18 587 226,24

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

1,52 %

EUR

– 282 433,44

0,00

– 282 433,44

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,73 %

EUR

– 2 189 472,27

0,00

– 2 189 472,27

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,47 %

EUR

– 436 427,69

0,00

– 436 427,69

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,60 %

EUR

– 13 607 317,98

0,00

– 13 607 317,98
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Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

4,34 %

EUR

– 6 859 547,08

0,00

– 6 859 547,08

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,23 %

EUR

– 14 573 066,77

0,00

– 14 573 066,77

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,67 %

EUR

– 1 481 797,81

0,00

– 1 481 797,81

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,11 %

EUR

– 937 029,74

0,00

– 937 029,74

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,35 %

EUR

– 1 152 945,89

0,00

– 1 152 945,89

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,47 %

EUR

– 1 067 848,09

0,00

– 1 067 848,09

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2012 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,09 %

EUR

– 18 550 881,56

0,00

– 18 550 881,56

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

1,78 %

EUR

– 242 483,04

0,00

– 242 483,04

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,43 %

EUR

– 1 440 419,43

0,00

– 1 440 419,43
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Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,58 %

EUR

– 13 675 357,81

0,00

– 13 675 357,81

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

3,67 %

EUR

– 244 557,73

0,00

– 244 557,73

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,22 %

EUR

– 22 266 789,93

0,00

– 22 266 789,93

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,62 %

EUR

– 1 460 452,24

0,00

– 1 460 452,24

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,21 %

EUR

– 1 461 393,24

0,00

– 1 461 393,24

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,22 %

EUR

– 967 202,28

0,00

– 967 202,28

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

8,53 %

EUR

– 1 203 367,96

0,00

– 1 203 367,96

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

ŽSIS trūkumai (daugiametės ga
nyklos) 2013 paraiškų teikimo
metais

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,09 %

EUR

– 18 791 305,94

0,00

– 18 791 305,94

Vaisiai ir daržovės –
Veiksmų programos

2010

Gamintojų organizacijų pripaži
nimo trūkumai – Parduodamos
produkcijos kontrolė – Visas pri
statymas

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 149 704,70

– 18 084,33

– 131 620,37
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Priemonė

Vaisiai ir daržovės –
Veiksmų programos

FM

Priežastis

Rūšis

2011

Gamintojų organizacijų pripaži
nimo trūkumai – Parduodamos
produkcijos kontrolė – Visas pri
statymas

FIKSUOTO
DYDŽIO

Korekcija, %

Valiuta

Suma

EUR

– 3 967,05

iš viso ES:

EUR

– 275 525 856,12

Valiuta

Suma

– 479,22

Finansinis poveikis

– 3 487,83

LT

5,00 %

Atskaitymai

2016 6 30

Valstybė
narė

Valstybė
narė

FR

Priemonė

Korekcija, %

– 73 307,60 – 275 452 548,52

Rūšis

Teisė į išmokas

2013

Asignavimas ūkininkams, kurie
dėl objektyvių priežasčių nega
lėjo pasirašyti privatinės teisės
sutarties sąlygos, ir asignavimas
naujiems ūkininkams

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 822 428,05

0,00

– 822 428,05

Teisė į išmokas

2014

Asignavimas ūkininkams, kurie
dėl objektyvių priežasčių nega
lėjo pasirašyti privatinės teisės
sutarties sąlygos, ir asignavimas
naujiems ūkininkams

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 1 382 331,15

0,00

– 1 382 331,15

Teisė į išmokas

2013

Asignavimas už vynuogynų iš
naikinimą 2012 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

Teisė į išmokas

2014

Asignavimas už vynuogynų iš
naikinimą 2012 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 16 184,70

0,00

– 16 184,70

Teisė į išmokas

2013

Asignavimas už mėsinius veršius

VIENKARTI
NIS

EUR

– 1 363 665,37

– 29 946,09

– 1 333 719,28

Teisė į išmokas

2014

Asignavimas už mėsinius veršius

VIENKARTI
NIS

EUR

– 1 363 665,37

0,00

– 1 363 665,37

Teisė į išmokas

2013

Neteisingas linijinio mažinimo
apskaičiavimas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 89 489 899,24

– 1 965 198,18

– 87 524 701,06

Teisė į išmokas

2014

Neteisingas linijinio mažinimo
apskaičiavimas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 98 131 085,38

0,00

– 98 131 085,38

EUR

– 192 585 443,96

Iš viso FR:

Atskaitymai

Finansinis poveikis

– 1 995 144,27 – 190 590 299,69

L 173/77
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GB

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2013

Nuokrypio taikymas TANVR
Nr. 7 ir TANVR Nr. 8, 2012 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 216 342,93

0,00

– 216 342,93

Kompleksinė parama

2014

Nuokrypio taikymas TANVR
Nr. 7 ir TANVR Nr. 8, 2013 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 133 445,51

0,00

– 133 445,51

Kompleksinė parama

2015

Nuokrypio taikymas TANVR
Nr. 7 ir TANVR Nr. 8, 2014 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 125 894,15

0,00

– 125 894,15

Sertifikavimas

2010

Lėšų susigrąžinimo mechaniz
mas ir III priedo išsamumas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 373 689,17

0,00

– 373 689,17

Sertifikavimas

2011

Lėšų susigrąžinimo mechaniz
mas ir III priedo išsamumas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 388,00

0,00

– 388,00

Sertifikavimas

2012

Lėšų susigrąžinimo mechaniz
mas ir III priedo išsamumas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 3 394,82

0,00

– 3 394,82

Kompleksinė parama

2011

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

EUR

– 1 456 734,56

– 16 924,48

– 1 439 810,08

LT

FM
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Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2012

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 9 246,99

8,89

– 9 255,88

Kompleksinė parama

2013

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 6 356,12

0,00

– 6 356,12

Kompleksinė parama

2012

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 4 128 736,01

– 82 450,81

– 4 046 285,20

Kompleksinė parama

2013

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 6 293,36

0,00

– 6 293,36

LT

FM

2016 6 30

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 173/79

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2014

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 188,27

0,00

– 1 188,27

Kompleksinė parama

2013

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2012 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 4 133 131,91

– 82 712,75

– 4 050 419,16

Kompleksinė parama

2014

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2012 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 3 715,44

– 75,10

– 3 640,34

Kompleksinė parama

2011

Nuokrypio taikymas TANVR
Nr. 7 ir TANVR Nr. 8, 2010 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 358 022,71

– 7 160,45

– 350 862,26

LT

FM

L 173/80

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2016 6 30

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2012

Nuokrypio taikymas TANVR
Nr. 7 ir TANVR Nr. 8, 2011 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 570 898,01

