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I
(Įstatymo galią turintys teisės aktai)

DIREKTYVOS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/76/ES
2011 m. rugsėjo 27 d.
kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių
apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra
(Tekstas svarbus EEE)

būti naudojamos įvairios priemonės, kuriomis siekiama
tobulinti transporto infrastruktūrą bei naudotis technolo
gijomis ir sudaryti sąlygas veiksmingiau valdyti trans
porto paklausą, visų pirma skatinant atnaujinti transporto
parką ir veiksmingiau naudoti infrastruktūrą bei įvairias
transporto rūšis. Todėl transporto sektoriuje visoms
transporto rūšims reikia ir toliau taikyti principą „naudo
tojas moka“ ir plėtoti bei įgyvendinti principą „teršėjas
moka“;

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
91 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi
teto nuomonę (1),
atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

(4)

Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyvoje
1999/62/EB (4) Komisija raginama pateikti visų išorinių
kaštų, kylančių dėl transporto infrastruktūros naudojimo,
vertinimo modelį, kuriuo remiantis ateityje būtų apskai
čiuojami infrastruktūros mokesčiai. Prie to modelio pride
dama išorinių kaštų internalizavimo poveikio analizė
visoms transporto rūšims ir laipsniško šio modelio pritai
kymo visoms transporto rūšims strategija ir, prireikus,
pasiūlymai dėl tolesnės tos direktyvos peržiūros;

(5)

siekiant pereiti prie tvaraus transporto politikos, trans
porto kainos turėtų geriau atspindėti kaštus, susijusius
su eismo oro tarša ir eismo akustine tarša, klimato
kaita ir grūstimis, kurias sukelia visų transporto rūšių
faktinis naudojimas, siekiant optimizuoti infrastruktūros
naudojimą, mažinti vietinę taršą, valdyti grūstis ir kovoti
su klimato kaita mažiausiomis ekonomikos sąnaudomis.
Todėl visų rūšių transporto srityse reikia taikyti laipsnišką
požiūrį atsižvelgiant į konkrečius jų ypatumus;

(6)

transporto srityse jau pradėtas išorinių kaštų internaliza
vimas ir atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose arba
numatoma palaipsniui taikyti šį internalizavimą, arba
bent jam neužkertamas kelias. Tačiau šį procesą reikia
stebėti ir toliau skatinti visose transporto srityse taikant
bendruosius principus ir kartu atsižvelgiant į kiekvienos
transporto rūšies ypatumus;

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),
kadangi:
(1)

tvaraus transporto skatinimas yra esminis bendrosios
transporto politikos elementas. Tuo tikslu turėtų būti
mažinami transporto įtaka klimato kaitai ir jo neigiamas
poveikis, ypač grūstys, kliudančios judumui bei oro ir
akustinė tarša, daranti žalą sveikatai bei aplinkai. Be to,
į aplinkos apsaugos reikalavimus turi būti atsižvelgiama
apibrėžiant ir įgyvendinant kitas Sąjungos politikos sritis,
įskaitant bendrąją transporto politiką;

(2)

tikslas mažinti neigiamą transporto poveikį turėtų būti
pasiektas taip, kad būtų išvengta neproporcingų kliūčių
judėjimo laisvei, kuri svarbi siekiant patikimo ekono
mikos augimo, tinkamo vidaus rinkos veikimo ir terito
rinės sanglaudos;

(3)

tam, kad būtų atitinkamai optimizuota transporto
sistema, vykdant bendrąją transporto politiką turėtų

(1) OL C 255, 2010 9 22, p. 92.
(2) OL C 120, 2009 5 28, p. 47.
(3) 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 87 E,
2010 4 1, p. 345) ir 2011 m. vasario 14 d. Tarybos pozicija,
priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 77 E, 2011 3 11, p. 1).
2011 m. birželio 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. rugsėjo 12 d. Tarybos spren
dimas.

(4) OL L 187, 1999 7 20, p. 42.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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kelių transporto sektoriuje rinkliavos, apskaičiuotos kaip
atstumu pagrįsti mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra,
yra sąžininga ir veiksminga ekonominė priemonė siekiant
tvaraus transporto politikos tikslo, nes jos yra tiesiogiai
susijusios su naudojimusi infrastruktūra, transporto prie
monių aplinkosauginiu veiksmingumu ir transporto prie
monių naudojimo vieta bei laiku, todėl jų dydis gali būti
nustatytas taip, kad atitiktų faktiškai naudojant transporto
priemones sukeliamos taršos ir grūsčių kaštus. Be to,
rinkliavos neiškreipia konkurencijos vidaus rinkoje, nes
jas moka visi operatoriai, nesvarbu, iš kurios valstybės
narės jie yra kilę ar kur yra įsisteigę, ir yra proporcingos
naudojimosi kelių tinklu intensyvumui;

poveikio analizė rodo, kad taršos kaštų pagrindu, o
perpildytuose keliuose – labai besiskiriančių rinkliavų
tarifų piko metu pagrindu apskaičiuotų rinkliavų
taikymas galėtų daryti teigiamą poveikį transporto
sistemai ir taip būtų prisidedama prie Sąjungos klimato
kaitos strategijos įgyvendinimo. Tai galėtų sumažinti
grūstis ir vietinę taršą, nes skatintų naudoti švaresnes
transporto priemonių technologijas, optimizuotų logis
tiką ir sumažintų be krovinio grįžtančių transporto prie
monių skaičių. Netiesiogiai tai galėtų atlikti svarbų vaid
menį mažinant degalų suvartojimą ir kovojant su klimato
kaita;

šia direktyva nedraudžiama valstybėms narėms taikyti
nacionalinių taisyklių apmokestinant kitus, šios direk
tyvos taikymo sričiai nepriklausančius, kelių naudotojus;

kaštai, susiję su eismo oro tarša ir eismo akustine tarša,
pavyzdžiui, sveikatos kaštai, įskaitant medicininę prie
žiūrą, prarastas derlius bei kiti gamybos nuostoliai ir
gerovės kaštai, yra patiriami valstybės narės, kurioje
naudojamas transportas, teritorijoje. Principas „teršėjas
moka“ bus įgyvendinimas nustatant išorinių kaštų
mokestį, ir tai turės įtakos išorinių kaštų mažinimui;

šioje direktyvoje Komisijos sukurtame eismo oro taršos ir
eismo akustinės taršos išorinių kaštų skaičiavimo mode
lyje yra numatyti patikimi metodai ir vieneto verčių skalė,
kurių pagrindu jau gali būti skaičiuojami išorinių kaštų
mokesčiai;

dar lieka neaiškumų dėl sistemų, reikalingų skirtingiems
mokesčiams įvesti neintensyvaus eismo keliuose, sąnaudų
ir naudos. Kol šie neaiškumai bus pašalinti, geriausia būtų
Sąjungos lygiu laikytis lankstaus požiūrio. Laikantis šio
lankstaus požiūrio, valstybėms narėms būtų paliekama
teisė remiantis vietos ir nacionaliniais tinklo ypatumais
pasirinkti, ar įvesti išorinių kaštų mokesčius ir kuriuose
keliuose juos įvesti;
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(13)

laiku pagrįsti naudotojų mokesčiai yra naudinga sistema,
kai jau taikomas principas „naudotojas moka“, nors dar
neįgyvendinama pagal nuvažiuotą atstumą skaičiuojamų
mokesčių sistema, kuri geriau atspindi tikrą infrastruktū
ros naudojimą. Laiku pagrįsti naudotojų mokesčiai,
imami už dieną, savaitę, mėnesį arba metus, neturėtų
būti diskriminaciniai atsitiktinių naudotojų atžvilgiu, nes
didelė tokių naudotojų dalis greičiausiai bus kitų valstybių
vežėjai. Todėl sunkiasvorių krovininių transporto prie
monių atveju reikėtų tiksliau nustatyti dienos, savaitės,
mėnesio ir metų tarifų santykį;

(14)

siekiant užtikrinti, kad Europos vežėjai gautų aiškius įspė
jimus dėl kainų, kurie juos paskatintų optimizuoti savo
veiksmus, reikėtų stengtis vidutiniu laikotarpiu suvieno
dinti valstybių narių taikomus išorinių kaštų apskaičia
vimo metodus;

(15)

aiškus ir skaidrus apmokestinimo schemų įgyvendinimas
sudarytų sąlygas geriau veikti vidaus rinkai. Todėl reikėtų
vengti apmokestinimo schemų nesuderinamumo, kad
nebūtų iškraipyta tarptautinio krovininio transporto
konkurencija transeuropiniame kelių tinkle arba tam
tikrose to tinklo atkarpose ir kitose papildomose tarpu
savyje sujungtų tinklų ar greitkelių, kurie nėra transeuro
pinio kelių tinklo dalis, atkarpose. Tokie patys apmokes
tinimo principai turėtų būti visų pirma taikomi visose bet
kurios valstybės narės greitkelių tinklo atkarpose;

(16)

valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pasi
rinkti per rinkliavas padengti šia direktyva leidžiamo
maksimalaus dydžio infrastruktūros kaštus ir išorinius
kaštus, kaip ir galimybė pasirinkti padengti mažesnio
dydžio vienos ar šių abiejų rūšių kaštus arba neimti
mokesčio;

(17)

nustatant kuriam tinklui taikyti išorinių kaštų mokestį,
valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pasi
rinkti išorinių kaštų mokesčių netaikyti tam tikriems
keliams, siekiant pagerinti galimybes patekti į periferinius,
prieigos prie jūros neturinčius ir salų regionus bei padi
dinti jų konkurencingumą;

