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(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI
Pranešimas dėl Papildomo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos
bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos
Sąjungą, įsigaliojimo tarp Europos Sąjungos ir Peru
2015 m. birželio 30 d. Briuselyje pasirašytas Papildomas protokolas prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir
Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (1),
pagal jo 12 straipsnio 3 dalį tarp Europos Sąjungos ir Peru įsigalioja nuo 2017 m. gegužės 1 d.

(1) OL L 204, 2015 7 31, p. 3.
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REGLAMENTAI
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/747
2015 m. gruodžio 17 d.
kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl
kriterijų, susijusių su ex ante įnašų apskaičiavimu, ir dėl aplinkybių ir sąlygų, kuriomis gali būti iš
dalies arba visiškai atleidžiama nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos
kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su
bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES)
Nr. 1093/2010 (1), ypač į jo 69 straipsnio 5 dalį ir 71 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

Bendras pertvarkymo fondas (toliau – Fondas) buvo įsteigtas Reglamentu (ES) Nr. 806/2014 kaip bendra
finansavimo struktūra visoms valstybėms narėms, dalyvaujančioms bendrame priežiūros mechanizme pagal
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013 (2) ir bendrame pertvarkymo mechanizme (toliau – dalyvaujančios
valstybės narės);

(2)

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 67 straipsniu įsteigiamas Bendras pertvarkymo fondas (toliau – Fondas) ir
nustatomi tikslai, kuriais Bendra pertvarkymo valdyba (toliau – Valdyba) gali naudoti Fondą;

(3)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 76 straipsnį Fondas turėtų būti naudojamas tik vykdant pertvarkymo
procedūras, kai Valdyba mano, kad tai būtina veiksmingam pertvarkymo priemonių taikymui užtikrinti laikantis
Fondo misijos. Todėl, kad būtų užtikrintas veiksmingas pertvarkymo sistemos veikimas, Fondas turėtų turėti
pakankamai finansinių išteklių, kad galėtų imtis intervencinių veiksmų, kai tai būtina siekiant veiksmingai taikyti
pertvarkymo priemones ir apsaugoti finansinį stabilumą, nenaudojant mokesčių mokėtojų lėšų;

(4)

Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Valdyba įgaliojama apskaičiuoti atskirus ex
ante įnašus, mokėtinus visų įstaigų, gavusių veiklos leidimą visų dalyvaujančių valstybių narių teritorijose, pagal
Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalį ir kad tie metiniai įnašai turėtų būti apskaičiuojami remiantis
bendru tiksliniu lygiu, kuris nustatomas kaip visų kredito įstaigų, gavusių veiklos leidimą visose dalyvaujančiose
valstybėse narėse, apdraustųjų indėlių sumos procentinė dalis;

(5)

todėl pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 67 straipsnio 2 dalį Valdyba turėtų užtikrinti, kad ne vėliau kaip
pradinio aštuonerių metų laikotarpio pabaigoje, skaičiuojant nuo 2016 m. sausio 1 d. arba, kitu atveju, nuo
datos, kurią Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalis pradedama taikyti pagal to reglamento
99 straipsnio 6 dalį, Fondo turimų finansinių išteklių suma pasiektų bent Reglamento (ES) Nr. 806/2014
69 straipsnio 1 dalyje nuro dytą tikslinį lygį;

(6)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 67 ir 69 straipsnius Valdyba turėtų užtikrinti, kad Reglamento (ES)
Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytu pradiniu laikotarpiu įnašai į Fondą būtų kuo tolygiau paskirstyti
per visą laikotarpį, kol bus pasiektas tikslinis lygis, ir turėtų pratęsti pradinį laikotarpį ne daugiau kaip ketveriems

(1) OL L 225, 2014 7 30, p. 1.
(2) 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję
su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL L 287, 2013 10 29, p. 63).
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metams, jei Fondo išmokėta kumuliacinė suma viršija 50 % tikslinio lygio ir jei tenkinami šio reglamento
kriterijai. Todėl metiniai įnašai, surinkti pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 4 dalį, gali viršyti
12,5 % tikslinio lygio. Jei po pradinio laikotarpio turimi finansiniai ištekliai sumažėja iki mažesnio už tikslinį
lygio, Valdyba turėtų užtikrinti, kad eiliniai ex ante įnašai būtų padidinti, kol bus pasiektas tikslinis lygis. Po to, kai
pirmą kartą pasiekiamas tikslinis lygis ir kai turimi finansiniai ištekliai sumažėja iki mažiau nei dviejų trečdalių
tikslinio lygio, Valdyba turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyti tokio dydžio įnašai, kad tikslinį lygį būtų galima
pasiekti per šešerius metus. Todėl Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 4 dalies antrame sakinyje nurodyti
metiniai įnašai gali viršyti 12,5 % tikslinio lygio, kad tikslinis lygis būtų pasiektas per šešerius metus;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 4 dalį, apskaičiuojant ex ante įnašus, reikėtų atsižvelgti į verslo
ciklo etapą ir galimą prociklinių įnašų poveikį įnašus mokančių įstaigų finansinei būklei;

(8)

bet koks pokytis, dėl kurio sumažėja ex ante įnašai, turėtų būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kad vėliau jis
lems padidėjimą siekiant užtikrinti, kad tikslinis lygis būtų pasiektas per nustatytus terminus;

(9)

bet kokie ex ante įnašų lygio pokyčiai arba pradinio laikotarpio pratęsimai turėtų būti vienodai taikomi visoms
įstaigoms dalyvaujančiose valstybėse narėse, kad dėl jų įnašai nebūtų perskirstyti tarp tų įstaigų;

(10)

pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 71 straipsnio 2 dalį Valdyba turėtų visiškai arba iš dalies atleisti įstaigą nuo
papildomų ex post įnašų mokėjimo, kai tai būtina jos finansinei būklei apsaugoti. Nustatydama, ar įstaigos
atleidimas yra būtinas siekiant apsaugoti įstaigos finansinę būklę, Valdyba turėtų įvertinti, kokį poveikį papildomų
ex post įnašų mokėjimas turėtų tos įstaigos mokumo ir likvidumo būklei;

(11)

atleidimas nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo turėtų būti Valdybos suteikiamas įstaigai paprašius, kad
Valdybai būtų lengviau įvertinti, ar ta įstaiga atitinka Reglamento (ES) Nr. 806/2014 71 straipsnio 2 dalyje
nustatytas atleidimo sąlygas. Susijusi įstaiga turėtų pateikti visą informaciją, kuri yra reikalinga Valdybai, kad ši
galėtų atlikti tokį įvertinimą. Valdyba turėtų atsižvelgti į visą nacionalinių kompetentingų institucijų turimą
informaciją, kad išvengtų bet kokio pranešimų reikalavimo dubliavimo;

(12)

vertindama papildomų ex post įnašų mokėjimo poveikį įstaigos mokumui ar likvidumui, Valdyba turėtų
išanalizuoti mokėjimo poveikį įstaigos kapitalo ir likvidumo būklei. Atliekant analizę turėtų būti daroma
prielaida, kad įstaigos balanse yra nuostolis lygus sumai, mokėtinai suėjus mokėjimo terminui, ir daroma įstaigos
kapitalo pakankamumo rodiklių projekcija po šio nuostolio per atitinkamą laikotarpį. Be to, turėtų būti daroma
prielaida, kad netenkamų pinigų srautas prilygsta sumai, mokėtinai suėjus mokėjimo terminui, ir turėtų būti
įvertinta likvidumo rizika,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis patikslinama:
1) įnašų į Fondą paskirstymo per visą laikotarpį pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 2 dalį kriterijai;
2) kriterijai, pagal kuriuos nustatomas metų, kuriais pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 3 dalį gali būti
pratęstas Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytas pradinis laikotarpis, skaičius;
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3) Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 4 dalyje numatytų metinių įnašų nustatymo kriterijai;
4) aplinkybės ir sąlygos, kuriomis gali būti iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo
pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 71 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame reglamente taip pat vartojamų terminų apibrėžtys:
1) pradinis laikotarpis – Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytas laikotarpis;
2) atleidimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip šešių mėnesių laikotarpis.

II SKYRIUS
SU EX ANTE ĮNAŠAIS SUSIJĘ KRITERIJAI

3 straipsnis
Ex ante įnašų paskirstymo per visą pradinį laikotarpį kriterijai
1.
Vertindama verslo ciklo etapą ir galimą prociklinių įnašų poveikį įnašus mokančių įstaigų finansinei būklei pagal
Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 2 dalį Valdyba atsižvelgia bent jau į šiuos rodiklius:
a) priede nustatytus makroekonominius rodiklius verslo ciklo etapui nustatyti;
b) priede nustatytus rodiklius įnašus mokančių įstaigų finansinei būklei nustatyti.
2.

Rodikliai, į kuriuos atsižvelgia Valdyba, nustatomi bendrai visoms dalyvaujančioms valstybėms narėms.

3.
Bet koks Valdybos sprendimas paskirstyti įnašus per visą laikotarpį vienodai taikomas visoms įnašus į Fondą
mokančioms įstaigoms.
4.
Bet kuriuo konkrečiu įnašų mokėjimo laikotarpiu metinių įnašų lygis gali būti santykinai žemesnis už metinių
įnašų, apskaičiuojamų pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalį ir 70 straipsnio 2 dalį, vidurkį tik tada,
kai Valdyba patvirtina, kad remiantis konservatyviomis projekcijomis tikslinis lygis gali būti pasiektas pradinio
laikotarpio pabaigoje.

4 straipsnis
Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas metų, kuriais gali būti pratęstas pradinis laikotarpis, skaičius
1.
Nustatydama metų, kuriais pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 3 dalį gali būti pratęstas Reglamento
(ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytas pradinis laikotarpis, skaičių Valdyba atsižvelgia bent jau į tokius
kriterijus:
a) minimalų metų, reikalingų Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 1 dalyje nurodytam tiksliniam lygiui pasiekti,
skaičių, jei per pradinį laikotarpį metiniai įnašai neviršija vidutinių metinių įnašų du kartus;
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b) verslo ciklo etapą ir galimą prociklinių įnašų poveikį įnašus mokančių įstaigų finansinei būklei, nustatomus pagal
3 straipsnio 1 dalyje nurodytus rodiklius;
c) bet kokias papildomas Fondo išmokas, kurių, pasitarusi su ESRV, Valdyba tikisi per tolesnį ketverių metų laikotarpį.
2.

Valdyba jokiu būdu nepratęsia pradinio laikotarpio ilgiau nei ketveriems metams.

5 straipsnis
Po pradinio laikotarpio mokėtinų metinių įnašų nustatymo kriterijai
Apskaičiuodama Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 straipsnio 4 dalyje nurodytus įnašus Valdyba atsižvelgia į verslo
ciklo etapą ir galimą prociklinių įnašų poveikį įnašus mokančių įstaigų finansinei būklei, nustatomus pagal 3 straipsnio
1 dalyje nurodytus rodiklius.

III SKYRIUS
ATLEIDIMAS NUO EX POST ĮNAŠŲ MOKĖJIMO

6 straipsnis
Atleidimas nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo
1.
Valdyba, savo iniciatyva (pasitarusi su nacionaline pertvarkymo institucija) arba nacionalinės pertvarkymo
institucijos siūlymu, visiškai arba iš dalies atleidžia įstaigą nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo pagal Reglamento (ES)
Nr. 806/2014 71 straipsnio 2 dalį, jei tai būtina jos finansinei būklei apsaugoti.
2.
Valdyba gali suteikti atleidimą nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo įstaigai to paprašius. Ta įstaiga pateikia visą
informaciją, kuri yra reikalinga Valdybai, kad ši galėtų įvertinti papildomų ex post įnašų mokėjimo poveikį įstaigos
finansinei būklei. Valdyba atsižvelgia į visą nacionalinių kompetentingų institucijų turimą informaciją, kad nustatytų, ar
įstaiga atitinka 4 dalyje nurodytas atleidimo sąlygas.
3.
Nustatydama, ar įstaiga atitinka atleidimo sąlygas, Valdyba įvertina, kokį poveikį papildomų ex post įnašų
mokėjimas turėtų tos įstaigos mokumo ir likvidumo būklei. Kai ta įstaiga priklauso grupei, vertinamas ir poveikis visos
grupės mokumo ir likvidumo būklei.
4.
Valdyba gali atleisti nuo papildomų ex post įnašų mokėjimo, jeigu padaro išvadą, kad jų mokėjimas turės kurią nors
iš šių pasekmių:
a) per ateinančius šešis mėnesius gali būti pažeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (1)
92 straipsnyje nustatyti minimalūs įstaigos nuosavų lėšų reikalavimai;
b) per ateinančius šešis mėnesius gali būti pažeistas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnio 1 dalyje nustatytas ir
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 (2) 4 straipsnyje patikslintas minimalus įstaigos padengimo
likvidžiuoju turtu reikalavimas;
c) per ateinančius šešis mėnesius gali būti pažeistas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (3)
105 straipsnyje nustatytas įstaigos specialus likvidumo reikalavimas.
(1) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir
investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(2) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju
turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1).
(3) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką
ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos
2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
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5.
Valdyba apriboja atleidimo laikotarpį, kad jis neviršytų to, kas būtina siekiant išvengti rizikos tos įstaigos arba jos
grupės finansinei būklei. Valdyba nuolat stebi, ar atleidimo laikotarpiu tebegalioja 4 dalyje nurodytos atleidimo sąlygos.
6.
Įstaigai paprašius Valdyba gali pratęsti atleidimo laikotarpį, jei nustato, kad 4 dalyje nurodytos atleidimo sąlygos
tebegalioja. Šis pratęsimas neviršija 6 mėnesių.

7 straipsnis
Atleidimo poveikio mokumui įvertinimas
1.
Valdyba arba nacionalinė pertvarkymo institucija įvertina papildomų ex post įnašų mokėjimo poveikį įstaigos
reguliuojamojo kapitalo pozicijai. Atliekant šį vertinimą taip pat analizuojamas papildomų ex post įnašų mokėjimo
poveikis įstaigos atitikčiai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnyje nustatytiems minimaliems nuosavų lėšų reikala
vimams.
2.

Šio vertinimo tikslu ex post įnašų suma atimama iš įstaigos nuosavų lėšų pozicijos.

3.
1 dalyje nurodyta analizė apima bent jau laikotarpį iki kito informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimą pateikimo
datos, nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 (1) 3 straipsnyje.

