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(Aktai, kuriuos skelbti privaloma)

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2257/2004
2004 m. gruodžio 20 d.
iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 3906/1989, (EB) Nr. 1267/1999, (EB) Nr. 1268/1999 ir (EB)
Nr. 2666/2000, kad būtų atsižvelgta į Kroatijai suteiktą šalies kandidatės statusą
(4)

Regioniniam Bendrijos paramos Vakarų Balkanams
aspektui skiriamas ypatingas dėmesys 2000 m. gruodžio
5 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2666/2000 dėl
pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai,
Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir buvusiai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai (CARDS) (4), skatinant
regionų bendradarbiavimą, Kroatija turėtų išlaikyti teisę
dalyvauti projektuose ir programose, pasižyminčiose
regioniniu aspektu.

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

(5)

Sprendime 2004/648/EB (5) nustatomi Europos partnerystės su Kroatija principai, prioritetai ir sąlygos.

kadangi:

(6)

Supratimo memorandumas dėl Pietryčių Europos pagrindinio regioninio transporto tinklo turėtų palengvinti visą
Europą apimančio transporto tinklo kūrimui skirtų
prioritetinių priemonių atrankos procesą pasirengimo
narystei laikotarpiu.

(7)

2002 m. birželio 25 d. Reglamento (EB, Euratomas)
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui
taikomo finansinio reglamento (6) įsigaliojimas sąlygoja
tam tikras reglamentų adaptacijas, norint suderinti
terminus ir esamus pavyzdžius su pirmiau minėtu reglamentu.

(8)

Nors naujosios valstybės narės nėra minimos šiame reglamente, 2003 m. Stojimo sutarties 33 straipsnis numato
Reglamentų (EB) 3906/1989 ir (EB) 1267/1999 taikymą
šiose valstybėse narėse pereinamuoju laikotarpiu.

(9)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos
Respublikos stabilizavimo ir asociacijos susitarimo, pasirašyto 2001 m. spalio 29 d., III antraštinėje dalyje reikalaujama, kad Kroatija aktyviai skatintų regioninį bendradarbiavimą Vakarų Balkanuose.

Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1419/2004 (7) ir
Reglamentą (EB) Nr. 447/2004 (8), sudarančius teisinį
priemonių pagal SAPARD programą finansavimo
pagrindą įsipareigojimams, kurie nėra visiškai įvykdyti
iki stojimo dienos. Bet kokie Komisijos sprendimai,
kurių gali prireikti iki visiško šių įsipareigojimų įvykdymo
ir kurių negalima pagrįsti dviem pirmiau minėtais reglamentais, gali būti grindžiami Reglamentu (EB) Nr.
1268/1999, kadangi jis galiojo iki minėto reglamento
pakeitimų, padarytų šiuo reglamentu.

(1) OL L 375, 1989 12 23, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 769/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 1).
(2) OL L 161, 1999 6 26, p. 73. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 769/2004.
(3) OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 769/2004.

(4) OL L 306, 2000 12 7 p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 2415/2001 (OL L 327, 2001 12 12, p. 3).
(5) OL L 297, 2004 9 22, p. 19.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) OL L 258, 2004 8 5, p. 11.
(8) OL L 72, 2004 3 11, p. 64.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač jos
181 a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

(1)

(2)

(3)

2004 m. birželio 17 ir 18 d. Briuselyje vykusio Europos
Vadovų Tarybos susitikimo sprendimu Kroatijai buvo
suteiktas šalies kandidatės į nares statusas ir buvo kreiptasi į Komisiją parengti Kroatijos pasirengimo narystei
strategiją, taip pat ir finansines priemones.

Norint suteikti Kroatijai pasirengimo narystei paramą,
tikslinga įtraukti ją į paramos gavėjų sąrašą pagal 1989
m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr.
3906/1989 dėl ekonominės pagalbos tam tikroms
Vidurio ir Rytų Europos valstybėms (Phare) (1), 1999 m.
birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1267/99,
parengiantį struktūrinės pasirengimo narystei politikos
instrumentą (ISPA) (2) ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1268/99 Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros
srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (3) (SAPARD).
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Reglamentai (EEB) Nr. 3906/89, (EB) Nr. 1267/1999,
(EB) Nr. 1268/1999 ir (EB) 2666/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiami,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnis keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

„3.
Šalių kandidačių, turinčių stojimo partnerystes su
Europos Sąjunga, finansavimas pagal PHARE programą
yra skirtas pagrindiniams prioritetams, skirtiems acquis
communautaire priimti, t. y. šalių kandidačių administraciniams ir instituciniams gebėjimams stiprinti, išskyrus tas
investicijas, kurios finansuojamos pagal 1999 m. birželio
21 d. Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1267/1999 nustatantį struktūrinės pasirengimo stojimui politikos instrumentą (*) ir (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos
pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo
plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (**). PHARE finansavimas gali būti skirtas ir priemonėms aplinkos
apsaugos, transporto, žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse
finansuoti, kurios sudaro neesminę, tačiau neatsiejamą
integruotų pramonės rekonstrukcijos ar regionų plėtros
programų dalį.

___________
(*) OL L 161, 1999 6 26, p. 73. (OL L 123, 2004 4 27,
p. 1).
(**) OL L 161, 1999 6 26 p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr.
769/2004.“;

b) papildoma šiomis dalimis:

2004 12 30

2) 8 straipsnis papildomas tokia pastraipa:
„Komisija gali, neviršydama 2002 m. birželio 25 d. Reglamento Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam
biudžetui taikomo finansinio reglamento (*) 54 straipsnyje
nustatytų ribų, nuspręsti patikėti viešojo sektoriaus institucijų
užduotis, ypač biudžeto vykdymo, minėto reglamento 54
straipsnio 2 dalies c punkte išvardytiems organams. Minėto
reglamento 54 straipsnio 2 dalies c punkte išvardytiems
organams gali būti patikėtos viešojo sektoriaus institucijų
užduotys, jei šie organai pasižymi pripažinta tarptautine
reputacija, atitinka tarptautinio masto valdymo ir kontrolės
sistemas ir yra prižiūrimos viešojo sektoriaus institucijų.
___________
(*) OL L 248, 1999 9 16, p. 1“;

3) Priedo sąrašas pakeičiamas tokiu sąrašu:
„Bulgarija
Kroatija
Rumunija“.
2 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 1267/1999 iš dalies keičiamas taip:
1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Šiuo dokumentu nustatomas Struktūrinės pasirengimo
narystei politikos instrumentas (toliau – ISPA).
Laikydamasi šio reglamento nuostatų, ISPA teikia paramą
ekonominės ir socialinės sanglaudos srityje, kuri susijusi su
aplinkos apsaugos ir transporto politika, kad prisidėtų prie
Bulgarijos, Kroatijos ir Rumunijos (toliau – valstybės gavėjos)
pasirengimo stoti į Europos Sąjungą.“;
2) 3 straipsnio pabaiga papildoma tokia pastraipa:
„Nepaisant pirmiau išvardytų nuostatų, Bendrijos parama
Kroatijai teikiama 2005-2006 metų laikotarpiui.“;
3) 4 straipsnio pabaiga papildoma tokia pastraipa:

„4.
Parama gali būti naudojama pagal šį reglamentą
valstybių gavėjų bendradarbiavimui regionų, tarptautiniu
ir, jei tinkama, transnacionaliniu bei tarpregioniniu lygiu
finansuoti, bendradarbiaujant tarpusavyje ir su ES valstybėmis narėmis.

5.
Jei tinkama, parama taip pat gali būti naudojama
valstybės gavėjos dalyvavimui regioninėse programose,
reglamentuojamose kitomis teisinėmis priemonėmis.“.

„Nukrypstant nuo šio straipsnio pirmojo ir antrojo sakinių,
dėl lėšų asignavimo pagal šį instrumentą Kroatijai 20052006 metų laikotarpiui sprendžia Komisija, remdamasi valstybės gavėjos administracinių įsisavinimo gebėjimų ir su
naryste susijusių investicijų poreikio įvertinimu.“;
4) 9 straipsnio 1 dalies a punkte išbraukiami žodžiai „nuo
2000 m. sausio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip iki
2002 m. sausio 1 d.“.
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5) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

Reglamentas (EB) Nr. 1268/99 iš dalies keičiamas taip:
„11 straipsnis
1) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.
Šiuo reglamentu sukuriama Bendrijos paramos
tvariam žemės ūkiui ir tvariai kaimo plėtrai sistema pasirengimo narystei laikotarpiui Bulgarijai, Kroatijai ir Rumunijai.
Reglamentas ir toliau taikomas bet kokioms remiantis jo
nuostatomis Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje,
Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje iki jų įstojimo į Europos
Sąjungą pradėtoms programoms užbaigti.“;

Komisija šalims kandidatėms paskirsto turimas lėšas 7
straipsnio 2 dalies įgyvendinimui. Per tris mėnesius nuo
sprendimo skirti valstybei paramą pagal šį reglamentą
priėmimo, Komisija praneša šaliai kandidatei apie savo
sprendimą dėl orientacinio lėšų paskirstymo galiojančiai
finansinei perspektyvai.“.

4 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 2666/2000 iš dalies keičiamas taip:

1) 1 straipsnio 1 dalies pabaiga papildoma tokiu sakiniu:
2) 4 straipsnio 2 dalies pabaiga papildoma tokia pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos, Kroatijai minėtas
planas, remiantis pirmojoje pastraipoje išdėstytomis sąlygomis, apima laikotarpį iki dviejų metų nuo 2005 metų.“;

3) 5 straipsnio 1 dalies pabaiga papildoma tokiu sakiniu:

„Tačiau Kroatijai šios programos vidurio laikotarpio įvertinimo atlikti nereikia.“;

4) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„Nuo 2005 metų Kroatijai suteikiama teisė kaip valstybei
gavėjai dalyvauti tik projektuose ir programose, pasižyminčiose regioniniu aspektu, kaip numatyta 2 straipsnio 2
dalyje. Nepaisant pirmesnio sakinio, Kroatijai paliekama
teisė dalyvauti projektuose ir programose pagal Sprendimą
1999/311/EB.“;

2) 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1.
Komisija įgyvendina Bendrijos paramą vadovaudamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB)
1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui
taikomo finansinio reglamento (*).
___________

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1.
Bendrijos parama pagal šį reglamentą suteikiama
2000-2006 metų laikotarpiui, išskyrus Bendrijos paramą
Kroatijai, kuri skiriama 2005-2006 metų laikotarpiui.
Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje perspektyvoje nustatytų
ribų.“;

b) 3 dalies pabaigoje pridedama ši pastraipa:

„Kroatijai metinis asignavimas tvirtinamas atskirai.“;

(*) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.“;

b) papildoma tokia dalimi:

„2a.
Komisija gali, neviršydama Reglamento (EB) Nr.
1605/2002 54 straipsnyje nustatytų ribų, nuspręsti patikėti viešojo sektoriaus institucijų užduotis, ypač biudžeto
vykdymo užduotis, minėto reglamento 54 straipsnio 2
dalies išvardytiems organams. Minėto reglamento 54
straipsnio 2 dalies c punkte išvardytiems organams gali
būti patikėtos viešojo sektoriaus institucijų užduotys, jei
šie organai pasižymi pripažinta tarptautine reputacija,
atitinka tarptautiniu mastu pripažintas valdymo ir kontrolės sistemas ir yra prižiūrimi viešojo sektoriaus institucijų.“.
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5 straipsnis
Pasirengimo narystei instrumentų ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1266/1999 dėl pagalbos šalims kandidatėms derinimo pagal pasirengimo narystei strategiją (1), kuriame pateikiama nuoroda į Stojimo partnerystę (2)
ir Europos sutartį, įgyvendinimui, kalbant apie Kroatiją tai turėtų reikšti nuorodą į Europos partnerystę (3) ir
Stabilizavimo ir asociacijos susitarimą.
6 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimtas Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
P. VAN GEEL

(1) OL L 161, 1999 6 26, p. 68.
(2) OL L 85, 1998 3 20, p. 1.
(3) OL L 86, 2004 3 23, p. 1.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2258/2004
2004 m. gruodžio 28 d.
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardintų žuvininkystės produktų
Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2005 žvejybos metams
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų (1) rinkų organizavimo, ypač į jo 20 straipsnio 3
dalį ir į 22 straipsnį,

1 straipsnis
Perskaičiavimo koeficientai, naudojami Reglamento (EB) Nr.
104/2000 I priede išvardytų produktų 2005 žvejybos metų
Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainoms apskaičiuoti yra nurodyti šio reglamento I priede.
2 straipsnis

kadangi:
(1)

(2)

(3)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra numatyta, kad kiekvienam šio reglamento I priede nurodytam produktui
pagal šviežumą, dydį ar svorį ir produkto pateikimo
formą turi būti nustatoma Bendrijos pašalinimo iš rinkos
ir pardavimo kaina, taikant perskaičiavimo koeficientą
kiekvienai produktų kategorijai, kurios kaina sudaro ne
daugiau kaip 90 % atitinkamos orientacinės kainos.
Pašalinimo iš rinkos kainos gali būti dauginamos iš koregavimo koeficientų, jei žuvų iškrovimo teritorijos yra
labai toli nuo pagrindinių Bendrijos vartotojų centrų.
2005 žvejybos metų orientacinės kainos buvo nustatytos
visiems Tarybos reglamente išvardintiems produktams (2).
Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka
Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

2005 žvejybos metų Bendrijos pašalinimo iš rinkos bei pardavimo kainos ir produktai, kuriems jos taikomos, yra nurodyti II
priede.
3 straipsnis
2005 žvejybos metų pašalinimo iš rinkos kainos, taikomos labai
toli nuo pagrindinių Bendrijos vartojimo centrų esančiose žuvų
iškrovimo teritorijose, ir produktai, kuriems šios kainos
taikomos, yra nurodyti III priede.
4 straipsnis
Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.
Komisijos vardu
Joe BORG

Komisijos narys

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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I PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A, B ir C skirsniuose išvardytų produktų perskaičiavimo koeficientai
Perskaičiavimo koeficientas
Rūšis

Clupea harengus rūšies silkės

Sardina pilchardus rūšies sardinės

Dygliarykliai Squalus acanthias

Katrykliai Scyliorhinus spp.