– 12 536,93

– 558 361,08

Kompleksinė parama

2013

Nuokrypio taikymas TANVR
Nr. 7 ir TANVR Nr. 8, 2012 pa
raiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 306 764,01

– 613,53

– 306 150,48

EUR

– 11 834 241,97

– 202 465,16

– 11 631 776,81

LT

FM

2016 6 30

Valstybė
narė

Iš viso GB:

IT

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

2011

Keli TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
per švelni sankcijų sistema, gy TOJI SUMA
vulių turintys ūkininkai, 2010
paraiškų teikimo metai

EUR

– 1 541 264,44

– 451,39

– 1 540 813,05

Kompleksinė parama

2012

Keli TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
per švelni sankcijų sistema, gy TOJI SUMA
vulių turintys ūkininkai, 2011
paraiškų teikimo metai

EUR

– 1 509 688,44

0,00

– 1 509 688,44

Kompleksinė parama

2013

Keli TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
per švelni sankcijų sistema, gy TOJI SUMA
vulių turintys ūkininkai, 2012
paraiškų teikimo metai

EUR

– 1 482 417,28

0,00

– 1 482 417,28

Kompleksinė parama

2011

Du TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
gyvulių neturintys ūkininkai, TOJI SUMA
2010 paraiškų teikimo metai

EUR

– 450 758,57

0,00

– 450 758,57

Kompleksinė parama

2012

Du TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
gyvulių neturintys ūkininkai, TOJI SUMA
2011 paraiškų teikimo metai

EUR

– 473 989,06

0,00

– 473 989,06

L 173/81

Kompleksinė parama

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Valstybė
narė

Priemonė

Kompleksinė parama

FM

2013

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Du TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
gyvulių neturintys ūkininkai, TOJI SUMA
2012 paraiškų teikimo metai

Valstybė
narė

LU

Korekcija, %

Finansinis poveikis

EUR

– 497 207,98

0,00

– 497 207,98

EUR

– 5 955 325,77

– 451,39

– 5 954 874,38

FM

Priežastis

Rūšis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

2012 paraiškų teikimo metai.
Rizikos analizės veiksmingumo
trūkumai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 77 965,03

– 155,93

– 77 809,10

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

2013 paraiškų teikimo metai.
Rizikos analizės veiksmingumo
trūkumai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 19 066,61

0,00

– 19 066,61

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2015

2014 paraiškų teikimo metai.
Rizikos analizės veiksmingumo
trūkumai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 10 880,09

0,00

– 10 880,09

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

2012–2013 paraiškų teikimo
metai. Išmokų mažinimo ir
sankcijų netaikymas atgaline
data, kaip nurodyta Reglamento
(EB) Nr. 1122/2009 57 ir 80
straipsniuose

VIENKARTI
NIS

EUR

– 28 439,04

0,00

– 28 439,04

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

2012–2014 paraiškų teikimo
metai. Linijinių kraštovaizdžio
elementų atitiktis paramos sky
rimo reikalavimams, kaip nuro
dyta
Reglamento
(EB)
Nr. 1122/2009 26 straipsnyje

VIENKARTI
NIS

EUR

– 7 926,48

– 6,00

– 7 920,48

EUR

– 144 277,25

– 161,93

– 144 115,32

FM

Priežastis

Rūšis

Pagalba maistu Bendri
joje

2013

Išankstinis mokėjimas operacijų
vykdytojui viršija didžiausią tei
sės aktais nustatytą sumą

VIENKARTI
NIS

Korekcija, %

Valiuta

EUR

Suma

Suma

– 44 082,50

Atskaitymai

Atskaitymai

0,00

Finansinis poveikis

Finansinis poveikis

– 44 082,50

2016 6 30

Priemonė

Valiuta

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LV

Atskaitymai

Priemonė

Iš viso LU:
Valstybė
narė

Suma

LT

Iš viso IT:

Valiuta

L 173/82

Valstybė
narė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kita tiesioginė pagalba
– Reglamento (EB)
73/2009 68–72
straipsniai

2013

Neteisingas pagalbos išmokų ap
skaičiavimas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 34 355,75

0,00

– 34 355,75

Kita tiesioginė pagalba
– Reglamento (EB)
73/2009 68–72
straipsniai

2014

Neteisingas pagalbos išmokų ap
skaičiavimas

VIENKARTI
NIS

EUR

– 33 114,31

0,00

– 33 114,31

Kita tiesioginė pagalba
– Reglamento (EB)
73/2009 68–72
straipsniai

2013

Kontrolės ataskaitoje nepaminėta
priemonė – inspektoriai nepa
kankamai išmano specifinę ri
ziką

VIENKARTI
NIS

EUR

– 2 356,35

0,00

– 2 356,35

Kita tiesioginė pagalba
– Reglamento (EB)
73/2009 68–72
straipsniai

2014

Kontrolės ataskaitoje nepaminėta
priemonė – inspektoriai nepa
kankamai išmano specifinę ri
ziką

VIENKARTI
NIS

EUR

– 2 271,21

0,00

– 2 271,21

Pagalba maistu Bendri
joje

2013

Viešiesiems pirkimams taikytinų
terminų nesilaikymas

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 98 781,18

– 881,65

– 97 899,53

Iš viso LV:

EUR

– 214 961,30

– 881,65

– 214 079,65

LT

Priemonė

2016 6 30

Valstybė
narė

NL

Priemonė

Kompleksinė parama

Priežastis

Rūšis

2015

TANVR Nr. 12 patikros vietoje
trūkumai, 2014 paraiškų tei
kimo metai

VIENKARTI
NIS

Korekcija, %

Valiuta

EUR

Suma

– 17 819,22

Atskaitymai

0,00

Finansinis poveikis

– 17 819,22
L 173/83

FM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Valstybė
narė

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2013

TANVR Nr. 8 ir Nr. 12 patikros
vietoje trūkumai, 2012 paraiškų
teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 37 075,36

0,00

– 37 075,36

Kompleksinė parama

2014

TANVR Nr. 8 ir Nr. 12 patikros
vietoje trūkumai, 2013 paraiškų
teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 5 779,47

0,00

– 5 779,47

EUR

– 60 674,05

0,00

– 60 674,05

LT

FM

L 173/84

Valstybė
narė

Valstybė
narė

PT

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2013

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, vienas GAAB
standartas
nepatikrintas,
4 TANVR daliniai trūkumai, per
švelni sankcijų sistema, 2012
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 233 085,77

– 108 110,02

– 3 124 975,75

Kompleksinė parama

2011

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2010 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 899 122,29

– 208 499,79

– 690 622,50

Kompleksinė parama

2012

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2010 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 7 817,09

– 842,64

– 6 974,45
2016 6 30

FM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš viso NL:

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2013

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2010 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