8 straipsnis
Atleidimo poveikio likvidumui įvertinimas
1.
Valdyba arba nacionalinė pertvarkymo institucija įvertina papildomų ex post įnašų mokėjimo poveikį įstaigos
likvidumo būklei. Atliekant šį vertinimą taip pat analizuojamas papildomų ex post įnašų mokėjimo poveikis įstaigos
gebėjimui įvykdyti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 412 straipsnio 1 dalyje nustatytą ir Deleguotojo reglamento (ES)
2015/61 4 straipsnyje patikslintą padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą.
2.
1 dalyje aprašytos analizės tikslais Valdyba prideda netenkamų pinigų srautą, kuris lygus 100 % sumos, mokėtinos
suėjus papildomų ex post įnašų mokėjimo terminui, prie grynųjų netenkamų pinigų srautų skaičiavimo, kaip nustatyta
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 20 straipsnio 1 dalyje.
3.
Valdyba taip pat įvertina tokių netenkamų pinigų srautų, nustatytų pagal 2 dalį, poveikį Direktyvos 2013/36/ES
105 straipsnyje nustatytiems specialiems likvidumo reikalavimams.
4.
1 dalyje nurodyta analizė apima bent jau laikotarpį iki kito informacijos apie padengimo likvidžiuoju turtu
reikalavimą pateikimo datos, nustatytos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 3 straipsnyje.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(1) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28,
p. 1).
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 17 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Makroekonominiai rodikliai, pagal kuriuos nustatomas verslo ciklo etapas
Europos Komisijos BVP augimo prognozė ir ekonominių vertinimų rodiklis.
BVP augimas, numatytas Europos Centrinio Banko makroekonominėse prognozėse euro zonai.
Rodikliai, pagal kuriuos nustatoma įnašus mokančių įstaigų finansinė būklė
1) Privačiojo sektoriaus kredito srautas (kaip BVP procentinė dalis) ir bendrų finansų sektoriaus įsipareigojimų pokytis iš
Europos Komisijos makroekonominio disbalanso rezultatų suvestinės.
2) Sisteminės įtampos ir dviejų ar daugiau didelių ir sudėtingos struktūros dalyvaujančių valstybių narių bankų grupių
įsipareigojimų neįvykdymo vienu metu tikimybės sudėtinis rodiklis iš ESRV rizikos rodiklių rinkinio.
3) Paskoloms namų ūkiams (būstui įsigyti) taikomų kreditų standartų pokyčiai ir paskoloms nefinansinėms korpora
cijoms taikomų kredito standartų pokyčiai iš ESRV rizikos rodiklių rinkinio.
4) Didelių ir sudėtingos struktūros dalyvaujančių valstybių narių bankų grupių pelningumo rodikliai, pateikti Europos
bankininkystės institucijos rizikos rodiklių rinkinyje, kaip antai nuosavo kapitalo grąža ir grynųjų pajamų iš palūkanų
bei visų veiklos pajamų santykis.
5) Didelių ir sudėtingos struktūros dalyvaujančių valstybių narių bankų grupių mokumo rodikliai, pateikti Europos
bankininkystės institucijos rizikos rodiklių rinkinyje, kaip antai 1 lygio kapitalo ir bendro turto, išskyrus nematerialųjį
turtą, santykis ir nuvertėjusių bei pradelstų paskolų ir visų paskolų santykis.
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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/748
2016 m. gruodžio 14 d.
kuriuo, atsižvelgiant į 2013, 2014 ir 2015 m. užregistruotų naujų mažos keliamosios galios
krovininių transporto priemonių masės pokyčius, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 I priedas
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011, kuriuo
nustatomos naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos pagal Sąjungos integruotą
principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 13 straipsnio 5 dalį,
kadangi:
(1)

vidutinės masės vertė, naudojama apskaičiuojant kiekvienos naujos mažos keliamosios galios krovininės
transporto priemonės savitąjį išmetamo CO2 kiekį, turi būti tikslinama kas trejus metus, siekiant atsižvelgti į
naujų Sąjungoje registruojamų transporto priemonių vidutinės masės pokyčius;

(2)

iš naujų mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių, užregistruotų 2013, 2014 ir 2015 kalendo
riniais metais, parengtos naudoti transporto priemonės masės stebėjimo duomenų aiškėja, kad vidutinė masė
padidėjo, todėl Reglamento (ES) Nr. 510/2011 I priedo 1 punkto b papunktyje nurodytą M0 skaičių reikia
patikslinti;

(3)

naujoji vertė turėtų būti nustatyta atsižvelgiant tik į tas vertes, kurias galėjo patikrinti atitinkami transporto
priemonių gamintojai, ir į skaičiavimą neįtraukiant verčių, kurios yra akivaizdžiai neteisingos, t. y. mažesnės kaip
500 kg, taip pat verčių, susijusių su transporto priemonėmis (įskaitant didesnės kaip 2 840 kg standartinės masės
transporto priemones), kurioms Reglamentas (ES) Nr. 510/2011 netaikomas. Be to, naujoji vertė apskaičiuojama
pagal svertinį vidurkį, atsižvelgiant į kiekvienais ataskaitiniais metais užregistruotų naujų transporto priemonių
skaičių;

(4)

atsižvelgiant į tai, M0 vertė, taikytina nuo 2018 m., turėtų būti padidinta 60,4 kg, nuo 1 706,0 iki 1 766,4 kg,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 510/2011 I priedo 1 punkto b papunktis pakeičiamas taip:
„Nuo 2018 m.:
Orientacinis savitasis išmetamo CO2 kiekis = 175 + a × (M – M0)
Čia:
M

= transporto priemonės masė kilogramais (kg);

M0

= 1 766,4;

a

= 0,093;“.

(1) OL L 145, 2011 5 31, p. 1.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 14 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/749
2017 m. vasario 24 d.
kuriuo dėl Kazachstano išbraukimo iš I priede pateikto šalių sąrašo iš dalies keičiamas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/755 dėl bendrų importo
iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (1), ypač į jo 20 straipsnį,
kadangi:
(1)

atsižvelgiant į tai, kad Kazachstanas tapo Pasaulio prekybos organizacijos nariu, turėtų būti nustatyta, kad šiai
šaliai nebetaikomas Reglamentas (ES) 2015/755;

(2)

todėl Reglamentas (ES) 2015/755 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) 2015/755 I priede išbraukiamas šalies pavadinimas „Kazachstanas“.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 24 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

(1) OL L 123, 2015 5 19, p. 33.
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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/750
2017 m. vasario 24 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 673/2005, nustatantis papildomus importo
muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 673/2005, nustatantį papildomus importo muitus
tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (1), ypač į jo 3 straipsnį,
kadangi:
(1)

Jungtinėms Valstijoms nesuderinus Tolesnio dempingo ir subsidijų kompensacijų akto (toliau – TDSKA) su jų
įsipareigojimais pagal Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) susitarimus, Reglamentu (EB) Nr. 673/2005
tam tikriems importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams nuo 2005 m. gegužės 1 d.
nustatytas 15 % papildomas ad valorem muitas. Remdamasi PPO leidimu sustabdyti nuolaidų taikymą Jungtinėms
Valstijoms, Komisija turi kasmet priderinti sustabdymo lygį prie pagal TDSKA tuo metu Europos Sąjungai
panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio;

(2)

TDSKA išlaidos pastaraisiais metais, už kuriuos buvo gauti duomenys, yra susijusios su 2016 finansiniais metais
(nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d.) surinktų antidempingo ir kompensacinių muitų paskirstymu
ir papildomu antidempingo ir kompensacinių muitų, surinktų per 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 finansinius
metus, paskirstymu. Remiantis Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos paskelbtais duomenimis,
Sąjungai padaryta lengvatų panaikinimo arba sumažinimo žala siekia 8 165 179 USD;

(3)

lengvatų panaikinimo arba sumažinimo ir dėl to – sustabdymo lygis padidėjo. Tačiau į Reglamento (EB)
Nr. 673/2005 I priedo sąrašą įtraukiant produktų ar jų iš to sąrašo pašalinant sustabdymo lygio priderinti prie
lengvatų panaikinimo arba sumažinimo lygio neįmanoma. Todėl pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalies
e punktą Komisija neturėtų keisti I priedo produktų sąrašo ir turėtų iš dalies pakeisti papildomo muito normą,
kad sustabdymo lygis būtų priderintas prie lengvatų panaikinimo arba sumažinimo lygio. Todėl I priede nurodyti
keturi produktai turėtų likti sąraše, o papildomo importo muito norma turėtų būti pakeista – turėtų būti
nustatytas 4,3 % muitas;

(4)

4,3 % papildomas ad valorem importo muitas, taikomas I priede išvardytiems iš Jungtinių Valstijų importuo
jamiems produktams, per vienus metus atitinka 8 165 179 USD neviršijančią prekybos vertę;

(5)

kad nebūtų vėluojama taikyti pakeistos normos papildomą importo muitą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo
paskelbimo dieną;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 673/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 673/2005 2 straipsnis pakeičiamas taip:
„2 straipsnis
Šio reglamento I priede išvardytiems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams nustatomas 4,3 % ad valorem
muitas, papildantis pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 (*) taikomus muito mokesčius.
(*) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.“
(1) OL L 110, 2005 4 30, p. 1.; su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 38/2014 (OL L 18, 2014 1 21,
p. 52).
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Jis taikomas nuo 2017 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. vasario 24 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

„I PRIEDAS
Produktai, kuriems taikomi papildomi muitai, nurodomi aštuonių skaitmenų KN kodais. Šiais kodais klasifikuojamų
produktų aprašymas pateikiamas 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės
nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2004 (2),
I priede.
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00
6204 62 31
(1) OL L 256, 1987 9 7, p. 1.
(2) 2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1810/2004 iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB)
Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 327,
2004 10 30, p. 1).“
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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2017/751
2017 m. kovo 16 d.
kuriuo iš dalies keičiamos deleguotųjų reglamentų (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178
nuostatos dėl tam tikrų sandorio šalių, prekiaujančių ne biržos išvestinėmis finansinėmis
priemonėmis, tarpuskaitos prievolių laikymosi termino
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos
išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 5 straipsnio
2 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos deleguotaisiais reglamentais (ES) 2015/2205 (2), (ES) 2016/592 (3) ir (ES) 2016/1178 (4) apibrėžtos
keturios sandorio šalių kategorijos, siekiant nustatyti jų atitinkamų tarpuskaitos prievolių įsigaliojimo datas.
Sandorio šalys kategorijoms priskiriamos pagal jų teisinių ir veiklos pajėgumų lygį ir pagal prekybos veiklą ne
biržos išvestinių finansinių priemonių srityje;

(2)

siekiant sudaryti sąlygas laiku ir tvarkingai taikyti tarpuskaitos prievolę, skirtingų kategorijų sandorio šalims
taikomi etapais išdėstyti laipsniško taikymo laikotarpiai;

(3)

nustatant datą, kurią tarpuskaitos prievolė įsigalioja 3 kategorijos sandorio šalims, atsižvelgiama į tai, kad
dauguma iš tų sandorio šalių gali naudotis pagrindinės sandorio šalies (PSŠ) paslaugomis tik tapdamos
tarpuskaitos nario klientėmis arba netiesioginėmis klientėmis;

(4)

sandorio šalys, kurių veiklos, susijusios su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, lygis žemiausias,
priklauso 3 kategorijai. Iš naujausių duomenų matyti, kad tos kategorijos sandorio šalims kyla didelių sunkumų
parengti susitarimus, būtinus tų išvestinių finansinių priemonių sutarčių tarpuskaitai. Tuos sunkumus lemia
sudėtingumas, būdingas abiejų rūšių prieigai prie tarpuskaitos paslaugų, būtent klientų tarpuskaitai ir netiesioginių
klientų tarpuskaitai;

(5)

pirma, kiek tai susiję su klientų tarpuskaitos susitarimais, atrodo, kad yra nedaug paskatų tarpuskaitos nariams
plėtoti savo klientų tarpuskaitos pasiūlą dėl su kainomis susijusių priežasčių. Tai ypač aktualu sandorio šalims,
kurių veiklos, susijusios su ne biržos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, apimtis ribota. Be to, šiuo metu
keičiama reguliavimo sistema kapitalo reikalavimų, taikomų klientų tarpuskaitos veiklai, srityje, o dėl to atsiranda
neaiškumų, kurie trukdo tarpuskaitos nariams rengti įvairius klientų tarpuskaitos pasiūlymus;

(6)

antra, kiek tai susiję su netiesioginės tarpuskaitos susitarimais, dėl pasiūlos trūkumo šiuo metu sandorio šalys
neturi galimybės naudotis PSŠ paslaugomis tapdamos netiesioginėmis tarpuskaitos nario klientėmis;

(7)

atsižvelgiant į tuos sunkumus ir siekiant suteikti toms sandorio šalims daugiau laiko baigti rengti būtinus
tarpuskaitos susitarimus, reikėtų atidėti tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datas 3 kategorijos sandorio šalims.
Tačiau į paskatas centralizuoti rizikos valdymą grupėje, kiek tai susiję su grupės vidaus sandoriais, jau buvo
atsižvelgta, ir įsigaliojimo datų atidėjimas neturi įtakos toms paskatoms ir toms datoms, taikomoms tam tikroms
ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurias sudarė tai pačiai grupei priklausančios sandorio šalys;

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
(2) 2015 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 314, 2015 12 1, p. 13).
(3) 2016 m. kovo 1 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 103, 2016 4 19, p. 5).
(4) 2016 m. birželio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų (OL L 195, 2016 7 20, p. 3).
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(8)

atsižvelgiant į teigiamą tarpuskaitos susitarimų sudarymo poveikį ir siekiant išvengti pastangų dubliavimo
rengiantis atlikti skirtingų klasių turto, kuriam taikoma tarpuskaitos prievolė, tarpuskaitą, naujos tarpuskaitos
prievolės įsigaliojimo 3 kategorijos sandorio šalims datos turėtų būti suderintos;

(9)

todėl deleguotieji reglamentai (ES) 2015/2205, (ES) 2016/592 ir (ES) 2016/1178 turėtų būti iš dalies pakeisti;

(10)

šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktu techninių
reguliavimo standartų projektu;

(11)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projekto, kuriuo grindžiamas šis
reglamentas, išnagrinėjo galimas su juo susijusias sąnaudas ir naudą, paprašė, kad Vertybinių popierių ir rinkų
suinteresuotųjų subjektų grupė, įsteigta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (1)
37 straipsnį, pateiktų nuomonę, ir pasikonsultavo su Europos sisteminės rizikos valdyba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2205 pakeitimas
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2205 3 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) 2019 m. birželio 21 d. 3 kategorijos sandorio šalims;“.

2 straipsnis
Deleguotojo reglamento (ES) 2016/592 pakeitimas
Deleguotojo reglamento (ES) 2016/592 3 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) 2019 m. birželio 21 d. 3 kategorijos sandorio šalims;“.

3 straipsnis
Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1178 pakeitimas
Deleguotojo reglamento (ES) 2016/1178 3 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) 2019 m. birželio 21 d. 3 kategorijos sandorio šalims;“.