(18)

turėtų būti sudarytos galimybės infrastruktūros mokes
čius papildyti išorinių kaštų elementu, pagrįstu eismo
oro taršos ir eismo akustinės taršos kaštais. Reikėtų leisti
į rinkliavas įtrauktą išorinių kaštų elementą pridėti prie
naudojimosi infrastruktūra kaštų, su sąlyga, jog skaičiuo
jant kaštus bus laikomasi tam tikrų sąlygų, kad būtų
išvengta nereikalingo apmokestinimo;

(19)

siekiant geriau atspindėti eismo oro taršos ir eismo akus
tinės taršos kaštus, išorinių kaštų mokestis turėtų skirtis
atsižvelgiant į kelių tipą, transporto priemonės tipą ir
akustinės taršos atveju – į laiką;
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(20)

grūstys sukelia neigiamas pasekmes, nes kelių naudotojai
dėl jų apskritai švaisto laiką ir degalus. Infrastruktūros
mokesčių skirstymas suteikia galimybę valdyti grūstis
tuo atveju, jei skirtingos rinkliavos kelių naudotojams
duoda aiškų ir prasmingą kainų signalą, kad jie keistų
savo elgseną ir vengtų perpildytų kelių atkarpų piko
metu;

(21)

kai, siekiant sumažinti transporto grūstis tam tikrose
kelio atkarpose, nusprendžiama taikyti diferencijavimą,
jis turėtų būti nustatomas ir taikomas taip, kad nedarytų
įtakos pajamoms, suteikiant didelį finansinį pranašumą
tiems vežėjams, kurie naudosis ta kelio atkarpa ne piko
metu, o ne tiems, kurie ja naudosis piko valandomis;

(22)

(23)

(24)

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo
ir valdymo (1) jau nustatytas pagrindas sudaryti ir papil
dyti Sąjungos priemonių rinkinį kelių transporto prie
monių ir infrastruktūros sukeliamo triukšmo srityje reika
laujant kompetentingų institucijų sudaryti strateginius
pagrindinių kelių triukšmo žemėlapius ir parengti
veiksmų planus triukšmui vietovėse, kuriose jo lygis gali
turėti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai, sumažinti;

kad vidaus rinka veiktų sklandžiai, reikalinga Sąjungos
sistema, užtikrinanti, kad kelių mokesčiai, nustatyti
remiantis eismo oro taršos ir akustinės taršos vietiniais
kaštais bei grūsčių pagrindu, būtų skaidrūs, proporcingi ir
nediskriminaciniai. Į šią sistemą turėtų būti įtraukti
bendri apmokestinimo principai, skaičiavimo metodai,
maksimalūs dydžiai ir išorinių kaštų vienetų vertės,
pagrįstos pripažintais moksliniais metodais, ir informa
vimo bei atsiskaitymo apie kelių rinkliavų surinkimo
schemas Komisijai tvarka;

jeigu valstybė narė paskyrė instituciją išorinių kaštų
mokesčiui nustatyti, ji neturėtų būti suinteresuota nusta
tyti netinkamo dydžio sumą, todėl ji turėtų būti neprik
lausoma nuo institucijos, renkančios ir valdančios iš kelių
rinkliavų gaunamas pajamas;

(25)

koridorius, kuriame leidžiama padidinti mokesčius, gali
apimti paralelias ir tiesiogiai konkuruojančias kalnuotų
vietovių kelio atkarpas, nutolusias priimtinu atstumu, į
kurias eismas gali būti nukreiptas dėl to, kad buvo
pradėta taikyti didesnius mokesčius. Tarpvalstybinių
projektų atveju dėl šios nuostatos taikymo turėtų susitarti
atitinkamos valstybės narės ir Komisija;

(26)

siekdamos suteikti pirmenybę prioritetiniams Europos
intereso statybos projektams, išvardytiems 2010 m.
liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo

(1) OL L 189, 2002 7 18, p. 12.
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Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos transeuropinio transporto
tinklo plėtros gairių (2) III priede, valstybės narės, turin
čios galimybę taikyti infrastruktūros mokesčio padidi
nimą, turėtų pasinaudoti šia galimybe prieš įvesdamos
išorinių kaštų mokestį. Norint išvengti nereikalingo
naudotojų apmokestinimo, išorinių kaštų mokestis netu
rėtų būti taikomas kartu su mokesčio padidinimu, nebent
išoriniai kaštai viršytų jau taikomo mokesčio padidinimo
sumą. Tokiu atveju derėtų padidinamą mokesčio sumą
atimti iš išorinių kaštų mokesčio;

(27)

išorinių kaštų mokesčio nuolaidos ar sumažinimai turėtų
būti draudžiami, nes tai sukeltų didelę riziką, kad taip gali
būti netinkamai diskriminuojami tam tikrų kategorijų
naudotojai;

(28)

siekiant teritorinės sanglaudos ir periferinių, prieigos prie
jūros neturinčių ir salų regionų pasiekiamumo ir konku
rencingumo, laikantis atitinkamų Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo nuostatų dėl valstybės pagalbos, daug
kainuojančio naudojamos transporto rūšies keitimo (t. y.
kelių–jūrų–kelių transporto) atveju turėtų būti leidžiama
naudoti skatinamąsias priemones;

(29)

infrastruktūros mokesčio nuolaidas ar sumažinimus
taikyti esant tam tikroms aplinkybėms turėtų būti
leidžiama visų naudotojų kategorijoms, pavyzdžiui, regu
liariems naudotojams ar elektroninių rinkliavų sistemų
naudotojams;

(30)

išorinių kaštų dengimas per rinkliavas turės didesnės
įtakos naudotojų sprendimams, jei jie bus informuoti
apie tokius kaštus. Todėl tie kaštai turėtų būti atskirai
nurodyti pranešime, sąskaitoje ar kitame lygiaverčiame
dokumente, kurį išduoda rinkliavų operatorius. Be to,
toks dokumentas sudarytų vežėjams palankesnes sąlygas
perleisti išorinių kaštų mokesčio išlaidas siuntėjui ar
kitiems klientams;

(31)

kad nebūtų trikdomas laisvas eismo srautas ir nebūtų
neigiamo poveikio vietos aplinkai, kurį sukelia eilės prie
rinkliavų surinkimo užkardų, pageidautina naudoti elek
tronines rinkliavų sistemas. Todėl, laikantis 2004 m.
balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk
tyvos 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos
sistemų sąveikumo Bendrijoje (3) išorinių kaštų mokesčius
pageidautina taikyti pasitelkiant tokias sistemas. Siekdama
palengvinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, Komisija
turėtų stebėti įgyvendinant Direktyvą 2004/52/EB
daromą pažangą, kad iki sutartų datų būtų pradėta taikyti
tikra Europos elektroninės rinkliavos paslauga, kuri apri
botų elektroninių rinkliavų prietaisų konkrečioje trans
porto priemonėje skaičių iki vieno vieneto, kuris būtų
visiškai suderinamas su visų valstybių narių elektroni
nėmis rinkliavų surinkimo sistemomis;

(2) OL L 204, 2010 8 5, p. 1.
(3) OL L 166, 2004 4 30, p. 124.
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(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

nors sprendimus dėl nacionalinių viešųjų išlaidų, įskaitant
pajamų, gautų įgyvendinant šią direktyvą, naudojimą,
pagal subsidiarumo principą priima valstybės narės,
pagal šios direktyvos transporto politikos tikslus iš
išorinių kaštų mokesčio gautos papildomos pajamos
arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo turėtų būti
naudojami transporto sektoriaus reikmėms ir apskritai
skirti tvariam judumui skatinti. Todėl tokie projektai
turėtų būti susiję, inter alia, su palankesnių sąlygų veiks
mingai kainodarai sudarymu, kelių transporto taršos
mažinimu jos susidarymo šaltinyje, jos poveikio maži
nimu, transporto priemonių CO2 rodiklių bei energinio
naudingumo gerinimu, alternatyvios transporto naudoto
jams skirtos infrastruktūros kūrimu, logistikos optimiza
vimu arba kelių saugumo didinimu;

siekiant skatinti rinkliavų sistemų sąveiką, dviem ar
daugiau valstybių narių reikėtų leisti bendradarbiauti
įvedant bendrą rinkliavų sistemą, jei laikomasi tam tikrų
sąlygų;

Komisija turėtų laiku nusiųsti Europos Parlamentui ir
Tarybai išsamų patirties, įgytos valstybėse narėse, kurios
taiko išorinių kaštų mokestį ir (arba) infrastruktūros
mokestį, vertinimą pagal šią direktyvą;

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.
1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio
fondo ir Sanglaudos fondo (1), nustatyta, kad nustatant
trūkstamą projekto, iš kurio gaunamos pajamos, finansa
vimą būtina atsižvelgti į pajamas, gaunamas iš mokesčių,
kuriuos tiesiogiai moka naudotojai. Vis dėlto į pajamas,
gaunamas iš išorinių kaštų mokesčio, apskaičiuojant
trūkstamą finansavimą neturėtų būti atsižvelgiama, nes
šios pajamos turėtų būti išleidžiamos projektams, kuriais
siekiama mažinti kelių transporto taršą jos susidarymo
šaltinyje, mažinti jos poveikį, gerinti transporto prie
monių CO2 rodiklius bei energinį naudingumą ir kurti
alternatyvią transporto naudotojams skirtą infrastruktūrą;

taikant alternatyvius mokslinius metodus, skirtus išorinių
kaštų mokesčiams apskaičiuoti, valstybėms narėms turėtų
būti suteikta galimybė atsižvelgti į išorinių kaštų piniginės
išraiškos verčių, nustatytų tyrime „Išorinių kaštų skaičia
vimo transporto sektoriuje vadovas“ (2), kuriame apžvel
giama naujausia išorinių kaštų skaičiavimo teorija ir prak
tika, apskaičiavimo metodus;

kalnuotose vietovėse, kaip nustatyta tyrime „Kalnuotos
vietovės Europoje: kalnuotų vietovių ES valstybėse narėse,
stojančiose valstybėse ir kitose Europos šalyse analizė“,
kurį atlikti 2004 m. užsakė Europos Komisija, turėtų