180,91

0,00

180,91

Kompleksinė parama

2012

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2011 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 217 040,09

– 245 336,98

– 2 971 703,11

Kompleksinė parama

2013

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2011 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 2 037,25

0,00

– 2 037,25

Kompleksinė parama

2011

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2012 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 166 454,16

0,00

– 166 454,16

Kompleksinė parama

2012

Vienas GAAB standartas netin
kamai apibrėžtas, 4 TANVR dali
niai trūkumai, per švelni sank
cijų sistema, 2012 paraiškų tei
kimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 46 559,18

0,00

– 46 559,18

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2013

Konsolidavimo trūkumai, 2012
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 21 462 543,90

0,00

– 21 462 543,90

LT

FM

2016 6 30

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 173/85

SE

FM

Priežastis

Rūšis

Atsietoji tiesioginė pa
galba

2014

Konsolidavimo trūkumai, 2013
paraiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

2,00 %

EUR

– 8 494 795,80

0,00

– 8 494 795,80

Iš viso PT:

EUR

– 37 529 274,62

– 562 789,43

– 36 966 485,19

FM

Korekcija, %

Pienas – Pienas moky
kloms

2010

Neišsamus administracinis para APSKAIČIUO
mos paraiškų patikrinimas
TOJI SUMA

EUR

– 78 643,30

0,00

– 78 643,30

Pienas – Pienas moky
kloms

2011

Neišsamus administracinis para APSKAIČIUO
mos paraiškų patikrinimas
TOJI SUMA

EUR

– 84 843,00

0,00

– 84 843,00

Pienas – Pienas moky
kloms

2012

Neišsamus administracinis para APSKAIČIUO
mos paraiškų patikrinimas
TOJI SUMA

EUR

– 90 599,19

0,00

– 90 599,19

Pienas – Pienas moky
kloms

2013

Neišsamus administracinis para APSKAIČIUO
mos paraiškų patikrinimas
TOJI SUMA

EUR

– 71 717,30

0,00

– 71 717,30

Pienas – Pienas moky
kloms

2014

Neišsamus administracinis para APSKAIČIUO
mos paraiškų patikrinimas
TOJI SUMA

EUR

– 53 174,59

0,00

– 53 174,59

EUR

– 378 977,38

0,00

– 378 977,38

Iš viso SE:

Suma

EUR

– 556 838 664,46

Atskaitymai

– 2 839 459,06

Finansinis poveikis

– 553 999 205,40

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

2016 6 30

Valiuta

Valiuta

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Priemonė

LT

Valstybė
narė

Priemonė

L 173/86

Valstybė
narė

Valstybė
narė

DE

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2013

10 % projekto išlaidų pasiūlyta
sumokėti konkurso laimėtojui –
25 % korekcija atskiriems pro
jektams

VIENKARTI
NIS

EUR

– 98 865,51

0,00

– 98 865,51

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
investavimas – Viešieji
paramos gavėjai

2014

10 % projekto išlaidų pasiūlyta
sumokėti konkurso laimėtojui –
25 % korekcija atskiriems pro
jektams

VIENKARTI
NIS

EUR

– 36 996,07

0,00

– 36 996,07

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
investavimas – Viešieji
paramos gavėjai

2014

10 % projekto išlaidų pasiūlyta
sumokėti konkurso laimėtojui –
100 % korekcija atskiriems pro
jektams

VIENKARTI
NIS

EUR

– 461 580,98

0,00

– 461 580,98

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2013

Agrarinė aplinkosauga – Nepa
kankamas gyvulių tankumo tik
rinimas per patikrą vietoje

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 127 073,79

0,00

– 127 073,79

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2014

Agrarinė aplinkosauga – Nepa
kankamas gyvulių tankumo tik
rinimas per patikrą vietoje

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 126 252,39

0,00

– 126 252,39

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2015

Agrarinė aplinkosauga – Nepa
kankamas gyvulių tankumo tik
rinimas per patikrą vietoje

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 110 666,82

0,00

– 110 666,82

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2012

Trūkumai, susiję su viešaisiais
pirkimais, sutarčių skyrimu, ribų
viršijmu, administracine kontrole
ir nuosavo įnašo perėmimu

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 375 618,20

0,00

– 375 618,20

LT

Priemonė

2016 6 30

Biudžeto punktas: 6 711

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 173/87

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2013

Trūkumai, susiję su viešaisiais
pirkimais, sutarčių skyrimu, ribų
viršijmu, administracine kontrole
ir nuosavo įnašo perėmimu

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 164 490,50

0,00

– 164 490,50

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
investavimas – Viešieji
paramos gavėjai

2014

Trūkumai, susiję su viešaisiais
pirkimais, naudingiausiu pasiū
lymu, ribų (valstybės pagalbos ir
nacionalinio finansavimo) virši
jimu, projekto išlaidų dengimu
iš konkurso laimėtojo lėšų, susiję
administracinės kontrolės trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 70 931,60

0,00

– 70 931,60

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
investavimas – Viešieji
paramos gavėjai

2015

Trūkumai, susiję su viešaisiais
pirkimais, naudingiausiu pasiū
lymu, ribų (valstybės pagalbos ir
nacionalinio finansavimo) virši
jimu, projekto išlaidų dengimu
iš konkurso laimėtojo lėšų, susiję
administracinės kontrolės trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

12,49

0,00

12,49

Total DE:

EUR

– 1 572 463,37

0,00

– 1 572 463,37

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2008

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 19 234,20

0,00

– 19 234,20

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2009

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 10 410,87

0,00

– 10 410,87
2016 6 30

Priemonė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

DK

FM

LT

Valstybė
narė

Priemonė

L 173/88

Valstybė
narė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2010

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 10 520,43

0,00

– 10 520,43

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2011

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 21 757,75

0,00

– 21 757,75

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2012

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 93 474,30

0,00

– 93 474,30

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 ir 3 krypties prie
monės – Investavimą
skatinančios priemo
nės (2007–2013 m.)

2013

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 671 102,85

0,00

– 671 102,85

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
investavimas – Priva
tieji paramos gavėjai

2014

Pagrindinės kontrolės priemonių
– išlaidų pagrįstumo tikrinimo,
ex-post patikrų apimties – trūku
mai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 187 926,23

0,00

– 1 187 926,23

Iš viso DK:

EUR

– 2 014 426,63

0,00

– 2 014 426,63

Korekcija, %

Valiuta

FM

Priežastis

Rūšis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
4 krypties (LEADER)
priemonės (2007–
2013 m.)

2013

Išlaidų pagrįstumo tikrinimo trū
kumas

VIENKARTI
NIS

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
4 krypties (LEADER)
priemonės (2007–
2013 m.)