4 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
(1) 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) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. kovo 16 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752
2017 m. balandžio 28 d.
kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir
gaminių, skirtų liestis su maisto produktais
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir
gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies
a, c, d, e, h, i ir j punktus ir 11 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 10/2011 (2) (toliau – Reglamentas) nustatytos konkrečios plastikinių medžiagų ir
gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, taisyklės;

(2)

nuo paskutinio Reglamento pakeitimo Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) paskelbė daugiau
ataskaitų dėl tam tikrų cheminių medžiagų, kurios gali būti naudojamos su maistu besiliečiančiose medžiagose, ir
dėl jau leidžiamų naudoti cheminių medžiagų leidžiamų naudojimo būdų. Be to, tekste nustatyta tam tikrų klaidų
ir dviprasmybių. Siekiant užtikrinti, kad Reglamente atsispindėtų naujausios Tarnybos išvados, ir panaikinti visas
abejones dėl teisingo jo taikymo, Reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas ir pataisytas;

(3)

prie kelių Reglamento I priedo 1 lentelėje nurodytų leidžiamų naudoti cheminių medžiagų pateikiama nuoroda į
to priedo 3 lentelės 1 pastabą. Vadinasi, kol bus sukurtas analitinis metodas konkrečiam išsiskyrimui nustatyti,
atitiktis tikrinama pagal likučių kiekį, tenkantį su maistu besiliečiančio paviršiaus plotui (QMA). Kadangi esama
tinkamų išsiskyrimo bandymų metodų, be to, yra nustatytos konkrečios išsiskyrimo ribinės vertės, iš įrašų, skirtų
cheminėms medžiagoms su maistu besiliečiančiose medžiagose Nr. 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502,
662 ir 779, turėtų būti išbraukta nuoroda, kad atitiktį galima patikrinti pagal likučių kiekį;

(4)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (3) dėl cheminės medžiagos dietil[[3,5-bis (1,1-dimetiletil) -4-hid
roksifenil]metil]fosfonato (CAS numeris 976–56–7 ir MBM Nr. 1007) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad,
jeigu ta cheminė medžiaga naudojama polimerizacijos procese gaminant poli(etileno tereftalatą) (PET), skirtą
liestis su visų rūšių maisto produktais bet kokiomis trukmės ir temperatūros sąlygomis, neviršijant 0,2 %
galutinio polimero masinės dalies, ji nekelia pavojaus vartotojų saugai. Todėl šią cheminę medžiagą reikėtų
įtraukti į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad ji būtų naudojama tik
polimerizacijos procese gaminant PET ir neviršijant 0,2 % masinės dalies. Tarnyba nurodė, kad minėta cheminė
medžiaga naudojama polimerizacijos procese ir tampa galutinio polimero pagrindo dalimi, todėl ji turėtų būti
įtraukta į sąrašą kaip pradinė medžiaga;

(5)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (4) dėl cheminės medžiagos (metakrilo rūgšties, etilakrilato, n-butila
krilato, metilmetakrilato ir butadieno), nanoformos kopolimero (MBM Nr. 1016) naudojimo. Tarnyba padarė
išvadą, kad, jeigu ta cheminė medžiaga naudojama kaip priedas neviršijant 10 % masinės dalies neplastifikuotame
PVC arba neviršijant 15 % masinės dalies neplastifikuotame PLA, skirtuose liestis su visų rūšių maisto produktais,
ilgai laikomiems kambario arba žemesnėje temperatūroje, ji nekelia pavojaus vartotojų saugai. Todėl šis priedas
turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad minėti
reikalavimai turėtų būti įvykdyti;

(6)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (5) dėl priedo montmorilonito molio, modifikuoto dimetildialkil
(C16–C18)amonio chloridu (MBM Nr. 1030) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad, jei cheminė medžiaga

(1) OL L 338, 2004 11 13, p. 4.
(2) 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais
(OL L 12, 2011 1 15, p. 1).
(3) EFSA Journal 2016;14(7):4536.
(4) EFSA Journal 2015;13(2):4008.
(5) EFSA Journal 2015;13(11):4285.
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naudojama poliolefinuose, skirtuose sausiems maisto produktams, kuriems Reglamento (ES) Nr. 10/2011
III priede priskirtas maistinis modelinis tirpalas E, jei ji naudojama kambario ar žemesnėje temperatūroje ir
neviršijant 12 % masinės dalies, ir jei cheminių medžiagų 1-chlorheksadekano ir 1-chloroktadekano, kurių gali
būti kaip priemaišų ar skilimo produktų, išsiskyrimas neviršija 0,05 mg/kg maisto produkto, mišinys nekelia
susirūpinimo dėl saugos. Tarnyba pažymėjo, kad dalelės gali sudaryti vieno matmens nano dydžio plokšteles,
tačiau šių dalelių išsiskyrimas mažai tikėtinas, jeigu plokštelės orientuotos lygiagrečiai su plėvelės paviršiumi ir
yra visiškai įterptos į polimerą. Todėl tas priedas turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių
medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad minėti reikalavimai turėtų būti įvykdyti;

(7)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (1) dėl priedo alfa tokoferolio acetato (MBM Nr. 1055 ir CAS
Nr. 7695–91–2 bei 58–95–7) naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad ši cheminė medžiaga, naudojama kaip
antioksidantas poliolefinuose, nekelia susirūpinimo dėl saugos. Tarnyba pažymėjo, kad ši cheminė medžiaga
hidrolizuojasi iki alfa tokoferolio ir acto rūgšties, o abi šios medžiagos yra maisto priedai, kuriuos leidžiama
naudoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 (2). Todėl kyla pavojus, kad gali būti
viršytos šiems dviem hidrolizės produktams Reglamente (EB) Nr. 1333/2008 nustatytos ribinės vertės. Todėl šis
priedas turėtų būti įtrauktas į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad jį
galima naudoti tik kaip antioksidantą poliolefinuose, be to, turėtų būti pateikta pastaba, kad turi būti laikomasi
Reglamente (EB) Nr. 1333/2008 nustatytų apribojimų;

(8)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (3) dėl priedo maltų saulėgrąžų sėklų lukštų (MBM Nr. 1060)
naudojimo. Tarnyba padarė išvadą, kad, jei ši cheminė medžiaga naudojama kaip plastikų, skirtų liestis su sausais
maisto produktais kambario ar žemesnėje temperatūroje, priedas, ji nekelia pavojaus saugai. Sėklų lukštai turi būti
gauti iš maistui tinkamų saulėgrąžų sėklų, o plastikas, kurio sudėtyje yra šio priedo, turėtų būti perdirbamas ne
aukštesnėje kaip 240 °C temperatūroje. Todėl tą priedą reikėtų įtraukti į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių
medžiagų sąrašą, nustatant apribojimą, kad jį galima naudoti tik besiliečiantį su tais maisto produktais, kuriems
III priedo 2 lentelėje priskirtas maistinis modelinis tirpalas E, jei jis gautas iš maistui tinkamų saulėgrąžų sėklų,
o pagamintas plastikas, kurio sudėtyje yra to priedo, būtų perdirbamas ne aukštesnėje kaip 240 °C temperatūroje;

(9)

Tarnyba priėmė palankią mokslinę nuomonę (4) dėl apibrėžto mišinio, MBM Nr. 1062, kurį sudaro 97 % tetraeti
lortosilikato (TEOS, CAS Nr. 78–10–4) ir 3 %. heksametildisilazano (HMDS, CAS Nr. 999–97–3). Tarnyba padarė
išvadą, kad, jeigu šis mišinys naudojamas kaip pradinė medžiaga perdirbant PET ir neviršijant 0,12 % masinės
dalies, jis nekelia pavojaus saugai. Todėl šį mišinį reikėtų įtraukti į Sąjungos leidžiamų naudoti cheminių
medžiagų sąrašą kaip pradinę cheminę medžiagą, nustatant apribojimą, kad jis būtų naudojamas tik perdirbant
PET ir neviršijant 0,12 % masinės dalies;

(10)

Tarnyba priėmė nuomonę dėl pavojaus visuomenės sveikatai, susijusio su maiste ir geriamajame vandenyje
esančiu nikeliu (5). Nuomonėje nustatyta leidžiamoji paros dozė – 2,8 μg Ni/kg kūno masės per parą, ir nurodyta,
kad vidutinis ilgalaikis su maistu gaunamo Ni poveikis (ypač jaunimui) viršija LPD. Vadinasi, tikslinga įprastu
būdu gautai išsiskyrimo ribinei vertei taikyti 10 % paskirstymo koeficientą. Todėl tikslinga nikelio išsiskyrimui iš
plastikinių su maistu besiliečiančių medžiagų taikyti 0,02 mg/kg maisto produkto išsiskyrimo ribinę vertę. Todėl
ši ribinė vertė turėtų būti įtraukta į Reglamento II priede pateiktus metalo išsiskyrimo reikalavimus;

(11)

Reglamento III priedo 4 punkte įvairioms maisto produktų kategorijoms priskiriami maistinių modelinių tirpalų
deriniai suminio išsiskyrimo bandymams. 4 punkto tekstas nėra pakankamai aiškus ir turėtų būti patikslintas;

(12)

Reglamento IV priedo 8 dalies iii punkte nustatyta, kad verslo subjekto išduotoje atitikties deklaracijoje galėtų
būti nurodomas su maistu besiliečiančio paviršiaus ploto ir tūrio, naudojamo medžiagos ar gaminio atitikčiai
nustatyti, santykis. Vis dėlto medžiagą arba gaminį gaunančiam ūkio subjektui ne visada aišku, ar šis santykis taip
pat būtų didžiausias santykis, atitinkantis Reglamento 17 ir 18 straipsnių reikalavimus. Kitais atvejais nurodytas
paviršiaus ir tūrio santykis gali būti bereikšmis norint suprasti, ar galima daryti prielaidą dėl atitikties remiantis
galutinės medžiagos ar gatavo gaminio santykine dalimi. Tokiais atvejais reikėtų lygiavertės informacijos,
pavyzdžiui, jei tai dangteliai ir gaubteliai, – informacijos apie mažiausią pakuočių tūrį. Todėl Reglamento
IV priedo 8 dalies iii punkto nuostatos turėtų būti patikslintos, nurodant didžiausią paviršiaus ir tūrio santykį,
kurio atitiktis buvo nustatyta pagal 17 ir 18 straipsnius arba lygiavertę informaciją;

(1) EFSA Journal 2016;14(3):4412.
(2) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL L 354, 2008 12 31,
p. 16).
(3) EFSA Journal 2016;14(7):4534.
(4) EFSA Journal 2016;14(1):4337.
(5) EFSA Journal 2015;13(2):4002.
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(13)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

siekiant sumažinti administracinę naštą ir suteikti ūkio subjektams pakankamai laiko pritaikyti savo praktiką, kad
ji atitiktų šio reglamento reikalavimus, turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės;

(15)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 10/2011 I, II, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.
2 straipsnis
Plastikinės medžiagos ir gaminiai, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 10/2011 reikalavimus, taikytus iki šio reglamento
įsigaliojimo, gali būti tiekiami rinkai iki 2018 m. gegužės 19 d. ir gali likti rinkoje tol, kol baigsis jų atsargos.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Priedo 2 punktas taikomas nuo 2019 m. gegužės 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 iš dalies keičiamas taip:
1) I priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 1 punkto 1 lentelė iš dalies keičiama taip:
i) 11 stulpelyje iš įrašų, skirtų cheminėms medžiagoms su maistu besiliečiančioje medžiagoje Nr. 142, 168, 202,
387, 462, 467, 481, 502, 662 ir 779, išbraukiama nuoroda į 1 pastabą;
ii) cheminių medžiagų su maistu besiliečiančioje medžiagoje numerių eilės tvarka įterpiami šie įrašai:

„1007

976-56-7

„1016

„1030

dietil[[3,5-bis
(1,1-dimetiletil)
-4-hidroksifenil]
metil]fosfonatas

ne

taip

ne

Naudojamas tik polimerizacijos procese
gaminant poli(etileno tereftalatą) (PET) ne
viršijant 0,2 % galutinio polimero masinės
dalies.“

(metakrilo rūgš
tis, etilakrilatas,
n-butilakrilatas,
metilmetakrilatas
ir butadienas),
nanoformos ko
polimeras

taip

ne

ne

Naudojamas tik:

montmorilonito
molis, modifikuo
tas dimetildialkil
(C16–C18)amo
nio chloridu

taip

a) neplastifikuotame
10 % m/m;

PVC

neviršijant

b) neplastifikuotame
15 % m/m.

PLA

neviršijant

Galutinė medžiaga naudojama kambario
ar žemesnėje temperatūroje.“

ne

ne

Naudojamas tik poliolefinuose, besilie
čiančiuose su sausais maisto produktais,
kuriems III priedo 2 lentelėje priskirtas
maistinis modelinis tirpalas E, kambario
ar žemesnėje temperatūroje, neviršijant
12 % m/m.
Bendras 1-chlorheksadekano ir 1-chlorok
tadekano konkretaus išsiskyrimo kiekis
turi neviršyti 0,05 mg/kg maisto pro
dukto.
Sudėtyje gali būti nanoformos plokštelių,
kurios tik vieno matmens yra plonesnės
už 100 nm. Tokios plokštelės turi būti
orientuotos lygiagrečiai su polimero pa
viršiumi ir visiškai įterptos į polimerą.“

„1055

7695-91-2
58-95-7

„1060

alfa tokoferolio
acetatas

taip

ne

ne

Naudojamas tik kaip antioksidantas polio
lefinuose.

malti saulėgrąžų
sėklų lukštai

taip

ne

ne

Naudojamas tik kambario ar žemesnėje
temperatūroje, besiliečiantis su maisto
produktais, kuriems III priedo 2 lentelėje
priskirtas maistinis modelinis tirpalas E.
Sėklų lukštai turi būti gauti iš maistui tin
kamų saulėgrąžų sėklų.
Plastikas, kurio sudėtyje yra šio priedo,
turi būti perdirbamas ne aukštesnėje kaip
240 °C temperatūroje.“

(24)“
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„1062

mišinys, kurį su
daro 97 % tetrae
tilortosilikato
(TEOS), CAS
Nr. 78-10-4, ir
3 % heksametildi
silazano (HMDS),
CAS Nr. 99997-3

ne

taip

ne
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Naudojamas tik perdirbtam PET gaminti ir
neviršijant 0,12 % m/m.“

b) 3 punkto 3 lentelė papildoma šiuo įrašu:
„(24)

Cheminė medžiaga ar jos hidrolizės produktai yra leidžiami naudoti maisto priedai; turi būti patikrinama
atitiktis 11 straipsnio 3 dalies nuostatoms.“;

2) II priedo 1 punkte po manganui skirto įrašo įrašoma tokia eilutė:
„Nikelio – 0,02 mg/kg maisto produkto ar maisto modelinio tirpalo“;
3) III priedo 4 punktas pakeičiamas taip:
„4. Maistinio modelinio tirpalo priskyrimas suminio išsiskyrimo bandymams
Siekiant įrodyti atitiktį suminėms išsiskyrimo ribinėms vertėms, maistiniai modeliniai tirpalai pasirenkami pagal
3 lentelę:

3 lentelė
Maistinio modelinio tirpalo priskyrimas siekiant įrodyti atitiktį suminėms išsiskyrimo
ribinėms vertėms
Maisto produktai

visų rūšių maisto produktai

Maistiniai modeliniai tirpalai, kuriuose atliekamas bandymas

1. distiliuotas arba lygiavertės kokybės vanduo arba
maistinis modelinis tirpalas A
2. maistinis modelinis tirpalas B ir
3. maistinis modelinis tirpalas D2

visų rūšių maisto produktai išskyrus rūgštinius

1. distiliuotas arba lygiavertės kokybės vanduo arba
maistinis modelinis tirpalas A ir
2. maistinis modelinis tirpalas D2

visi vandeniniai ir alkoholiniai maisto produktai bei maistinis modelinis tirpalas D1
pieno produktai
visi vandeniniai, rūgštiniai ir alkoholiniai maisto pro 1. maistinis modelinis tirpalas D1 ir
duktai bei pieno produktai
2. maistinis modelinis tirpalas B
visi vandeniniai ir alkoholiniai maisto produktai, ku maistinis modelinis tirpalas C
riuose alkoholio kiekis neviršija 20 %
visi vandeniniai, rūgštiniai ir alkoholiniai maisto pro 1. maistinis modelinis tirpalas C ir
duktai, kuriuose alkoholio kiekis neviršija 20 %
2. maistinis modelinis tirpalas B“
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4) IV priedo 8 punkto iii papunktis pakeičiamas taip:
„iii) didžiausias su maistu besiliečiančio paviršiaus ploto ir tūrio santykis, kurio atitiktis buvo patikrinta pagal 17 ir
18 straipsnius, arba lygiavertė informacija;“.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/753
2017 m. balandžio 28 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos cihalofop-butilo patvirtinimo
galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