Jūriniai ešeriai Sebastes spp.

Gadus morhua rūšies menkės

Ledjūrio menkės Pollachius virens

Juodadėmės menkės Melanogrammus aeglefinus

Merlangai Merlangius merlangus

Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

Dydis (*)

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30
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Perskaičiavimo koeficientas
Rūšis

Molvos Molva spp.

Scomber scombrus rūšies skumbrės

Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Dydis (*)

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

(*) Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.

Perskaičiavimo koeficientas
Rūšis

Scomber japonicus rūšies japoniška skumbrė

Ančiuviai Engraulis spp.

Jūrinės plekšnės Pleuronectes platessa

Merluccius merluccius rūšies jūrų lydekos

Megrimai Lepidorhombus spp.

Plekšnės Limanda limanda
Upinės plekšnės Platichthys flesus
Ilgapelekiai tunai Thunnus alalunga
Sepijos Sepia officinalis ir Rossia macrosoma

Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis, A
(*)

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40

Dydis (*)

(*) Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.
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Perskaičiavimo koeficientas

Rūšis

Jūrų velniai Lophius spp.

Neišdarinėtos
žuvys, išdarinėtos
žuvys su galvomis
(*)

Žuvys be galvų (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1

0,61

0,77

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

Dydis (*)

Visos pateikimo formos
Aukščiausioji rūšis, A (*)

Crangon crangon rūšies krevetės

Šiaurinės krevetės Pandalus borealis

1

0,59

2

0,27
Virtos vandenyje

Šviežios arba atšaldytos

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1

0,77

0,68

2

0,27

—
Neišdarinėti (*)

Krabai miegaliai Cancer pagurus

1

0,72

2

0,54
Neišdarinėt (*)

Norveginiai omarai Nephrops norvegicus

Jūrų liežuviai Solea spp.

Uodegos (*)

E' (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji
rūšis, A (*)

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos
žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1

0,75

0,58

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33

(*) Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.
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II PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A, B ir C skirsniuose išvardytų produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos
ir pardavimo kainos
Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)
Rūšis

Dydis (*)

Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Clupea harengus
rūšies silkės

1
2
3
4a
4b
4c
5
6
7a
7b
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

122
187
177
112
112
234
208
104
104
94
78

Sardina pilchardus
rūšies sardinės

1
2
3
4

0
0
0
0

299
376
423
276

Dygliarykliai
Squalus acanthias

1
2
3

661
562
308

661
562
308

Katrykliai
Scyliorhinus spp.

1
2
3

486
486
334

455
425
273

Jūriniai ešeriai
Sebastes spp.

1
2
3

0
0
0

934
934
784

Gadus morhua
rūšies menkės

1
2
3
4
5

1 163
1 163
1 098
872
614

840
840
646
485
355

Ledjūrio menkės
Pollachius virens

1
2
3
4

541
541
533
458

421
421
413
225

Juodadėmės menkės
Melanogrammus aeglefinus

1
2
3
4

708
708
609
511

550
550
423
354

Merlangai
Merlangius merlangus

1
2
3
4

618
600
562
384

469
450
412
281

Molvos
Molva spp.

1
2
3

813
789
718

670
646
574

Scomber scombrus
rūšies skumbrės

1
2
3

0
0
0

226
223
217

Scomber japonicus
rūšies japoninės skumbrės

1
2
3
4

0
0
0
0

233
233
191
142
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Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)
Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1
2
3
4

0
0
0
0

864
914
762
318

1
2
3
4

809
809
777
561

442
442
442
367

— 2005 m. gegužės 1 d. - gruodžio 31 d.

1
2
3
4

1 124
1 124
1 079
779

615
615
615
510

Merluccius merluccius
rūšies Jūrų lydekos

1
2
3
4
5

3 358
2 537
2 537
2 089
1 940

2 649
1 977
1 940
1 604
1 530

Megrimai
Lepidorhombus spp.

1
2
3
4

1 669
1 472
1 325
834

1 571
1 374
1 202
712

Plekšnės
Limanda limanda

1
2

623
474

509
368

Upinės plekšnės
Platichthys flesus

1
2

350
265

307
223

Ilgapelekiai tunai
Thunnus alalunga

1
2

2 264
2 264

1 816
1 726

Sepijos
Sepia officinalis ir Rossia macrosoma

1
2
3

0
0
0

1 037
1 037
648

Neišdarinėtos žuvys,
išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Žuvys be galvų (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1 740
2 225
2 225
1 854
1 027

4 519
4 226
3 991
3 521
2 524

Rūšis

Ančiuviai
Engraulis spp.

Jūrinės plekšnės
Pleuronectes platessa
— 2005 m. sausio 1 d. - balandžio 30 d.

Jūrų velniai
Lophius spp.

Dydis (*)

1
2
3
4
5

Visos pateikimo formos
Aukščiausioji rūšis, A (*)

Crangon crangon
rūšies krevetės

Šiaurinės krevetės
Pandalus borealis

1
2

1
2

1 425
652
Virtos vandenyje

Šviežios arba atšaldytos

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

4 863
1 705

1 092
—
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Pardavimo kaina (EUR/t)
Rūšis

Dydis (*)
Neišdarinėti (*)

Krabai miegaliai
Cancer pagurus

1

1 253

2

940
Neišdarinėti (*)

Norveginiai omarai
Nephrops norvegicus

Jūrų liežuviai
Solea spp.

Uodegos (*)

E' (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji
rūšis, A (*)

1

4 613

4 613

3 449

2

4 613

3 165

2 895

3

4 130

3 165

2 129

4

2 682

2 199

1 746

Išdarinėtos žuvys su
galvomis (*)

Neišdarinėtos
žuvys (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

Aukščiausioji rūšis,
A (*)

1

4 960

3 836

2

4 960

3 836

3

4 695

3 571

4

3 836

2 777

5

3 307

2 182

(*) Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.
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III PRIEDAS
Pašalinimo iš rinkos kainos taikomos labai toli nuo pagrindinių vartojimo centrų esančiose žuvų iškrovimo
teritorijose

Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)
Rūšis

Clupea harengus
rūšies silkės

Scomber scombrus
rūšies skumbrės

Iškrovimo teritorija

Airijos pakrančių regionai ir salos

Neišdarinėtos
žuvys (*)

Aukščiausioji
rūšis, A (*)

Aukščiausioji
rūšis, A (*)

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

1

0

110

2

0

168

3

0

159

4a

0

101

1

0

217

2

0

214

3

0

208

1

0

215

2

0

212

3

0

206

1

2 518

1 987

2

1 903

1 483

3

1 903

1 455

4

1 567

1 203

5

1 455

1 147

1

1 086

872

2

1 086

829

1

0

144

2

0

180

3

0

203

4

0

132

1

0

222

2

0

278

3

0

313

4

0

204

0,93

2

0

349

0,81

3

0

342

0,90

Rytų Anglijos pakrančių regionai nuo
Berviko iki Doverio
Škotijos pakrančių regionai nuo Portpatriko
iki Eyemouth ir salos, esančios į vakarus ir
šiaurę nuo šių regionų
County Down (Šiaurės Airija) pakrančių
regionai

0,90

Airijos pakrančių regionai ir salos

0,96

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono
pakrančių regionai ir salos

Merluccius merluccius
rūšies Jūrų lydekos

Išdarinėtos žuvys
su galvomis (*)

Perskaičiavimo
koeficientas

Pakrančių regionai nuo Troon (pietvakarių
Škotija) iki Wick ir salos, esančios į vakarus
ir šiaurę nuo šių regionų

Ilgapelekiai tunai
Thunnus alalunga

Azorų ir Maderos Salos

Sardina pilchardus
rūšies sardinės

Kanarų salos

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono
pakrančių regionai ir salos

Portugalijos Atlanto pakrančių regionai

0,95

0,75

0,48

0,48

0,74

Dydis (*)

(*) Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2259/2004
2004 m. gruodžio 28 d.
nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede,
Bendrijos pardavimo kainas 2005 žvejybos metams
dalyje numatytą intervencijos priemonę, Bendrijoje
iškrautoms atskiroms rūšims ir šaldytų produktų pateikimo formoms turėtų būti nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 ir
6 dalis,
kadangi:
(1)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka
Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

Iki žvejybos metų pradžios kiekvienam Reglamento (EB)
Nr. 104/2000 II priede išvardytam produktui nustatoma
Bendrijos pardavimo kaina, ne mažesnė kaip 70 % ir ne
didesnė kaip 90 % orientacinės kainos.

(2)

Tarybos reglamente (2) yra nustatytos 2005 žvejybos
metų orientacinės kainos visiems minimiems produktams.

(3)

Rinkos kainos žymiai skiriasi priklausomai nuo rūšių ir
nuo produktų, ypač kalmarų ir merlūzų, pateikimo
formų.

(4)

(5)

Todėl, siekiant nustatyti kainų lygį, kuriam esant galima
taikyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 2

1 straipsnis
Bendrijos pardavimo kainos, taikomos 2005 žvejybos metams
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardintiems produktams, šių produktų pateikimo formos ir perskaičiavimo koeficientai yra nustatyti šio Reglamento priede.
2 straipsnis
Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.
Komisijos vardu
Joe BORG

Komisijos narys

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) Dar neišspausdinta Oficialiajame leidinyje.
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PRIEDAS
PARDAVIMO KAINOS IR PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

Rūšis

Pateikimo forma

Perskaičiavimo
koeficientas

Intervencijos
lygis

Pardavimo
kaina
(EUR/t)

Juodieji otai (Reinhardtius hippoglossoides)

Neapdoroti arba išdarinėti,
galvom arba be jų

su

1,0

0,85

1 663

Jūrų lydekos (Merluccius spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti,
galvom arba be jų

su

1,0

0,85

1 053

— su oda

1,0

0,85

1 274

— be odos

1,1

0,85

1 402

Filė rūšys

Paprastieji dančiai ir pagelai (Dendex
dentex y Pagellus spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti,
galvom arba be jų

su

1,0

0,85

1 362

Durklažuvės (Xiphias gladius)

Neapdoroti arba išdarinėti,
galvom arba be jų

su

1,0

0,85

3 416

Krevetės Penaeidae

Šaldytos

a) Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 396

b) Kitos Penaeidae

1,0

0,85

6 852

1,0

0,85

1 654

— neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,85

993

— valyti

1,20

0,85

1 191

— neišdarinėti, nevalyti

2,50

0,85

2 482

— valyti

2,90

0,85

2 879

Aštuonkojai (Octopus spp.)

Šaldyti

1,00

0,85

1 819

Argentininis trumpačiuptuvis kalmaras (Illex argentinus)

— neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,80

689

— valyti

1,70

0,80

1 171

Sepijos (Sepia officinalis Rossia macrosoma)
ir (Sepiola rondeletti)

Šaldytos

Kalmarai (Loligo spp.)
a) Loligo patagonica

b) Loligo vulgaris

Pateikimo prekyboje formos:
— neišdarinėtas, nevalytas: visiškai neapdorotas produktas
— išvalytas:
bent išdarinėtas produktas
— tūbelėse:
bent išdarinėti kalmarai be galvų
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2260/2004
2004 m. gruodžio 28 d.
nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2005 žvejybos metams
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Kitiems produktams, nenurodytiems Reglamento (EB) Nr.
104/2000 I ir II prieduose, referencinės kainos yra nustatomos remiantis muitinės verčių, užregistruotų valstybių
narių importo rinkose arba importo uostuose per trejus
metus prieš tą dieną, kurią nustatoma referencinė kaina,
svertiniu vidurkiu.

(5)

Referencinę kainą nebūtina nustatyti visoms rūšims,
kurioms taikomi Reglamente (EB) Nr. 104/2000 apibrėžti
reikalavimai, ypač importuotoms iš trečiųjų šalių, kurių
kiekiai yra nereikšmingi.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka
Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 ir
5 dalis,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra nustatyta, kad Bendrijai galiojančios referencinės kainos kiekvienais metais
pagal produktų kategorijas gali būti nustatomos 1 straipsnyje nurodytiems produktams, kuriems yra taikomos 28
straipsnio 1 dalyje nustatytos muitų tarifų sustabdymo
priemonės. Tas pats galioja produktams, kuriems referencinė kaina taikoma pagal jiems privalomas PPO muitų
tarifų sumažinimo taisykles arba kai kuriuos kitus preferencinius susitarimus.
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A ir B dalyse
nurodytiems produktams nustatyta referencinė kaina yra
tokia pati kaip ir pagal to reglamento 20 straipsnio 1 dalį
nustatyta pašalinimo iš rinkos kaina.
Komisijos reglamente (EB) Nr. 2258/2004 (2) yra nustatyta pašalinimo iš rinkos kaina ir Bendrijos pardavimo
kaina 2005 žvejybos metams.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento priede žuvininkystės produktams nustatomos
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnyje numatytos referencinės kainos 2005 žvejybos metams.
2 straipsnis
Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.
Komisijos vardu
Joe BORG

Komisijos narys

(1) OJ L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.
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PRIEDAS (*)
1.