2013

Papildomos kontrolės trūkumas
– trūksta serijos numerių įrašų

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 40 312,61

0,00

– 40 312,61

EUR

– 238 846,71

0,00

– 238 846,71
L 173/89

Priemonė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

ES

FM

LT

Valstybė
narė

Priemonė

2016 6 30

Valstybė
narė

Priemonė

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2011

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2009 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 30 820,17

– 238,69

– 30 581,48

Kompleksinė parama

2013

Nepakankamos patikrinimų in
strukcijos, patikrinimų taikymo
srities trūkumai, 2010 m.

FIKSUOTO
DYDŽIO

10,00 %

EUR

– 29 052,62

0,00

– 29 052,62

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2012

Audito sekos nagrinėjant paraiš
kas ir tikrinant reikalavimų ati
tikties kriterijus trūkumas – re
gionų tiesiogiai įgyvendinami
veiksmai pagal 226 ir 227 prie
mones

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 630 767,90

0,00

– 630 767,90

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2013

Audito sekos nagrinėjant paraiš
kas ir tikrinant reikalavimų ati
tikties kriterijus trūkumas – re
gionų tiesiogiai įgyvendinami
veiksmai pagal 226 ir 227 prie
mones

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 1 092 936,85

0,00

– 1 092 936,85

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2010

Nesusigrąžintos lėšos, KP, 2009
paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 106 540,72

0,00

– 106 540,72

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2011

Nesusigrąžintos lėšos, KP, 2010
paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 507 976,98

0,00

– 507 976,98

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2012

Nesusigrąžintos lėšos, KP, 2011
paraiškų teikimo metai

VIENKARTI
NIS

EUR

– 726 960,97

0,00

– 726 960,97
2016 6 30

Rūšis
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Priežastis

LT

FM

L 173/90

Valstybė
narė

Priemonė

Rūšis

Sertifikavimas

2014

Labiausiai tikėtina EŽŪFKP ne
IAKS klaida

VIENKARTI
NIS

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2012

Reglamento (ES) Nr. 65/2011
25 straipsnio 4 dalyje nustatyto
reikalavimo atskirti pareigas ne
silaikymas – dotacijos pagal 226
ir 227 priemones (susiję tik su
keliais projektais)

FIKSUOTO
DYDŽIO

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2013

Reglamento (ES) Nr. 65/2011
25 straipsnio 4 dalyje nustatyto
reikalavimo atskirti pareigas ne
silaikymas – dotacijos pagal 226
ir 227 priemones (susiję tik su
keliais projektais)

FIKSUOTO
DYDŽIO

Sertifikavimas

2014

Grąžinimas Fondui

VIENKARTI
NIS

Korekcija, %

GB

Priemonė

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 76 305,79

0,00

– 76 305,79

2,00 %

EUR

– 21 756,65

0,00

– 21 756,65

2,00 %

EUR

– 18 956,82

0,00

– 18 956,82

EUR

13 600,00

0,00

13 600,00

EUR

– 3 507 634,79

– 238,69

– 3 507 396,10

Iš viso ES:
Valstybė
narė

Valiuta

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2011

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 204 524,82

– 6 200,68

– 198 324,14

Kompleksinė parama

2012

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

13 346,23

– 1 357,03

14 703,26

L 173/91

FM
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Priežastis

LT

FM

2016 6 30

Valstybė
narė

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2013

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2010 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

5 741,82

– 305,80

6 047,62

Kompleksinė parama

2011

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 350 753,25

0,00

– 350 753,25

Kompleksinė parama

2012

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 317 738,94

0,00

– 317 738,94

Kompleksinė parama

2013

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

9 145,37

– 15,58

9 160,95

Kompleksinė parama

2014

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2011 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

10 371,16

– 966,81

11 337,97

LT

FM

L 173/92

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2016 6 30

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2012

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2012 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 361 073,80

0,00

– 361 073,80

Kompleksinė parama

2013

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2012 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 371 204,15

0,00

– 371 204,15

Kompleksinė parama

2014

3 GAAB standartų ir būtiniausių
reikalavimų dėl trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimo
kontrolės trūkumai, nepasiektas
minimalus TANVR Nr. 8 kontro
lės lygis, nepakankamas TANVR
Nr. 7 imties dydis, 2012 pa
raiškų teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

1 642,49

0,00

1 642,49

Iš viso GB:

EUR

– 1 565 047,89

– 8 845,90

– 1 556 201,99

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2014

Nepakankamas atliktų 214 prie
monės administracinių patikrų
(in situ apsilankymų) atsekamu
mas (tik genetinių išteklių dalis)

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 20 143,37

0,00

– 20 143,37

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2013

Nepakankamas atliktų 216, 226
ir 227 priemonių administraci
nių patikrų (in situ apsilankymų)
atsekamumas

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 287 733,55

0,00

– 287 733,55
L 173/93

Priemonė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

IT

FM

LT

Valstybė
narė

Priemonė

2016 6 30

Valstybė
narė

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2014

Nepakankamas atliktų 216, 226
ir 227 priemonių administraci
nių patikrų (in situ apsilankymų)
atsekamumas

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 351 204,50

0,00

– 351 204,50

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2012

112 priemonė: 18 mėnesių
taisyklės nesilaikymas (Regla
mento (EB) Nr. 1974/2006
13 straipsnio 4 dalis)

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 29 568,70

0,00

– 29 568,70

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2013

112 priemonė: 18 mėnesių
taisyklės nesilaikymas (Regla
mento (EB) Nr. 1974/2006
13 straipsnio 4 dalis)

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 473 821,00

0,00

– 473 821,00

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2014

112 priemonė: 18 mėnesių
taisyklės nesilaikymas (Regla
mento (EB) Nr. 1974/2006
13 straipsnio 4 dalis)

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 9 059,40

0,00

– 9 059,40

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
1 krypties priemonės
– Priemonės taikant
fiksuoto dydžio pa
ramą (2007–2013 m.)