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

Komisijos direktyva 2002/64/EB (2) cihalofop-butilas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip
veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos cihalofopbutilo patvirtinimas baigia galioti 2017 m. birželio 30 d.;

(4)

paraiška dėl cihalofop-butilo įrašo Direktyvos 91/414/EEB I priede galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal
Komisijos reglamento (ES) Nr. 1141/2010 (5) 4 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Reglamento (ES) Nr. 1141/2010
9 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška yra išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė
patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2013 m. spalio 18 d. pateikė ją Europos maisto saugos
tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė pareiškėjui ir valstybėms narėms, kad jie
pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomo dokumentų
rinkinio santrauką;

(8)

2014 m. gruodžio 9 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6) dėl to, ar galima manyti, kad cihalofop-butilas atitinka
patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. 2015 m. gegužės 28 d. Komisija
pateikė cihalofop-butilo peržiūros ataskaitos projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui;

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2002 m. liepos 15 d. Komisijos direktyva 2002/64/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos veikliosios
medžiagos cinidon-etilas, cihalofop-butilas, famoksadonas, florasulamas, metalaksilas-M ir pikolinafenas (OL L 189, 2002 7 18, p. 27).
(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) 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).
(5) 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).
(6) EFSA Journal 2014;12(1):3943. Adresas internete www.efsa.europa.eu.
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(9)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai
bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar
kelias tipiškas paskirtis. Todėl tie patvirtinimo kriterijai laikomi įvykdytais;

(10)

todėl tikslinga pratęsti cihalofop-butilo patvirtinimo galiojimą;

(11)

cihalofop-butilo patvirtinimo galiojimo pratęsimo rizikos vertinimas grindžiamas nedideliu tipiško naudojimo
paskirčių skaičiumi, tačiau dėl to neapribojamos augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra cihalofop-butilo,
leidžiamos naudojimo paskirtys. Todėl nėra tikslinga toliau riboti jo tik kaip herbicido naudojimą;

(12)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 14 straipsnio 1 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsi
žvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias būtina nustatyti tam tikras sąlygas;

(13)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 20 straipsnio 3 dalį kartu su jo 13 straipsnio 4 dalimi Įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimas
I priede nurodytos veikliosios medžiagos cihalofop-butilo patvirtinimo galiojimas pratęsiamas pagal tame priede
nustatytas sąlygas.
2 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.
3 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymo data
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas,
identifikavimo numeriai

Cihalofop-butilas
CIPAC Nr. 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2fluorfenoksi) fenoksi]pro
pionatas

Grynumas (1)

950 g/kg

Patvirtinimo data

Patvirtinimo
galiojimo pabaiga

2017 m. lie
pos 1 d.

2032 m. birže
lio 30 d.

Konkrečios nuostatos

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į cihalofop-butilo
peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

LT

CAS Nr. 122008–85–9

IUPAC pavadinimas

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:
— su medžiaga dirbančių asmenų apsaugai;
— techninei specifikacijai;
— netikslinių sausumos augalų apsaugai.
Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemonės.
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(1) Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.
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II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:
1) A dalyje cihalofop-butilui skirtas 34 įrašas išbraukiamas;
2) B dalis papildoma šiuo įrašu:
Cihalofop-butilas
CAS Nr. 122008–85–9
CIPAC Nr. 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2fluorfenoksi) fenoksi]
propionatas

950 g/kg

2017 m. lie
pos 1 d.

2032 m. birže
lio 30 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į cihalo
fop-butilo peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir
II priedėlius.

LT
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Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dė
mesį skiria:
— su medžiaga dirbančių asmenų apsaugai;
— techninei specifikacijai;
Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo
priemonės.“
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— netikslinių sausumos augalų apsaugai.

L 113/27

L 113/28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 4 29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/754
2017 m. balandžio 28 d.
kuriuo leidžiama pradėti naudoti tam tikrų Ekvadoro kilmės žemės ūkio produktų ir perdirbtų
žemės ūkio produktų Sąjungos tarifines kvotas ir nustatoma jų valdymo tvarka
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas
Sąjungos muitinės kodeksas (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Sprendimu (ES) 2016/2369 (2) (toliau – Sprendimas) Taryba leido Sąjungos vardu pasirašyti ir nuo 2017 m.
sausio 1 d. laikinai taikyti Prisijungimo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru
prekybos susitarimo (toliau – Susitarimas) protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą (toliau –
Protokolas) (3);

(2)

Susitarime nustatyta, kad į Sąjungą importuojamoms Ekvadoro kilmės prekėms taikomi muitai turi būti
sumažinti arba panaikinti pagal Susitarimo I priede pateiktą muitų tarifų panaikinimo sąrašą. I priede nustatyta,
kad tam tikroms Ekvadoro kilmės prekėms taikomi muitai sumažinami arba panaikinami neviršijant tarifinių
kvotų;

(3)

Susitarimo I priedo 1 priedėlio B skirsnio 3 poskirsnyje nustatytas tarifines kvotas turėtų valdyti Komisija
chronologine tvarka pagal išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijų priėmimo datą, vadovaudamasi
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447 (4);

(4)

siekiant užtikrinti sklandų pagal Protokolą numatytos kvotų sistemos taikymą ir valdymą, šis reglamentas turėtų
būti taikomas nuo tos pačios dienos, kurią pradedamas laikinai taikyti Protokolas;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Leidžiama pradėti naudoti priede nustatytas Ekvadoro kilmės prekių Sąjungos tarifines kvotas.

2 straipsnis
Priede nustatytos tarifinės kvotos valdomos pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 49–54 straipsnius.
(1) OL L 269, 2013 10 10, p. 1.
(2) 2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2369 dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir
Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo
(OL L 356, 2016 12 24, p. 1).
(3) OL L 358, 2016 12 29, p. 1.
(4) 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (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).
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3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių turi būti laikoma, kad lentelės penktoje skiltyje pateiktas
produktų aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio.
Šiame priede pateiktos lengvatų sistemos taikymas nustatomas pagal lentelės trečioje skiltyje nustatytus šio reglamento
priėmimo metu galiojančius KN kodus. Kai yra nurodyti ex KN kodai, lengvatų sistemos taikymas nustatomas remiantis
kartu KN kodu ir atitinkamu lentelės penktoje skiltyje pateiktu aprašymu.

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC
poskyris

Produktų aprašymas

Kvotos
laikotarpis

Kvotos dydis
(tonomis
grynojo svorio,
jei nenurodyta
kitaip)

Tarifinės
kvotos
muitas

09.7525

0703 20 00

Valgomieji česnakai, švieži ar atšaldyti

Nuo 1 1 iki
12 31

500

0

09.7526

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai, nevirti arba virti
garuose ar vandenyje, užšaldyti

Nuo 1 1 iki
12 31

300

0

2004 90 10

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var.
Saccharata), paruošti arba konservuoti
be acto arba acto rūgšties
Nuo 1 1 iki
12 31

100

0

Nuo 1 1 iki
12 31

400

0

Nuo 1 1 iki
12 31

37 000 (1)

0

Nuo 1 1 iki
12 31

5 000

0

2005 80 00
09.7527

0711 51 00

Pievagrybiai (Agaricus genties), netin
kami ilgai laikyti ir papildomai neap
dorojus tiesiogiai vartoti maistui (pa
vyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros
dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu
arba kitais konservuojamais tirpalais)

2003 10 20

Pievagrybiai (Agaricus genties), pa
ruošti arba konservuoti be acto arba
acto rūgšties

2003 10 30
09.7528

09.7529

09.7530

0711 90 30

Cukriniai kukurūzai, netinkami ilgai
laikyti ir papildomai neapdorojus tie
siogiai vartoti maistui (pavyzdžiui,
konservuoti dujiniu sieros dioksidu,
sūrymu, sieros vandeniu arba kitais
konservuojamais tirpalais)

2001 90 30

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var.
Saccharata), paruošti arba konservuoti
su actu arba acto rūgštimi

2008 99 85

Kukurūzai, paruošti arba konservuoti,
į kuriuos nepridėta alkoholio arba ku
rių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus
(išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea
mays var. saccharata)

1005 90 00

Kukurūzai (išskyrus sėklą)

1102 20

Kukurūziniai miltai

1006 10 30

Ryžiai (išskyrus ryžius su luobelėmis,
skirtus sėjai)

1006 10 50
1006 10 71
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KN kodas

TARIC
poskyris

Produktų aprašymas
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Kvotos
laikotarpis

Kvotos dydis
(tonomis
grynojo svorio,
jei nenurodyta
kitaip)

Tarifinės
kvotos
muitas

1006 10 79
1006 20
1006 30
1006 40
09.7531

1108 14 00

Maniokų krakmolas

Nuo 1 1 iki
12 31

3 000

0

09.7532

1701 13

Žaliavinis cukranendrių cukrus, į kurį
nepridėta aromatinių arba dažiųjų
medžiagų

Nuo 1 1 iki
12 31

15 000 (2)

0

Cukranendrių arba cukrinių runkelių
cukrus ir chemiškai gryna sacharozė,
kurių būvis kietas, išskyrus žaliavinį
cukrų, į kurį nepridėta aromatinių
arba dažiųjų medžiagų

Nuo 1 1 iki
12 31

10 000 tonų
žaliavinio cu
kraus ekviva
lentu (3)

0

1701 14
09.7533

1701 91
1701 99

1702 30

Gliukozė, kurios būvis kietas, ir gliu
kozės sirupas, kurių sudėtyje nėra
fruktozės arba fruktozė sudaro ma
žiau kaip 20 % sausosios medžiagos
masės

1702 40 90

Gliukozė, kurios būvis kietas, ir gliu
kozės sirupas, į kuriuos nepridėta
aromatinių arba dažiųjų medžiagų ir
kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro
ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau
kaip 50 % sausosios medžiagos masės
(išskyrus izogliukozę ir invertuotąjį
cukrų)

1702 50

Chemiškai gryna fruktozė, kurios bū
vis kietas

1702 90 30

Kiti cukrūs (išskyrus laktozę ir lakto
zės sirupą, klevų cukrų ir klevų si
rupą, gliukozę ir gliukozės sirupą,
fruktozę ir fruktozės sirupą ir chemiš
kai gryną maltozę), įskaitant invertuo
tąjį cukrų bei kitus cukraus ir cukraus
sirupo mišinius, kurių sudėtyje esanti
fruktozė sudaro 50 % sausosios me
džiagos masės

1702 90 50
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 95
Ex 1704 90 99

91
99

1806 10 30
1806 10 90

Kiti konditerijos gaminiai iš cukraus,
neturintys kakavos, kurių sudėtyje
esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį
cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) su
daro ne mažiau kaip 70 % masės
Kakavos milteliai, kurių sudėtyje
esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį
cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu)
arba izogliukozė, išreikšta sacharozės
kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 65 %
masės
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KN kodas

TARIC
poskyris

Produktų aprašymas

Ex 1806 20 95

90

Šokoladas ir kiti maisto produktai, tu
rintys kakavos, turintys briketų, plyte
lių arba juostelių (batonėlių) pavidalą,
kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip
pat skysti gaminiai, pastos, milteliai,
granulės arba kito pavidalo gaminiai,
kurie sudėti į talpyklas arba tiesiogiai
supakuoti į pakuotes ir kurių masė
didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje yra
mažiau kaip 18 % masės kakavos
sviesto (išskyrus kakavos miltelius, šo
kolado aromatą turinčias glazūras ir
pieniško šokolado trupinius) ir kurių
sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant
invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharo
zės kiekiu) sudaro ne mažiau kaip
70 % masės

Ex 1901 90 99

36

Kiti maisto produktai, kurių sudėtyje
esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį
cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) su
daro ne mažiau kaip 70 % masės

Ex 2006 00 31

90

Vyšnios, konservuotos cukruje (nu
sausintos, apcukruotos (glacé) arba cu
kruotos), kurių sudėtyje esanti sacha
rozė (įskaitant invertuotąjį cukrų,
išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne
mažiau kaip 70 % masės

Ex 2006 00 38

19

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žie
velės ir kitos augalų dalys (išskyrus
imbierą, vyšnias, atogrąžų vaisius ir
atogrąžų riešutus), konservuoti cu
kruje (nusausinti, apcukruoti (glacé)
arba cukruoti), kurių sudėtyje esanti
sacharozė (įskaitant invertuotąjį cu
krų, išreikštą sacharozės kiekiu) su
daro ne mažiau kaip 70 % masės

89

Ex 2007 91 10

90

Ex 2007 99 20

90

Ex 2007 99 31

95

Ex 2007 99 33

99

Ex 2007 99 35

95

Ex 2007 99 39

99
95
99
02
04
06
17
19
24
27
30

Džemai, vaisių drebučiai (želė), mar
meladai, vaisių arba riešutų tyrės ir
pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos
pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų
saldiklių (išskyrus homogenizuotus
produktus), kurių sudėtyje esanti sa
charozė (įskaitant invertuotąjį cukrų,
išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro ne
mažiau kaip 70 % masės

2017 4 29

Kvotos
laikotarpis

Kvotos dydis
(tonomis
grynojo svorio,
jei nenurodyta
kitaip)

Tarifinės
kvotos
muitas

2017 4 29

Eilės Nr.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

KN kodas

TARIC
poskyris

Produktų aprašymas

34
37
40
44
47
52
56
75
85
Ex 2009 11 11

19
99

Ex 2009 11 91

29

2009 19 11

39

Vaisių arba daržovių sultys, kurių
vertė ne didesnė kaip 30 EUR už
100 kg neto masės ir kurių sudėtyje
pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip
30 % masės

59
79
Ex 2009 19 91

19

2009 29 11

99

Ex 2009 29 91

19

2009 39 11

99

Ex 2009 39 51

19

2009 39 91

99

2009 49 11
Ex 2009 49 91

90

2009 81 11
2009 81 51
Ex 2009 89 11
Ex 2009 89 35

19
99
29
39
59
79

2009 89 61
2009 89 86
Ex 2009 90 11

90

Ex 2009 90 21

19
99

2009 90 31
2009 90 71
2009 90 94

Sulčių mišiniai, kurių vertė ne di
desnė kaip 30 EUR už 100 kg neto
masės ir kurių sudėtyje pridėtojo cu
kraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

L 113/33

Kvotos
laikotarpis

Kvotos dydis
(tonomis
grynojo svorio,
jei nenurodyta
kitaip)

Tarifinės
kvotos
muitas
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Eilės Nr.