(1) OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
(2) http://ec.europa.eu/transport/costs/handbook/index_en.htm.
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būti leidžiama taikyti didesnius išorinių kaštų mokesčius
tiek, kiek objektyviais moksliniais duomenimis įrodoma,
kad oro tarša ir akustinė tarša kelia daugiau žalos tose
kalnuotose vietovėse dėl geografinių aplinkybių ir fizinių
reiškinių, pavyzdžiui, kelių nuolydžio, temperatūros
inversijos ir amfiteatro efekto slėniuose;

(38)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo
sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgalio
jimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos vals
tybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendi
nimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir
bendrieji principai (3);

(39)

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290
straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus dėl tam tikrų priedų patikslinimų.
Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų
lygiu;

(40)

pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisė
kūros (4) 34 punktą valstybės narės skatinamos dėl savo
ir Sąjungos interesų parengti lenteles, kurios kuo geriau
parodytų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę
teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti;

(41)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. skatinti išoriniais
kaštais pagrįstą skirtingą apmokestinimą kaip priemonę
siekti tvaraus transporto, valstybės narės negali deramai
pasiekti ir kadangi dėl tarpvalstybinio transporto aspekto
svarbos to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laiky
damasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto
subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones.
Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą
šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui
pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyva 1999/62/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiamas šis punktas:
(3) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(4) OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
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„ad) „greitkelis“ yra specialiai automobilių eismui supro
jektuotas ir nutiestas kelias, nenaudojamas šalia
esančiai nuosavybei aptarnauti, kuris:
i) išskyrus specialiose vietose ar laikinai, turi
nubrėžtas atskiras dviejų krypčių juostas,
atskirtas ne eismui skirta skiriamąja juosta
arba išimtiniais atvejais kokiu nors kitu būdu;
ii) tame pačiame lygyje nesikerta su kitu keliu,
geležinkeliu arba tramvajaus bėgiu, dviračių
taku ar pėsčiųjų taku; ir
iii) yra specialiai pažymėtas kaip greitkelis;“;
b) b ir ba punktai pakeičiami taip:
„b) „rinkliava“ yra nustatyto dydžio suma, mokama už
transporto priemonę pagal nuvažiuotą atstumą
naudojantis atitinkama infrastruktūra ir pagal trans
porto priemonės tipą, kurią sudaro infrastruktūros
mokestis ir (arba) išorinių kaštų mokestis;
ba) „infrastruktūros mokestis“ yra mokestis, renkamas
valstybėje narėje patirtoms infrastruktūros statybos,
priežiūros, eksploatavimo ir plėtros išlaidoms susi
grąžinti;“;
c) įterpiami šie punktai:
„bb) „išorinių kaštų mokestis“ yra mokestis, renkamas
valstybėje narėje patirtoms išlaidoms, susijusioms
su eismo oro tarša ir (arba) eismo akustine tarša,
susigrąžinti;
bc)

„eismo oro taršos kaštai“ yra kaštai dėl kietųjų
dalelių ir ozono prekursorių, pavyzdžiui, azoto
oksido ir lakių organinių junginių, išsiskiriančių
naudojant transporto priemonę, padarytos žalos;

bd) „eismo akustinės taršos kaštai“ yra kaštai dėl
triukšmo, kurį kelia transporto priemonės arba
kuris atsiranda transporto priemonėms riedant
kelio danga, padarytos žalos;
be)

bf)

„infrastruktūros mokesčio svertinis vidurkis“ yra
per atitinkamą laikotarpį iš infrastruktūros
mokesčio gautų pajamų bendra suma, padalinta
iš kilometrų, kuriuos transporto priemonė nuva
žiavo per tą laikotarpį apmokestintomis kelio
atkarpomis, skaičiaus;
„išorinių kaštų mokesčio svertinis vidurkis“ yra per
atitinkamą laikotarpį iš išorinių kaštų mokesčio
gautų pajamų bendra suma, padalinta iš kilometrų,
kuriuos transporto priemonė nuvažiavo per tą
laikotarpį apmokestintomis kelio atkarpomis, skai
čiaus;“;

d) d punktas pakeičiamas taip:
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„d) „transporto priemonė“ yra motorinė transporto prie
monė arba sekcijomis sujungiama transporto prie
monė, skirta naudoti arba naudojama kroviniams
keliais vežti, kurios pakrautos maksimalus leistinas
svoris yra daugiau kaip 3,5 tonos;“.
2. 7, 7a ir 7b straipsniai pakeičiami taip:
„7 straipsnis
1.
Nedarant poveikio 9 straipsnio 1a daliai, valstybės
narės gali palikti galioti arba nustatyti rinkliavas ir (arba)
naudotojo mokesčius transeuropiniame kelių tinkle arba
tam tikrose to tinklo atkarpose ir kitose papildomose
savo greitkelių tinklo atkarpose, kurios nėra transeuropinio
kelių tinklo dalis, jeigu laikomasi šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5
dalyse bei 7a–7k straipsniuose nustatytų sąlygų. Tai nedaro
poveikio valstybių narių teisei laikantis Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo taikyti rinkliavas ir (arba) naudo
tojo mokesčius kituose keliuose, jeigu taikant rinkliavas ir
(arba) naudotojo mokesčius tokiuose kituose keliuose nedi
skriminuojami tarptautinio eismo dalyviai ir neiškreipiama
operatorių konkurencija.
2.
Valstybės narės jokios kategorijos transporto prie
monei už naudojimąsi ta pačia kelio atkarpa netaiko
kartu ir rinkliavų, ir naudotojo mokesčių. Vis dėlto savo
tinkle naudotojo mokestį imanti valstybė narė taip pat
gali imti rinkliavas už naudojimąsi tiltais, tuneliais ir
kalnų pervažomis.
3.
Renkant rinkliavas ir naudotojo mokesčius negali būti
tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojama dėl vežėjo pilie
tybės, vežėjo įsisteigimo ar transporto priemonės registra
cijos valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, kelionės marš
ruto pradžios ar paskirties vietos.
4.
Valstybės narės gali numatyti mažesnes rinkliavas ar
naudotojo mokesčius arba atleisti nuo pareigos mokėti
rinkliavas ar naudotojo mokesčius už transporto prie
mones, kurioms netaikomas reikalavimas įdiegti ir naudoti
tachografus, kaip numatyta 1985 m. gruodžio 20 d.
Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto
priemonėse naudojamų tachografų (*), ir šios direktyvos 6
straipsnio 2 dalies a ir b punktuose numatytais atvejais bei
nustatytomis sąlygomis.
5.
Valstybė narė gali nuspręsti taikyti rinkliavas ir (arba)
naudotojo mokesčius tik transporto priemonėms, kurių
maksimalus leistinas pakrautos transporto priemonės svoris
yra ne mažesnis kaip 12 tonų, jei ji mano, kad jų taikymas
transporto priemonėms, kurių svoris yra mažesnis kaip 12
tonų, be kita ko:
a) darytų didelį neigiamą poveikį laisvam eismo srautui,
aplinkai, triukšmo lygiui, grūstims ar sveikatai, arba
kelių eismo saugai, atsirandantiems dėl eismo nukrei
pimo;
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b) sudarytų administracinių išlaidų, viršijančių 30 % papil
domų pajamų, kurios būtų gautos rinkliavas ir (arba)
naudotojo mokesčius taikant transporto priemonėms,
kurių svoris yra mažesnis kaip 12 tonų.
Valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti rinkliavas ir
(arba) naudotojo mokesčius tik toms transporto priemo
nėms, kurių maksimalus leistinas pakrautos transporto prie
monės svoris yra ne mažesnis kaip 12 tonų, apie savo
sprendimą ir jo motyvus praneša Komisijai.
7a straipsnis
1.
Naudotojo mokesčiai turi būti proporcingi naudoji
mosi infrastruktūra trukmei, neviršijant II priede nustatytų
verčių ir galioja dienai, savaitei, mėnesiui ar metams.
Mėnesio tarifas turi būti ne didesnis kaip 10 % metų tarifo,
savaitės tarifas turi būti ne didesnis kaip 5 % metų tarifo, o
dienos tarifas turi būti ne didesnis kaip 2 % metų tarifo.
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3.
Išorinių kaštų mokestis, siejamas su eismo oro taršos
kaštais, netaikomas griežčiausius EURO emisijos standartus
atitinkančioms transporto priemonėms ne ilgiau kaip ketve
rius metus nuo taisyklėse, kuriomis tie standartai buvo
įdiegti, nustatytų taikymo pradžios datų.

4.
Išorinių kaštų mokesčio sumą nustato atitinkama
valstybė narė. Jei valstybė narė paveda tai atlikti tam tikrai
institucijai, ši institucija turi būti teisiškai ir finansiškai
nepriklausoma nuo organizacijos, kuriai pavesta adminis
truoti ar rinkti visą mokestį ar jo dalį.

7d straipsnis
Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo ateities griežtesnių
EURO emisijos standartų patvirtinimo Europos Parlamentas
ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,
nustato atitinkamus IIIb priede pateikiamus maksimalius
dydžius.