2015

112 priemonė: 18 mėnesių
taisyklės nesilaikymas (Regla
mento (EB) Nr. 1974/2006
13 straipsnio 4 dalis)

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 3 425,50

0,00

– 3 425,50

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2013

Per auditą aptikta netinkamų fi
nansuoti išlaidų

VIENKARTI
NIS

EUR

– 20 228,00

0,00

– 20 228,00

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2014

Per auditą aptikta netinkamų fi
nansuoti išlaidų

VIENKARTI
NIS

EUR

– 2 427,98

0,00

– 2 427,98

LT

Priemonė

L 173/94

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2016 6 30

Priemonė

FM

Priežastis

Rūšis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu nesusijusios
priemonės)

2014

Per auditą aptikta netinkamų fi
nansuoti išlaidų

VIENKARTI
NIS

Kompleksinė parama

2011

Kompleksinė parama

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

– 28 173,30

0,00

– 28 173,30

Keli TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
per švelni sankcijų sistema, gy TOJI SUMA
vulių turintys ūkininkai, 2010
paraiškų teikimo metai

EUR

– 60 953,16

3,67

– 60 956,83

2012

Keli TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
per švelni sankcijų sistema, gy TOJI SUMA
vulių turintys ūkininkai, 2011
paraiškų teikimo metai

EUR

– 82 528,15

– 2 949,30

– 79 578,85

Kompleksinė parama

2013

Keli TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
per švelni sankcijų sistema, gy TOJI SUMA
vulių turintys ūkininkai, 2012
paraiškų teikimo metai

EUR

– 89 122,06

– 2 306,35

– 86 815,71

Kompleksinė parama

2011

Du TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
gyvulių neturintys ūkininkai, TOJI SUMA
2010 paraiškų teikimo metai

EUR

– 17 826,41

0,00

– 17 826,41

Kompleksinė parama

2012

Du TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
gyvulių neturintys ūkininkai, TOJI SUMA
2011 paraiškų teikimo metai

EUR

– 25 910,93

0,00

– 25 910,93

Kompleksinė parama

2013

Du TANVR patikrinti iš dalies, APSKAIČIUO
gyvulių neturintys ūkininkai, TOJI SUMA
2012 paraiškų teikimo metai

EUR

– 29 891,85

0,00

– 29 891,85

EUR

– 1 532 017,86

– 5 251,98

– 1 526 765,88

LT

EUR

2016 6 30

Valstybė
narė

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
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Iš viso IT:

LT

Priežastis

Rūšis

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2012

Tinkamumo kriterijų kontrolė
(gamtinės kliūtys) (po tyrimo
RD2/2009/010 atlikti veiksmai)

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 233 271,48

0,00

– 233 271,48

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2013

Tinkamumo kriterijų kontrolė
(gamtinės kliūtys) (po tyrimo
RD2/2009/010 atlikti veiksmai)

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 198 148,95

0,00

– 198 148,95

Kaimo plėtra, EŽŪFKP
2 krypties priemonės
(2007–2013 m., su
plotu susijusios prie
monės)

2014

Tinkamumo kriterijų kontrolė
(gamtinės kliūtys) (po tyrimo
RD2/2009/010 atlikti veiksmai)

FIKSUOTO
DYDŽIO

2,00 %

EUR

– 304 459,02

0,00

– 304 459,02

Iš viso LT:

EUR

– 735 879,45

0,00

– 735 879,45

Priemonė

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2011

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2010 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 231 656,69

– 87,24

– 231 569,45

Kompleksinė parama

2012

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2010 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 10 909,92

0,00

– 10 909,92
2016 6 30

FM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

PT

FM

LT

Valstybė
narė

Priemonė

L 173/96

Valstybė
narė

Priemonė

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Kompleksinė parama

2013

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2010 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 1 883,90

0,00

– 1 883,90

Kompleksinė parama

2011

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2011 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 382 418,80

– 19 445,93

– 362 972,87

Kompleksinė parama

2012

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2011 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 449 842,53

– 616,54

– 449 225,99

Kompleksinė parama

2013

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2011 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 17 947,73

0,00

– 17 947,73

Kompleksinė parama

2012

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2012 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

5,00 %

EUR

– 581 182,86

0,00

– 581 182,86
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Priemonė

Kompleksinė parama

SE

Priemonė

Priežastis

Rūšis

2013

Netinkamai apibrėžtas vienas
GAAB standartas, TANVR Nr. 4
daliniai trūkumai, per švelni
sankcijų sistema, 2012 paraiškų
teikimo metai

FIKSUOTO
DYDŽIO

Korekcija, %

Atskaitymai

Finansinis poveikis

EUR

– 320 053,39

0,00

– 320 053,39

Iš viso PT:

EUR

– 1 995 895,82

– 20 149,71

– 1 975 746,11

FM

Priežastis

Rūšis

Korekcija, %

Sertifikavimas

2013

Nustatyta EŽŪFKP ne IAKS tiria
mosios visumos klaidų

VIENKARTI
NIS

EUR

– 58 780,85

0,00

– 58 780,85

Sertifikavimas

2014

Nustatyta EŽŪFKP ne IAKS tiria
mosios visumos klaidų

VIENKARTI
NIS

EUR

– 29 887,03

0,00

– 29 887,03

Sertifikavimas

2014

Nustatyta EŽŪFKP ne IAKS tiria
mosios visumos klaidų

VIENKARTI
NIS

EUR

– 474 359,50

0,00

– 474 359,50

EUR

– 563 027,38

0,00

– 563 027,38

Suma

– 13 486 393,19

Atskaitymai

– 34 486,28

Finansinis poveikis

– 13 451 906,91

Valiuta

Suma

Atskaitymai

Finansinis poveikis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

EUR

Suma

5,00 %

Iš viso SE:

Valiuta

Valiuta

LT

Valstybė
narė

FM
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1060
2016 m. birželio 29 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto
įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos
Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš
kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių
taikymo laikotarpiui
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo
kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1), ypač į jo 8 ir 9 straipsnius,
atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš
Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (2), ypač į jo 13 ir 15 straipsnius,
kadangi:
(1)

Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1238/2013 (3) į Sąjungą importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos
(toliau – KLR) kilmės arba iš KLR siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms
sudėtinėms dalims (t. y. elementams ir plokštelėms) nustatė galutinį antidempingo muitą.

(2)

Taryba Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1239/2013 (4) į Sąjungą importuojamiems KLR kilmės arba iš KLR
siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms dalims (t. y.
elementams) taip pat nustatė galutinį kompensacinį muitą.

(3)

Komisija Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES (5) priėmė pasiūlytą įsipareigojimą, susijusį su antidempingo ir
antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos
siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų).

(4)

Bendrovė „Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd“ (toliau – susijusi bendrovė), kurios papildomas TARIC
kodas B872 ir kurios įsipareigojimas buvo priimtas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, Komisijai pranešė,
kad jos pavadinimas pakeistas į „GCL System Integration Technology Co., Ltd.“.

(5)

2014 m. susijusiai bendrovei buvo paskelbtas bankrotas. 2015 m. vasario mėn. susijusią bendrovę įsigijo
bendrovė „Jiangsu GCL Energy Co., Ltd.“, kuri priklauso bendrovių grupei, kurios papildomas TARIC kodas B850.

(6)

Susijusi bendrovė tvirtino, kad pavadinimo pakeitimas neturi įtakos jos teisei toliau naudotis jai taikytomis indivi
dualiomis muito normomis.

(7)

Tačiau po įsigijimo susijusi bendrovė ne tik pakeitė pavadinimą į „GCL System Integration Technology Co., Ltd.“,
bet ir tapo bendrovių grupės, kurios papildomas TARIC kodas yra B850 (6), dalimi.