KN kodas

TARIC
poskyris

Ex 2101 12 98

92

Ex 2101 20 98

85

Ex 2106 90 98

26
33
34
38
53

Produktų aprašymas

2017 4 29

Kvotos
laikotarpis

Kvotos dydis
(tonomis
grynojo svorio,
jei nenurodyta
kitaip)

Nuo 1 1 iki
12 31

250 hektoli
trų (4)

Tarifinės
kvotos
muitas

Produktai, daugiausia sudaryti iš ka
vos, arbatos ar matės, kurių sudėtyje
esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį
cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu)
arba izogliukozė, išreikšta sacharozės
kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 70 %
masės
Maisto produktai, nenurodyti kitoje
vietoje, kurių sudėtyje esanti sacha
rozė (įskaitant invertuotąjį cukrų,
išreikštą sacharozės kiekiu) arba izo
gliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu,
sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

55
Ex 3302 10 29

09.7534

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

Nuo 2018
Nuo 2018
Nuo 2018
Nuo 2018

m.
m.
m.
m.

10

Preparatai, kurių pagrindiniai kompo
nentai yra kvapiosios medžiagos ir
kurių sudėtyje yra visos gėrimą cha
rakterizuojančios kvapiosios medžia
gos, skirti naudoti gėrimų gamyboje,
kurių faktinė alkoholio koncentracija,
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė
kaip 0,5 % tūrio, kurių sudėtyje yra
ne mažiau kaip 1,5 % masės pieno
riebalų, ne mažiau kaip 5 % masės
gliukozės ar krakmolo ir kurių sudė
tyje esanti sacharozė (įskaitant inver
tuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kie
kiu) arba izogliukozė, išreikšta
sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau
kaip 70 % masės

2208 40 51

Romai, kurių sudėtyje esančių lakiųjų
medžiagų (išskyrus etilo ir metilo al
koholius) kiekis hektolitre gryno alko
holio ne mažesnis kaip 225 g (leistina
10 % paklaida), induose, kurių talpa
didesnė kaip 2 litrai

2208 40 99

Romai induose, kurių talpa didesnė
kaip 2 litrai, kurių vertė, apskaičiuota
gryno alkoholio litrui, ne didesnė
kaip 2 EUR

sausio
sausio
sausio
sausio

1 d. kiekis
1 d. kiekis
1 d. kiekis
1 d. kiekis

kasmet
kasmet
kasmet
kasmet

bus
bus
bus
bus

didinamas
didinamas
didinamas
didinamas

1 110 metrinių tonų.
450 metrinių tonų.
150 metrinių tonų (žaliavinio cukraus ekvivalentu).
10 hektolitrų.

0
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/755
2017 m. balandžio 28 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos mezosulfurono patvirtinimo
galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

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

Komisijos direktyva 2003/119/EB (2) mezosulfuronas įtrauktas į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (3) I priedą kaip
veiklioji medžiaga;

(2)

į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1107/2009 ir yra išvardytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (4) priedo A dalyje;

(3)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalyje nustatyta, kad veikliosios medžiagos mezosulfurono
patvirtinimas baigia galioti 2018 m. sausio 31 d.;

(4)

paraiška dėl mezosulfurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo buvo pateikta pagal Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 844/2012 (5) 1 straipsnį per tame straipsnyje nustatytą laikotarpį;

(5)

pareiškėjas pateikė papildomus dokumentų rinkinius, kurių reikalaujama pagal Įgyvendinimo reglamento (ES)
Nr. 844/2012 6 straipsnį. Valstybė narė ataskaitos rengėja nustatė, kad paraiška yra išsami;

(6)

valstybė narė ataskaitos rengėja, konsultuodamasi su antrąja tą pačią ataskaitą rengiančia valstybe nare, parengė
patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą ir 2015 m. spalio 5 d. pateikė ją Europos maisto saugos
tarnybai (toliau – Tarnyba) ir Komisijai;

(7)

Tarnyba patvirtinimo galiojimo pratęsimo vertinimo ataskaitą perdavė pareiškėjui ir valstybėms narėms, kad jie
pateiktų pastabų, o gautas pastabas persiuntė Komisijai. Tarnyba taip pat viešai paskelbė papildomo dokumentų
rinkinio santrauką;

(8)

2016 m. rugsėjo 22 d. Tarnyba pateikė Komisijai išvadą (6) dėl to, ar galima manyti, kad mezosulfuronas
(laikomas metilmezosulfurono variantu) atitinka patvirtinimo kriterijus, nustatytus Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 4 straipsnyje. 2016 m. gruodžio 6 d. Komisija pateikė metilmezosulfurono patvirtinimo
galiojimo pratęsimo ataskaitos projektą Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatiniam komitetui;

(1) OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
(2) 2003 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2003/119/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, kad būtų įrašytos
veikliosios medžiagos mezosulforonas, propoksikarbazonas ir zoksamidas (OL L 325, 2003 12 12, p. 41).
(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) 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).
(5) 2012 m. rugsėjo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 844/2012, kuriuo nustatomos veikliųjų medžiagų patvirtinimo
pratęsimo procedūros įgyvendinimo nuostatos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1107/2009 dėl
augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (OL L 252, 2012 9 19, p. 26).
(6) EFSA (Europos maisto saugos tarnyba), 2016 m. Tarpusavio vertinimo išvada dėl veikliosios medžiagos mezosulfurono (laikomo
metilmezosulfurono variantu) keliamos rizikos vertinimo (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance
mesosulfuron (variant evaluated mesosulfuron-methyl). EFSA Journal 2016;14(10):4584, 26 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4584; adresas
internete www.efsa.europa.eu.
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(9)

nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnyje nustatytų patvirtinimo kriterijų yra laikomasi, kai
bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, naudojamas pagal vieną ar
kelias tipiškas paskirtis;

(10)

todėl tikslinga pratęsti mezosulfurono patvirtinimo galiojimą;

(11)

mezosulfurono patvirtinimo galiojimo pratęsimo rizikos vertinimas grindžiamas nedideliu tipiško naudojimo
paskirčių skaičiumi, tačiau dėl to neapribojamos augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra mezosulfurono,
leidžiamos naudojimo paskirtys. Todėl nėra tikslinga toliau riboti jo tik kaip herbicido naudojimą;

(12)

tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 14 straipsnio 1 dalį kartu su to reglamento 6 straipsniu ir atsi
žvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias būtina nustatyti tam tikras sąlygas ir apribojimus. Visų pirma
reikėtų paprašyti papildomos patvirtinamosios informacijos;

(13)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 20 straipsnio 3 dalį kartu su jo 13 straipsnio 4 dalimi Įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2016 (1) mezosulfurono patvirtinimo galiojimo pabaigos data
pratęsta iki 2018 m. sausio 31 d., kad jo patvirtinimo galiojimo pratęsimo procedūra būtų užbaigta iki
pasibaigiant patvirtinimo galiojimo terminui. Kadangi sprendimas dėl galiojimo pratęsimo priimtas iki šios
pratęstos galiojimo pabaigos datos, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.;

(15)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimo pratęsimas
I priede nurodytos veikliosios medžiagos mezosulfurono patvirtinimo galiojimas pratęsiamas pagal tame priede
nustatytas sąlygas.

2 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 pakeitimai
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymo data
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.
(1) 2016 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2016, kuriuo dėl veikliųjų medžiagų acetamiprido, benzenkar
boksirūgšties, flazasulfurono, mekopropo-P, mepanipirimo, mezosulfurono, propinebo, propoksikarbazono, propizamido, propiko
nazolo, Pseudomonas chlororaphis padermės MA 342, piraklostrobino, chinoksifeno, tiakloprido, tiramo, ziramo ir zoksamido
patvirtinimo galiojimo pratęsimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 312, 2016 11 18, p. 21).
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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I PRIEDAS

Įprastas pavadinimas,
identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

≥ 930 g/kg

Metilmezosulfuronas (va
riantas)

metil-2-[(4,6-dimetoksipirimi
din-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-α(metansulfonamido)-p-toluatas

(išreikšta metilmezo
sulfuronu)

CAS Nr. 208465-21-8

Mezosulfuronas:

(metilmezosulfuronas)

2-[(4,6-dimetoksipirimidin-2ilkarbamoil)sulfamoil]-α-(me
tansulfonamido)-p-toluilo rūgš
tis

CIPAC Nr. 663
(mezosulfuronas)

Patvirtinimo
galiojimo
pabaiga

2017 m. lie
pos 1 d.

2032 m. bir
želio 30 d.

(metilmezosulfuronas)

(1) Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į mezosulfurono
patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos
I ir II priedėlius.
Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį ski
ria:
— vandens organizmų ir netikslinių sausumos augalų apsaugai,
— požeminio vandens apsaugai.
Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemo
nės.
Per dvejus metus po to, kai Komisija paskelbia gaires dėl vandens ap
dorojimo procesų poveikio liekanų, aptinkamų paviršiniame ir pože
miniame vandenyje, pobūdžiui vertinimo, pareiškėjas Komisijai, vals
tybėms narėms ir Tarnybai pateikia patvirtinamąją informaciją apie
vandens apdorojimo procesų poveikį liekanų, aptinkamų geriama
jame vandenyje, pobūdžiui.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CIPAC Nr. 663.201

Konkrečios nuostatos

LT

Metilmezosulfuronas:

Mezosulfuronas (pradinės
medžiagos)

Patvirtinimo
data

2017 4 29

2017 4 29

II PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:
1) A dalyje mezosulfuronui skirtas 75 įrašas išbraukiamas;

„111

LT

2) B dalis papildoma šiuo įrašu:
Metilmezosulfuronas:

≥ 930 g/kg
(išreikšta metilme
zosulfuronu)

CAS Nr. 208465-21-8

metil-2-[(4,6-dimetoksipi
rimidin-2-ilkarbamoil)su
lfamoil]-α-(metansulfona
mido)-p-toluatas

(metilmezosulfuronas)

Mezosulfuronas:

— vandens organizmų ir netikslinių sausumos augalų apsaugai,

CIPAC Nr. 663

2-[(4,6-dimetoksipirimi
din-2-ilkarbamoil)sulfa
moil]-α-(metansulfona
mido)-p-toluilo rūgštis

— požeminio vandens apsaugai.

Mezosulfuronas (pradi
nės medžiagos)
Metilmezosulfuronas
(variantas)

CIPAC Nr. 663.201
(metilmezosulfuronas

2032 m.
birže
lio 30 d.

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į mezosulfurono
patvirtinimo galiojimo pratęsimo ataskaitos išvadas, visų pirma į jos
I ir II priedėlius.
Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

Naudojimo sąlygose prireikus nurodomos rizikos mažinimo priemo
nės.
Per dvejus metus po to, kai Komisija paskelbia gaires dėl vandens ap
dorojimo procesų poveikio liekanų, aptinkamų paviršiniame ir požemi
niame vandenyje, pobūdžiui vertinimo, pareiškėjas Komisijai, valsty
bėms narėms ir Tarnybai pateikia patvirtinamąją informaciją apie
vandens apdorojimo procesų poveikį liekanų, aptinkamų geriamajame
vandenyje, pobūdžiui.“
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(mezosulfuronas)

2017 m.
liepos 1 d.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/756
2017 m. balandžio 28 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 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

(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

EG

288,4

MA

99,5

0707 00 05

0709 93 10
0805 10 22, 0805 10 24,
0805 10 28

0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

1

TR

115,6

ZZ

167,8

MA

79,4

TR

147,7

ZZ

113,6

TR

140,9

ZZ

140,9

EG

50,0

IL

141,6

MA

55,7

TR

41,8

ZA

43,6

ZZ

66,5

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

AR

227,9

BR

112,9

CL

124,5

NZ

146,7

US

116,7

ZA

81,8

ZZ

135,1

AR

168,8

CL

142,4

CN

98,4

NZ

206,0

ZA

116,8

ZZ

146,5

(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) 2017/757
2017 m. balandžio 28 d.
dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES)
Nr. 1273/2011 leista naudoti 2017 m. balandžio mėn.
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. 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 188 straipsnį,
kadangi:
(1)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 (2) leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių
importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpio dalis remiantis to įgyvendinimo
reglamento I priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka;

(2)

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos kvotos antroji laikotarpio
dalis yra balandžio mėnuo;

(3)

pranešimų, pateiktų remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 8 straipsnio a punktu, duomenimis,
pagal to įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2017 m. balandžio mėn. darbo dienų
pateiktose kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4130, paraiškose nurodytas kiekis viršija tam laikotarpiui nustatytą
kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal atitinkamą kvotą prašomam
kiekiui taikant paskirstymo koeficientą, apskaičiuotą remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3)
7 straipsnio 2 dalimi;

(4)

be to, minėtų pranešimų duomenimis, pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 4 straipsnio 1 dalį per
dešimt pirmųjų 2017 m. balandžio mėn. darbo dienų pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127–
09.4128 ir 09.4129, paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio;

(5)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 5 straipsnio pirma pastraipa, taip pat reikėtų nustatyti
kitos laikotarpio dalies bendrą kiekį pagal kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4127–09.4128–09.4129 ir
09.4130;

(6)

siekiant užtikrinti, kad importo licencijų išdavimo tvarka būtų sklandesnė, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš
karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
1.
Pagal per dešimt pirmųjų 2017 m. balandžio mėn. darbo dienų pateiktas ryžių importo licencijų paraiškas pagal
Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytą kvotą, kurios eilės numeris yra 09.4130, licencijos išduodamos
prašomam kiekiui, padaugintam iš šio reglamento priede nurodyto paskirstymo koeficiento.
(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, atidarantis tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo
tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą (OL L 325, 2011 12 8, p. 6).
(3) 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms
taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (OL L 238, 2006 9 1, p. 13).
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2.
Bendras kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis pagal Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1273/2011 nurodytas
kvotas, kurių eilės numeriai yra 09.4127–09.4128–09.4129 ir 09.4130, nurodytas 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 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas
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PRIEDAS

Pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1273/2011 2017 m. balandžio mėn. skirstomas kiekis ir
kitai laikotarpio daliai nustatytas kiekis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta visiškai arba iš dalies išlukštentų
ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota
Eilės Nr.