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnio 3 dalies a punkte minimų produktų referencinės kainos

Referencinė kaina (EUR/t)
Dydis (1)

Rūšis

Papildomas IBT
(TARIC) kodas

Clupea harengus
rūšies silkės
ex 0302 40 00

Jūrų ešeriai
(Sebastes spp.)
ex 0302 69 31 ir
ex 0302 69 33

Gadus morhua
rūšies menkės
ex 0302 50 10

Neišdarinėtos žuvys (1)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)
Aukščiausioji
rūšis, A (1)

Papildomas IBT
(TARIC) kodas

1

—

F011

122

2

—

F012

187

3

—

F013

177

4a

—

F016

112

4b

—

F017

112

4c

—

F018

234

5

—

F015

208

6

—

F019

104

7a

—

F025

104

7b

—

F026

94

8

—

F027

78

1

—

F067

934

2

—

F068

934

3

—

F069

784

1

F073

1 163

F083

840

2

F074

1 163

F084

840

3

F075

1 098

F085

646

4

F076

872

F086

485

5

F077

614

F087

355
Šviežios ar šaldytos

Virtos vandenyje
Papildomas IBT
kodas

Šiaurinės krevetės
(Pandalus borealis)
ex 0306 23 10
(1)

Aukščiausioji
rūšis, A (1)

Aukščiausioji
rūšis, A (1)

Papildomas IBT
kodas

Aukščiausioji rūšis,
A (1)

1

F317

4 863

F321

1 092

2

F318

1 705

—

—

Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.

(*) „F499: Kita“ yra papildomas kodas, taikytinas visoms kategorijoms, išskyrus aiškiai nurodytas priedo 1 ir 2 punktuose.
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Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnio 3 dalies d punkte minėtų žuvininkystės produktų referencinės
kainos

Papildomas IBT
kodas

Produktas

1.

Pateikimo forma

Referencinė kaina
(EUR/t)

Jūrų ešeriai
(Sebastes spp.)
Neišdarinėti:
ex 0303 79 35
ex 0303 79 37

ex 0304 20 35
ex 0304 20 37

2.

F411
8
>
>
>
>
>
>
>
>
< F412
F413
>
>
>
F414
>
>
>
>
>
:

932

Filė:
— su kaulais („standartinė“)
— be kaulų
— briketai, tiesiogiai išfasuoti į
pakuotes, kurių svoris ne
didesnis kaip 4 kg

1 915
2 096
2 240

Neišdarinėtos, su galvomis arba be
galvų

1 084

Menkės (Gadus morhua, Gadus
ogac ir Gadus macrocephalus ir
Boreogadus saida)
ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, F416
ex 0303 60 90, ex 0303 79 41
8
>
>
>
>
>
>
>
>
F417
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F418
>
>
<
ex 0304 20 29

ex 0304 90 38

3.

— su galvomis arba be galvų

F419
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F420
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F421
>
>
>
>
>
:
F422

Filė:
— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais
(„standartinė“)
— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų
— atskira filė arba filė visiškai
sluoksniuota, su odele
— atskira filė arba filė visiškai
sluoksniuota, be odelės
— briketai, tiesiogiai išfasuoti į
pakuotes, kurių svoris ne
didesnis kaip 4 kg

2 428

Gabaliukai ar kita mėsa, išskyrus
maltos žuvies briketus

1 392

2 691
2 602
3 003
2 932

Ledjūrio menkės
(Pollachius virens)
8
>
>
>
>
>
>
>
>
F424
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F425
>
>
>
>
>
<
ex 0304 20 31

ex 0304 90 38

Filė:
— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais
(„standartinė“)

1 488

— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

1 639

F426
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F427
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F428
>
>
>
>
>
:

— atskira filė arba filė visiškai
sluoksniuota, su odele

1 476

— atskira filė arba filė visiškai
sluoksniuota, be odelės

1 681

— briketai, tiesiogiai išfasuoti į
pakuotes, kurių svoris ne
didesnis kaip 4 kg

1 751

F429

Gabaliukai ar kita mėsa, išskyrus
maltos žuvies briketus

967
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Papildomas IBT
kodas

Produktas

4.

Juodadėmės menkės
(Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 20 33

5.

8
>
>
>
>
>
>
F431
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F432
>
>
>
>
<
F433
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F434
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
F435
>
>
>
>
>
:

Pateikimo forma

2004 12 30

Referencinė kaina
(EUR/t)

Filė:
— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais
(„standartinė“)

2 264

— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

2 659

— atskira filė arba filė visiškai
sluoksniuota, su odele

2 512

— atskira filė arba filė visiškai
sluoksniuota, be odelės

2 738

— briketai, tiesiogiai išfasuoti į
pakuotes, kurių svoris ne
didesnis kaip 4 kg

2 960

Rudagalvės menkės
(Theragra chalcogramma)
Filė:
ex 0304 20 85

6.

F441

— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais
(„standartinė“)

1 147

F442

— filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

1 298

Silkės
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
Silkių juostelės
ex 0304 10 97
ex 0304 90 22

F450

— kurių svoris didesnis nei 80 g

505

F450

— kurių svoris didesnis nei 80 g

455

2004 12 30
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2261/2004
2004 m. gruodžio 28 d.
nustatantis pagalbos už perkėlimus ir vienodo dydžio tam tikriems žuvininkystės produktams
sumas 2005 žvejybos metams
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Pagalbos lygis neturėtų išbalansuoti svarstomų produktų
rinkos arba iškraipyti konkurencijos.

(4)

Pagalbos lygis neturėtų viršyti Bendrijoje užregistruotų
techninių ir finansinių stabilizavimo bei saugojimo operacijų sąnaudų žvejybos metais, pasibaigusiais iki svarstomų
metų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka
Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo (1),
atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 2814/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr.
104/2000 dėl pagalbos už perkėlimus teikimo už tam tikrus
žuvininkystės produktus išsamias taikymo taisykles (2), ypač į jo
5 straipsnį,
atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 939/2001, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr.
104/2000 dėl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus
žuvininkystės produktus išsamias taikymo taisykles (3), ypač į jo
5 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra nustatyta, kad tam
tikriems iš rinkos pašalintiems šviežiems produktams,
perdirbamiems siekiant juos stabilizuoti ir saugomiems
arba konservuojamiems, gali būti suteikta pagalba.
Ši pagalba turėtų paskatinti gamintojus perdirbti arba
konservuoti iš rinkos pašalintus produktus siekiant
išvengti jų sunaikinimo.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio Reglamento priede yra nustatomi Reglamento (EB) Nr.
104/2000 23 straipsnyje nurodytos pagalbos už perkėlimus ir
to reglamento 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos vienodo dydžio
pagalbos dydžiai 2005 žvejybos metams.
2 straipsnis
Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.
Komisijos vardu
Joe BORG

Komisijos narys

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) OL L 326, 2000 12 22, p. 34.
(3) OL L 132, 2001 5 15, p. 10.
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PRIEDAS
1. Pagalbos už perkėlimus, teikiamos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A ir B dalyse nurodytiems produktams ir I
priedo C dalyje nurodytiems jūriniams liežuviams (Solea spp.), dydis

I.

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje išvardyti perdirbimo būdai

Pagalba
(EUR/t)

1

2

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis arba supjaustytų produktų
šaldymas ir saugojimas
— Sardina pilchardus rūšies sardinės

330

— kitos rūšys

270

II. Filė gamyba, šaldymas ir saugojimas

350

III. Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis arba supjaustytų produktų
ar filė sūdymas ir (arba) vytinimas ir saugojimas

260

IV. Marinavimas ir saugojimas

240

2. Pagalbos už perkėlimus, teikiamos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo C dalyje nurodytiems kitiems produktams,
dydis
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje išvardyti perdirbimo
ir (arba) konservavimo būdai

1
I.

Pagalba
(EUR/t)

Produktai

2

Šaldymas ir saugojimas

3

Norveginiai omarai
(Nephrops norvegicus)

300

Norveginių
omarų
uodegos
(Nephrops norvegicus)

225

II. Galvų nupjaustymas, šaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai
(Nephrops norvegicus)

280

III. Virimas, šaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai
(Nephrops norvegicus)

300

Krabai
(Cancer pagurus)

225

IV. Pasterizavimas ir saugojimas

Krabai
(Cancer pagurus)

360

V. Laikymas gyvų vandens talpyklose ir narvuose

Krabai
(Cancer pagurus)

210

3. Vienodo dydžio pagalba, teikiama Reglamento (EB) Nr. 104/2000 IV priede nurodytiems produktams

Perdirbimo būdai

Pagalba
(EUR/t)

I. Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis ir supjaustytų produktų
šaldymas ir saugojimas

270

II. Filė gamyba, šaldymas ir saugojimas

350

2004 12 30
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2262/2004
2004 m. gruodžio 28 d.
nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbą 2005 žvejybos metams
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka
Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo (1),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 2813/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl privataus sandėliavimo
pagalbos suteikimo sandėliuojant tam tikrus žuvininkystės
produktus (2), ypač į jo 1 straipsnį,

2005 žvejybos metams nustatomas toks privataus saugojimo
pagalbos, teikiamos sandėliuojant Reglamento (EB) Nr.
104/2000 II priede nurodytus produktus, dydis:

kadangi:
(1)

(2)

Pagalbos dydis neturėtų viršyti techninių ir finansinių
sąnaudų, užregistruotų per ankstesnius žvejybos metus
iki svarstomų metų pradžios, sumos.
Siekiant neskatinti ilgalaikio sandėliavimo, sutrumpinti
mokėjimo laikotarpius ir sumažinti patikrinimų naštą,
privataus saugojimo pagalba turėtų būti išmokėta kaip
vienkartinė išmoka.

1 straipsnis

— pirmajam mėnesiui: 200 EUR už toną,
— antrajam mėnesiui:

0 EUR už toną.
2 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.
Komisijos vardu
Joe BORG

Komisijos narys

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) OL L 326, 2000 12 22, p. 30.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2263/2004
2004 m. gruodžio 28 d.
nustatantis standartines vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už
2005 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti
apie tai turi būti informuota už finansinės kompensacijos
skyrimą atsakinga įstaiga. Ta institucija yra valstybės
narės, kurioje gamintojų organizacija yra pripažinta.
Todėl atskaitytina standartinė vertė turėtų būti ta, kuri
yra taikoma toje valstybėje narėje.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros
produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 21 straipsnio 5 ir
8 dalis,

(4)

Toks pat skaičiavimo būdas turėtų būti taikomas ir Reglamento (EB) Nr. 2509/2000 6 straipsnyje numatytiems
finansinės kompensacijos avansams.

(5)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka
Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

kadangi:
(1)

(2)

(3)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra numatyta finansinė
kompensacija, mokėtina gamintojų organizacijoms,
kurios tam tikromis sąlygomis pašalina to reglamento I
priedo A ir B dalyse išvardintus produktus. Šios finansinės kompensacijos dydis turėtų būti sumažintas standartinėmis vertėmis, jeigu produktai skirti ne žmonėms
vartoti, o kitiems tikslams.
2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
2493/2001 dėl tam tikrų iš rinkos pašalintų žuvininkystės produktų realizavimo (2) yra nurodyti iš rinkos
pašalintų produktų realizavimo būdai. Šių produktų
vertė turėtų būti nustatyta kiekvieno iš šių realizavimo
būdų standartinio dydžio, atsižvelgiant į vidutines
pajamas, kurias galima gauti realizavus skirtingose valstybėse narėse.
Pagal 2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2509/2000, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr.
104/2000 dėl finansinės kompensacijos suteikimo už
tam tikrų žuvininkystės produktų pašalinimą iš rinkos
išsamias taikymo taisykles (3), 7 straipsnį specialiose taisyklėse numatyta, kad, jeigu kuri nors gamintojų organizacija arba kuris nors jos narys pateikia produktą parduoti
valstybėje narėje, išskyrus tą, kurioje jis yra pripažintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
2005 žuvininkystės metams numatytos standartinės vertės,
taikytinos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 21 straipsnio 5 dalyje
nurodytai finansinei kompensacijai ir su ja susijusiems avansams
už gamintojų organizacijų iš rinkos pašalintus žuvininkystės
produktus, kurie skirti kitais tikslais, o ne žmonėms vartoti,
yra nurodytos šio reglamento priede.
2 straipsnis
Iš finansinės kompensacijos ir su ja susijusių avansų atskaitytina
standartinė vertė yra ta, kuri taikoma valstybėje narėje, kurioje
gamintojų organizacija yra pripažinta.
3 straipsnis
Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 28 d.
Komisijos vardu
Joe BORG

Komisijos narys

(1) OL L 17, 2000 1 21, p. 22.
(2) OL L 337, 2001 12 20, p. 20.
(3) OL L 289, 2000 11 16, p. 11.
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PRIEDAS
Standartinės vertės
Iš rinkos pašalintų produktų naudojimas

EUR/t

1) Naudojama perdirbus į miltus (pašarai):
a) Clupea harengus rūšies silkė ir Scomber scombrus bei Scomber japonicus rūšių skumbrė:
— Danija ir Švedija

70

— Jungtinė Karalystė

50

— kitos valstybės narės

17

— Prancūzija

1

b) Crangon crangon ir (Pandalus borealis) rūšių krevetės:
— Danija ir Švedija
— kitos valstybės narės

0
10

c) kiti produktai:
— Danija

40

— Švedija, Portugalija ir Airija

17

— Jungtinė Karalystė

28

— kitos valstybės narės

1

2) Naudojamos šviežios arba konservuotos (pašarai):
a) Sardina pilchardus rūšies sardinės ir ančiuviai (Engraulis spp.):
— visos valstybės narės

8

b) kiti produktai:
— Švedija

0

— Prancūzija

30

— kitos valstybės narės

38

3) Naudojama kaip jaukas:
— Prancūzija

50

— kitos valstybės narės

10

4) Naudojama kitais tikslais, išskyrus pašarus

0
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2264/2004
2004 m. gruodžio 29 d.
nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo
2005 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d.
namųjų išmokų mokėjimo taikymo taisykles (2), numatyta, kad šių grąžinamųjų išmokų dydis nustatomas
pagal baltajam cukrui nustatytą grąžinamąją išmoką,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies penktą įtrauką,