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.
(2) OL L 188, 2009 7 18, p. 93.
(3) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1238/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos
kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms
dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito galutinis surinkimas (OL L 325, 2013 12 5, p. 1).
(4) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1239/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos
kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamiems fotovoltiniams moduliams iš kristalinio silicio ir jų pagrindinėms sudėtinėms
dalims (t. y. elementams) nustatomas galutinis kompensacinis muitas (OL L 325, 2013 12 5, p. 66).
(5) 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir
antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių
modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui
(OL L 325, 2013 12 5, p. 214).
(6) Būtent: „Konca Solar Cell Co. Ltd.“, „Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd“, „Jiangsu GCL Silicon Material Technology
Development Co. Ltd“, „Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd“, „GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited“,
„GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd“, „GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED“, „GCL Solar System (Suzhou)
Limited“.
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(8)

Tiek susijusiai bendrovei, tiek 7 konstatuojamojoje dalyje minėtai bendrovių grupei taikomas įsipareigojimas.
Todėl Komisija nusprendė, kad pavadinimo pakeitimas nedaro jokios įtakos Įgyvendinimo sprendimu
2013/707/ES nustatytoms išvadoms.

(9)

Komisija visoms suinteresuotosioms šalims pranešė apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis ji ketina
iš dalies keisti įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 1238/2013 ir (ES) Nr. 1239/2013. Toms šalims buvo suteiktas
laikotarpis, per kurį jos galėjo teikti pastabas dėl šio faktų atskleidimo. Nė viena šalis pastabų nepateikė.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 15 straipsnio 1 dalį
įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/707/ES priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2016 m. birželio 29 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Įgyvendinimo sprendimo 2013/707/ES I priedas iš dalies keičiamas taip:
1) papildomo TARIC kodo B850 įrašas pakeičiamas taip:
„Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd
GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

B850“

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
GCL Solar System (Suzhou) Limited
GCL System Integration Technology Co., Ltd.
2) papildomo TARIC kodo B872 įrašas pakeičiamas taip:
„Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872“
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GAIRĖS
EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2016/1061
2016 m. gegužės 26 d.
kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų
informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2016/15)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnį,
atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 5 ir 16 straipsnius,
atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3603/93, nustatantį apibrėžimus, susijusius su
Sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (1), ypač į jo 6 straipsnį,
kadangi:
(1)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau –
ECBS statutas) 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) turi išimtinę teisę duoti leidimą
Sąjungoje išleisti eurų banknotus;

(2)

Sutarties 128 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ECB patvirtinus emisijos apimtį, valstybės narės gali išleisti
monetas. Todėl ECB priima metinius sprendimus, patvirtinančius eurą įsivedusių valstybių narių (toliau – dalyvau
jančios valstybės narės) monetų emisijos apimtį ir sprendimus, patvirtinančius vienos arba keleto dalyvaujančių
valstybių narių papildomas monetų emisijos apimtis ad hoc atvejais;

(3)

pagal ECBS statuto 5 straipsnį, kad galėtų vykdyti Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) uždavinius, ECB,
padedamas nacionalinių centrinių bankų (NCB), turėtų rinkti reikiamą statistinę informaciją, kuri apima su eurų
banknotų ir monetų emisija susijusią statistinę informaciją;

(4)

be to, ECB turi rinkti informaciją, kad galėtų stebėti, kaip laikomasi Sutarties 123 straipsniu nustatyto ir
Reglamentu (EB) Nr. 3603/93 įgyvendinto draudimo. Visų pirma Reglamento (EB) Nr. 3603/93 6 straipsnyje
nustatyta, kad valstybinio sektoriaus išleistos ir jam kredituotos eurų monetos, laikomos NCB, nelaikomos kreditu
pagal Sutarties 123 straipsnį, jeigu jos sudaro mažiau kaip 10 % apyvartoje esančių monetų;

(5)

nepažeisdamas valstybių narių kompetencijos leisti eurų monetas ir atsižvelgdamas į daugumos NCB esminį
vaidmenį platinant eurų monetas, kad galėtų vykdyti pirmiau nurodytus uždavinius, ECB kartu su NCB turi rinkti
duomenis apie eurų banknotus ir eurų monetas. Toks duomenų rinkimas turėtų palengvinti sprendimų priėmimą
eurų banknotų ir monetų emisijos srityje ir turėtų leisti ECB stebėti kaip vykdomi jo sprendimai šioje srityje
planuojant eurų banknotų gamybą bei koordinuojant jų emisiją, išleidžiant eurų banknotus į apyvartą bei
parengiant bet kokius reikalingus eurų banknotų perdavimus tarp NCB. Tokio duomenų rinkimo tarpusavio
sąveikos poveikis taip pat turėtų leisti ECB teikti duomenis, kai to prašoma, institucijoms ir organams, turintiems
kompetenciją eurų monetų srityje;

(6)

duomenų apie eurų banknotus rinkimo procedūra turi būti patobulinta, ypač į 2 straipsnį įterpiant kai kuriuos
Gairių ECB/2008/8 (2) 2a straipsnio elementus ir išbraukiant elementus, kurių daugiau nebereikia;

(1) OL L 332, 1993 12 31, p. 1. Europos Bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnis ir 104b straipsnio 1 dalis dabar pakeisti Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 126 straipsniu.
(2) 2008 m. rugsėjo 11 d. Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo
(OL L 346, 2008 12 23, p. 89).
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(7)

duomenų apie eurų monetas rinkimo procedūra taip pat turėtų būti patobulinta;

(8)

taip pat dėl teisinio aiškumo turėtų būti įtraukta apibrėžtis „monetas leidžiantys subjektai“, suderinta su Sutarties
128 straipsnio 2 dalimi;

(9)

duomenų apie grynųjų pinigų infrastruktūrą ir trečiųjų šalių operacinę veiklą rinkimo procedūra taip pat turėtų
būti patobulinta. Ilgiau nebereikalingos tam tikros nuostatos, apibrėžiančios, kada duomenys turi būti teikiami
pirmą kartą, ir apibrėžiančios pereinamuosius laikotarpius;

(10)

prieiga prie Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 (CIS 2) bus suteikiama tik ECB, NCB ir visiems būsimiems
Eurosistemos NCB. Ilgiau nebus galimybės suteikti prieigą tinkamoms trečiosioms šalims. Suinteresuotas trečiąsias
šalis, pavyzdžiui, Europos Komisiją ir monetas leidžiančius subjektus, apie su monetomis susijusius duomenis
informuoja ECB banknotų direktoratas;