2017 m. balandžio mėn.
laikotarpio daliai nustatytas
paskirstymo koeficientas

Bendras 2017 m. liepos
mėn. laikotarpio daliai
nustatytas kiekis (kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

— (1)

17 808 482

Tailandas

09.4128

— (1)

8 909 652

Australija

09.4129

— (1)

911 500

Kitos kilmės šalys

09.4130

0,695296 %

0

Kilmės šalis

(1) Paraiškose nurodytas kiekis neviršija tam laikotarpiui nustatyto kiekio, todėl priimtinos visos paraiškos.
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/758
2017 m. balandžio 25 d.
dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu aštuntajame Stokholmo konvencijos
dėl patvariųjų organinių teršalų šalių konferencijos posėdyje, dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti
A, B ir C priedus
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) Europos bendrijos vardu patvirtinta
2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimu 2006/507/EB (1);

(2)

Konvencijoje išdėstyti įpareigojimai Sąjungos teisėje įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 850/2004 (2);

(3)

Sąjunga pabrėžia, kad, vadovaujantis atsargumo principu, į Konvencijos A, B ir (arba) C priedus būtina laipsniškai
įtraukti naujas chemines medžiagas, atitinkančias priskyrimo prie patvariųjų organinių teršalų (POT) kriterijus,
kad būtų įgyvendintas Konvencijos tikslas ir 2002 m. Johanesburgo pasauliniame aukščiausiojo lygio susitikime
darnaus vystymosi klausimais visų Vyriausybių prisiimtas įsipareigojimas iki 2020 m. kuo labiau sumažinti
neigiamą cheminių medžiagų poveikį;

(4)

pagal Konvencijos 22 straipsnį Šalių konferencija (toliau – COP) gali priimti sprendimus, kuriais iš dalies keičiami
Konvencijos A, B ir (arba) C priedai. Tokie sprendimai įsigalioja praėjus vieniems metams nuo dienos, kurią
depozitaras praneša apie priedo pakeitimą, išskyrus toms Konvencijos šalims (toliau – Šalys), kurios nusprendė
pakeitimo nepriimti;

(5)

2013 m. gavęs Norvegijos pasiūlymą įtraukti dekabromdifenileterį („c-decaBDE“), pagal Konvenciją įsteigtas
Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komitetas (toliau – POTKK) baigė savo darbą, susijusį su „c-decaBDE“.
POTKK padarė išvadą, kad „c-decaBDE“ atitinka Konvencijoje nustatytus įrašymo į A priedą kriterijus. Tikimasi,
kad savo aštuntajame posėdyje COP nuspręs įrašyti „c-decaBDE“ į Konvencijos A priedą;

(6)

pagal Komisijos reglamentą (ES) 2017/227 (3) ribojama dekabromdifenileterio kaip atskiros medžiagos ar kaip
kitos medžiagos, mišinio arba gaminio sudėtyje esančios medžiagos gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas, juo
įrašomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (4) (REACH) XVII priedo 67 įrašas
(toliau – 67 įrašas). Pagal 67 įrašą dekabromdifenileterio gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas leidžiami tik
ribotą laiką naujuose orlaiviuose ir orlaivių, motorinių transporto priemonių, žemės ir miškų ūkio transporto
priemonių ir tam tikrose mašinų atsarginėse dalyse;

(1) 2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 2006/507/EB dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos
bendrijos vardu (OL L 209, 2006 7 31, p. 1).
(2) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies
keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).
(3) 2017 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/227, kuriuo dėl bis(pentabromfenil)eterio iš dalies keičiamas Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
XVII priedas (OL L 35, 2017 2 10, p. 6).
(4) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą
1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
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(7)

2006 m. Sąjungai pasiūlius įrašyti į Konvenciją trumposios grandinės chlorintuosius alkanus (toliau – SCCP),
POTKK padarė išvadą, kad SCCP atitinka Konvencijoje nustatytus įrašymo į jos A priedą kriterijus. Tikimasi, kad
savo aštuntajame posėdyje COP nuspręs įrašyti SCCP į Konvencijos A priedą;

(8)

Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) 2015/2030 (1), SCCP
gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas yra draudžiami, taikant tam tikras išimtis. Minėtame iš dalies pakeistame
reglamente taip pat nustatytos gamybos procesuose susidarančių SCCP kiekio kitų chlorintųjų alkanų mišiniuose
ribinės vertės. Kadangi SCCP gali būti toli pernešami aplinkoje, Sąjungos piliečiams būtų naudingiau, kad šią
medžiagą naudoti būtų laipsniškai atsisakyta visame pasaulyje, o ne vien tik uždrausta naudoti Sąjungoje pagal
Reglamentą (EB) Nr. 850/2004;

(9)

2011 m. Sąjungai pasiūlius įrašyti į Konvenciją heksachlorbutadieną (HCBD), POTKK padarė išvadą, kad HCBD
atitinka Konvencijoje nustatytus įrašymo į jos A ir C priedus kriterijus. Savo septintajame posėdyje COP
nusprendė įrašyti HCBD į Konvencijos A priedą. Tačiau COP priėmė sprendimą SC-7/11, pagal kurį POTKK
paprašyta nuodugniau įvertinti HCBD remiantis naujausia informacija, susijusia su jo įrašymu į Konvencijos
C priedą, bei pateikti COP rekomendacijas dėl HCBD įrašymo į C priedą, kurias COP galėtų apsvarstyti savo
aštuntajame posėdyje;

(10)

Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2012 (2), HCBD
gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas yra draudžiami, tačiau vykdant tam tikrą pramonės veiklą jis gali
susidaryti netikslingai. Tokiai veiklai taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES (3), pagal
kurią turi būti taikomos tam tikros teršalų išmetimo valdymo priemonės. Kadangi HCBD gali būti toli
pernešamas aplinkoje, Sąjungos piliečiams būtų naudingiau, jei Reglamente (EB) Nr. 850/2004 nustatytų veiksmų
dėl netikslingo šios medžiagos susidarymo būtų imtasi visame pasaulyje, o ne vien tik Sąjungoje;

(11)

perfluoroktansulfonrūgštis (PFOS) ir jos dariniai jau įrašyti į Konvencijos B priedą, nurodant keletą „priimtinų
tikslų“. COP bus paprašyta išnagrinėti, ar tų priimtinų tikslų tebereikia. Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 PFOS
gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas yra draudžiami, tačiau taikomos naudojimo tam tikroms reikmėms,
kurių Sąjungoje vis dar reikia, išimtys. Taigi Sąjunga turėtų pritarti Šalims nebereikalingų PFOS ir jos darinių
priimtinų naudojimo tikslų išbraukimui, išskyrus fotorezistų ir puslaidininkių antirefleksinių dangų, sudėtinių
puslaidininkių ėsdinimo medžiagų, keraminių filtrų ir kietųjų metalų dangų tik uždarojo ciklo sistemose srityse,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.
Pozicija, kuri turi būti priimta Sąjungos vardu aštuntajame Stokholmo konvencijos šalių konferencijos (toliau –
COP) posėdyje, yra, laikantis Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komiteto atitinkamų rekomendacijų, pritarti:
— komercinio dekabromdifenileterio („c-decaBDE“) sudėtyje esančio dekabromdifenileterio (BDE-209) įrašymui į
Konvencijos A priedą, taikant „specifines išimtis“ „decaBDE“ naudojimui atsarginėse automobilių dalyse. Sąjunga
pritaria tokiam įrašymui taikant „specifines išimtis“ orlaiviams ir orlaivių atsarginėms dalims, kaip nustatyta
Reglamentu (ES) 2017/227, taip pat atsarginėms žemės ir miškų ūkio transporto priemonių ir tam tikrų mašinų
dalims, jei kitos Šalys arba tiesiogiai susiję suinteresuotieji subjektai galės įrodyti, kad jiems to reikia;
— trumposios grandinės chlorintųjų alkanų (SCCP) įrašymui į Konvencijos A priedą;
— heksachlorbutadieno (HCBD) įrašymui į Konvencijos C priedą;
(1) 2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2030, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (OL L 298, 2015 11 14, p. 1).
(2) 2012 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 519/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (OL L 159, 2012 6 20, p. 1).
(3) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
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— toliau išvardytų „priimtinų tikslų“ išbraukimui iš perfluoroktansulfonrūgščiai (PFOS) ir jos dariniams skirto įrašo
Konvencijos B priede: vaizdo sukūrimas, aviacijos hidrauliniai skysčiai, tam tikri medicinos prietaisai (pvz., etileno
tetrafluoretileno kopolimero (ETFE) sluoksnių ir spinduliuotės nepraleidžiančio ETFE gamyba, in vitro diagnostikos
medicinos prietaisai ir CCD spalvų filtrai), gaisro gesinimo putos, vabzdžių masalas, skirtas lapgraužių skruzdėlių
(Atta spp. ir Acromyrmex spp.) kontrolei.
2.
Atsižvelgiant į aštuntojo COP posėdžio eigą, dėl šios pozicijos tikslinimo gali būti susitarta derinant veiksmus
vietoje.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2017 m. balandžio 25 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
I. BORG
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/759
2017 m. balandžio 28 d.
dėl bendrų protokolų ir duomenų formatų, kuriuos turi naudoti oro vežėjai, perduodami PNR
duomenis informacijos apie keleivius skyriams
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų
įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir
patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1)

Direktyva (ES) 2016/681 reikalaujama, kad Komisija parengtų bendrų protokolų ir tinkamų duomenų formatų,
kuriuos turi naudoti oro vežėjai, perduodami keleivių duomenų įrašų (PNR) duomenis valstybėms narėms, sąrašą.
Oro vežėjai turi iš to sąrašo pasirinkti bendrą protokolą ir duomenų formatą, kuriuos ketina naudoti, ir pranešti
apie juos valstybėms narėms;

(2)

tame sąraše turėtų būti atsižvelgiama į esamą pramonės padėtį, kad Direktyvą (ES) 2016/681 būtų galima greitai
įgyvendinti ir sumažinti neigiamą ekonominį poveikį oro vežėjams. Bet kuriuo atveju sąraše nurodytomis
galimybėmis turėtų būti užtikrinama, kad PNR duomenys būtų perduodami saugiai ir patikimai;

(3)

smulkūs oro vežėjai, nevykdantys skrydžių pagal konkrečius bei viešus grafikus ir neturintys reikiamos techninės
infrastruktūros priede nurodytiems duomenų formatams ir perdavimo protokolams naudoti, turėtų būti atleisti
nuo prievolės naudoti tuos formatus ir protokolus. Valstybės narės ir šie oro vežėjai turėtų dvišaliu lygmeniu
susitarti dėl elektroninių priemonių, kurias jie turėtų naudoti, kad galėtų pakankamai saugiai perduoti PNR
duomenis;

(4)

Direktyvos (ES) 2016/681 17 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad priimant oro vežėjų valstybėms narėms
teikiamiems PNR duomenims perduoti tinkamus duomenų formatus turėtų būti remiamasi Tarptautinės civilinės
aviacijos organizacijos (ICAO) gairėmis dėl PNR;

(5)

PNRGOV duomenų formatas yra pripažintas tarptautinis PNR duomenų perdavimo formatas, bendrai plėtojamas
vyriausybių, oro vežėjų ir paslaugų teikėjų, remiant Tarptautinei oro transporto asociacijai (IATA), ICAO ir
Pasaulio muitinių organizacijai (PMO). PNRGOV duomenų formatas turėtų atitikti PMO, IATA ir ICAO API ir
PNR ryšių palaikymo komiteto patvirtintas ir paskelbtas Keitimosi keleivių ir oro uostų duomenimis standartų
(PADIS) EDIFACT ir XML diegimo gaires, skirtas PNRGOV pranešimams;

(6)

UN/EDIFACT PAXLST – tai išankstinės informacijos apie keleivius (API) duomenų perdavimo formatas. Jis turėtų
būti naudojamas pagal Direktyvos (ES) 2016/681 8 straipsnio 2 dalį perduodant API duomenis, kuriuos oro
vežėjai renka vykdydami įprastą veiklą, tačiau nesaugo tokiomis pat techninėmis priemonėmis kaip kitų PNR
duomenų;

(7)

dauguma oro vežėjų, perduodami keleivių duomenis nacionalinėms valdžios institucijoms, šiuo metu naudoja du
protokolus: IBM MQ protokolą ir IATA B tipo protokolą;

(8)

IBM MQ protokolas yra bendrovės IBM patentuotas produktas, kuriuo užtikrinama, kad vientisas pranešimas
būtų pristatytas saugiai ir patikimai ir nebūtų prarasta informacijos, o informacijos mainams tarp taikmenų,
sistemų, paslaugų ir rinkmenų palengvinti šiame protokole naudojamos pranešimų eilės;

(1) OL L 119, 2016 5 4, p. 132.
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(9)

B tipo pranešimų sistema yra IATA sistema, kuria naudojasi oro transporto ir kelionių pramonės subjektai
tarpusavio ir dvišaliai komunikacijai. Oro transporto pramonės nuomone, tai labai patikima ir saugi sistema,
tinkama svarbiausioms funkcijoms vykdyti;

(10)

ne visi oro vežėjai galėtų greičiau nei per 4–5 metus įdiegti ir pritaikyti kitus perdavimo protokolus, nei jų
naudojami dabar;

(11)

Direktyvos (ES) 2016/681 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad praėjus vieniems metams po šio įgyvendinimo
sprendimo priėmimo oro vežėjai turėtų gebėti naudoti bent vieną iš jame nustatytų duomenų formatų ir
perdavimo protokolų;

(12)

Įgyvendinimo sprendime turėtų būti atitinkamai atsižvelgiama į esamą pramonės padėtį ir numatoma galimybė
oro vežėjams toliau naudoti, taip pat ir įgyvendinant Direktyvą (ES) 2016/681, tuos duomenų formatus ir
perdavimo protokolus, kurie šiuo metu pramonėje laikomi įprastais;

(13)

taip pat reikėtų kuo labiau skatinti naudoti atvirojo standarto duomenų formatus ir perdavimo protokolus,
įskaitant Europos standartus;

(14)

šiuo metu Komisija, visų pirma pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), skatina naudoti
AS4 protokolą. Todėl šis protokolas turėtų būti nurodytas kaip galimas IBM MQ ir IATA B tipo protokolų
pakaitalas;

(15)

pramonė ir valstybės narės turėtų būti skatinamos kartu su tarptautiniais partneriais, ICAO ir PMO imtis
reikiamų priemonių, kad į tarptautiniu mastu pripažintus pavyzdinius protokolus, naudojamus oro vežėjams
perduodant PNR duomenis valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams, būtų įtraukti tinkami atvirojo
standarto protokolai;

(16)

todėl šį įgyvendinimo sprendimą reikėtų peržiūrėti per ketverius metus nuo jo priėmimo, kad būtų galima
apsvarstyti galimybę patentuotus produktus pakeisti atvirojo standarto perdavimo protokolais. Be to, per tą
peržiūrą turėtų būti apsvarstyta galimybė įtraukti bet kokius esamų PNRGOV ir EDIFACT PAXLST formatų
pakeitimus ir galimus API pranešimų XML standartų pakeitimus;

(17)

valstybės narės taip pat galėtų apsvarstyti galimybę patvirtinti oro vežėjams, kad jų perduoti PNR duomenys gauti
(naudojant ACKRES pranešimus). Toks sprendimas turėtų būti pagrįstas oro vežėjo ir valstybės narės dvišaliu
susitarimu, kaip rekomenduoja IATA;

(18)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2016/681 17 straipsnio 1 dalyje nurodyto
komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Bendri protokolai ir tinkami duomenų formatai
1.
Perduodami PNR duomenis valstybių narių informacijos apie keleivius skyriams pagal Direktyvą (ES) 2016/681
oro vežėjai naudoja vieną iš duomenų formatų ir perdavimo protokolų, išvardytų šio sprendimo priedo 1 ir
2 punktuose.
2.
Jei oro vežėjai išankstinę informaciją apie keleivius (API), nurodytą Direktyvos (ES) 2016/681 8 straipsnio 2 dalyje,
perduoda atskirai nuo to paties skrydžio perduodamų PNR duomenų, jie naudoja šio sprendimo priedo 3 punkte
nurodytą duomenų formatą.
3.
Nukrypdami nuo 1 ir 2 dalių oro vežėjai, nevykdantys ES išorės ir ES vidaus skrydžių pagal konkretų bei viešą
grafiką ir neturintys reikiamos infrastruktūros priede išvardytiems duomenų formatams ir perdavimo protokolams
naudoti, perduoda PNR duomenis elektroninėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamos pakankamos techninio saugumo
priemonių garantijos ir dėl kurių oro vežėjas ir atitinkama valstybė narė turi susitarti dvišaliu lygmeniu.