Valstybė narė joje registruotoms transporto priemonėms
gali taikyti tik metinius mokesčio tarifus.
7e straipsnis
2.
Valstybės narės už visų kategorijų transporto prie
mones nustato tokio dydžio naudotojo mokesčius (įskaitant
administracines išlaidas), kurie neviršija II priede nustatytų
maksimalių tarifų.

1.
Valstybės narės apskaičiuoja infrastruktūros mokesčio
maksimalų dydį naudodamos III priede nustatytais pagrin
diniais apskaičiavimo principais pagrįstą metodiką.

7b straipsnis

2.
Koncesijos rinkliavų atveju infrastruktūros mokesčio
maksimalus dydis turi atitikti dydį, kuris būtų apskaičiuotas
naudojant III priede nustatytais pagrindiniais apskaičiavimo
principais grindžiamą metodiką, arba būti už jį mažesnis.
Tokios atitikties vertinimas atliekamas remiantis pakan
kamai ilgu ataskaitiniu laikotarpiu, atitinkančiu koncesijos
sutarties pobūdį.

1.
Infrastruktūros mokestis grindžiamas infrastruktūros
kaštų susigrąžinimo principu. Infrastruktūros mokesčio
svertinis vidurkis siejamas su atitinkamo infrastruktūros
tinklo statybos, eksploatavimo, priežiūros ir plėtros kaštais.
Į svertinį vidutinį infrastruktūros mokestį taip pat gali būti
įskaičiuota kapitalo grąža ir (arba) rinkos sąlygomis grin
džiama pelno marža.
2.
Įskaičiuojami kaštai turi būti susiję su tinklu arba
tinklo dalimi, už kurį (kurią) imami infrastruktūros mokes
čiai, ir su transporto priemonėmis, kurioms jie taikomi.
Valstybės narės gali nuspręsti susigrąžinti tik tam tikrą šių
kaštų procentinę dalį.
7c straipsnis
1.
Išorinių kaštų mokestis gali būti susietas su eismo oro
taršos kaštais. Kelio atkarpose, esančiose teritorijose, kuriose
gyventojai patiria kelių eismo akustinę taršą, į taikomą
išorinių kaštų mokestį gali būti įtraukti eismo akustinės
taršos kaštai.
Išorinių kaštų mokestis skiriasi ir nustatomas laikantis būti
niausių reikalavimų ir metodų, nurodytų IIIa priede, ir turi
atitikti IIIb priede nustatytus maksimalius dydžius.
2.
Įskaičiuojami kaštai turi būti susiję su tinklu arba
tinklo dalimi, už kurį (kurią) imami išorinių kaštų mokes
čiai, ir su transporto priemonėmis, kurioms jie taikomi.
Valstybės narės gali nuspręsti susigrąžinti tik tam tikrą tų
kaštų procentinę dalį.

3.
Iki 2008 m. birželio 10 d. jau nustatytai rinkliavų
tvarkai ar rinkliavų tvarkai, dėl kurios iki 2008 m. birželio
10 d. viešųjų pirkimų konkurso tvarka gautos paraiškos ar
atsakymai į kvietimus dalyvauti derybose pagal derybų
procedūrą, 1 ir 2 dalyse nustatytos pareigos netaikomos,
kol ta tvarka lieka galioti ir nėra iš esmės keičiama.

7f straipsnis
1.
Išimtiniais atvejais, susijusiais su kalnuotų regionų in
frastruktūra, konkrečiose kelio atkarpose, kuriose susidaro
didelės grūstys arba kuriomis važiuodamos transporto prie
monės daro didelę žalą aplinkai, informavus Komisiją, in
frastruktūros mokestį galima padidinti, jeigu:

a) padidinus mokestį gautos papildomos pajamos investuo
jamos į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimo Nr. 661/2010/ES dėl Sąjungos
transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (**) III
priede išvardytus Europos intereso prioritetinius statybų
projektus, kurie tiesiogiai padėtų mažinti grūstis arba
žalą aplinkai ir kurie būtų tame pačiame koridoriuje
kaip kelio atkarpa, kuriai taikomas padidintas mokestis;
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b) mokesčio padidinimas neviršija 15 % infrastruktūros
mokesčio svertinio vidurkio, apskaičiuoto pagal 7b
straipsnio 1 dalį ir 7e straipsnį, išskyrus atvejus, kai
gautos pajamos investuojamos į Europos intereso priori
tetinių projektų, susijusių su kalnuotų regionų infra
struktūra, tarpvalstybines atkarpas; tokiu atveju
mokesčio padidinimas negali viršyti 25 %;

to paties mokesčio, kuris renkamas už griežčiausius
emisijos standartus atitinkančias lygiavertes transporto prie
mones. Jau esamoms koncesijos sutartims šis reikalavimas
netaikomas iki jų pratęsimo.

c) padidinus mokestį, komerciniam transportui nesuda
romos diskriminacinės sąlygos, palyginti su kitais kelių
naudotojais;

i) reikalavimo taikymas rimtai pakenktų jos teritorijoje
taikomų rinkliavų sistemų nuoseklumui;

d) tikslios vietos, kuriai bus taikomas padidintas mokestis,
apibūdinimas ir sprendimo finansuoti a punkte nuro
dytus prioritetinius statybos projektus įrodymai patei
kiami Komisijai iki mokesčio padidinimo; ir
e) laikotarpis, kuriuo bus taikomas padidintas mokestis,
nustatomas ir apribojamas iš anksto ir, atsižvelgiant į
planuojamas gauti pajamas, jis atitinka projektų, kurie
bendrai finansuojami iš mokesčio padidinimo pajamų,
finansinius planus ir ekonominės naudos analizę.
Pirma pastraipa taikoma naujiems tarpvalstybiniams projek
tams, pritarus visoms tame projekte dalyvaujančioms vals
tybėms narėms.
2.
Mokesčio padidinimas gali būti taikomas pagal 7g
straipsnį skirtingam infrastruktūros mokesčiui.
3.
Gavusi iš valstybės narės, ketinančios padidinti
mokestį, reikiamą informaciją, Komisija pateikia ją 9c
straipsnyje nurodyto komiteto nariams. Jei Komisija
mano, kad planuojamas mokesčio padidinimas neatitinka
1 dalyje nustatytų sąlygų arba kad planuojamas mokesčio
padidinimas padarys didelį neigiamą poveikį periferinių
regionų ekonominiam vystymuisi, ji gali atmesti arba
prašyti pakeisti atitinkamos valstybės narės pateiktus apmo
kestinimo planus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis
9c straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.
4.
Kelio atkarpose, atitinkančiose 1 dalyje nustatytus
mokesčio padidinimo kriterijus, valstybės narės gali taikyti
išorinių kaštų mokestį tik tuo atveju, jeigu taikomas
mokesčio padidinimas.
5.
Mokesčio padidinimo suma išskaičiuojama iš išorinių
kaštų mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal 7c straipsnį,
išskyrus EURO emisijos 0, I ir II klasių transporto prie
mones nuo 2011 m. spalio 15 d. ir III klasės transporto
priemones nuo 2015 m. Visos šios pajamos, gautos tuo
pačiu metu taikant mokesčio padidinimą ir išorinių kaštų
mokesčius, investuojamos į Sprendimo Nr. 661/2010/ES III
priede išvardytus Europos intereso prioritetinius statybų
projektus.
7g straipsnis
1.
Valstybės narės taiko skirtingą infrastruktūros mokestį
pagal transporto priemonės EURO emisijos klasę taip, kad
joks infrastruktūros mokestis daugiau kaip 100 % neviršytų

Vis dėlto valstybė narė gali nukrypti nuo reikalavimo taikyti
skirtingą infrastruktūros mokestį, jeigu:

ii) tokio skirtumo nebūtų įmanoma techniškai taikyti
atitinkamoje rinkliavų sistemoje;
iii) taikant šį reikalavimą būtų nukreiptas labiausiai taršių
transporto priemonių eismas, ir tai darytų neigiamą
poveikį kelių eismo saugumui ir visuomenės sveikatai;
arba
iv) į rinkliavą yra įskaičiuotas išorinių kaštų mokestis.
Apie visas tokias nukrypti leidžiančias nuostatas arba
mokesčio netaikymą pranešama Komisijai.
2.
Kai patikrinimo metu vairuotojas arba, atitinkamais
atvejais, vežėjas negali pateikti transporto priemonės doku
mentų, reikalingų transporto priemonės EURO emisijos
klasei nustatyti, valstybės narės gali taikyti didžiausio tarifo
rinkliavas.
3.
Infrastruktūros mokestis taip pat gali skirtis siekiant
sumažinti grūstis, kuo labiau sumažinti žalą infrastruktūrai
ir optimizuoti naudojimąsi atitinkama infrastruktūra arba
remti kelių eismo saugumą, jeigu:
a) skirtumas yra skaidrus, skelbiamas viešai ir taikomas
vienodomis sąlygomis visiems naudotojams;
b) skirstoma pagal paros metą, dienos tipą arba metų laiką;
c) joks infrastruktūros mokestis daugiau kaip 175 % nevir
šija maksimalaus infrastruktūros mokesčio svertinio
vidurkio, nurodyto 7b straipsnyje;
d) piko metas, per kurį, siekiant sumažinti transporto
grūstis, taikomi aukštesni infrastruktūros mokesčiai,
neviršija penkių valandų per dieną;
e) diferencijavimas nustatomas ir taikomas skaidriai ir taip,
kad nebūtų daroma įtakos pajamoms, kelio atkarpoje,
kurioje yra grūsčių, imant mažesnes rinkliavas iš vežėjų,
kurie keliauja ne piko metu, ir didesnes rinkliavas iš
vežėjų, kurie keliauja ta pačia kelio atkarpa piko valan
domis; ir
f) valstybė narė, pageidaujanti pradėti taikyti tokį diferen
cijavimą arba pakeisti taikomą diferencijavimą, praneša
apie tai Komisijai ir pateikia jai informaciją, užtikri
nančią, kad laikomasi nustatytų sąlygų. Komisija, remda
masi gauta informacija, paskelbia viešai ir nuolat atnau
jina sąrašą, kuriame nurodomi laikotarpiai, per kuriuos
taikomas diferencijavimas, ir atitinkami tarifai.
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4.
1 ir 3 dalyse nurodyti skirtumai nėra skirti papildo
moms pajamoms iš rinkliavų gauti. Neplanuotas pajamų
padidėjimas kompensuojamas pakeičiant skirtumo struktūrą
– tai būtina padaryti per dvejus metus nuo ataskaitinių
metų, kuriais buvo gauta papildomų pajamų, pabaigos.
7h straipsnis
1.
Likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki naujos
infrastruktūros mokesčiams padengti skirtos rinkliavų
tvarkos įgyvendinimo, valstybės narės Komisijai pateikia:
a) dėl rinkliavų tvarkos (išskyrus su koncesijos rinkliavomis
susijusią tvarką):
— vienetų vertes ir kitus parametrus, naudojamus
apskaičiuojant
įvairius
infrastruktūros
kaštų
elementus, ir
— aiškią informaciją apie transporto priemones,
kurioms taikoma rinkliavų tvarka, apie tinklo ar
tinklo dalies geografinę aprėptį, kuria naudojamasi
apskaičiuojant visus kaštus, ir apie kaštų, kuriuos
siekiama susigrąžinti, procentinę dalį;
b) dėl rinkliavų tvarkos, susijusios su koncesijos rinklia
vomis:
— koncesijos sutartis ar svarbius tokių sutarčių pakei
timus,
— bazinį scenarijų, kuriuo koncesijos teikėjas rėmėsi
pranešdamas apie koncesiją, kaip nurodyta
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos deri
nimo (***) VII B priede; į šį bazinį scenarijų turėtų
būti įtraukti koncesijos metu numatomi kaštai,
apibrėžti 7b straipsnio 1 dalyje, pagal transporto
priemonių tipus suskirstytas prognozuojamas
eismas, numatomi rinkliavų dydžiai ir tinklo, kuriam
taikoma koncesijos sutartis, geografinė aprėptis.
2.
Gavusi visą būtiną informaciją pagal 1 dalį, Komisija
per šešis mėnesius pateikia nuomonę, ar įvykdytos 7e
straipsnyje nustatytos pareigos. Komisijos nuomonės prane
šamos 9c straipsnyje nurodytam komitetui.
3.
Iki naujos išorinių kaštų mokesčiams padengti skirtos
rinkliavų tvarkos įgyvendinimo valstybės narės Komisijai
pateikia:
a) tikslią geografinę informaciją apie kelio atkarpas, kuriose
bus apmokestinama išorinių kaštų mokesčiu, ir trans
porto priemonių klasės, kelių tipo ir tikslių laikotarpių,
nuo kurių priklausys išorinių kaštų mokesčio dydis,
aprašymą;
b) informaciją apie numatytą išorinių kaštų mokesčio sver
tinį vidurkį ir numatytas bendras pajamas;

2011 10 14

c) atitinkamais atvejais – institucijos, kuriai pagal 7c
straipsnio 4 dalį pavesta nustatyti mokesčio dydį, pava
dinimą ir jos atstovo vardą bei pavardę;
d) parametrus, duomenis ir informaciją, kurių reikia
siekiant parodyti, kaip bus taikomas IIIa priede nusta
tytas apskaičiavimo metodas.
4.
Komisija priima sprendimą dėl 7b, 7c, 7j straips
niuose arba 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų pareigų
vykdymo ne vėliau kaip:
a) praėjus šešiems mėnesiams po to, kai buvo pateikti 3
dalyje nurodyti dokumentai; arba
b) kai taikoma, praėjus dar trims mėnesiams po to, kai
Komisijos prašymu buvo gauta papildoma informacija
pagal 3 dalį.
Atitinkama valstybė narė patikslina siūlomą išorinių kaštų
mokestį, kad jis atitiktų sprendimą. Su Komisijos sprendimu
supažindinamas 9c straipsnyje nurodytas komitetas,
Europos Parlamentas ir Taryba.
7i straipsnis
1.
Valstybės narės jokiam naudotojui nenumato
nuolaidų ar sumažinimų, susijusių su į rinkliavą įeinančia
išorinių kaštų mokesčio dalimi.
2.
Valstybės narės gali numatyti infrastruktūros
mokesčio nuolaidas ar sumažinimus, jeigu:
a) jas taikant susidariusi apmokestinimo struktūra yra
proporcinga, viešai skelbiama, prieinama naudotojams
vienodomis sąlygomis, ir dėl jos kitiems naudotojams
neturi kilti papildomų kaštų mokant didesnes rinkliavas;
ir
b) dėl tokių nuolaidų ar sumažinimų iš tikrųjų sumažėja
administravimo kaštai; ir
c) nuolaidos ar sumažinimai neviršija 13 % infrastruktūros
mokesčio už lygiavertes transporto priemones, kurioms
nuolaida ar sumažinimas netaikomi.
3.
Išimtiniais atvejais, visų pirma kai įgyvendinami speci
finiai ypač svarbūs Europos intereso projektai, išvardyti
Sprendimo Nr. 661/2010/ES III priede, 7g straipsnio 3
dalies b punkte ir 7g straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąly
gomis rinkliavų tarifus galima atskirti kitais būdais, siekiant
užtikrinti tokių projektų komercinį perspektyvumą, kai jie
tiesiogiai konkuruoja su kitų rūšių transporto priemonių
transportu. Dėl to susidariusi apmokestinimo struktūra
turi būti linijinė, proporcinga, viešai skelbiama, prieinama
visiems naudotojams vienodomis sąlygomis, ir dėl jos
kitiems naudotojams neturi kilti papildomų kaštų mokant
didesnes rinkliavas. Prieš įgyvendinant atitinkamą apmokes
tinimo struktūrą Komisija patikrina, ar tos sąlygos įvyk
dytos.
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7j straipsnis
1.
Rinkliavos ir naudotojo mokesčiai taikomi ir renkami,
o jų mokėjimas stebimas taip, kad būtų kuo mažiau truk
doma laisvam eismo judėjimui ir dėl jų nereikėtų priva
lomos kontrolės ar patikrinimų prie Sąjungos vidaus
sienų. Dėl to valstybės narės bendradarbiauja, nustatant
būdus, kaip sudaryti vežėjams sąlygas mokėti rinkliavas ir
naudotojo mokesčius visą parą bent pagrindinėse prekybos
vietose atsiskaitant įprastais mokėjimo būdais tiek tose vals
tybėse narėse, kuriose šie mokesčiai yra imami, tiek už jų
ribų. Rinkliavų ir naudotojo mokesčių mokėjimo vietose
valstybės narės užtikrina tinkamas priemones, kad būtų
laikomasi įprastų kelių eismo saugos standartų.
2.
Dėl rinkliavų ir naudotojo mokesčių rinkimo tvarkos
naudotojai, kurie naudojasi kelių tinklu nereguliariai, neturi
nepagrįstai atsidurti nei finansiniu, nei kitu požiūriu nepa
lankioje padėtyje. Visų pirma, kai valstybė narė renka
rinkliavas arba naudotojo mokesčius taikydama tik tokią
sistemą, pagal kurią reikia naudotis transporto priemonėse
įrengtais prietaisais, ta valstybė narė užtikrina, kad tinkamus
transporto priemonėse įrengtus prietaisus, atitinkančius
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos
sistemų sąveikumo Bendrijoje (****) reikalavimus, visi
naudotojai galėtų gauti pagrįstomis administracinėmis bei
ekonominėmis sąlygomis.
3.
Jeigu valstybė narė už transporto priemonę ima
rinkliavą, bendra rinkliavos suma, infrastruktūros mokesčio
suma ir (arba) išorinių kaštų mokesčių suma nurodoma
vežėjui pateikiamame kvite, jeigu tik įmanoma, elektroni
nėmis priemonėmis.
4.
Kai tai ekonomiškai įmanoma, valstybės narės išorinių
kaštų mokestį taiko ir renka naudodamos Direktyvos
2004/52/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkančią
elektroninę sistemą. Komisija skatina valstybių narių bend
radarbiavimą, kuris gali būti būtinas siekiant užtikrinti elek
troninių rinkliavų surinkimo sistemų sąveikumą Europos
lygiu.