(11)

reikia nedidelių papildomų dalinių pakeitimų, kad būtų atnaujintos su eurų banknotų ir monetų emisijos srities
statistinės informacijos rinkimu susijusios procedūros;

(12)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2008/8,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis
Daliniai pakeitimai
Gairės ECB/2008/8 iš dalies keičiamos taip:
1) 1 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) c punktas pakeičiamas taip:
„c) CIS 2 – sistema, susidedanti iš: i) ECB įrengtos centrinės duomenų bazės, skirtos kaupti visą susijusią
informaciją apie eurų banknotus, eurų monetas, grynųjų pinigų infrastruktūrą ir trečiųjų šalių operacinę
veiklą, surinktą pagal šias gaires bei Sprendimą ECB/2010/14 (*); ii) tiesioginės žiniatinklio programos (angl.
web-based online application), kuri leidžia lanksčią sistemos konfigūraciją ir pateikia informaciją apie duomenų
pristatymą ir patvirtinimo statusą, patikslinimus ir įvairių tipų atskaitinius duomenis ir sistemos parametrus;
iii) duomenų teikimo modulio surinktiems duomenis peržiūrėti ir analizuoti ir iv) CIS 2 perdavimo
mechanizmo;
(*) 2010 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas ECB/2010/14 dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo
apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (OL L 267, 2010 10 9, p. 1).“;
b) g–n punktai pakeičiami taip:
„g) CIS 2 perdavimo mechanizmas – ECBS XML duomenų integravimo (EXDI) programa. EXDI programa
naudojama patikimam, nepriklausomam nuo ją palaikančios techninės infrastruktūros, pvz., kompiuterių
tinklų ir programinės įrangos, duomenų pranešimų tarp NCB, būsimų Eurosistemos NCB ir ECB
perdavimui;
h) duomenų pranešimas – byla, kurioje yra vieno ataskaitinio laikotarpio, arba patikslinimų atveju – vieno
arba kelių ataskaitinių laikotarpių, NCB arba būsimo Eurosistemos NCB dienos, mėnesio arba pusmečio
duomenys, pateikiami su CIS 2 perdavimo mechanizmu suderinamu duomenų formatu;
i) ateityje dalyvausianti valstybė narė – nedalyvaujanti valstybė narė, kuri įvykdė sąlygas eurui įvesti, ir kurios
atžvilgiu buvo priimtas sprendimas dėl išlygos panaikinimo (pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
140 straipsnį);
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j) darbo diena – bet kuri diena, kai dirba duomenis teikiantis NCB;
k) apskaitos duomenys – netikslinta apyvartoje esančių eurų banknotų vertė, iš kurios pasibaigus ataskai
tiniam laikotarpiui atimama nepatenkintų reikalavimų kredito įstaigoms, vykdančioms išplėstinės pasaugos
inventorizacijos programą, suma, kaip nustatyta Gairių ECB/2010/20 (*) 12 straipsnio 2 dalies a ir
b punktuose;
l) duomenų įvykis – CIS 2 užregistruotas įvykis, dėl kurio iš CIS 2 į vieną arba daugiau NCB ir ECB
siunčiamas pranešimas. Duomenų įvykis įvyksta: i) kai NCB atsiunčia į CIS 2 dienos, mėnesio arba
pusmečio duomenų pranešimą, dėl kurio tam NCB ir ECB siunčiamas atsakomasis pranešimas; ii) kai
sėkmingai patvirtinami naujo ataskaitinio laikotarpio visų NCB duomenų pranešimai, dėl ko iš CIS 2 į NCB
ir ECB siunčiamas pranešimas apie statusą; arba iii) kai išsiuntus pranešimą apie statusą, CIS 2 sėkmingai
patvirtinamas NCB patikslintas duomenų pranešimas, dėl ko NCB ir ECB siunčiamas pranešimas apie
patikslinimą;
m) grynųjų pinigų tvarkytojai – Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2001 (**), 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos
įstaigos ir ekonominės veiklos vykdytojai;
n) monetas leidžiantys subjektai – visos įstaigos, kurioms euro zonos valstybė narė patikėjo uždavinį išleisti
eurų monetas į apyvartą. Monetas leidžiantys subjektai gali apimti NCB, nacionalines monetų kalyklas,
nacionalinius iždus, paskirtas viešąsias agentūras ir subjektus, kurie monetas į apyvartą leidžia pagal iki
pareikalavimo laikomų monetų schemą:
(*) 2010 m. lapkričio 11 d. Gairės ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės
atskaitomybės teisinio pagrindo (OL L 35, 2011 2 9, p. 31).
(**) 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001, nustatantis priemones, būtinas euro
apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 181, 2001 7 4, p. 6).“;
c) po n punkto įterpiamos šios terminų apibrėžtys:
„o) iki pareikalavimo saugomų monetų (CHTO) schema (angl. coin-held-to-order (CHTO)) scheme) – schema, kurią
sudaro atskiri sutartiniai susitarimai tarp monetas leidžiančio subjekto ir vieno arba daugiau saugotojų
monetas leidžiančio subjekto valstybėje narėje, pagal kuriuos monetas leidžiantis subjektas:
i) saugotojams tiekia eurų monetas saugoti už monetas leidžiančio subjekto patalpų ribų, kad vėliau jos
būtų išleidžiamos į apyvartą, ir
ii) tiesiogiai kredituoja arba debetuoja NCB sąskaitą, kurią turi vienas iš šių subjektų:
— saugotojas,
— kredito įstaigos, kurios yra eurų monetas iš saugotojo perkantys klientai.
Saugotojas arba saugotojo klientai eurų monetas, kurioms taikoma CHTO schema, pateikia saugoti eurus
leidžiančio subjekto saugotojo patalpose arba jas iš jų išgabena apie tai pranešę NCB;
p) 1 kategorijos duomenų straipsnis – NCB, kaip apibrėžta I–III prieduose ir VII priede, CIS 2 pateiktas
duomenų straipsnis, kuris teikiamas kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu;
q) įvykiu pagrįstas duomenų straipsnis – NCB, kaip apibrėžta I–III prieduose ir VII priede, CIS 2 pateiktas
duomenų straipsnis, kuris teikiamas tik tuo atveju, jei ataskaitiniu laikotarpiu įvyksta atitinkamas įvykis;
r) tapatybės ir prieigos vadyba (TPV) – bendra saugumo paslauga, naudojama suteikiant prieigą ECBS
programoms ir jas kontroliuojant.“;
2) 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
Su eurų banknotais susijusių duomenų rinkimas
1.
NCB teikia ECB su eurų banknotais susijusius CIS 2 duomenis, t. y. I priedo 1 dalyje ir VII priede nurodytus
duomenų straipsnius, laikydamiesi juose nurodyto duomenų teikimo dažnumo ir I priedo 3 dalyje nustatytų
apskaitos taisyklių.
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2.
NCB perduoda su eurų banknotais susijusius mėnesio duomenis, apibrėžtus kaip 1 kategorijos duomenys ir
įvykiu pagrįsti duomenys, ne vėliau kaip šeštąją mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dieną.
3.
NCB perduoda su eurų banknotais susijusius dienos duomenis, apibrėžtus kaip 1 kategorijos duomenys ir
įvykiu pagrįsti duomenys, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos, einančios po ataskaitinio laikotarpio, 17 val.
Vidurio Europos laiku (CET) (*).
4.
NCB, vadovaudamiesi šiomis gairėmis, su eurų banknotais susijusiems duomenims ECB perduoti naudoja
CIS 2 perdavimo mechanizmą.
(*) Nurodant CET atsižvelgiama į perėjimą prie Vidurio Europos vasaros laiko.“;
3) 2a straipsnis išbraukiamas;
4) 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis
Su eurų monetomis susijusių duomenų rinkimas
1.
Iš atitinkamų monetas leidžiančių subjektų jų valstybėse narėse, NCB renka su eurų monetomis susijusius
CIS 2 duomenis, t. y. II priedo 1 dalyje nurodytus duomenų straipsnius.
2.
NCB teikia ECB su eurų monetomis susijusius CIS 2 duomenis kas mėnesį, laikydamiesi II priedo 3 dalyje
nustatytų apskaitos taisyklių.
3.
NCB, vadovaudamiesi šiomis gairėmis, su eurų monetomis susijusiems duomenims ECB perduoti naudoja
CIS 2 perdavimo mechanizmą.“;
5) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) pavadinimas pakeičiamas taip:
„Su grynųjų pinigų infrastruktūra ir trečiųjų šalių operacine veikla susijusių duomenų rinkimas pagal
Sprendimą ECB/2010/14“;

b) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
NCB kas pusmetį teikia ECB su grynųjų pinigų infrastruktūra ir operacijomis susijusius duomenis, kaip
nurodyta IIIa priede. ECB pateikiami duomenys yra grindžiami duomenimis, kuriuos NCB gavo iš grynųjų pinigų
tvarkytojų pagal Sprendimo ECB/2010/14 IV priedą.“;
c) 2, 3 ir 7 dalys išbraukiamos;
6) 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Į sutartinius susitarimus, kuriuos pagal Gairių ECB/2006/9 (*) 3 straipsnio 3 dalį NCB sudaro su būsimu
Eurosistemos NCB, NCB įtraukia specialias nuostatas dėl tose gairėse nustatytų atskaitomybės įsipareigojimų. Be to,
sutartiniuose susitarimuose reikalaujama, kad būsimas Eurosistemos NCB kas mėnesį teiktų ECB I priedo lentelės
4 ir 5 skirsniuose ir II priedo lentelės 4 ir 7 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius. Būsimas Eurosistemos NCB
turi teikti duomenis mutatis mutandis laikydamasis I priedo 3 dalyje ir II priedo 3 dalyje nustatytų apskaitos taisyklių,
susijusius su visais eurų banknotais ir (arba) monetomis, kuriuos jis skolinasi iš NCB ir kuriuos NCB jam pristatė. Jei
būsimas Eurosistemos NCB tokių sutartinių susitarimų su NCB nesudarė, ECB sudaro tokius sutartinius susitarimus
su tokiu būsimu Eurosistemos NCB, įtraukdamas šiame straipsnyje nurodytus atskaitomybės įsipareigojimus.
(*) 2006 m. liepos 14 d. Gairės ECB/2006/9 dėl tam tikrų pasiruošimų grynųjų pinigų keitimui į eurą bei dėl eurų
banknotų ir monetų išankstinio pristatymo bei išankstinio sub-pristatymo ne euro zonoje (OL L 207,
2006 7 28, p. 39).“;
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7) 5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4.

1 dalyje nurodytiems duomenims perduoti NCB naudoja CIS 2 perdavimo mechanizmą.“;

8) 6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
„3. NCB laiku perduoda ECB, kai jų prašoma, duomenis apie IV priede nurodytus sistemos parametrus ir jie taip
pat perduoda ECB duomenis apie bet kokius vėlesnius sistemos parametrų pasikeitimus.“;
9) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Prieš perduodami ECB pagal šias gaires reikalaujamus duomenis, NCB imasi reikiamų priemonių jų
išsamumui ir teisingumui užtikrinti. Jie būtinai atlieka bent:
a) išsamumo patikras, t. y. užtikrina, kad 1 kategorijos ir įvykiu pagrįsti duomenys teikiami pagal šiose gairėse ir
V bei VII prieduose nustatytus principus;
b) VI priede nurodytas teisingumo patikras.
CIS 2 programa atmeta duomenų pranešimus, kuriuose nėra 1 kategorijos duomenų straipsnių, kaip aprašyta
I–III prieduose ir VII priede, kurie turi būti teikiami atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu.“;
10) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis
Prieiga prie CIS 2
1.
Jei buvo sudaryti 2 dalyje nurodyti atskiri sutartiniai susitarimai, gavęs elektroninį vartotojo prieigos prašymą
TPV, ECB suteikia prieigą prie CIS 2 atskiriems vartotojams kiekviename NCB ir kiekviename būsimame
Eurosistemos NCB, atsižvelgdamas į galimybes ir pajėgumus.
2.
Atsakomybė dėl atskirų vartotojų techninės vadybos nustatoma atskiruose sutartiniuose susitarimuose tarp
ECB ir NCB – dėl jo atskirų vartotojų bei tarp ECB ir būsimo Eurosistemos NCB – dėl pastarojo atskirų vartotojų. Į
šiuos sutartinius susitarimus ECB taip pat gali įtraukti nuorodas į CIS 2 taikomus vartotojų vadybos susitarimus,
saugumo standartus ir licencijavimo sąlygas.“;
11) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Vadovaujantis Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 3 dalimi, Vykdomajai valdybai
suteikiami įgaliojimai, atsižvelgus į Banknotų komiteto, Teisės komiteto ir Informacinių technologijų komiteto
nuomonę, daryti dalinius techninius šių gairių priedų ir CIS 2 perdavimo mechanizmo specifikacijų pakeitimus.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.
Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams
centriniams bankams.

2.

Eurosistemos centriniai bankai vykdo šias gaires nuo 2016 m. liepos 1 d.
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3 straipsnis
Adresatai
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gegužės 26 d.
ECB valdančiosios tarybos vardu
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

ISSN 1977-0723 (elektroninis leidimas)
ISSN 1725-5120 (popierinis leidimas)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Europos Sąjungos leidinių biuras
2985 Liuksemburgas
LIUKSEMBURGAS

LT