L 113/50

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 4 29

2 straipsnis
Peržiūra
1.
Komisija peržiūri šį įgyvendinimo sprendimą iki 2021 m. balandžio 28 d. Per peržiūrą visų pirma apsvarstoma
galimybė naudoti vien tik atvirojo standarto perdavimo protokolus arba jais papildyti esamus protokolus, užtikrinant,
kad jie būtų suderinti su tarptautiniais standartais ir gerosios praktikos pavyzdžiais.
2.

Atsižvelgdama į šios peržiūros rezultatus Komisija gali priimti šio sprendimo pakeitimus.
3 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 28 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
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PRIEDAS

1. PNR duomenims perduoti naudojami duomenų formatai
— EDIFACT PNRGOV, kaip apibūdinta EDIFACT diegimo gairėse; valstybės lygmens ar kitoms valdžios institucijoms
eksportuojami PNR duomenys; PNRGOV pranešimų 11.1 ar vėlesnė versija;
— XML PNRGOV, kaip apibūdinta XML diegimo gairėse; valstybės lygmens ar kitoms valdžios institucijoms ekspor
tuojami PNR duomenys; PNRGOV pranešimų 13.1 ar vėlesnė versija.
2. PNR duomenims perduoti naudojami perdavimo protokolai
— IBM MQ;
— IATA B tipo protokolas;
— OASIS ebMS 3.0 standarto AS4 profilio 1.0 versija, paskelbta 2013 m. sausio 23 d. AS4 diegiamas pagal
e-SENS AS4 profilį, parengtą pagal e-SENS didelio masto bandomąjį projektą; esamas identifikatorius ir versija:
„PR – AS4 – 1.10“. Nuo 2017 m. šios diegimo gairės bus toliau tvarkomos ir tobulinamos pagal Europos infrast
ruktūros tinklų priemonę.
3. Duomenų formatai, naudojami API duomenims perduoti atskirai nuo PNR pranešimų
— EDIFACT PAXLST, kaip apibūdinta PMO, IATA ir ICAO keleivių sąrašo pranešimo (PAXLST) diegimo gairių 2003 m.
ar vėlesnėje versijoje.
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EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS (ES) 2017/760
2017 m. balandžio 24 d.
dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. (ECB/2017/11)
EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui
pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo
30 straipsnį,

atsižvelgdama į 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių
(ECB/2014/41) (2), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

visa metinių priežiūros mokesčių suma, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)
9 straipsnio 2 dalį, turėtų padengti Europos Centrinio Banko (ECB) išlaidas, patirtas vykdant jo priežiūros
uždavinius atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, tačiau jų neviršyti. Šios išlaidos – tai visų pirma išlaidos, tiesiogiai
susijusios su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais, pavyzdžiui, svarbių subjektų priežiūra, stebėjimu, kaip
vykdoma mažiau svarbių subjektų priežiūra, ir horizontaliųjų uždavinių vykdymu bei specializuotų paslaugų
teikimu. Į jas įskaitomos ir netiesiogiai su ECB vykdomais priežiūros uždaviniais susijusios išlaidos, pavyzdžiui,
išlaidos pagalbinių ECB veiklos sričių teikiamoms paslaugoms, įskaitant patalpų, žmogiškųjų išteklių valdymo,
administracines paslaugas, biudžeto planavimo ir kontrolės, apskaitos, teisines, komunikacijos ir vertimo
paslaugas, vidaus audito, statistikos ir informacinių technologijų paslaugas;

(2)

apskaičiuojant metinius priežiūros mokesčius, kurie mokami už svarbius prižiūrimus subjektus ir svarbias
prižiūrimas grupes bei mažiau svarbius prižiūrimus subjektus ir mažiau svarbias prižiūrimas grupes, visos
sąnaudos turėtų būti padalytos atsižvelgiant į tai, kaip išlaidos pasiskirsčiusios tarp atitinkamų funkcinių sričių,
kurios atlieka tiesioginę svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą ir netiesioginę mažiau
svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių priežiūrą;

(3)

visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2017 m. turėtų būti apskaičiuota kaip šių kategorijų suma:
a) numatomos priežiūros uždavinių metinės sąnaudos už 2017 m., pagrįstos patvirtintu 2017 m. ECB biudžetu,
atsižvelgiant į bet kokius numatytų ECB metinių sąnaudų, kurios buvo žinomos priimant šį sprendimą, pokyčius
ir b) 2016 m. perteklius arba deficitas;

(4)

perteklius arba deficitas turėtų būti nustatomas iš Europos Centrinio Banko sprendimo (ES) 2016/661
(ECB/2016/7) (3) priede nustatytų 2016 m. numatytų metinių sąnaudų atėmus 2016 m. patirtas faktines metines
priežiūros uždavinių sąnaudas, apibūdintas 2016 m. ECB finansinėse ataskaitose (4);

(5)

vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalimi, 2017 m. numatomose
priežiūros uždavinių metinėse sąnaudose taip pat reikėtų atsižvelgti į su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais
susijusias mokesčių sumas, kurios nebuvo renkamos, gautas palūkanas pagal 14 straipsnį ir kitas tam tikras
gautas arba grąžintas sumas, jei jų yra, laikantis to reglamento 7 straipsnio 3 dalies,

(1) OL L 287, 2013 10 29, p. 63.
(2) OL L 311, 2014 10 31, p. 23.
(3) 2016 m. balandžio 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2016/661 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2016 m.
(ECB/2016/7) (OL L 114, 2016 4 28, p. 14).
(4) Paskelbta 2017 m. vasario mėn. ECB interneto svetainėje www.ecb.europa.eu.
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sąvokų apibrėžtys
Šiame sprendime vartojamos Europos Centrinio Banko reglamente (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (1) ir Reglamente
(ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) pateiktos sąvokų apibrėžtys.
2 straipsnis
Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2017 m.
1.

Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2017 m. yra 424 957 652 EUR, apskaičiuota kaip nurodyta I priede.

2.

Kiekvienos kategorijos prižiūrimi subjektai ir prižiūrimos grupės moka visą šią metinių priežiūros mokesčių sumą:

a) svarbūs prižiūrimi subjektai ir svarbios prižiūrimos grupės: 391 279 654 EUR;
b) mažiau svarbūs prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės: 33 677 998 EUR.
Visos metinių priežiūros mokesčių sumos, mokėtinos už 2017 m., padalijimas kiekvienai kategorijai nurodytas II priede.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. balandžio 24 d.
ECB Pirmininkas
Mario DRAGHI

(1) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko,
nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme
struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1).
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I PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. apskaičiavimas
(EUR)

Numatomos 2017 m. metinės sąnaudos
Darbo užmokestis ir kitos išmokos
Nuoma ir pastatų priežiūra

464 676 594
208 621 881
54 990 329

Kitos veiklos išlaidos

201 064 384

2016 m. perteklius/deficitas

– 41 089 798

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straips
nio 3 dalį

1 370 856

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos palūkanos
Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį gautos arba grąžintos sumos
IŠ VISO

– 23 761
1 394 617
424 957 652
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II PRIEDAS

Visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2017 m. padalijimas
(EUR)
Svarbūs prižiūrimi
subjektai ir svarbios
prižiūrimos grupės

Mažiau svarbūs
prižiūrimi subjektai
ir mažiau svarbios
prižiūrimos grupės

Iš viso

Numatomos 2017 m. metinės sąnaudos

427 700 563

36 976 031

464 676 594

2016 m. perteklius/deficitas

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Sumos, į kurias turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (ES)
Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 5 straipsnio 3 dalį

1 172 601

198 255

1 370 856

Su ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susijusios
mokesčių sumos, kurios nebuvo renkamos

0

0

0

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 14 straipsnį gautos
palūkanos

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Pagal pirmiau nurodyto reglamento 7 straipsnio 3 dalį
gautos arba grąžintos sumos

1 181 297

213 320

1 394 617

391 279 654

33 677 998

424 957 652

IŠ VISO
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REKOMENDACIJOS
KOMISIJOS REKOMENDACIJA (ES) 2017/761
2017 m. balandžio 26 d.
dėl Europos socialinių teisių ramsčio
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį vienas iš Sąjungos tikslų yra skatinti savo tautų gerovę ir siekti
Europos, kurioje vystymasis būtų tvarus, pagrįstas didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria
siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos. Sąjunga kovoja su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko teisių apsaugą;

(2)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnį Sąjunga, nustatydama ir įgyvendindama savo politikos
kryptis ir veiksmus, privalo atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su aukšto užimtumo lygio skatinimu, tinkamos
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, taip pat aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių
sveikatos apsauga;

(3)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 151 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga ir valstybės narės, atsižvelgdamos
į pagrindines socialines teises, nustatytas 1961 m. spalio 18 d. Turine pasirašytoje Europos socialinėje chartijoje ir
1989 m. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje, mano, jog tikslinga didinti užimtumą,
skatinti kurti geresnes gyvenimo bei darbo sąlygas, kad palaikant jų gerėjimą būtų galima siekti jų suderinimo,
deramos socialinės apsaugos, administracijos ir darbuotojų dialogo, žmogiškųjų išteklių plėtotės siekiant
nuolatinio didelio užimtumo ir kovojant su socialine atskirtimi;

(4)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 152 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga, atsižvelgdama į nacionalinių
sistemų įvairovę, pripažįsta ir remia socialinių partnerių vaidmenį savo lygiu. Ji sudaro palankias sąlygas jų
tarpusavio dialogui ir gerbia jų savarankiškumą;

(5)

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, paskelbta 2000 m. gruodžio 7 d. Europos Vadovų Tarybos
susitikime Nicoje, garantuojami ir skatinami įvairūs pagrindiniai principai, kurie yra labai svarbūs įgyvendinant
Europos socialinį modelį. Šios Chartijos nuostatos skirtos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai
atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę;

(6)

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatyta Sąjungos kompetencija įvairiose srityse, be kita ko,
laisvo darbuotojų judėjimo (45–48 straipsniai), įsisteigimo laisvės (49–55 straipsniai), socialinės politikos
(151–161 straipsniai), administracijos ir darbuotojų dialogo skatinimo (154 straipsnis), įskaitant susitarimus,
sudarytus ir įgyvendinamus Sąjungos lygmeniu (155 straipsnis), vienodo vyrų ir moterų užmokesčio už vienodą
darbą (157 straipsnis), pagalbos plėtojant kokybišką švietimą ir profesinį mokymą (165 ir 166 straipsniai),
Sąjungos veiklos, kuria papildoma valstybių narių politika, ir bendradarbiavimo sveikatos srityje skatinimo
(168 straipsnis), ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos (174–178 straipsniai), bendrų ekonominės
politikos gairių rengimo ir jų įgyvendinimo priežiūros (121 straipsnis), užimtumo gairių rengimo ir įgyvendinimo
tikrinimo (148 straipsnis) ir, platesniu mastu, teisės aktų derinimo (114–117 straipsniai);
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(7)

Europos Parlamentas paragino sukurti tvirtą Europos socialinių teisių ramstį, kuris sustiprintų socialines teises,
darytų teigiamą poveikį žmonių gyvenimui trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu ir padėtų kurti
XXI amžiaus Europą (1). Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad ekonominio ir socialinio nestabilumo šalinimas yra
prioritetas ir paragino sukurti perspektyvią ateitį visiems, apsaugoti mūsų gyvenimo būdą ir suteikti geresnių
galimybių jaunimui. (2) Romos darbotvarkėje 27 valstybių narių vadovai, Europos Vadovų Taryba, Europos
Parlamentas ir Europos Komisija įsipareigojo kurti socialinę Europą. Šis įsipareigojimas grindžiamas tvaraus
ekonomikos augimo ir ekonominės bei socialinės pažangos skatinimo, taip pat sanglaudos ir konvergencijos
principais, kartu išlaikant vidaus rinkos vientisumą (3). Socialiniai partneriai įsipareigojo toliau padėti kurti
darbuotojams ir įmonėms naudingą Europą (4);

(8)

pastaraisiais dešimtmečiais kuriant bendrąją rinką taip pat buvo kuriamas tvirtas socialinis acquis, kuriuo
užtikrinta pažanga judėjimo laisvės, gyvenimo ir darbo sąlygų, lyčių lygybės, darbuotojų saugos ir sveikatos,
socialinės apsaugos bei švietimo ir mokymo srityse. Įvedus eurą Sąjunga įgijo stabilią bendrą valiutą, kuria
naudojasi daugiau kaip 340 milijonų piliečių devyniolikoje valstybių narių ir kuri palengvina jų kasdienybę ir
saugo nuo finansinio nestabilumo. Be to, Sąjungai labai išsiplėtus, sudaroma dar daugiau ekonominių galimybių ir
visame žemyne skatinama socialinė pažanga;

(9)

darbo rinkos ir visuomenės greitai kinta, o globalizacija, skaitmeninė revoliucija, kintantys darbo modeliai ir
visuomeniniai bei demografiniai pokyčiai sukuria ir naujų galimybių, ir naujų problemų. Įvairių valstybių narių
patiriamos problemos yra panašios, kaip antai didelė nelygybė, ilgalaikis ir jaunimo nedarbas ar kartų
solidarumas, tačiau jų mastas skiriasi;

(10)

Europa įrodė savo pasiryžimą įveikti finansų ir ekonomikos krizę – ėmusis ryžtingų veiksmų, Sąjungos
ekonomika tapo stabilesnė, užimtumo rodikliai kaip niekad aukšti, o nedarbo mastas nuolat mažėja. Tačiau krizės
socialinės pasekmės – nuo ilgalaikio ir jaunimo nedarbo iki skurdo grėsmės – vis dar juntamos ir jų šalinimas
išlieka vienas svarbiausių prioritetų;

(11)

viena svarbiausių Europos užimtumo ir socialinių problemų priežasčių – palyginti lėtas ekonomikos augimas,
o taip yra dėl neišnaudotų galimybių dalyvauti profesiniame gyvenime ir neišnaudoto produktyvumo. Ekonominė
ir socialinė pažanga glaudžiai tarpusavyje susijusios, todėl Europos socialinių teisių ramstis turėtų būti tik dalis
platesnių pastangų sukurti labiau integracinį ir tvaresnį ekonomikos augimo modelį gerinant Europos konkuren
cingumą ir sudarant joje geresnes sąlygas investicijoms, darbo vietų kūrimui ir socialinės sanglaudos skatinimui;

(12)

Europos socialinių teisių ramsčiu nustatomos gairės, padėsiančios veiksmingai siekti užimtumo ir socialinių
rezultatų sprendžiant dabartines ir ateityje kilsiančias problemas – tiesioginis jų tikslas yra patenkinti pagrindinius
žmonių poreikius ir užtikrinti geresnį socialinių teisių įtvirtinimą ir įgyvendinimą;

(13)

skirti daugiau dėmesio pažangai užimtumo ir socialinėje srityje itin svarbu siekiant padidinti ekonominės ir
pinigų sąjungos atsparumą ir ją sustiprinti. Todėl Europos socialinių teisių ramstis visų pirma buvo kuriamas euro
zonai, tačiau gali būti taikomas visoms pageidaujančioms valstybėms narėms;

(14)

Europos socialinių teisių ramstyje išdėstyti principai ir teisės yra gyvybiškai svarbūs sąžiningoms ir sklandžiai
veikiančioms darbo rinkoms ir socialinės gerovės sistemoms XXI amžiaus Europoje. Jame pakartotinai išdėstomos
kai kurios Sąjungos acquis jau įtvirtintos teisės. Nustatomi tam tikri nauji principai, padėsiantys spręsti problemas,
kylančias dėl visuomeninių, technologinių ir ekonominių pokyčių;

(15)

Europos socialinių teisių ramstyje įtvirtinti principai taikytini Sąjungos piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams,
teisėtai gyvenantiems ES. Kai nustatant principą minimi darbuotojai, šį sąvoka apima visus dirbančius asmenis,
nesvarbu, koks jų užimtumo statusas, forma ir trukmė;

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

2017 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos socialinių teisių ramsčio (2016/2095(INI)).
2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavos deklaracija.
2017 m. kovo 25 d. Romos deklaracija.
2017 m. kovo 24 d. socialinių partnerių bendras pareiškimas.