sistemą. Tokiu atveju tos valstybės narės užtikrina, kad
Komisija būtų informuojama apie tokį bendradarbiavimą
ir tolesnį sistemos veikimą bei galimus jos pakeitimus.
2.
Bendrai rinkliavų sistemai taikomos 7–7k straips
niuose nustatytos sąlygos. Kitos valstybės narės gali prisi
jungti prie bendros sistemos.“
4. 9 straipsnio 1a ir 2 dalys pakeičiamos taip:
„1a.
Šia direktyva valstybėms narėms nedraudžiama
nediskriminuojant taikyti reguliavimo mokesčių, kurie
specialiai nustatyti siekiant sumažinti eismo grūstis arba
poveikį aplinkai (įskaitant blogą oro kokybę) visuose miestų
teritorijose esančiuose keliuose, įskaitant transeuropinio
tinklo kelius, kertančius miestų teritorijas.
2.
Valstybės narės nustato, kaip naudojamos pajamos,
gautos įgyvendinant šią direktyvą. Siekiant išplėtoti visą
transporto tinklą, iš infrastruktūros ir išorinių kaštų
mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų vertės finansinis
atitikmuo turėtų būti naudojami transporto sektoriaus reik
mėms ir visai transporto sistemai optimizuoti. Visų pirma,
iš išorinių kaštų mokesčių gautos pajamos arba šių pajamų
vertės finansinis atitikmuo turėtų būti naudojami siekiant
didinti transporto tvarumą, įskaitant vieną ar daugiau iš
toliau išvardytų:
a) palankesnių sąlygų veiksmingai kainodarai sudarymą;
b) kelių transporto taršos mažinimą jos susidarymo šalti
nyje;
c) kelių transporto taršos poveikio mažinimą jos susida
rymo šaltinyje;
d) transporto priemonių CO2 rodiklių ir energinio naudin
gumo gerinimą;
e) alternatyvios transporto naudotojams skirtos infrastruk
tūros kūrimą ir (arba) esamų pajėgumų didinimą;

7k straipsnis
Nedarant poveikio Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
107 ir 108 straipsniams, šia direktyva nedaromas poveikis
valstybių narių, kurios įveda rinkliavų ir (arba) infrastruktū
ros naudotojo mokesčių sistemą, teisei numatyti atitinkamą
tų mokesčių kompensaciją.
___________
(*) OL L 370,
(**) OL L 204,
(***) OL L 134,
(****) OL L 166,
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f) paramą transeuropiniam transporto tinklui;
g) logistikos optimizavimą;
h) kelių saugumo didinimą; ir

1985
2010
2004
2004

12 31, p. 8.
8 5, p. 1.
4 30, p. 114.
4 30, p. 124.“

3. Po 8a straipsnio pridedamas toks straipsnis:
„8b straipsnis
1.
Dvi ar daugiau valstybių narių gali bendradarbiauti
įvesdamos bendrą jų abiejų teritorijose taikytinų rinkliavų

e) saugių automobilių stovėjimo aikštelių užtikrinimą.
Laikoma, kad valstybės narės taiko šią dalį, jei jos yra
nustačiusios ir įgyvendina fiskalinės ir finansinės paramos
politiką, kuria subalansuojama parama transeuropiniam
tinklui ir kurios vertė atitinka bent 15 % pajamų, gautų iš
infrastruktūros ir išorinių kaštų mokesčių kiekvienoje vals
tybėje narėje.“
5. 9b ir 9c straipsniai pakeičiami taip:
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„9b straipsnis
Komisija sudaro palankesnes sąlygas valstybių narių
dialogui ir keitimuisi technine patirtimi, kiek tai susiję su
šios direktyvos, ypač jos priedų, įgyvendinimu.
9c straipsnis
1.
Komisijai padeda komitetas. Šis komitetas – komi
tetas, kaip apibrėžta 2011 m. vasario 16 d. Europos Parla
mento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011, kuriuo
nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudoji
mosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų
taisyklės ir bendrieji principai (*).
2.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento
(ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.
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tojo akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos,
jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komi
sijai, kad nepareikš prieštaravimų.

3.
Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieš
taravimų dėl deleguotojo akto, šis aktas neįsigalioja. Prieš
taravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl
deleguotojo akto priežastis.

9d straipsnis
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį
Komisija priima deleguotuosius aktus dėl:

___________
(*) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.“

— 0 priedo patikslinimo, suderinant jį su Sąjungos acquis,
— IIIa priedo 4.1 ir 4.2 skirsniuose pateiktų formulių
patikslinimo, suderinant su mokslo ir technikos
pažanga.
Šiame straipsnyje nurodytiems deleguotiesiems aktams
taikomos 9e, 9f ir 9g straipsniuose išdėstytos procedūros.

6. 10 straipsnio 1 dalyje žodžiai „Europos Bendrijų“ pakei
čiami žodžiais „Europos Sąjungos“.

7. Po 10 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

9e straipsnis
1.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 9d straipsnyje
nurodytus deleguotuosius aktus neribotam laikotarpiui.
2.
Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo
pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
3.
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai
suteikiami laikantis 9f ir 9g straipsniuose nustatytų sąlygų.
9f straipsnis
1.
Europos Parlamentas arba Taryba gali atšaukti 9d
straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.
2.
Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų,
ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą
instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio
sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo
priežastis.
3.
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas
tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas; jis įsiga
lioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Spren
dimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų
galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidi
nyje.
9g straipsnis
1.
Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieš
taravimus dėl deleguotojo akto per du mėnesius nuo prane
šimo dienos.
Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis
pratęsiamas dviem mėnesiais.
2.
Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parla
mentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguo

„10a straipsnis
1.
Siekiant atsižvelgti į ES mastu suderinto vartotojų
kainų indekso, neįskaitant energijos ir neperdirbto maisto
produktų (kurį skelbia Komisija (Eurostatas), pakeitimus, II
priede eurais nurodytos sumos ir IIIb priedo 1 ir 2 lentelėse
centais nurodytos sumos peržiūrimos kas dvejus metus,
pradedant 2013 m. sausio 1 d.

Sumos patikslinamos automatiškai, padidinus bazinę sumą
eurais arba centais tame indekse nurodytu procentiniu
pokyčio dydžiu. Gautos sumos suapvalinamos iki euro II
priedo atveju, iki cento dešimtosios dalies IIIb priedo 1
lentelės atveju ir iki cento šimtosios dalies IIIb priedo 2
lentelės atveju.

2.
Komisija 1 dalyje nurodytas patikslintas sumas
paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tos patiks
lintos sumos įsigalioja pirmą mėnesio po paskelbimo
dieną.“

8. 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis
1.
Išorinių kaštų mokestį ir (arba) infrastruktūros
mokestį taikančios valstybės narės ne vėliau kaip
2014 m. spalio 16 d., o vėliau – kas ketverius metus
parengia jų teritorijoje taikomų rinkliavų, įskaitant konce
sijos rinkliavas, ataskaitą ir perduoda ją Komisijai, kuri su ja
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supažindina kitas valstybes nares. Toje ataskaitoje galima
nepateikti informacijos apie kelių rinkliavų tvarką, kuri
jau buvo nustatyta iki 2008 m. birželio 10 d. ir pagal
kurią netaikomi išorinių kaštų mokesčiai, jeigu ta tvarka
tebegalioja ir nėra iš esmės pakeista. Toje ataskaitoje patei
kiama informacija apie:
a) išorinių kaštų mokesčio svertinį vidurkį ir konkrečias
sumas, renkamas už kiekvieną transporto priemonės
klasės, kelio tipo ir laikotarpio derinį;
b) skirtingus infrastruktūros mokesčius pagal transporto
priemonės tipą ir laiką;
c) infrastruktūros kaštų mokesčio svertinį vidurkį ir visas iš
infrastruktūros mokesčio gautas pajamas;
d) iš išorinių kaštų mokesčio gautas visas pajamas; ir
e) veiksmus, kurių buvo imtasi pagal 9 straipsnio 2 dalį.
2.
Komisija, padedama 9c straipsnyje nurodyto komi
teto, ne vėliau kaip 2015 m. spalio 16 d. pateikia Europos
Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ir jos
poveikio ataskaitą, visų pirma dėl nuostatų, reglamentuo
jančių kaštų, susijusių su eismo tarša, susigrąžinimą ir trans
porto priemonių, sveriančių daugiau kaip 3,5 tonos, bet
mažiau kaip 12 tonų, įtraukimą, efektyvumo. Remiantis
nuolatine stebėsena, ataskaitoje taip pat be kita ko anali
zuojama ir vertinama:
a) priemonių, kurios šioje direktyvoje numatytos siekiant
mažinti kelių transporto neigiamą poveikį, veiksmin
gumas, taip pat visų pirma atsižvelgiant į poveikį
geografiškai izoliuotoms ir periferinėms valstybėms
narėms;
b) šios direktyvos įgyvendinimo poveikis tiesioginiams
naudotojams siekiant kuo palankesnių aplinkai ir veiks
mingų transporto sprendimų ir įtraukiama informacija
apie atstumu grindžiamų mokesčių nustatymą;
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Ataskaitoje taip pat įvertinamas elektroninių sistemų, skirtų
infrastruktūros ir išorinių kaštų mokesčių taikymui ir
rinkimui, naudojimas ir jų sąveikos laipsnis pagal Direktyvą
2004/52/EB.
3.
Prie ataskaitos, prireikus, pridedamas pasiūlymas
Europos Parlamentui ir Tarybai dėl tolesnio direktyvos
persvarstymo.
4.
Komisija ne vėliau kaip 2012 m. spalio 16 d. pateikia
atskaitą, kurioje pateikiama kitų priemonių, kaip antai regu
liavimo politika, kurių imtasi siekiant internalizuoti arba
sumažinti išorinius kaštus, susijusius su aplinka, triukšmu
ir sveikata, visoms transporto rūšims, įskaitant teisinį
pagrindą ir naudojamus maksimalius dydžius, santrauka.
Siekiant užtikrinti sąžiningą įvairių rūšių transporto konku
renciją, tuo pačiu metu visų rūšių transportui palaipsniui
pradedant taikyti išorinių kaštų mokestį, Komisija pateikia
priemonių, kurių vis dar reikia imtis siekiant įtraukti kitas
transporto rūšis ar transporto priemones ir (arba) išorinių
kaštų elementus, į kuriuos dar neatsižvelgta, taikymo tvar
karaštį, atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos
direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos
produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (*),
persvarstymo pažangą.
___________
(*) OL L 283, 2003 10 31, p. 51.“
9. III priedas iš dalies keičiamas taip:
a) pirma pastraipa pakeičiama taip:
„Šiame priede, atsižvelgiant į 7b straipsnio 1 dalį, nusta
tomi pagrindiniai infrastruktūros mokesčio svertinio
vidurkio apskaičiavimo principai. Įpareigojimas susieti
infrastruktūros mokesčius su kaštais nedaro poveikio
valstybių narių laisvei nuspręsti pagal 7b straipsnio 2
dalį nesusigrąžinti visų šių kaštų iš pajamų, gautų iš
infrastruktūros mokesčių, arba laisvės pagal 7f straipsnį
nustatyti konkrečių infrastruktūros mokesčių sumas,
nelygias vidurkiui.“;
b) antroje pastraipoje žodis „Bendrijos“ pakeičiamas žodžiu
„Sąjungos“;
c) 1 punkto antroje įtraukoje žodžiai „7a straipsnio 1 dalį“
pakeičiami žodžiais „7b straipsnio 2 dalį“.