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 9 straipsnyje numatyta,
kad gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų nustatoma kas mėnesį skaičiuojant nuo pirmos kiekvieno
mėnesio dienos,

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

kadangi:
(1)

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 7 straipsnio 3 dalyje
numatyta, kad susiklosčius vienai iš Sutarties 23
straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, gali būti
nuspręsta skirti gamybos grąžinamąsias išmokas už to
reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir f punktuose nurodytus produktus, 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus sirupus bei chemiškai gryną fruktozę (levuliozę),
kaip tarpinį produktą, klasifikuojamą KN kodu
1702 50 00, naudojamus gaminant tam tikrus chemijos
pramonės produktus,
2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
1265/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų chemijos
pramonėje naudojamų cukraus produktų, gamybos grąži-

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. Reglamento (EB) Nr.
1265/2001 4 straipsnyje numatyta gamybos grąžinamoji
išmoka už baltąjį cukrų yra nustatoma 38,829 EUR/100 kg
neto dydžio.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 29 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2) OL L 178, 2001 6 30, p. 63.
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II
(Aktai, kurių skelbti neprivaloma)

TARYBA

TARYBOS SPRENDIMAS
2004 m. liepos 5 d.
dėl perviršinio deficito Graikijoje
(2004/917/EB)
mano, kad valstybėje narėje egzistuoja arba gali atsirasti
deficito perviršis. 2004 m. birželio 24 d. Komisija pateikė
Tarybai savo nuomonę dėl Graikijos. Išnagrinėjusi visus
atitinkamus veiksnius, į kuriuos atsižvelgta pagal 104
straipsnio 3 dalį parengtame jos pranešime, ir atsižvelgdama į pagal 104 straipsnio 4 dalį parengtą Ekonomikos
ir finansų komiteto nuomonę, Komisija padarė išvadą
savo 2004 m. birželio 24 d. nuomonėje, kad Graikijoje
yra susidaręs perviršinis deficitas.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, o ypač į jos
104 straipsnio 6 dalį,
atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,
atsižvelgdama į Graikijos pateiktas pastabas,

(5)

Sutarties 104 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atlikus
bendrą įvertinimą Taryba turėtų apsvarstyti atitinkamos
valstybės narės norimas pareikšti pastabas prieš priimdama sprendimą dėl to, ar susidarė perviršinis deficitas.

(6)

Bendras įvertinimas leidžia daryti tokias išvadas: 2003 m.
Graikijos valdžios sektoriaus deficitas siekė 3,2 % BVP.
2003 m. didesnis negu 3 % BVP biudžeto deficitas viršijo
Sutartyje numatytą dydį, atsižvelgiant į Stabilumo ir
augimo paktą, ne dėl kokio nors neįprasto reiškinio ne
Graikijos valdžios institucijų valioje, jis taip pat nebuvo
smarkaus ekonominio nuosmukio padarinys. Priešingai,
jis įvyko esant reikšmingam 4,2 % ekonominiam augimui
2003 m. ir teigiamam 1,5 % BVP gamybos apimties
atotrūkiui. 2003 m. valdžios sektoriaus deficitą galima
palyginti su 0,9 % BVP planuotu deficito dydžiu, nustatytu 2002 m. gruodžio stabilumo programoje. Komisijos
nuomone, tokie žymūs neatitikimai siejami su išskirtiniais
veiksniais (išlaidų perviršis ruošiantis Olimpinėms žaidynėms ir kompensacijos už blogų orų padarytą žalą), su
didesnėmis negu planuota einamosiomis išlaidomis
(socialiniai pervedimai ir valstybės tarnautojų atlyginimai)
ir su trūkstamomis pajamų sumomis (PVM, pajamų
mokesčiai ir Taupomojo pašto banko mokėjimo vyriausybei kaip finansinės transakcijos perklasifikavimas).

(7)

2004 m. pavasario prognozėje, remdamasi prielaida, kad
pakeitimų politikoje nebus, ir kovo pabaigoje paskelbtu
2,95 % BVP 2003 m. deficitu, Komisija prognozuoja, kad
Graikijos valdžios sektoriaus deficitas 2004 m. sieks
3,2 % BVP.

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties 104 straipsnį valstybės narės turi vengti
perviršinio valstybės biudžeto deficito.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto tikslas – patikima valstybės
finansinė būklė gerinant kainų stabilumo ir subalansuoto
augimo, skatinančio darbo vietų kūrimą, sąlygas.

(3)

Pagal 104 straipsnį perviršinio deficito procedūra yra
numatomas sprendimas dėl susidariusio perviršinio deficito; prie Sutarties pridedamas Protokolas dėl perviršinio
deficito procedūros apibrėžia tolimesnes nuostatas, susijusias su perviršinio deficito procedūros įgyvendinimu.
1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.
3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede
pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros
taikymo (1) nustato išsamias taisykles bei sąvokas minėto
protokolo nuostatoms taikyti.

(4)

Sutarties 104 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad Komisija pateiktų savo nuomonę Tarybai, jeigu Komisija

(1) OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 351/2002 (OL L 55,
2002 2 26, p. 23).
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Skolos ir BVP santykis 2003 m. siekė 103 % BVP, t. y.
žymiai viršijo 60 % Sutartyje numatytą dydį. Be to,
2004 m. pavasario prognozėje Komisija prognozuoja,
jog 2004 m. skolos santykis sumažės tik nežymiai iki
102,8 % BVP, t.y. jis viršys 2004 m. gegužės 4 d. Graikijos valdžios institucijų praneštą 98,3 % BVP. Didelė
valdžios sektoriaus skola ir jos itin lėtas sumažėjimas
kelia nerimą, ypač didelio nominalaus augimo laikotarpiu
esant teigiamam ir vis didėjančiam gamybos apimties
atotrūkiui.
Šiuo metu valstybės finansų duomenys vis dar nėra
tikslūs. 2003 m. 3,2 % BVP biudžeto deficitą, paskelbtą
gegužės 4 d., galima palyginti su kovo pradžioje
paskelbtu 1,7 % BVP deficitu, kuris virto 2,95 % BVP
deficitu to paties mėnesio pabaigoje, vyriausybei imantis
naujos rimtas pasekmes turinčios iniciatyvos tikrinti valstybės finansus. Kadangi pagrindinių duomenų klausimas
lieka neišspręstas, Graikijos valdžios institucijos imasi
ryžtingų veiksmų siekiant greitai išspręsti svarbiausius
klausimus glaudžiai bendradarbiaudamos su Eurostatu.
Be to, nors Eurostatas patvirtino gegužės 4 d. paskelbtus
duomenis, yra tvirtų pagrindų manyti, jog 2003 m. ir
ankstesnių metų duomenys bus peržiūrimi, ypač todėl,

2004 12 30

kad deficitas greičiausiai didės, kai 2004 m. rugsėjį bus
rengiamas eilinis pranešimas. Tikimasi, kad dėl tokių
peržiūrėjimų 2004 m. biudžeto deficito skaičiai didės,
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Atlikus bendrą įvertinimą nustatyta, kad Graikijoje yra perviršinis deficitas.
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Graikijos Respublikai.
Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 5 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
G. ZALM
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TARYBOS SPRENDIMAS
2004 m. liepos 5 d.
dėl perviršinio biudžeto deficito Vengrijoje
(2004/918/EB)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

(5)

Sutarties 104 straipsnio 6 dalyje nurodoma, kad prieš
priimant sprendimą dėl biudžeto būklės įvertinimo ir
perviršinio biudžeto deficito nustatymo Taryba turėtų
apsvarstyti valstybės narės norimas pareikšti pastabas.

(6)

Įvertinus biudžeto būklę, padarytos šios išvados: 2003 m.
valdžios sektoriaus deficitas Vengrijoje siekė 5,9 % BVP ir
viršijo 3 % BVP Sutartyje nustatytą dydį. Valdžios sektoriaus deficito perviršis neatsirado dėl kokio nors neįprasto
reiškinio ne Vengrijos vyriausybės valioje, jis taip pat
nebuvo smarkaus ekonominio nuosmukio padarinys
pagal Stabilumo ir augimo pakto nuostatas. Tikėtina,
kad 2004 m. valdžios sektoriaus deficitas išliks didesnis
negu 3 % BVP. Komisijos 2004 m. pavasario prognozėje
teigiama, kad 2004 m. deficitas pasieks 4,9 % BVP, o
pagal Vengrijos konvergencijos programą tikimasi tik
4,6 % BVP deficito. Skolos santykis, kuris 2003 m.
buvo 59 %, 2004 m. greičiausiai išliks mažesnis nei
60 % BVP Sutartyje nustatytas dydis,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
104 straipsnio 6 dalį,
atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,
atsižvelgdama į Vengrijos pastabas,
kadangi:
(1)

Pagal Sutarties 104 straipsnį valstybės narės turi vengti
perviršinio valdžios sektoriaus deficito; ši nuostata su
išlygomis taip pat taikoma ir visoms valstybėms narėms,
įstojusioms į ES 2004 m. gegužės 1 d.

(2)

Stabilumo ir augimo pakto tikslas – tinkami valstybės
finansai, kurie padeda išlaikyti kainų stabilumą ir tvirtą
tvarią plėtrą, dėl kurios sukuriama naujų darbo vietų.

(3)

Pagal 104 straipsnį perviršinio deficito procedūra apima
sprendimą dėl perviršinio deficito buvimo, o prie Sutarties pridėtame Protokole dėl perviršinio deficito procedūros išdėstytos kitos perviršinio deficito procedūros
įgyvendinimo nuostatos. 1993 m. lapkričio 22 d.
Tarybos reglamente (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl
perviršinio deficito procedūros taikymo (1) nustatytos
išsamios minėto Protokolo taikymo taisyklės ir pagrindinės sąvokos.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įvertinus visas aplinkybes daroma išvada, kad Vengrijoje yra
perviršinis deficitas.

2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Vengrijos Respublikai.

(4)

Remiantis Sutarties 104 straipsnio 5 dalimi Komisija turi
Tarybai pateikti savo nuomonę, jeigu Komisija mano, kad
valstybėje narėje yra ar gali būti viršijamas biudžeto deficitas. Išnagrinėjusi visas svarbias aplinkybes, kurios pateikiamos jos pranešime pagal 104 straipsnio 3 dalį, ir
atsižvelgdama Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę
pagal 104 straipsnio 4 dalį, Komisija savo 2004 m.
birželio 24 d. nuomonėje nusprendė, kad Vengrijoje yra
perviršinis biudžeto deficitas.

(1) OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 351/2002 (OL L 55, 2002 2 26,
p. 23).

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 5 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
G. ZALM
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TARYBOS SPRENDIMAS
2004 m. gruodžio 22 d.
dėl kovos su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis
(2004/919/EB)
EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

(8)

Su nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis,
turi kovoti valstybių narių teisėsaugos institucijos. Tačiau
siekiant spręsti šių nusikaltimų tarpvalstybinius aspektus,
reikalinga ir adekvatu priimti bendrą požiūrį, apimantį,
kai tai įmanoma ir būtina, valstybių narių ir jų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

(9)

Teisėsaugos institucijų ir transporto priemonių registracijos institucijų bendradarbiavimas, taip pat informacijos
teikimas atitinkamoms šalims yra ypač svarbus.

(10)

Taip pat yra svarbus bendradarbiavimas su Europolu,
kadangi Europolas gali pateikti šio klausimo analizę ir
ataskaitas.

(11)

Europos policijos koledžas per Europos policijos
mokymo tinklą (EPLN) valstybių narių policijos pajėgoms
sudaro galimybę naudotis savo turimais šaltiniais,
kuriuose galima ieškoti informacijos ir specialių žinių
su transporto priemonėms susijusių nusikaltimų klausimais. EPLN per savo rengiamas dikusijas taip pat suteikia
galimybę keistis žiniomis ir patirtimi.

(12)

Kova su nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, taps intensyvesnė, kadangi didėja valstybių narių,
prisijungiančių prie 2000 m. birželio 29 d. Sutarties dėl
Europos transporto priemonės ir vairuotojo pažymėjimo
informacinės sistemos (EUCARIS), skaičius.

(13)

Siekiant veiksmingai kovoti su tarptautinio masto nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, reikės
imtis konkrečių priemonių,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30
straipsnio 1 dalies a punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Nyderlandų Karalystės iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos valstybėse narėse kasmet pavagiama
apytikriai 1,2 milijono motorinių transporto priemonių.

(2)

Šios vagystės susijusios su nemažais nuostoliais, siekiančiais mažiausiai 15 milijardų eurų kasmet.

(3)

Didelę šių transporto priemonių dalį, apytiksliai nuo 30
iki 40 %, pavagia organizuotos nusikaltėlių grupės; vėliau
tos transporto priemonės perdirbamos ir eksportuojamos
į kitas valstybes Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

(4)

Tai ne tik sukelia materialinius nuostolius bet ir labai
kenkia piliečių tikėjimui teisingumu ir saugumo jausmui.
Su transporto priemonėmis susiję nusikaltimai dažnai
lydimi sunkaus, įvairaus pobūdžio smurto.

NUSPRENDĖ:
(5)

Todėl trukdoma pasiekti Sutarties 29 straipsnyje nustatytą tikslą – suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.

1 straipsnis
Sąvokų apibrėžimai

(6)

(7)

Taryba 1999 m. gegužės 27 d. priėmė Rezoliuciją dėl
kovos su tarptautiniu nusikalstamumu, labiau kontroliuojant naudojamus maršrutus (1).

Nusikaltimai, susiję su transporto priemonėmis, tarptautiniu mastu taip pat gali būti susiję su kitais nusikaltimais,
pavyzdžiui, prekyba narkotikais, šaunamaisiais ginklais ir
žmonėmis.

(1) OL C 162, 1999 6 9, p. 1.

