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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 199/2012
(2012. gada 8. marts),
ar kuru nosaka standartvērtības, kas izmantojamas, aprēķinot finansiālo kompensāciju un ar to
saistīto avansu par zvejas produktiem, kuri izņemti no tirgus 2012. zvejas gadā
kurā ir atzīta attiecīgā ražotāju organizācija. Tāpēc atskai
tāmajai standartvērtībai vajadzētu būt vērtībai, ko
piemēro attiecīgajā dalībvalstī.

EIROPAS KOMISIJA,

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) un jo īpaši tās 21. panta 5. un 8.
punktu,

(4)

Tāda pati aprēķina metode būtu jāpiemēro arī Regulas
(EK) Nr. 2509/2000 6. pantā paredzētā finansiālās
kompensācijas avansa aprēķināšanā.

(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,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 104/2000 ir paredzēts izmaksāt finan
siālu kompensāciju ražotāju organizācijām, kas konkrētos
apstākļos izņem no tirgus minētās regulas I pielikuma A
un B daļā uzskaitītos produktus. Attiecībā uz produk
tiem, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā, šādas finan
siālas kompensācijas apjoms būtu jāsamazina par stan
dartvērtību.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(2)

Komisijas 2001. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr.
2493/2001 par dažu no tirgus izņemtu zvejniecības
produktu realizāciju (2) noteikts, kā realizējami no tirgus
izņemtie produkti. Šādu produktu vērtība būtu jānosaka
standarta līmenī katram no šiem realizācijas veidiem,
ņemot vērā vidējos ieņēmumus, ko dažādās dalībvalstīs
varētu gūt no šādas realizācijas.

Standartvērtības, ko 2012. zvejas gadā izmanto, lai aprēķinātu
finansiālo kompensāciju un ar to saistīto avansu par zvejas
produktiem, kurus no tirgus izņēmušas ražotāju organizācijas
un kuri nav paredzēti lietošanai pārtikā, kā minēts Regulas
(EK) Nr. 104/2000 21. panta 5. punktā, ir noteiktas šīs regulas
pielikumā.

2. pants
(3)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 2000. gada 15. novembra
Regulā (EK) Nr. 2509/2000, kas nosaka sīki izstrādātus
noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 104/2000 piemē
rošanai attiecībā uz finansiālās kompensācijas piešķiršanu
par atsevišķu zivsaimniecības produktu izņemšanu (3),
īpaši noteikumi paredz, ka par finansiālās kompensācijas
piešķiršanu atbildīgā iestāde ir jāinformē gadījumos, kad
ražotāju organizācija vai viens no tās dalībniekiem laiž
savus produktus pārdošanā dalībvalstī, kurā minētais
dalībnieks nav atzīts. Minētā iestāde ir iestāde dalībvalstī,

(1) OV L 17, 21.1.2000., 22. lpp.
(2) OV L 337, 20.12.2001., 20. lpp.
(3) OV L 289, 16.11.2000., 11. lpp.

Standartvērtība, kas jāatskaita no finansiālās kompensācijas un
ar to saistītā avansa, ir tāda, kādu piemēro dalībvalstī, kurā ir
atzīta attiecīgā ražotāju organizācija.

3. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. janvāra.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2012. gada 8. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

PIELIKUMS
Standartvērtības
No tirgus izņemto produktu izmantošana

EUR/t

1. Izmantošana pēc pārstrādes miltos (dzīvnieku barība)
a) Clupea harengus sugas siļķes un Scomber scombrus un Scomber japonicus sugas makreles:
— Dānija un Zviedrija

50

— Apvienotā Karaliste

50

— citas dalībvalstis

15

— Francija

2

b) Crangon crangon sugas garneles un ziemeļu garneles (Pandalus borealis):
— Dānija un Zviedrija
— citas dalībvalstis

0
10

c) Citi produkti:
— Dānija

40

— Zviedrija, Portugāle un Īrija

20

— Apvienotā Karaliste

20

— citas dalībvalstis

1

2. Izmantošana svaigā vai konservētā veidā (dzīvnieku barība)
a) Sardina pilchardus sugas sardīnes un anšovi (Engraulis spp.):
— visas dalībvalstis

8

b) Citi produkti:
— Zviedrija

0

— Francija

25

— citas dalībvalstis

30

3. Izmantošana ēsmai
— Francija

55

— citas dalībvalstis

20

4. Izmantošana citiem mērķiem, izņemot dzīvnieku barībai

0