c) 7g straipsnyje nurodyto skirtingų infrastruktūros
mokesčių įgyvendinimas ir poveikis vietinės oro taršos
bei grūsčių mažinimui. Ataskaitoje taip pat vertinama, ar
maksimalus skirtumas ir piko metas, nurodyti 7g
straipsnyje, yra pakankami siekiant užtikrinti tinkamą
diferencijavimo priemonės veikimą;

10. Po III priedo įterpiamas šios direktyvos priede išdėstytas
tekstas.

d) mokslo pažanga transporto išorinių kaštų apskaičia
vimo, siekiant juos internalizuoti, srityje; ir

1.
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti
teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau
kaip nuo 2013 m. spalio 16 d. Jos nedelsdamos pateikia Komi
sijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

e) pažanga siekiant taikyti mokesčius kelių naudotojams ir
būdai, kuriais palaipsniui derinamos komercinėms trans
porto priemonėms taikomos apmokestinimo sistemos.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2 straipsnis
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Pareiga perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę ir ją įgyvendinti
valstybėms narėms netaikoma, kol nei rinkliavos, nei naudotojo
mokesčiai jų teritorijoje nėra įvesti.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. rugsėjo 27 d.

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

J. BUZEK

M. DOWGIELEWICZ

LT
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PRIEDAS
„IIIa PRIEDAS
BŪTINIAUSI IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO TAIKYMO REIKALAVIMAI
Šiame priede nustatomi būtiniausi reikalavimai, kurių turi būti laikomasi taikant išorinių kaštų mokestį ir apskaičiuojant
maksimalų išorinių kaštų mokesčio svertinį vidurkį.
1.

Atitinkamos kelių tinklo dalys
Valstybė narė tiksliai nurodo jos kelių tinklo dalį arba dalis, kurioje (kuriose) taikomas išorinių kaštų mokestis.
Kai valstybė narė nusprendžia taikyti išorinių kaštų mokestį tik vienoje kelių tinklo, kuriam taikoma ši direktyva,
dalyje arba keliose dalyse, ta dalis arba dalys pasirenkama (-os) atlikus įvertinimą, kurio metu nustatyta, kad:
— transporto priemonių naudojimas keliuose, kur taikomas išorinių kaštų mokestis, sukelia didesnę žalą aplinkai nei
vidutiniškai kitose kelių tinklo, kuriam taikoma ši direktyva, dalyse, kuriose netaikomas išorinių kaštų mokestis,
arba
— išorinių kaštų mokesčio įvedimas kitose kelių tinklo, kuriam taikoma ši direktyva, dalyse galėtų turėti neigiamą
poveikį aplinkai ar kelių saugai, arba išorinių kaštų mokesčio taikymas ir surinkimas jose sukeltų neproporcingai
dideles išlaidas.

2.

Transporto priemonės, keliai ir laikotarpiai
Valstybė narė informuoja Komisiją apie transporto priemonių klasifikaciją, pagal kurią skirstomos rinkliavos. Ji taip
pat informuoja Komisiją apie tai, kur yra keliai, kuriems taikomi didesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau – priemies
tiniai keliai (įskaitant greitkelius)), ir kur yra keliai, kuriems taikomi mažesni išorinių kaštų mokesčiai (toliau –
tarpmiestiniai keliai (įskaitant greitkelius)).
Atitinkamais atvejais ji taip pat informuoja Komisiją apie tikslius laikotarpius, atitinkančius nakties metą, kuriais gali
būti taikomas didesnis išorinių triukšmo kaštų mokestis, siekiant atsižvelgti į didesnį triukšmą.
Kelių – priemiestinių kelių (įskaitant greitkelius) ir tarpmiestinių kelių (įskaitant greitkelius) – klasifikacija bei laiko
tarpių apibrėžimas grindžiami objektyviais kriterijais, susijusiais su tuo, kiek keliai ir jų apylinkės yra veikiamos
taršos, kaip antai gyventojų tankumas, ir metinis didžiausios taršos, išmatuotos pagal šią direktyvą, laikotarpių
skaičius. Naudoti kriterijai nurodomi pranešime.

3.

Mokesčio suma
Valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija kiekvienai transporto priemonės klasei, kelio tipui ir
laikotarpiui nustato vieną konkrečią sumą. Taip nustatyta apmokestinimo struktūra, įskaitant kiekvieno nakties
laikotarpio pradžią ir pabaigą, kai išorinių kaštų mokestis apima akustinės taršos kaštus, turi būti skaidri, viešai
skelbiama ir vienodomis sąlygomis prieinama visiems naudotojams. Informacija turėtų būti skelbiama likus pakan
kamai laiko iki įgyvendinimo. Visi parametrai, duomenys ir kita informacija, reikalingi norint suprasti, kaip skai
čiuojami įvairūs išorinių kaštų elementai, skelbiami viešai.
Nustatydama mokesčius, valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija vadovaujasi efektyvios
kainodaros principu, pagal kurį kaina yra artima socialiniams apmokestinamos transporto priemonės naudojimo
ribiniams kaštams.
Be to, mokestis nustatomas atsižvelgus į eismo nukreipimo riziką ir visą kitą neigiamą poveikį kelių eismo saugai,
aplinkai bei grūstims, ir į sprendimus, kuriais galima šią riziką sumažinti.
Valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija stebi apmokestinimo schemos veiksmingumą
mažinant kelių transporto daromą žalą aplinkai. Prireikus ji kas dvejus metus koreguoja apmokestinimo struktūrą
ir konkrečią mokesčio sumą, nustatytą pagal transporto priemonės klasę, kelio tipą ir laikotarpį, atsižvelgdama į
transporto pasiūlos ir paklausos pokyčius.

4.

Išorinių kaštų elementai

4.1. Eismo oro taršos kaštai
Kai valstybė narė nusprendžia įtraukti visus arba dalį eismo oro taršos kaštų į išorinių kaštų mokestį, valstybė narė
arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija apskaičiuoja eismo oro taršos kaštų apmokestinamą vertę taiky
dama toliau pateikiamą formulę arba panaudodama IIIb priedo 1 lentelėje pateiktas vieneto vertes, jei jos yra
mažesnės:
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PCVij ¼ Σk EFik Ü PCjk

kai:
— PCVij = i klasės transporto priemonės oro taršos kaštai j tipo kelyje (EUR/transporto priemonės nuvažiuoti km)
— EFik

= teršalo k ir i klasės transporto priemonės išmetamųjų teršalų koeficientas (g/transporto priemonės
nuvažiuoti km)

— PCjk = teršalo k kaštai pinigine išraiška j tipo kelyje (EUR/g)
Išmetamųjų teršalų koeficientai yra tokie patys kaip ir tie, kuriuos valstybės narės naudoja rengdamos nacionalinę
išmetamų teršalų apskaitą, numatytą 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/81/EB
dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (1) (pagal kurią reikalaujama naudoti EMEP/CORINAIR
išmetamų teršalų apskaitos metodiką (2)). Teršalų kaštų piniginę išraišką apskaičiuoja valstybė narė arba atitinkamais
atvejais nepriklausoma institucija, atsižvelgdama į naujausius duomenis.
Valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija, apskaičiuodama oro taršos kaštų vertę, gali taikyti
alternatyvius moksliškai pagrįstus metodus, panaudodama oro teršalų matavimo duomenis ir oro taršos kaštų
vietinės vertės piniginę išraišką, su sąlyga, kad rezultatai neviršytų vieneto verčių, nurodytų IIIb priedo 1 lentelėje
visoms transporto priemonių klasėms.
4.2. Eismo akustinės taršos kaštai
Kai valstybė narė nusprendžia įtraukti visus arba dalį eismo akustinės taršos kaštų į išorinių kaštų mokestį, valstybė
narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija apskaičiuoja apmokestinamus eismo akustinės taršos kaštus,
taikydama toliau pateikiamas formules arba panaudodama IIIb priedo 2 lentelėje pateiktas vieneto vertes, jei pasta
rasis dydis yra mažesnis:
NCVj ðkasdienÞ ¼ e Ü Σk NCjk Ü POPk =WADT
NCVj ðdienąÞ ¼ a Ü NCVj
NCVj ðnaktįÞ ¼ b Ü NCVj
kai:
— NCVj

= vienos sunkiasvorės krovininės transporto priemonės triukšmo kaštai j tipo kelyje (EUR/transporto
priemonės nuvažiuoti km)

— NCjk

= vienam asmeniui tenkantys triukšmo kaštai j tipo kelyje esant k lygio triukšmui (EUR/asmeniui)

— POPk

= gyventojų, kasdien patiriančių k lygio triukšmą, skaičius viename kilometre (asmenys/km)