Šiame sprendime naudojamos šios sąvokos:
1) „Transporto priemonė“ – motorinė transporto priemonė,
priekaba, namelis-autopriekaba, kaip apibrėžta su Šengeno
informacine sistema (SIS) susijusiose nuostatose;
2) „Nacionalinė kompetentinga institucija“ – bet kurios šio
sprendimo tikslais valstybių narių paskirtos nacionalinės
institucijos, kurios, atitinkamai, gali būti policijos, muitinės,
sienos apsaugos ir teisminės institucijos.
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2 straipsnis
Tikslas
1.
Šio sprendimo tikslas – pagerinti bendradarbiavimą
Europos Sąjungoje, siekiant užkirsti kelią tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimams, susijusiems su transporto priemonėmis, ir
kovoti su jais.

2.
Ypatingas dėmesys skiriamas ryšiui tarp transporto priemonės vagystės, neteisėtos prekybos automobiliais ir organizuoto nusikalstamumo, pavyzdžiui, prekybos narkotikais, šaunamaisiais ginklais ir žmonėmis.

L 389/29

2.
Valstybės narės įgalioja ryšių palaikymo punktus remiantis
galiojančiais taikytinais teisės aktais keistis patirtimi, analize bei
bendrojo pobūdžio ir technine informacija apie su transporto
priemonėmis susijusius nusikaltimus. Apsikeitimas informacija
apima su transporto priemonėmis susijusių nusikaltimų prevencijos metodus ir pažangiausią praktiką. Toks apsikeitimas
neapima keitimosi asmens duomenimis.

3.
Informacija apie paskirtus nacionalinius ryšių palaikymo
punktus ir susiję pakeitimai pranešami Tarybos generaliniam
sekretoriatui, kad būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje.

3 straipsnis
Nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

6 straipsnis

1.
Valstybės narės pagal nacionalinę teisę imasi būtinų priemonių skatinti nacionalinių kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą kovojant su tarpvalstybinio pobūdžio
nusikaltimais, susijusiais su transporto priemonėmis, pavyzdžiui,
bendradarbiavimo susitarimų pagalba.

Perspėjimai apie pavogtas transporto priemones
ir registracijos liudijimus
1.
Kai pranešama apie pavogtą transporto priemonę, valstybių narių kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę
nedelsdamos perspėjimą apie pavogtą transporto priemonę
įveda į SIS ir, kai įmanoma – į Interpolo turimą pavogtų motorinių transporto priemonių duomenų bazę.

2.
Specialus dėmesys skiriamas bendradarbiavimui eksporto
kontrolės srityje, atsižvelgiant į atitinkamą kompetencijų pasiskirstymą valstybėse narėse.

4 straipsnis

2.
Valstybė narė pagal nacionalinę teisę nedelsdama atšaukia
paieškos registre esantį jos pateiktą perspėjimą, kai tik nustoja
egzistavusi priežastis, dėl kurios perspėjimas buvo pateiktas.

Kompetentingų institucijų ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas
1.
Valstybės narės pagal nacionalinę teisę imasi būtinų priemonių organizuoti reguliarias nacionalinių kompetentingų institucijų konsultacijas, į kurias gali būti kviečiami privataus sektoriaus atstovai (pavyzdžiui, dingusių transporto priemonių
privačių registrų tvarkytojai, draudikai ir prekybos automobiliais
atstovai), siekiant koordinuoti informaciją ir abipusiai suderinti
veiklą šioje srityje.

3.
Kai pranešama apie pavogtus registracijos liudijimus, valstybių narių kompetentingos institucijos pagal nacionalinę teisę
nedelsdamos perspėjimą apie tai įveda į SIS.

7 straipsnis
2.
Valstybės narės pagal nacionalinę teisę supaprastina procedūras, kad būtų skubiai grąžinamos transporto priemonės,
kurias nacionalinės kompetentingos institucijos atiduoda po jų
konfiskavimo.

Registravimas
1.
Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos kompetentingos
institucijos imtųsi būtinų priemonių užkirsti kelią piktnaudžiavimams transporto priemonių registracijos dokumentais ir jų
vagystei.

5 straipsnis
Ryšių palaikymo punktai su transporto priemonėmis susijusių nusikaltimų klausimais
1.
Iki 2005 m. kovo 30 d. valstybės narės iš savo teisėsaugos
institucijų paskiria ryšių palaikymo punktą, skirtą kovai su tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais, susijusiais su transporto
priemonėmis.

2.
Teisėsaugos institucijos informuoja nacionalines transporto priemonių registracijos institucijas, ar yra žinoma, kad
registruojama transporto priemonė yra vogta. Duomenų
bazėmis šiuo tikslu naudojamasi tinkamai atsižvelgiant į Bendrijos teisės nuostatas.
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8 straipsnis
Piktnaudžiavimo transporto priemonių registracijos
liudijimais prevencija
1.
Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui transporto priemonių registracijos liudijimais, valstybės narės pagal nacionalinę
teisę užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos imtųsi būtinų
priemonių paimti transporto priemonės savininko ar naudotojo
turimą registracijos liudijimą, jeigu transporto priemonė eismo
įvykio metu buvo labai sugadinta (visiškas jos praradimas).

2.
Registracijos liudijimas pagal nacionalinę teisę taip pat
paimamas, jei teisėsaugos institucijos atliekamo patikrinimo
metu įtariama, kad buvo pažeisti transporto priemonės identifikavimo ženklai, pavyzdžiui transporto priemonės identifikavimo
numeris.

2004 12 30

mais atvejais bendradarbiaujant su Europos policijos koledžu,
specialistų mokymą su transporto priemonėmis susijusių nusikaltimų prevencijos ir jų tyrimo srityje. Prie tokio mokymo
pagal savo kompetencijos sritį gali prisidėti Europolas.
11 straipsnis
Ryšių palaikymo punktų susitikimas ir metinė
ataskaita Tarybai
Ryšių palaikymo punktai su transporto priemonėmis susijusių
nusikaltimų klausimais bent kartą per metus rengia susitikimą,
kurį remia Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė. Dalyvauti
susitikime kviečiamas ir Europolas. Pirmininkaujanti valstybė
narė Tarybai praneša apie atitinkamo teisėsaugos institucijų
praktinio bendradarbiavimo raidą.
12 straipsnis
Įvertinimas

3.
Registracijos liudijimai pagal nacionalinę teisę grąžinami
tik patikrinus ir gavus teigiamą atsakymą dėl transporto priemonės identifikavimo.

Taryba įvertina šio sprendimo vykdymą iki 2007 m. gruodžio
30 d.
13 straipsnis
Įsigaliojimas

9 straipsnis
Europolas
Valstybės narės užtikrina, kad jų teisėsaugos institucijos informuotų Europolą apie su transporto priemonėmis susijusių nusikaltimų kaltininkus, kai tai reikalinga vykdant Europolo įgaliojimus ir uždavinius.

10 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
Toms valstybėms narėms, kuriose Šengeno acquis nuostatos,
susijusios su SIS, dar nėra taikomos, šio sprendimo įpareigojimai, susiję su SIS, taikomi nuo tada, kai pradedamos taikyti
minėtos nuostatos, kaip nurodyta šiuo tikslu pagal taikytinas
procedūras priimtame Tarybos sprendime.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 22 d.

Žinių ir mokymo skatinimas
Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai institutai, atsakingi už atitinkamų teisėsaugos institucijų
pareigūnų mokymą, savo mokymo planuose skatintų, atitinka-

Tarybos vardu
Pirmininkas
C. VEERMAN
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KOMISIJA

KOMISIJOS SPRENDIMAS
2004 m. gruodžio 20 d.
nukrypimas nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2003/54/EB nuostatų dėl
Azorų archipelago
(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 4880)
(autentiškas tik tekstas portugalų kalba)

(2004/920/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Azorų archipelago savybės, kaip antai atokumas, izoliuotumas, mažumas, sunkios topografinės ir klimato sąlygos,
buvo pripažintos EB sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.

(5)

Prie Portugalijos paraiškos pridėti dokumentai yra pakankamas įrodymas, kad neįmanoma arba nepraktiška siekti
konkurencingos rinkos elektros energijos srityje dėl labai
žemo produkcijos lygio ir dėl to, kad salos yra izoliuotos
viena nuo kitos. Tokiose itin mažose sistemose dažnai
neįmanoma įkurti daugiau negu vieną energijos gamybos
įrenginį kiekvienoje saloje, todėl nėra tikėtina, kad elektros gamintojai konkuruotų tarpusavyje. Dėl rinkos
dydžio nebūtų skatinama teikti paraiškas išduoti leidimus
arba dalyvauti konkursuose. Be to, ten nėra aukštos
įtampos perdavimo sistemos, o nesant konkurencijos
gamyboje direktyvos reikalavimai atskirti paskirstymo
sistemas netenka pagrindo. Tos pačios sąlygos galioja
trečioms šalims, norinčioms prisijungti prie sistemos.

(6)

Išnagrinėjusi, ar Portugalijos prašymas yra pagrįstas,
Komisija sutinka, kad leidžianti nukrypti nuostata ir jos
taikymo sąlygos nepažeis direktyvos tikslų įgyvendinimo.

(7)

Tačiau vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu technologija
gali išsivystyti taip, kad gali įvykti esminių pokyčių, į
kuriuos reikės atsižvelgti.

(8)

Komisija pasitarė su valstybėmis narėmis, kaip nurodyta
Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnio 1 dalyje,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus
rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB (1),
ypač į jos 26 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad valstybės narės, kurios, po šios direktyvos
įsigaliojimo gali įrodyti, kad yra esminių problemų, susijusių su jų mažų izoliuotų sistemų eksploatavimu, gali
prašyti leisti taikyti nuo atitinkamų IV, V, VI, VII skyrių,
o izoliuotų mikrosistemų atveju – nuo III skyriaus
nuostatų, susijusių su turimų pajėgumų atnaujinimu,
modernizavimu ir plėtra, nukrypti leidžiančias nuostatas,
kurias joms gali nustatyti Komisija.

2004 m. birželio 29 d. Portugalija pateikė Komisijai
paraišką dėl Azorų archipelago neribotam laikui leisti
nukrypti nuo III, IV, V, VI ir VII skyrių nuostatų pagal
Direktyvos 2003/54/EB 26 straipsnio 1 dalį.

Azorų archipelagas laikomas „atskira mikrosistema“, kaip
apibrėžta Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnio 27 dalyje.

(1) OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Tarybos direktyva 2004/85/EB (OL L 236, 2004 7 7,
p. 10).
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
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3 straipsnis
1 straipsnis

Portugalijos Respublikos devynioms Azorų archipelago saloms
leidžiama nukrypti nuo atitinkamų IV, V, VI, VII ir III skyrių
nuostatų, jeigu tai susiję su turimų pajėgumų atnaujinimu,
modernizavimu ir plėtra.

Ši leidžianti nukrypti nuostata galioja neribotą laikotarpį. Komisija gali ją persvarstyti, jeigu Azorų elektros energijos sektoriuje
įvyktų esminių pokyčių.
4 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

2 straipsnis
Portugalijos energijos reguliavimo įstaiga stebi Azorų elektros
energijos sektoriaus vystymąsi ir pateikia Komisijai ataskaitą
apie bet kokius esminius pokyčius toje srityje, dėl ko galėtų
prireikti persvarstyti leistą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą.
Pirma ataskaita pateikiama praėjus ketveriems metams nuo šio
sprendimo datos, o antra – praėjus devyneziems metams nuo
šios datos.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 20 d.
Komisijos vardu
Andris PIEBALGS

Komisijos narys
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2004 m. gruodžio 27 d.
dėl Bendrijos finansuojamų Eurobarometro tyrimų apie vartotojų požiūrį į auginamų gyvūnų gerovę
(2004/921/EB)
vauja koordinavimo centras European Omnibus Survey
„EOS Gallup Europe“.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą
90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 17
straipsnį,

(5)

kadangi:

NUSPRENDĖ:

(1)

Pagal Tarybos sprendimą 90/424/EEB Bendrija suteikia
finansinę paramą informavimo apie gyvūnų apsaugą politikos kūrimui.

(2)

Ši informavimo politika apima, inter alia, tyrimų, būtinų
teisės aktų dėl gyvūnų apsaugos rengimui ir kūrimui,
vykdymą.

(3)

Tyrimų, įvertinančių vartotojų požiūrį į auginamų
gyvūnų gerovę, vykdymas yra viena šios informavimo
politikos dėl gyvūnų apsaugos sričių, todėl finansiniai
ištekliai, kurie yra būtini Bendrijai vykdant šiuos tyrimus,
turėtų būti įtraukti ir suteikti, kad planuojami tyrimai
būtų gerai atlikti.

(4)

Tyrimai bus atliekami pagal specialią tyrimų programą
EUROBAROMETRAS pagal Pagrindų sutartį (2), sudarytą
tarp Europos bendrijos, kuriai atstovauja Europos Komisija, ir TNS Opinion and Survey konsorciumo, sudaryto iš
Taylor Nelson Sofres plc ir EOS Gallup Europe, kuriam atsto-

(1) OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL
L 325, 2003 12 12, p. 31).
(2) Sutartis Nr. PRESS-B-1/2003-25/B1, 2004 8 24.

