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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 196/2012
(2012. gada 8. marts),
ar ko 2012. zvejas gadam nosaka pārejošo uzkrājumu atbalsta summu un vienotas likmes atbalsta
summu konkrētiem zvejas produktiem
EIROPAS KOMISIJA,

(3)

Atbalsta apjomam vajadzētu būt tādam, kas neizjauc
attiecīgo produktu tirgus līdzsvaru un nekropļo konku
renci.

(4)

Atbalsta apjomam nevajadzētu pārsniegt ar stabilizēšanai
un uzglabāšanai būtiskām darbībām saistītās tehniskās un
finansiālās izmaksas, kas Savienībā reģistrētas zvejas gadā
pirms attiecīgā gada.

(5)

Lai netraucētu intervences sistēmas darbību 2012. gadā,
šī regula būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2012.
gada 1. janvāra.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zivsaimnie
cības produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr.
104/2000 par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu
kopīgo organizāciju (1),
ņemot vērā Komisijas 2000. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr.
2814/2000, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes
Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par pārejošo uzkrā
jumu atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atsevišķiem zivsaimnie
cības produktiem (2), un jo īpaši tās 5. pantu,
ņemot vērā Komisijas 2001. gada 14. maija Regulu (EK) Nr.
939/2001, kas nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes
Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemērošanai par vienotas likmes
atbalsta piešķiršanu attiecībā uz atsevišķiem zivsaimniecības
produktiem (3), un jo īpaši tās 5. pantu,
tā kā:
(1)

(2)

Regulā (EK) Nr. 104/2000 paredzēts, ka var piešķirt
atbalstu par konkrētu svaigu produktu daudzumiem,
kas ir izņemti no tirgus un vai nu apstrādāti stabilizē
šanas nolūkos un uzglabāti, vai arī iekonservēti.
Minētā atbalsta mērķis ir pienācīgi rosināt ražotāju orga
nizācijas apstrādāt vai konservēt no tirgus izņemtos
produktus, lai tie nebūtu jāiznīcina.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. pantā minētā pārejošo uzkrā
jumu atbalsta summas un 24. panta 4. punktā minētā vienotās
likmes atbalsta summas 2012. zvejas gadam ir noteiktas šīs
regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 8. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

(1) OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.
(2) OV L 326, 22.12.2000., 34. lpp.
(3) OV L 132, 15.5.2001., 10. lpp.
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PIELIKUMS
1. Pārejošo uzkrājumu atbalsta summa par produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma A un B
daļā, un par jūrasmēlēm (Solea spp.), kas minētas I pielikuma C daļā
Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. pantā minētās apstrādes metodes

Atbalsts (EUR/t)

1

2

I. Nesadalītu produktu, ķidātu un ar galvām, vai gabalos sagrieztu produktu saldēšana un
uzglabāšana
— Sardina pilchardus sugas sardīnes

359

— Citas sugas

291

II. Filetēšana, saldēšana un uzglabāšana

410

III. Nesadalītu produktu, ķidātu un ar galvām, vai gabalos sagrieztu produktu sālīšana
un/vai vītināšana un uzglabāšana

277

IV. Marinēšana un uzglabāšana

260

2. Pārejošo uzkrājumu atbalsta summa par pārējiem produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 I pielikuma C
daļā
Regulas (EK) Nr. 104/2000 23. pantā minētās
apstrādes un/vai konservēšanas metodes

Produkti

Atbalsts (EUR/t)

1

2

3

I. Saldēšana un uzglabāšana

Norvēģijas omārs
(Nephrops norvegicus)

327

Norvēģijas omāru astes
(Nephrops norvegicus)

248

II. Galvas atdalīšana, saldēšana un uzglabā
šana

Norvēģijas omārs
(Nephrops norvegicus)

293

III. Termiska apstrāde, saldēšana un uzglabā
šana

Norvēģijas omārs
(Nephrops norvegicus)

327

Ēdamais krabis
(Cancer pagurus)

248

IV. Pasterizēšana un uzglabāšana

Ēdamais krabis
(Cancer pagurus)

392

V. Uzglabāšana dzīvā veidā stacionārās
cisternās vai sprostos

Ēdamais krabis
(Cancer pagurus)

210

3. Vienotas likmes atbalsta summa par produktiem, kas uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 104/2000 IV pielikumā
Apstrādes metodes

Atbalsts (EUR/t)

I. Nesadalītu produktu, ķidātu un ar galvām, vai gabalos sagrieztu produktu saldēšana un
uzglabāšana

291

II. Filetēšana, saldēšana un uzglabāšana

410