L 113/58

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2017 4 29

(16)

Europos socialinių teisių ramstis netrukdo valstybėms narėms ar jų socialiniams partneriams nustatyti aukštesnių
socialinių standartų. Visų pirma, jokia Europos socialinių teisių ramsčio nuostata negali būti aiškinama kaip
ribojanti ar kitaip varžanti teises ir principus, atitinkamose srityse pripažįstamus pagal Sąjungos teisę, tarptautinę
teisę arba tarptautinius susitarimus, kurių šalys yra Sąjunga arba visos valstybės narės, įskaitant 1961 m.
spalio 18 d. pasirašytą Europos socialinę chartiją ir susijusias Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir
rekomendacijas;

(17)

Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas – bendras Sąjungos, jos valstybių narių ir socialinių partnerių
įsipareigojimas ir atsakomybė. Europos socialinių teisių ramstyje nustatyti principai ir teisės turėtų būti
įgyvendinami ir Sąjungos, ir valstybių narių lygmenimis, atsižvelgiant į atitinkamas jų kompetencijas ir laikantis
subsidiarumo principo;

(18)

Kalbant apie Sąjungą, Europos socialinių teisių ramstyje nėra išplečiami Sutartyse nustatyti Sąjungos įgaliojimai.
Jis turėtų būti įgyvendinamas neperžengiant šių įgaliojimų.

(19)

kalbant apie valstybes nares, ramstyje atsižvelgiama į Europos tautų kultūrų ir tradicijų įvairovę, taip pat į
valstybių narių nacionalinį savitumą ir jų nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų sandarą. Reikia pažymėti,
kad ramsčio priėmimas neturi poveikio valstybių narių teisei apibrėžti savo socialinės apsaugos sistemų
pagrindinius principus ir neturėtų paveikti jų finansinės pusiausvyros;

(20)

socialinis dialogas yra vienas svarbiausių būdų stiprinti socialines teises ir skatinti tvarų ir integracinį ekonomikos
augimą. Laikantis jų autonomiškumo principo ir teisės imtis kolektyvinių veiksmų visų lygmenų socialiniams
partneriams teks labai svarbus vaidmuo įgyvendinant ir taikant Europos socialinių teisių ramstį,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSTĮ

I SKYRIUS

Lygios galimybės ir galimybė įsidarbinti
1. Švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą
Kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti
kompetenciją, leidžiančią visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje.

2. Lyčių lygybė
a) Vienodas požiūris į moteris ir vyrus ir jų lygios galimybės turi būti užtikrinamos ir skatinamos visose srityse,
įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, darbo valandas, darbo sąlygas ir kilimą karjeros laiptais.
b) Moterys ir vyrai turi teisę į vienodą užmokestį už vienodos vertės darbą.

3. Lygios galimybės
Kiekvienas, nesvarbu, kokia yra jo lytis, rasinė ar etninė kilmė, religija ar tikėjimas, negalia, amžius ar seksualinė
orientacija, turi teisę į vienodą požiūrį ir lygias galimybes užimtumo, socialinės apsaugos, švietimo srityse ir galimybę
gauti visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas. Skatinama sudaryti lygias galimybes nepakankamai atstovaujamoms
grupėms.
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4. Aktyvus užimtumo rėmimas

a) Kiekvienas turi teisę laiku gauti konkrečiai jam pritaikytą pagalbą siekiant pagerinti perspektyvas įsidarbinti ar
pradėti dirbti savarankiškai. Tai, be kita ko, teisė į paramą ieškant darbo, mokantis ir persikvalifikuojant.
Kiekvienas, keisdamas profesinę veiklą, turi teisę į savo socialinės apsaugos ir mokymų teisių perkėlimą.
b) Jaunimas turi teisę į tolesnį mokymąsi, pameistrystę, mokomąją praktiką arba tinkamo lygio darbo pasiūlymą per
4 mėnesius nuo tapimo bedarbiu arba mokymosi pabaigos.
c) Bedarbiai turi teisę gauti individualiai pritaikytą, tęstinę ir nuoseklią paramą. Ilgalaikiai bedarbiai turi teisę į išsamų
konkrečios jų padėties įvertinimą vėliausiai po 18 mėnesių nedarbo.

II SKYRIUS

Tinkamos darbo sąlygos

5. Saugus ir lankstus užimtumas

a) Darbuotojai, nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė, turi teisę į sąžiningą ir vienodą požiūrį dėl darbo
sąlygų, galimybę naudotis socialine apsauga ir mokytis. Skatinama pereiti prie neterminuotų įdarbinimo formų.
b) Atsižvelgiant į teisės aktus ir kolektyvines sutartis darbdaviams užtikrinamas reikiamas lankstumas, leidžiantis
greitai prisitaikyti prie pasikeitusių ekonominių aplinkybių.
c) Skatinamos naujoviškos darbo formos, leidžiančios užtikrinti geras darbo sąlygas. Palaikomas verslumas ir
savarankiškas darbas. Sudaromos geresnės profesinio judumo galimybės.
d) Užkertamas kelias tokiems darbo santykiams, kuriuose sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, be kita ko,
nustatant draudimą piktnaudžiauti netipinėmis sutartimis. Bandomasis laikotarpis niekada neturėtų būti ilgesnis
nei pagrįsta.

6. Darbo užmokestis

a) Darbuotojai turi teisę į darbo užmokestį, kuris jiems užtikrintų deramą gyvenimo lygį.
b) Užtikrinamas deramas minimalusis darbo užmokestis, leidžiantis patenkinti darbuotojo ir jo šeimos poreikius
atsižvelgiant į nacionalines ekonomines ir socialines sąlygas ir išsaugant galimybes įsidarbinti ir paskatas ieškoti
darbo. Užkertamas kelias dirbančiųjų skurdui.
c) Darbo užmokestis visuomet nustatomas skaidriai ir nuspėjamai, paisant nacionalinės praktikos ir socialinių
partnerių autonomiškumo.

7. Informavimas apie įdarbinimo sąlygas ir apsauga atleidimo atveju

a) Įdarbinimo pradžioje darbuotojai turi teisę būti raštu informuoti apie su darbo santykiais susijusias jų teises ir
pareigas, be kita ko, apie bandomąjį laikotarpį.
b) Prieš atleidžiami darbuotojai turi teisę būti informuoti apie atleidimo priežastis ir teisę į pakankamo ilgio
įspėjimo laikotarpį. Jie turi teisę pasinaudoti veiksminga ir nešališka ginčų sprendimo sistema, o nepagrįsto
atleidimo atveju – teisę į teisminę gynybą, įskaitant tinkamą kompensaciją.
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8. Socialinis dialogas ir darbuotojų įtraukimas
a) Ekonominės, užimtumo ir socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, atsižvelgiant į nacionalinę
praktiką, konsultuojamasi su socialiniais partneriais. Laikantis socialinių partnerių autonomiškumo principo ir
teisės imtis kolektyvinių veiksmų jie skatinami svarbiais klausimais derėtis ir sudaryti kolektyvinius susitarimus.
Prireikus socialinių partnerių sudaryti tarpusavio susitarimai įgyvendinami Sąjungos ir jos valstybių narių
lygmeniu.
b) Darbuotojai arba jų atstovai turi teisę į tai, kad jiems svarbiais klausimais, visų pirma dėl perkėlimo, įmonių
restruktūrizavimo ir susijungimo, taip pat dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo, su jais būtų laiku konsultuojamasi
ir apie juos informuojama.
c) Skatinama padėti didinti socialinių partnerių gebėjimus skatinti socialinį dialogą.

9. Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
Tėvai ir priežiūros pareigų turintys asmenys turi teisę į deramas atostogas, lanksčias darbo sąlygas ir galimybę
pasinaudoti priežiūros paslaugomis. Moterims ir vyrams sudaromos vienodos galimybės naudotis specialiomis
atostogomis, leidžiančiomis atlikti jų priežiūros pareigas, ir skatinama, kad abiejų lyčių asmenys jomis naudotųsi
tolygiai.

10. Sveika, saugi ir pritaikyta darbo aplinka ir duomenų apsauga
a) Darbuotojai turi teisę į aukšto lygio sveikatos apsaugą ir saugą darbe.
b) Darbuotojai turi teisę į jų profesinėms reikmėms pritaikytą darbo aplinką, leidžiančią jiems ilgiau dalyvauti darbo
rinkoje.
c) Darbuotojai turi teisę į asmens duomenų apsaugą darbo santykių srityje.

III SKYRIUS

Socialinė apsauga ir įtrauktis
11. Vaikų priežiūra ir parama vaikams
a) Vaikai turi teisę į kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą už prieinamą kainą.
b) Vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo. Vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi teisę į specialias lygių galimybių
skatinimo priemones.

12. Socialinė apsauga
Darbuotojai (panašiomis sąlygomis ir savarankiškai dirbantieji), nesvarbu, kokia jų darbo santykių rūšis ir trukmė,
turi teisę į tinkamą socialinę apsaugą.

13. Bedarbio pašalpos
Bedarbiai turi teisę į valstybinių užimtumo tarnybų aktyvinimo paramą jiems (vėl) integruojantis į darbo rinką ir į
pagrįstą laikotarpį mokamas tinkamo dydžio bedarbio pašalpas, atitinkančias jų įnašą ir nacionalines tinkamumo
taisykles. Tokios pašalpos neturėtų skatinti jų gavėjų nesiekti kuo greičiau vėl įsidarbinti.
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14. Minimalios pajamos
Kiekvienas neturintis pakankamai lėšų turi teisę gauti tinkamo dydžio minimalias pajamas, kurios visais gyvenimo
etapais užtikrintų orų gyvenimą, ir turėti realią galimybę gauti tam reikalingų prekių ir paslaugų. Galinčių dirbti
asmenų atveju minimalių pajamų mokėjimas turėtų būti derinamas su paskatomis (vėl) integruotis į darbo rinką.
15. Senatvės pajamos ir pensijos
a) Išėję į pensiją darbuotojai ir savarankiškai dirbę asmenys turi teisę gauti pensiją, proporcingą jų įmokoms ir
užtikrinančią tinkamas pajamas. Moterims ir vyrams sudaromos vienodos galimybės įgyti teises į pensiją.
b) Kiekvienas senatvėje turi teisę į išteklius, užtikrinančius orų gyvenimą.
16. Sveikatos priežiūra
Kiekvienas turi teisę laiku gauti įperkamas ir kokybiškas prevencinės ir gydomosios medicinos paslaugas.
17. Neįgaliųjų įtrauktis
Neįgalieji turi teisę į finansinę paramą, užtikrinančią orų gyvenimą, paslaugas, leidžiančias jiems dalyvauti darbo
rinkoje ir visuomenės gyvenime, ir jų poreikiams pritaikytą darbo aplinką.
18. Ilgalaikė priežiūra
Kiekvienas turi teisę į kokybiškas ilgalaikės priežiūros paslaugas, visų pirma į namuose teikiamas priežiūros
paslaugas ir bendruomenines paslaugas.
19. Būstas ir parama benamiams
a) Asmenims, kuriems labiausiai to reikia, suteikiamas kokybiškas socialinis būstas arba teikiama parama
aprūpinant būstu.
b) Pažeidžiami asmenys turi teisę į tinkamą pagalbą ir apsaugą nuo priverstinio iškeldinimo.
c) Skatinant benamių socialinę įtrauktį jiems suteikiama tinkama pastogė ir paslaugos.
20. Galimybė naudotis pagrindinėmis paslaugomis
Kiekvienas turi teisę gauti kokybiškas paslaugas, be kita ko, vandens tiekimo, sanitarijos, energetikos, transporto ir
finansinių paslaugų ir skaitmeninio ryšio. Asmenims, neturintiems galimybių naudotis tokiomis paslaugomis, turi
būti taikomos paramos priemonės.

Priimta Briuselyje 2017 m. balandžio 26 d.
Komisijos vardu
Marianne THYSSEN

Komisijos narė
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/1103, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis
bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės ir teismo sprendimų sutuoktinių turto teisinių
režimų klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 183, 2016 m. liepos 8 d.)
28 puslapis, 69 straipsnio 2 ir 3 dalys:
yra:

„2.
Jei kilmės valstybėje narėje procesas buvo pradėtas anksčiau nei 2019 m. sausio 29 d., po tos dienos
priimti teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi pagal IV skyrių, jei taikomos jurisdikcijos taisyklės atitinka
II skyriuje išdėstytas taisykles.
3.
III skyrius taikomas tik tiems sutuoktiniams, kurie santuoką sudarė arba jų turto teisiniam režimui
taikytiną teisę nurodė po 2019 m. sausio 29 d.“,

turi būti:

„2.
Jei kilmės valstybėje narėje procesas buvo pradėtas anksčiau nei 2019 m. sausio 29 d., tą dieną arba po
jos priimti teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi pagal IV skyrių, jei taikomos jurisdikcijos taisyklės
atitinka II skyriuje išdėstytas taisykles.
3.
III skyrius taikomas tik tiems sutuoktiniams, kurie santuoką sudarė arba jų turto teisiniam režimui
taikytiną teisę nurodė 2019 m. sausio 29 d. arba po jos.“

2016 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (ES) 2016/1104, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis
bendradarbiavimas jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų registruotų partnerysčių
turtinių pasekmių klausimais pripažinimo ir vykdymo srityje, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 183, 2016 m. liepos 8 d.)
56 puslapis, 69 straipsnio 2 ir 3 dalys:
yra:

„2.
Jei kilmės valstybėje narėje procesas buvo pradėtas anksčiau nei 2019 m. sausio 29 d., po tos dienos
priimti teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi pagal IV skyrių, jei taikomos jurisdikcijos taisyklės atitinka
II skyriuje išdėstytas taisykles.
3.
III skyrius taikomas tik tiems partneriams, kurie savo partnerystę įregistravo arba jų registruotos
partnerystės turtinėms pasekmėms taikytiną teisę nurodė po 2019 m. sausio 29 d.“,

turi būti:

„2.
Jei kilmės valstybėje narėje procesas buvo pradėtas anksčiau nei 2019 m. sausio 29 d., tą dieną arba po
jos priimti teismo sprendimai pripažįstami ir vykdomi pagal IV skyrių, jei taikomos jurisdikcijos taisyklės
atitinka II skyriuje išdėstytas taisykles.
3.
III skyrius taikomas tik tiems partneriams, kurie savo partnerystę įregistravo arba jų registruotos
partnerystės turtinėms pasekmėms taikytiną teisę nurodė 2019 m. sausio 29 d. arba po jos.“
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