Vienintelis straipsnis
Šiuo sprendimu patvirtinamas tyrimų apie vartotojų požiūrį į
auginamų gyvūnų gerovę finansavimas, numatytas Europos
Sąjungos biudžeto 17 04 02 eilute, kurio didžiausia suma siekia
200 000 eurų. Tyrimai bus atliekami kaip speciali tyrimų studija
EUROBAROMETRAS pagal Pagrindų sutartį sudarytą tarp
Europos bendrijos, kuriai atstovauja Europos Komisija, ir TNS
Opinion and Survey konsorciumo, sudaryto iš Taylor Nelson Sofres
plc ir EOS Gallup Europe, kuriam atstovauja koordinavimo
centras European Omnibus Survey „EOS Gallup Europe“.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 27 d.
Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

Komisijos narys
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2004 m. gruodžio 29 d.
iš dalies keičiantis Sprendimus 2003/746/EB ir 2003/848/EB dėl Bendrijos finansinės pagalbos,
skirtos valstybių narių USE likvidavimo ir stebėsenos programoms 2004 m., perskirstymo
(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5396)
(2004/922/EB)
naujausią informaciją apie išlaidas, kurias patyrė atitinkamos valstybės narės.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(5)

Todėl sprendimai 2003/746/EEB ir 2003/848/EB turėtų
būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą
90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24
straipsnio 5 ir 6 dalį,

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

kadangi:
1 straipsnis
(1)

(2)

(3)

(4)

2003 m. spalio 14 d. Komisijos sprendime 2003/746/EB
dėl tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų
(USE) likvidavimo ir stebėsenos programų, kurioms 2004
m. suteikiama Bendrijos finansinė pagalba, sąrašo (2),
išvardnamos valstybių narių Komisijai pateiktos
programos dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) stebėjimo 2004 m., kurioms suteikiama finansinė pagalba. Šiuo sprendimu nustatoma pagalbos kiekvienai programai dalis ir maksimali suma.

2003 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimu
2003/848/EB, patvirtinančių valstybių narių ir tam tikrų
stojančiųjų valstybių narių USE likvidavimo ir stebėsenos
programas 2004 m. ir nustatančių Bendrijos finansinę
pagalbą (3), patvirtinamos Sprendime 2003/746/EB išvardytos programos ir nustatomos maksimalios Bendrijos
finansinės pagalbos sumos.

Sprendimu 2003/848/EB numatoma, kad kiekvieną
mėnesį valstybės narės parengia Komisijai pažangos ataskaitas. Šių ataskaitų analizė rodo, kad tam tikros valstybės narės neišnaudos visos 2004 m. skirtos pagalbos,
tuo tarpu kitos išnaudos daugiau nei buvo skirta.

Todėl Bendrijos finansinė pagalba tam tikroms iš šių
programų turi būti patikslinta. Reikėtų perskirstyti
programoms skirtas lėšas, priskiriant neišnaudotą vienų
valstybių narių pagalbos dalį toms, kurios išnaudoja
daugiau nei paskirta. Perskirstant reikėtų atsižvelgti į

(1) OL L 224, 1990 9 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).
(2) OL L 269, 2003 10 21, p. 24.
(3) OL L 322, 2003 12 9, p. 11.

Sprendimas 2003/746/EB iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.
2 straipsnis
Sprendimas 2003/848/EB iš dalies pakeičiamas taip:
1) 4 straipsnio 2 dalyje „745 000 EUR“ pakeičiama „383 000
EUR“;
2) 6 straipsnio 2 dalyje „21 733 000 EUR“ pakeičiama
„24 735 000 EUR“;
3) 8 straipsnio 2 dalyje „6 283 000 EUR“ pakeičiama
„6 401 000 EUR“;
4) 10 straipsnio 2 dalyje „4 028 000 EUR“ pakeičiama
„4 346 000 EUR“;
5) 11 straipsnio 2 dalyje „1 675 000 EUR“ pakeičiama
„1 789 000 EUR“;
6) 12 straipsnio 2 dalyje „1 012 000 EUR“ pakeičiama
„1 177 000 EUR“;
7) 15 straipsnio 2 dalyje „7 726 000 EUR“ pakeičiama
„4 269 000 EUR“;
8) 17 straipsnio 2 dalyje „103 000 EUR“ pakeičiama
„159 000 EUR“;
9) 19 straipsnio 2 dalyje „353 000 EUR“ pakeičiama
„399 000 EUR“;
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10) 21 straipsnio 2 dalyje „5 000 EUR“ pakeičiama „1 000
EUR“;

18) 30 straipsnio 2 dalyje „255 000 EUR“ pakeičiama
„275 000 EUR“;

11) 22 straipsnio 2 dalyje „755 000 EUR“ pakeičiama
„927 000 EUR“;

19) 31 straipsnio 2 dalyje „5 000 EUR“ pakeičiama „3 000
EUR“;

12) 24 straipsnio 2 dalyje „435 000 EUR“ pakeičiama
„573 000 EUR“;
13) 25 straipsnio 2 dalyje „1 160 000 EUR“ pakeičiama
„3 014 000 EUR“;
14) 26 straipsnio 2 dalyje „490 000 EUR“ pakeičiama
„1 006 000 EUR“;
15) 27 straipsnio 2 dalyje „3 210 000 EUR“ pakeičiama
„671 000 EUR“;
16) 28 straipsnio 2 dalyje „675 000 EUR“ pakeičiama
„704 000 EUR“;
17) 29 straipsnio 2 dalyje „30 000 EUR“ pakeičiama „5 000
EUR“;

20) 32 straipsnio 2 dalyje „5 000 EUR“ pakeičiama „34 000
EUR“;
21) 33 straipsnio 2 dalyje „7 460 000 EUR“ pakeičiama
„6 652 000 EUR“;
22) 34 straipsnio 2 dalyje „740 000 EUR“ pakeičiama
„1 360 000 EUR“.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 29 d.
Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

Komisijos narys
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PRIEDAS
Sprendimo 2003/746/EB I ir II priedai pakeičiami taip:
„I PRIEDAS
USE stebėsenos programų sąrašas
– Bendrijos finansinės pagalbos dydis ir maksimali suma –
Liga

Valstybės narės

Dydis: analizės rinkinių įsigijimas (%)

Maksimali suma
(EUR)

USE

Belgija
Danija
Vokietija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Airija
Italija
Liuksemburgas
Nyderlandai
Austrija
Portugalija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3 351 000
2 351 000
15 611 000
383 000
4 854 000
24 735 000
5 386 000
6 401 000
158 000
4 346 000
1 789 000
1 177 000
1 060 000
358 000
4 269 000

Kipras
Estija
Malta
Slovėnija

100
100
100
100

144 000
159 000
37 000
399 000
Iš viso

76 968 000

II PRIEDAS
Skrepi ligos likvidavimo programų sąrašas
– Maksimali Bendrijos finansinės pagalbos suma –
Liga

Valstybės narės

Skrepi

Danija
Vokietija
Graikija
Ispanija
Prancūzija
Airija
Italija
Nyderlandai
Austrija
Portugalija
Suomija
Švedija
Jungtinė Karalystė
Kipras

Maksimali suma
(EUR)

Dydis

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;
skerdimas;

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas
genotipavimas

50 % skerdimas; 100 % genotipavimas
Iš viso

1 000
927 000
450 000
573 000
3 014 000
1 006 000
671 000
704 000
5 000
275 000
3 000
34 000
6 652 000
1 360 000
15 675 000“
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2004 m. gruodžio 29 d.
iš dalies keičiantis Sprendimus 2003/743/EB ir 2003/849/EB dėl Bendrijos finansinės paramos tam
tikroms valstybėms narėms gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėjimo programoms bei zoonozės profilaktikai skirtiems patikrinimams 2004 m. perskirstymo
(pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5397)
(Tekstas svarbus EEE)

(2004/923/EB)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

(5)

Todėl Bendrijos finansinė parama kai kurioms iš šių
programų turi būti patikslinta. Reikėtų perskirstyti
programoms skirtas lėšas, priskiriant neišnaudotą vienų
valstybių narių paramos dalį toms, kurios išnaudoja
daugiau nei paskirta. Perskirstant reikėtų atsižvelgti į
naujausią informaciją apie išlaidas, kurias patyrė atitinkamos valstybės narės.

(6)

Todėl Sprendimai 2003/743/EEB ir 2003/849/EB turėtų
būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą
90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24
straipsnio 5 ir 6 dalį ir į jo 29 ir 32 straipsnius,

kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
(1)

(2)

(3)

(4)

Sprendimas 90/424/EEB numato Bendrijos finansinio
dalyvavimo valstybių narių programose, skirtose gyvūnų
ligoms likviduoti ir stebėti, ir zoonozės profilaktikai skirtuose patikrinimuose, galimybę.

2003 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas
2003/743/EB dėl finansinę Bendrijos paramą 2004 m.
gauti galinčių gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėjimo
programų bei zoonozės profilaktikai skirtų patikrinimų
sąrašų (2) nustato Bendrijos finansinės paramos kiekvienai
valstybės narės siūlomai programai normą ir maksimalų
dydį.

2003 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas
2003/849/EB, patvirtinantis valstybių narių pateiktas
tam tikrų gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėjimo ir
zoonozės profilaktikos programas 2004 m., ir nustatantis
Bendrijos finansinės paramos lygį (3) nustato maksimalią
Bendrijos finansinės paramos kiekvienai valstybių narių
pateiktai programai sumą.

Komisija išnagrinėjo valstybių narių pateiktas ataskaitas
apie šių programų išlaidas. Šios analizės rezultatai rodo,
kad kai kurios valstybės narės neišnaudos visų 2004 m.
skirtų asignavimų, tuo tarpu kitos išnaudos daugiau nei
buvo skirta.

(1) OL L
mais,
2003
(2) OL L
(3) OL L

224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitipadarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122,
5 16, p. 1).
268, 2003 10 18, p. 77.
322, 2003 12 9, p. 16.

1 straipsnis
Sprendimo 2003/743/EB I ir II priedai iš dalies pakeičiami pagal
šio sprendimo priedą.
2 straipsnis
Sprendimas 2003/849/EB iš dalies keičiamas taip:
1) 1 straipsnio 2 dalyje „EUR 200 000“ keičiama „EUR
190 000“.
2) 2 straipsnio 2 dalyje „EUR 650 000“ keičiama „EUR
700 000“.
3) 3 straipsnio 2 dalyje „EUR 800 000“ keičiama „EUR
600 000“.
4) 4 straipsnio 2 dalyje „EUR 70 000“ keičiama „EUR
80 000“.
5) 5 straipsnio 2 dalyje „EUR 370 000“ keičiama „EUR 0“.
6) 6 straipsnio 2 dalyje „EUR 1 800 000“ keičiama „EUR
1 695 000“.
7) 7 straipsnio 2 dalyje „EUR 110 000“ keičiama „EUR 0“.
8) 8 straipsnio 2 dalyje „EUR 400 000“ keičiama „EUR
410 000“.
9) 9 straipsnio 2 dalyje „EUR 85 000“ keičiama „EUR
55 000“.
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10) 11 straipsnio 2 dalyje „EUR 4 000 000“ keičiama „EUR
4 150 000“.

31) 41 straipsnio 2 dalyje „EUR 150 000“ keičiama „EUR
355 000“.

11) 12 straipsnio 2 dalyje „EUR 5 000 000“ keičiama „EUR
5 055 000“.

32) 43 straipsnio 2 dalyje „EUR 700 000“ keičiama „EUR
1 205 000“.

12) 13 straipsnio 2 dalyje „EUR 1 500 000“ keičiama „EUR
1 545 000“.

33) 44 straipsnio 2 dalyje „EUR 150 000“ keičiama „EUR
100 000“.

13) 15 straipsnio 2 dalyje „EUR 150 000“ keičiama „EUR
50 000“.

34) 45 straipsnio 2 dalyje „EUR 260 000“ keičiama „EUR
210 000“.

14) 16 straipsnio 2 dalyje „EUR 1 800 000“ keičiama „EUR
2 000 000“.

35) 46 straipsnio 2 dalyje „EUR 700 000“ keičiama „EUR
150 000“.

15) 17 straipsnio 2 dalyje „EUR 110 000“ keičiama „EUR
125 000“.

36) 47 straipsnio 2 dalyje „EUR 90 000“ keičiama „EUR
100 000“.

16) 18 straipsnio 2 dalyje „EUR 2 000 000“ keičiama „EUR
2 700 000“.

37) 48 straipsnio 2 dalyje „EUR 400 000“ keičiama „EUR
50 000“.

17) 20 straipsnio 2 dalyje „EUR 5 000 000“ keičiama „EUR
4 935 000“.

38) 49 straipsnio 2 dalyje „EUR 400 000“ keičiama „EUR
200 000“.

18) 22 straipsnio 2 dalyje „EUR 1 200 000“ keičiama „EUR
1 900 000“.

39) 50 straipsnio 2 dalyje „EUR 400 000“ keičiama „EUR
10 000“.

19) 24 straipsnio 2 dalyje „EUR 150 000“ keičiama „EUR
165 000“.

40) 54 straipsnio 2 dalyje „EUR 75 000“ keičiama „EUR
95 000“.

20) 25 straipsnio 2 dalyje „EUR 400 000“ keičiama „EUR
540 000“.

41) 55 straipsnio 2 dalyje „EUR 800 000“ keičiama „EUR
900 000“.

21) 26 straipsnio 2 dalyje „EUR 40 000“ keičiama „EUR
255 000“.

42) 58 straipsnio 2 dalyje „EUR 30 000“ keičiama „EUR
25 000“.

22) 28 straipsnio 2 dalyje „EUR 100 000“ keičiama „EUR
110 000“.

43) 60 straipsnio 2 dalyje „EUR 700 000“ keičiama „EUR
550 000“.

23) 30 straipsnio 2 dalyje „EUR 100 000“ keičiama „EUR
115 000“.

44) 62 straipsnio 2 dalyje „EUR 100 000“ keičiama „EUR
160 000“.

24) 33 straipsnio 2 dalyje „EUR 725 000“ keičiama „EUR
195 000“.

45) 63 straipsnio 2 dalyje „EUR 50 000“ keičiama „EUR
10 000“.

25) 35 straipsnio 2 dalyje „EUR 6 500 000“ keičiama „EUR
6 000 000“.

46) 65 straipsnio 2 dalyje „EUR 5 000“ keičiama „EUR 0“.

26) 36 straipsnio 2 dalyje „EUR 300 000“ keičiama „EUR
395 000“.

47) 67 straipsnio 2 dalyje „EUR 60 000“ keičiama „EUR
30 000“.
3 straipsnis

27) 37 straipsnio 2 dalyje „EUR 3 500 000“ keičiama „EUR
4 500 000“.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

28) 38 straipsnio 2 dalyje „EUR 17 000“ keičiama „EUR
2 000“.

Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 29 d.

29) 39 straipsnio 2 dalyje „EUR 2 000 000“ keičiama „EUR
1 600 000“.
30) 40 straipsnio 2 dalyje „EUR 70 000“ keičiama „EUR 0“.

Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU

Komisijos narys

2004 12 30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 389/39

PRIEDAS
Sprendimo 2003/743/EB I ir II priedai pakeičiami taip:

„I PRIEDAS
Gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėjimo programų sąrašas
Siūlomas Bendrijos finansinės paramos dydis ir suma –

Liga

Afrikinis ar klasikinis kiaulių maras
Aujeskio liga

Mėlynojo liežuvio liga

Galvijų bruceliozė

Galvijų tuberkuliozė

Klasikinis kiaulių maras

Enzootinė galvijų leukozė

Valstybė narė

Italija (Sardinija)

Dydis
(%)

Siūloma suma
(EUR)

50

250 000
550 000

Belgija

50

Ispanija

50

75 000

Vengrija
Airija

50
50

160 000
10 000

Lietuva

50

50 000

Malta
Portugalija

50
50

0
50 000

Slovakija

50

30 000

Ispanija

50

355 000

Prancūzija
Italija

50
50

225 000
1 205 000

Kipras

50

55 000

Graikija

50

300 000

Ispanija
Airija

50
50

4 150 000
5 055 000

Italija

50

1 545 000

Lietuva

50

50 000

Lenkija
Portugalija

50
50

50 000
2 000 000

Slovėnija

50

125 000

Jungtinė Karalystė (1)

50

2 700 000

Graikija
Ispanija

50
50

300 000
4 935 000

Airija

50

4 500 000

Italija
Lietuva

50
50

1 900 000
70 000

Lenkija

50

165 000

Portugalija
Slovėnija

50
50

540 000
255 000

Jungtinė Karalystė (1)

50

2 000 000

Belgija

50

175 000

Čekijos Respublika
Vokietija

50
50

95 000
900 000

Lietuva

50

20 000

Liuksemburgas
Slovėnija

50
50

90 000
25 000

Slovakija

50

125 000

Italija

50

110 000

Lietuva
Portugalija

50
50

100 000
115 000

Slovakija

50

40 000

50

5 000

Jungtinė

Karalystė (1)
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Liga

Valstybė narė

Avių ir ožkų bruceliozė (B. melitensis)

2004 12 30

Dydis
(%)

Siūloma suma
(EUR)

Kipras

50

195 000

Graikija
Ispanija

50
50

1 000 000
6 000 000

Prancūzija

50

395 000

Italija
Lietuva

50
50

4 500 000
2 000

Portugalija

50

1 600 000

Slovėnija

50

0

Širdies vandenligė, babezeliozė ir
anaplasmozė (2)

Prancūzija (3)

50

250 000

Pasiutligė

Austrija

50

190 000

Čekijos Respublika
Vokietija

50
50

700 000
600 000

Suomija

50

80 000

Latvija
Lenkija

50
50

0
1 695 000

Slovėnija

50

0

Slovakija

50

410 000

Italija

50

400 000

Kiaulių vezikulinė liga
Klasikinis kiaulių maras

Iš viso

53 472 000

Jungtinė Karalystė tik dėl Šiaurės Airijos.
(2) Širdies vandenligė, babezeliozė ir anaplasmozė, perneštos ligas pernešančių vabzdžių Prancūzijos užjūrio departamentuose.
3
( ) Prancūzija tik dėl Gvadelupos, Martinikos ir Reuniono.
(1)

II PRIEDAS
Zoonozės profilaktikai skirtų patikrinimų programų sąrašas
Siūlomas Bendrijos finansinės paramos dydis ir suma –

Zoonozė

Salmonelės

Valstybė narė

Dydis
(%)

Siūloma suma
(EUR)

Austrija

50

100 000

Danija

50

210 000

Prancūzija

50

150 000

Airija

50

100 000

Lietuva

50

50 000

Nyderlandai

50

200 000

Slovakija

50

10 000
Iš viso

820 000“
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(Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi)

TARYBOS SPRENDIMAS 2004/924/BUSP
2004 m. lapkričio 22 d.
dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Gruzijoje, EUJUST THEMIS, statuso ir veiklos sudarymo
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,
atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir
Gruzijos susitarimas dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės
misijos Gruzijoje, EUJUST THEMIS, statuso ir veiklos.

kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2004 m. birželio 28 d. Taryba priėmė Bendruosius
veiksmus 2004/523/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės
valstybės misijos Gruzijoje, EUJUST THEMIS (1).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.
2 straipsnis

Bendrųjų veiksmų 7 straipsnyje numatyta, kad dėl EUJUST
THEMIS darbuotojų Gruzijoje statuso, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir papildomas garantijas, reikalingas EUJUST THEMIS įvykdyti ir sklandžiai
funkcionuoti, susitariama Europos Sąjungos sutarties 24
straipsnyje nustatyta tvarka.

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (–is), įgaliotą
(–us) pasirašyti susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos
Sąjungai.

2004 m. birželio 28 d. Tarybai suteikus įgaliojimus generaliniam sekretoriui – vyriausiajam įgaliotiniui bendrai
užsienio ir saugumo politikai, padedančiam pirmininkaujančiai valstybei narei, pradėti derybas, generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis vedė derybas su Gruzijos
Vyriausybe dėl susitarimo dėl EUJUST THEMIS statuso ir
veiklos.

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Nepaisant susitarimo 10 straipsnio 4 dalies, EUJUST
THEMIS prekių ir paslaugų pirkimai turi atitikti skaidrumo, proporcingumo, vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principus.

Priimta Briuselyje, 2004 m. lapkričio 22 d.

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

(1) OL L 228, 2004 6 29, p. 21.

3 straipsnis

4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tarybos vardu
Pirmininkas
B. R. BOT
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VERTIMAS

IR GRUZIJOS
susitarimas dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Gruzijoje „EUJUST THEMIS“ statuso ir
veiklos

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – ES,
ir
GRUZIJA, toliau – priimančioji Šalis,
toliau abi kartu vadinamos Šalimis,
ATSIŽVELGDAMOS Į:
(1)

priimančiosios Šalies Ministro Pirmininko Žvanijos 2004 m. birželio 3 d. laišką, kuriame ES raginama įsteigti
Teisinės valstybės misiją ir kuriuo numatoma sudaryti atitinkamus priimančiosios Šalies Vyriausybės ir ES susitarimus,

(2)

generalinio sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai 2004 m. birželio 30 d.
atsakymą, patvirtinantį, kad pasiūlymas priimamas,

(3)

Europos Sąjungos Tarybos 2004 m. birželio 28 d. priimtus Bendruosius veiksmus 2004/523/BUSP dėl ES teisinės
valstybės misijos EUJUST THEMIS priimančiojoje Šalyje,

(4)

tai, kad numatoma EUJUST THEMIS trukmė – 12 mėn.,

(5)

priimančiosios Šalies ir Europos Bendrijų bei jų valstybių narių partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą,
pasirašytą 1996 m. balandžio 22 d., kuriame pateiktos nuostatos dėl bendradarbiavimo demokratijos, teisinės
valstybės ir žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių srityse,

(6)

tai, kad privilegijų ir imunitetų paskirtis, kaip numatyta šiame Susitarime, – ne teikti naudą individualiems
asmenims, o siekti užtikrinti veiksmingą ES misijos darbą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis
Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžimai
1.
Šio Susitarimo nuostatos ir bet koks priimančiosios Šalies
įsipareigojimas ar bet kokia privilegija, imunitetas, palanki sąlyga
arba nuolaida, suteikta EUJUST THEMIS ar EUJUST THEMIS
darbuotojams, taikomi tik priimančiosios Šalies teritorijoje.

2.

Šiame Susitarime naudojamos tokios sąvokos:

a) „EUJUST THEMIS“ – tai Europos Sąjungos teisinės valstybės
misija priimančiojoje Šalyje, įsteigta Europos Sąjungos
Tarybos 2004 m. birželio 28 d. Bendraisiais veiksmais
2004/523/BUSP, įskaitant jos sudedamąsias dalis, būstines

ir darbuotojus, dislokuotus priimančiosios Šalies teritorijoje
ir paskirtus EUJUST THEMIS;

b) „Misijos vadovas“ – tai EUJUST THEMIS misijos vadovas, kurį
skiria Europos Sąjungos Taryba;

c) „EUJUST THEMIS darbuotojai“ – tai misijos vadovas, darbuotojai, kuriuos komandiruoja ES valstybės narės ir ES institucijos, bei tarptautiniai darbuotojai, kuriuos EUJUST THEMIS
pasamdo sutarčių pagrindu, dislokuoti tam, kad parengtų,
remtų ir įgyvendintų misijos veiklą, išskyrus komercinių
sutarčių dalyvius ar vietinius darbuotojus;

d) „Būstinė“ – tai EUJUST THEMIS pagrindinė būstinė Tbilisyje;
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e) „Siunčiančioji valstybė“ – tai bet kuri ES valstybė narė, kuri
komandiravo darbuotojus į EUJUST THEMIS;

f) „Patalpos“ – tai visi pastatai, infrastruktūra ir žemė, reikalingi
EUJUST THEMIS veiklai vykdyti bei EUJUST THEMIS
darbuotojams apgyvendinti.

2 straipsnis
Bendrosios nuostatos
1.
EUJUST THEMIS ir EUJUST THEMIS darbuotojai laikosi
priimančiosios Šalies įstatymų ir kitų teisės aktų ir nesiima
veiksmų ar veiklos, kurie nesuderinami su jų pareigų nešališkumu ir tarptautiniu pobūdžiu ar su šio Susitarimo nuostatomis.

2.
Atlikdama savo funkcijas pagal šį Susitarimą EUJUST
THEMIS veikia autonomiškai. Priimančioji Šalis pripažįsta
EUJUST THEMIS vientisumą ir jos tarptautinį pobūdį.

3.
Misijos vadovas praneša priimančiosios Šalies Vyriausybei
apie savo būstinės vietą.

4.
Misijos vadovas reguliariai ir laiku informuoja priimančiosios Šalies Vyriausybę apie priimančiosios Šalies teritorijoje
dislokuotų EUJUST THEMIS darbuotojų skaičių, nurodo jų
pavardes ir pilietybę, pateikdamas tokį sąrašą priimančiosios
Šalies užsienio reikalų ministerijai.

3 straipsnis
Identifikavimas
1.
EUJUST THEMIS darbuotojams išduodamos EUJUST
THEMIS asmens tapatybės kortelės, pagal kurias identifikuojama
jų tapatybė, ir jie privalo visada jas nešiotis su savimi. Atitinkamoms priimančiosios Šalies valdžios institucijoms pateikiamas
EUJUST THEMIS asmens tapatybės kortelės pavyzdys.

L 389/43

4 straipsnis
Sienos kirtimas, judėjimas ir buvimas priimančiosios šalies
teritorijoje
1.
EUJUST THEMIS darbuotojai, EUJUST THEMIS priklausantis turtas ir transporto priemonės kerta priimančiosios Šalies
sieną oficialiuose sienos kirtimo punktuose ir tarptautiniais oro
erdvės koridoriais.

2.
Priimančioji Šalis sudaro patogias sąlygas EUJUST THEMIS
ir EUJUST THEMIS darbuotojams įvažiuoti į priimančiosios
Šalies teritoriją ir iš jos išvykti. Išskyrus pasų kontrolę, įvažiuojant į priimančiosios Šalies teritoriją ir išvykstant iš jos, EUJUST
THEMIS darbuotojams, turintiems diplomatines korteles, netaikomos pasų, vizų ir imigracijos taisyklės ir joks kitoks imigracijos patikrinimo būdas.

3.
EUJUST THEMIS darbuotojams netaikomos priimančiosios
Šalies taisyklės, reglamentuojančios užsieniečių registraciją ir
kontrolę, tačiau tai nereiškia, kad jiems suteikiama teisė nuolat
būti arba gyventi priimančiosios Šalies teritorijoje.

4.
EUJUST THEMIS priklausančiam turtui ir transporto priemonėms, įvažiuojančioms į priimančiosios Šalies teritoriją,
kertančioms ją tranzitu ar išvykstančioms iš jos, turint tikslą
paremti misiją, EUJUST THEMIS išduoda atleidimo pažymėjimą
kartu su inventoriaus aprašu. Jokios kitos muitinės dokumentacijos pateikti nereikia. Pažymėjimo kopija perduodama kompetentingoms valdžios institucijoms įvažiuojant į priimančiosios
Šalies teritoriją ar išvykstant iš jos. EUJUST THEMIS ir priimančiosios Šalies kompetentingos valdžios institucijos susitaria dėl
pažymėjimo formos.

5.
Dėl misiją paremiančių transporto priemonių ir orlaivių
licencijavimo bei registracijos reikalavimų prireikus sudaromi
16 straipsnyje nurodyti papildomi susitarimai.

6.
EUJUST THEMIS darbuotojai gali vairuoti motorines transporto priemones priimančiosios Šalies teritorijoje, jeigu jie turi
galiojančius nacionalinius vairuotojo pažymėjimus. Priimančioji
Šalis, netaikydama mokesčio ar rinkliavos, pripažįsta galiojančiais EUJUST THEMIS išduotus vairuotojo pažymėjimus ar
leidimus.

2.
Priimančiosios Šalies užsienio reikalų ministerija išduoda
diplomatines korteles EUJUST THEMIS darbuotojams pagal jų
statusą, kaip nurodyta šio Susitarimo 6 straipsnyje.

3.
EUJUST THEMIS leidžiama savo pagrindinėje būstinėje ir
kitur iškelti ES vėliavą atskirai arba kartu su priimančiosios
Šalies vėliava misijos vadovo sprendimu.

7.
EUJUST THEMIS ir EUJUST THEMIS darbuotojams bei
jiems priklausantiems automobiliams, orlaiviams ar bet kurios
kitos rūšies transporto priemonėms, įrangai ir ištekliams suteikiama galimybė laisvai ir nevaržomai judėti priimančiosios
Šalies teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę. Jei reikia, pagal šio
Susitarimo 16 straipsnį galima sudaryti techninius susitarimus.
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8.
Šioje misijoje EUJUST THEMIS darbuotojai bei EUJUST
THEMIS įdarbinti vietiniai darbuotojai, keliaujantys, kad atliktų
oficialias pareigas, gali naudotis keliais, tiltais ir oro uostais
nemokėdami muito mokesčių, rinkliavų, kelio mokesčių, valstybinių mokesčių ar kitokių panašaus pobūdžio mokesčių,
išskyrus tuos, kurie mokami už konkrečiai atliktas paslaugas.
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įskaitant PVM, ir panašaus pobūdžio mokesčių už vietos rinkoje
įsigytas prekes ir suteiktas paslaugas, jeigu jos skirtos EUJUST
THEMIS tikslams, arba juos kompensuoja priimančioji Šalis.

6 straipsnis
5 straipsnis
EUJUST THEMIS imunitetai ir privilegijos
1.
EUJUST THEMIS suteikiamas statusas, atitinkantis diplomatinės misijos statusą pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos
konvenciją dėl diplomatinių santykių (toliau – Vienos konvencija).

2.
EUJUST THEMIS, jai priklausanti nuosavybė, lėšos ir turtas
pagal Vienos konvenciją turi imunitetą priimančiosios Šalies
baudžiamosios, civilinės ir administracinės jurisdikcijos atžvilgiu.

3.
EUJUST THEMIS patalpos turi neliečiamybę. Priimančiosios Šalies atstovai į jas negali patekti jokiu metu, išskyrus
atvejus, kai gaunamas misijos vadovo sutikimas.

4.
EUJUST THEMIS patalpos, jų baldai ir kitas turtas, taip pat
transporto priemonės turi imunitetą nuo kratos, rekvizicijos,
arešto ir vykdomųjų veiksmų.

5.
EUJUST THEMIS archyvai ir dokumentai turi neliečiamybę
visą laiką.

6.
EUJUST THEMIS korespondencijai suteikiamas statusas,
atitinkantis oficialios korespondencijos statusą, nustatytą Vienos
konvencija.

7.
Priimančioji Šalis leidžia įvežti prekes EUJUST THEMIS
tikslams ir atleidžia nuo visų muito mokesčių, valstybinių
mokesčių ir susijusių mokesčių, išskyrus mokesčius už sandėliavimo, pervežimo ir panašias paslaugas.

EUJUST THEMIS darbuotojų imunitetai ir privilegijos
1.
EUJUST THEMIS darbuotojams suteikiamos visos privilegijos ir imunitetai, kokie yra suteikti diplomatiniams atstovams
pagal Vienos konvenciją, ir tuo remdamosi ES valstybės narės
turi jurisdikcijos prioritetą. Tokios privilegijos ir imunitetai suteikiami EUJUST THEMIS darbuotojams misijos metu, o jai pasibaigus – tų oficialių veiksmų, kurie buvo atliekami anksčiau
vykdant misiją, atžvilgiu.

2.
Gavęs siunčiančiosios valstybės kompetentingos valdžios
institucijos aiškų sutikimą, ES generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis atsisako imuniteto, kuriuo naudojasi EUJUST
THEMIS darbuotojai, jeigu toks imunitetas trukdytų vykdyti
teisingumą ir to imuniteto gali būti atsisakyta nepažeidžiant
ES interesų.

3.
EUJUST THEMIS darbuotojai turi teisę įvežti be muito
mokesčio ar kitokių apribojimų daiktus, reikalingus jų asmeniniam naudojimui, bei tokius daiktus išsivežti. EUJUST THEMIS
darbuotojai turi teisę pirkti be muito mokesčio ar kiekybinių
apribojimų daiktus, reikalingus jų asmeniniam naudojimui, bei
tokius daiktus išsivežti; EUJUST THEMIS darbuotojai atleidžiami
nuo PVM ir valstybinių mokesčių už vidaus rinkoje įsigytas
prekes ar suteiktas paslaugas pagal priimančiosios Šalies įstatymus.

4.
EUJUST THEMIS darbuotojai atleidžiami nuo priimančiosios Šalies taikomų rinkliavų ir valstybinių mokesčių už tarnybines pajamas ir atlyginimus, kuriuos jie gauna dirbdami. Jei
kokios nors formos mokesčiai taikomi atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, laikotarpiai, kurių metu į EUJUST THEMIS komandiruoti darbuotojai ir tarptautiniai darbuotojai, ES misijos
pasamdyti dirbti pagal sutartį, gyvena priimančiojoje Šalyje
tam, kad atliktų savo pareigas, nelaikomi gyvenimo laikotarpiais.

7 straipsnis
8.
EUJUST THEMIS atleidžiama nuo visų nacionalinių ir savivaldybių mokesčių, valstybinių mokesčių ar panašaus pobūdžio
mokesčių už importuojamas prekes ir paslaugas bei jos patalpas,
jeigu jos naudojamos EUJUST THEMIS tikslams. Pagal priimančiosios Šalies įstatymus EUJUST THEMIS atleidžiama nuo visų
nacionalinių ir savivaldybių mokesčių, valstybinių mokesčių,

Vietiniai darbuotojai, kuriuos įdarbina EUJUST THEMIS
Priimančiosios Šalies pilietybę turintiems arba nuolat joje gyvenantiems vietiniams darbuotojams, kuriuos įdarbina EUJUST
THEMIS, suteikiamas statusas, kuris atitinka diplomatinėje misijoje dirbančiam vietiniam personalui suteiktą statusą priimančiojoje Šalyje pagal Vienos konvenciją.
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8 straipsnis
Saugumas
1.
Priimančioji Šalis, kiek leidžia jos pačios galimybės,
visiškai prisiima atsakomybę dėl EUJUST THEMIS darbuotojų
saugumo.

2.
Tuo tikslu priimančioji Šalis imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti EUJUST THEMIS ir EUJUST THEMIS darbuotojų apsaugą, saugą ir saugumą. Bet kokios konkrečios
nuostatos, kurias pasiūlo priimančioji Šalis, prieš įgyvendinimą
suderinamos su misijos vadovu. Priimančioji Šalis be jokio
mokesčio leidžia vykdyti ir remia veiksmus, susijusius su
EUJUST THEMIS darbuotojų medicinine evakuacija. Jei reikia,
sudaromi papildomi susitarimai, kaip nurodyta 16 straipsnyje.

9 straipsnis
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3.
Atsižvelgdama į turimas priemones ir galimybes, priimančioji Šalis padės ir teiks paramą rengiant, steigiant, vykdant ir
remiant misiją, įskaitant bendrą naudojimąsi patalpomis ir
įranga EUJUST THEMIS ekspertų reikmėms.

4.
EUJUST THEMIS visomis išgalėmis stengsis vietos mastu
sudaryti sutartis dėl paslaugų, prekių ir su darbuotojais vadovaudamasi misijos reikalavimais.

11 straipsnis
EUJUST THEMIS darbuotojų mirties atvejai
1.
Misijos vadovas turi teisę pasirūpinti reikalingais formalumais dėl bet kurio EUJUST THEMIS mirusio darbuotojo, taip pat
dėl bet kokios asmeninės velionio nuosavybės grąžinimo į
tėvynę, bei juos sutvarkyti.

Bendradarbiavimas ir galimybė naudotis informacija
1.
Priimančioji Šalis visapusiškai bendradarbiauja su EUJUST
THEMIS ir EUJUST THEMIS darbuotojais ir teikia visokeriopą
paramą.

2.
Jeigu paprašoma ir jeigu to reikia EUJUST misijai įvykdyti,
priimančioji Šalis EUJUST THEMIS darbuotojams suteikia galimybę efektyviai naudotis:

2.
EUJUST THEMIS nario mirties atveju autopsija neatliekama negavus siunčiančiosios valstybės sutikimo arba, jei
velionis yra iš tarptautinių darbuotojų, negavus valstybės, kurios
pilietybę jis turėjo, sutikimo, ir jeigu nedalyvauja EUJUST
THEMIS ir (arba) atitinkamos valstybės atstovas.

12 straipsnis
— priimančiosios Šalies žinioje esančiais pastatais, įrenginiais,
vietovėmis ir oficialiomis transporto priemonėmis,

— jos žinioje esančiais dokumentais, medžiaga ir informacija,
kurie yra tiesiogiai susiję su EUJUST THEMIS įgaliojimais.

Komunikacijos
EUJUST THEMIS turi teisę be jokių apribojimų naudotis radijo
(įskaitant palydovinį, mobilųjį ar portatyvinį radiją), telefono,
telegrafo, faksimiliniu ryšiu ir kitomis priemonėmis.

13 straipsnis
Jei reikia, sudaromi 16 straipsnyje nurodyti papildomi susitarimai.

3.
Misijos vadovas ir priimančioji Šalis reguliariai konsultuojasi ir imasi reikalingų priemonių, kad kiekviename atitinkamame lygmenyje užtikrintų glaudžius tarpusavio ryšius.

10 straipsnis
Priimančiosios Šalies parama ir sutarčių sudarymas
1.
Priimančioji Šalis sutinka, jeigu EUJUST THEMIS paprašo,
padėti surasti tinkamas patalpas.

2.
Jeigu prašoma ir yra galimybė, priimančiajai Šaliai priklausančios patalpos suteikiamos nemokamai.

Ieškiniai mirties, sužalojimo, patirtos žalos ar nuostolių
atveju
1.
Valstybės narės ar ES institucijos nėra įpareigotos atlyginti
išlaidas pagal pateiktus ieškinius dėl veiksmų, kurie susiję su
visuomenės neramumais, ES misijos ar jos darbuotojų apsauga
arba kurie atliekami vykdant misiją.

2.
Bet kurie kiti civilinio pobūdžio ieškiniai, įskaitant vietoje
įdarbintų EUJUST THEMIS darbuotojų ieškinius, kurių šalis yra
misija ar bet kuris jos narys ir kurių atžvilgiu priimančiosios
Šalies teismai neturi jurisdikcijos dėl kurios nors šio Susitarimo
nuostatos, tarpininkaujant priimančiosios Šalies valdžios institucijoms pateikiami misijos vadovui ir nagrinėjami remiantis 16
straipsnyje nurodytais atskirais susitarimais, pagal kuriuos nustatomos atsilyginimo patenkinant ieškinius ir ieškinių nukreipimo
procedūros. Atsilyginimas patenkinant ieškinius bus vykdomas
tik gavus išankstinį atitinkamos valstybės sutikimą.
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14 straipsnis

16 straipsnis

Ginčai

Papildomi susitarimai

1.
Visus klausimus, kylančius dėl šio Susitarimo taikymo,
svarsto jungtinė koordinacinė grupė. Šią grupę sudaro EUJUST
THEMIS ir priimančiosios Šalies kompetentingų valdžios institucijų atstovai.

Misijos vadovas ir priimančiosios Šalies administracinės valdžios
institucijos sudaro tokius papildomus susitarimus, kokių gali
prireikti šiam Susitarimui įgyvendinti.

2.
Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šio Susitarimo
aiškinimo ar taikymo priimančioji Šalis ir ES atstovai tarpusavyje sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.
15 straipsnis
Kitos nuostatos
1.
Atvejais, kai šis Susitarimas yra susijęs su EUJUST THEMIS
ir EUJUST THEMIS darbuotojų imunitetais, privilegijomis ir
teisėmis, priimančiosios Šalies Vyriausybė atsako už tokių
imunitetų, privilegijų bei teisių įgyvendinimą ir vykdymą tarpininkaujant priimančiosios Šalies atitinkamoms vietos valdžios
institucijoms.
2.
Nė viena šio Susitarimo nuostata nenumato arba nėra
interpretuojama kaip nukrypimas nuo kokių nors teisių, kurios
gali būti suteiktos ES valstybei narei, kuriai nors kitai EUJUST
THEMIS remiančiai valstybei ar jų darbuotojams pagal kitus
susitarimus.

17 straipsnis
Įsigaliojimas ir nutraukimas
1.
Šis Susitarimas įsigalioja Šalims raštu pranešus apie tai,
kad vidaus reikalavimai dėl įsigaliojimo buvo įvykdyti.
2.
Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas Šalių raštiško
tarpusavio susitarimo pagrindu. Tokie pakeitimai įsigalioja
Šalims raštu pranešus apie tai, kad vidaus reikalavimai dėl įsigaliojimo buvo įvykdyti.
3.
Šis Susitarimas galioja, kol EUJUST THEMIS galutinai
baigiasi arba visi jos darbuotojai galutinai išvyksta.
4.
Šį Susitarimą galima denonsuoti apie tai raštu pranešant
kitai Šaliai. Denonsavimas įsigalioja praėjus 60 dienų nuo tos
dienos, kai kita Šalis gauna pranešimą apie denonsavimą.
5.
Šio Susitarimo nutraukimas ar denonsavimas nedaro
įtakos jokioms teisėms arba įsipareigojimams, susijusiems su
šio Susitarimo vykdymu prieš jo nutraukimą ar denonsavimą.

Priimta Tbilisyje, 2004 m. gruodžio 3 d. dviem originaliais egzemplioriais anglų kalba.
Europos Sąjungos vardu

Gruzijos vardu