— WADT = dienos eismo svertinis vidurkis (lengvųjų automobilių ekvivalentas)
— a ir b yra svertiniai koeficientai, kuriuos valstybė narė nustato taip, kad gautas triukšmo mokesčio svertinis
vidurkis transporto priemonei už kilometrą neviršytų NCVj (kasdien).
Eismo akustinė tarša siejama su poveikiu triukšmo lygiui, išmatuotam šalia poveikio taško už triukšmo mažinimo
užtvarų (jei jos yra įrengtos).
k lygio triukšmą patiriančių gyventojų skaičius imamas iš strateginių triukšmo žemėlapių, parengtų pagal 2002 m.
birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir
valdymo (3) 7 straipsnį.
Vienam asmeniui tenkančius kaštus esant k lygio triukšmui apskaičiuoja valstybė narė arba atitinkamais atvejais
nepriklausoma institucija, atsižvelgdama į naujausius duomenis.
Dienos eismo svertinio vidurkio sunkiasvorių krovininių transporto priemonių ir lengvųjų automobilių ekvivalentiš
kumo koeficientas „e“ negali būti didesnis kaip 4.
(1) OL L 309, 2001 11 27, p. 22.
(2) Europos aplinkos agentūros metodologijahttp://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/.
(3) OL L 189, 2002 7 18, p. 12.
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Apskaičiuodama triukšmo kaštų vertę, valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija gali taikyti
alternatyvius moksliškai pagrįstus metodus su sąlyga, kad rezultatai neviršytų IIIb priedo 2 lentelėje nurodytų vieneto
verčių.
Valstybė narė arba atitinkamais atvejais nepriklausoma institucija gali nustatyti skirtingus triukšmo mokesčius,
siekdama skatinti naudoti tylesnes transporto priemones, jeigu dėl to nediskriminuojamos užsienio transporto
priemonės. Jeigu įvedami skirtingi triukšmo mokesčiai, mokesčiai už triukšmingiausią transporto priemonių katego
riją negali viršyti IIIb priedo 2 lentelėje nurodytų vieneto verčių ir daugiau kaip keturis kartus viršyti tyliausioms
transporto priemonėms taikomo triukšmo mokesčio.

IIIb PRIEDAS
MAKSIMALUS IŠORINIŲ KAŠTŲ MOKESČIO SVERTINIS VIDURKIS
Šiame priede nustatomi parametrai, kurie turi būti taikomi apskaičiuojant maksimalų išorinių kaštų mokesčio svertinį
vidurkį.
1. Maksimalūs eismo oro taršos kaštai
1 lentelė. Maksimalūs padengiami oro taršos kaštai
Priemiestiniai keliai
(įskaitant greitkelius)

Tarpmiestiniai keliai
(įskaitant greitkelius)

EURO 0

16

12

EURO I

11

8

EURO II

9

7

EURO III

7

6

EURO IV

4

3

EURO V

0

0

po 2013 m. gruodžio 31 d.

3

2

EURO VI

0

0

po 2017 m. gruodžio 31 d.

2

1

Mažiau taršios nei EURO VI

0

0

Centų už transporto priemonės nuvažiuotus km

Kalnuotose vietovėse 1 lentelėje pateiktas vertes galima dauginti iš koeficiento, kuris yra mažesnis arba lygus 2, jeigu
tai pateisinama kelių nuolydžiu, aukščiu virš jūros lygio ir (arba) temperatūros inversija.
2. Maksimalūs eismo akustinės taršos kaštai
2 lentelė. Maksimalūs padengiami triukšmo kaštai
Centų už transporto priemonės nuvažiuotus km

Dieną

Naktį

Priemiestiniai keliai
(įskaitant greitkelius)

1,1

2

Tarpmiestiniai keliai
(įskaitant greitkelius)

0,2

0,3

Kalnuotose vietovėse 2 lentelėje pateiktas vertes galima dauginti iš koeficiento, kuris yra mažesnis arba lygus 2, jeigu
tai pateisinama kelių nuolydžiu, temperatūros inversija ir (arba) amfiteatro efektu slėniuose.“
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KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL ATITIKTIES LENTELIŲ
„Komisija primena savo įsipareigojimą užtikrinti, kad valstybės narės parengtų atitikties lenteles, kuriose jų
patvirtintos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės būtų susietos su ES direktyva, ir jas perduotų Komisijai
laikydamosi ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę reikalavimų, siekiant atsižvelgti į piliečių interesus,
užtikrinti geresnę teisėkūrą, gerinti teisinį skaidrumą ir padėti atlikti nacionalinių taisyklių suderinamumo su
ES nuostatomis patikrinimą.
Komisija apgailestauja, kad trūko pritarimo į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria
iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už
naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetė“) įtrauktai nuostatai dėl privalomo atitikties lentelių
rengimo.
Komisija, siekdama kompromiso ir užtikrinti, kad tas pasiūlymas būtų priimtas nedelsiant, gali pritarti tekste
pateiktos nuostatos dėl privalomo atitikties lentelių rengimo pakeitimui atitinkama konstatuojamąja dalimi,
kuria valstybės narės būtų skatinamos laikytis šios praktikos. Ji per 12 mėnesių nuo šio susitarimo patvirti
nimo plenariniame posėdyje informuos ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje parengs prane
šimą dėl valstybių narių praktikos, susijusios su jų atitikties lentelių parengimu dėl savo ir Sąjungos intereso,
kuriose kuo geriau bus parodyta šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir šių
lentelių viešu paskelbimu.
Vis dėlto pozicija, kurios Komisija laikosi šio dokumento atveju, neturi būti laikoma precedentu. Komisija
toliau dės pastangas, kad kartu su Europos Parlamentu ir Taryba rastų tinkamą šio horizontaliojo institucinio
klausimo sprendimą.“

TARYBAI

PIRMININKAVUSIOS
VENGRIJOS,
PIRMININKAUJANČIOS
PIRMININKAUSIANČIŲ DANIJOS IR KIPRO PAREIŠKIMAS

LENKIJOS

IR

„Skelbiama, kad 2011 m. gegužės 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Tarybos ir Europos Parlamento
susitarimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl
sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Euro
vinjetė“) neturi įtakos tarpinstitucinių derybų dėl atitikties lentelių rezultatams.“

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS
„Europos Parlamentas apgailestauja, kad Taryba nepasirengusi pritarti privalomam atitikties lentelių
paskelbimui atsižvelgiant į pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB. Skelbiama, kad
2011 m. gegužės 23 d. trišalio dialogo metu pasiektas Europos Parlamento ir Tarybos susitarimas dėl
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių
krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra („Eurovinjetė“) neturi
įtakos tarpinstitucinių derybų dėl atitikties lentelių rezultatams.
Europos Parlamentas ragina Europos Komisiją per 12 mėnesių nuo šio susitarimo patvirtinimo plenariniame
posėdyje jį informuoti ir perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigoje parengti pranešimą dėl valstybių
narių praktikos, susijusios su atitikties lentelių parengimu, kuriose kaip įmanoma išsamiau būtų parodoma
šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir šių lentelių viešu paskelbimu.“

2011 10 14
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II
(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS
2011 m. spalio 10 d.
dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolo, kuriuo nustatomos dabar
galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos
galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo
(2011/679/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
43 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,
kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Žaliojo
Kyšulio Respublikos protokolas, kuriuo nustatomos dabar galio
jančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susi
tarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas.
2 straipsnis

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB)
Nr. 2027/2006 dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio
Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo suda
rymo (1);

(2)

Sąjunga derėjosi su Žaliojo Kyšulio Respublika dėl
naujojo protokolo, kuriuo ES laivams suteikiamos
žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Žaliasis Kyšulys
turi suverenias teises arba kurie priklauso jo jurisdikcijai
žuvininkystės srityje;

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

(3)

šioms deryboms pasibaigus, 2010 m. gruodžio 22 d.
buvo parafuotas naujasis protokolas;

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

(4)

šis naujasis protokolas buvo pasirašytas remiantis
Tarybos sprendimu 2011/405/ES (2) ir bus laikinai
taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.;

(5)

minėtas protokolas turėtų būti sudarytas,

(1) OL L 414, 2006 12 30, p. 1.
(2) OL L 181, 2011 7 9, p. 1.

Tarybos pirmininkas Sąjungos vardu pateikia protokolo
16 straipsnyje numatytą pranešimą siekiant išreikšti Sąjungos
sutikimą laikytis protokolo (3).
3 straipsnis

Tarybos vardu
Pirmininkas
A. KRASZEWSKI

(3) Protokolo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.
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REGLAMENTAI
TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1011/2011
2011 m. spalio 13 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į
padėtį Sirijoje
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

kad šiame reglamente numatyta priemonė būtų veiks
minga, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant jį
paskelbus,

(5)

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

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 2011/273/BUSP dėl riboja
mųjų priemonių Sirijai (1),
atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio
reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr.
442/2011 (2) dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į
padėtį Sirijoje;
2011 m. rugsėjo 2 d. (3) Taryba iš dalies pakeitė Regla
mentą (ES) Nr. 442/2011, kad būtų išplėstos Sirijai
taikomos priemonės, įskaitant platesnius įtraukimo į
sąrašą kriterijus ir draudimą pirkti, importuoti ar vežti
žalią naftą iš Sirijos. 2011 m. rugsėjo 23 d. (4) Taryba
dar kartą iš dalies pakeitė Reglamentą (ES) Nr. 442/2011,
kuriuo išplėtė Sirijai taikomas tolesnes priemones, kaip
antai uždraudė investicijas į žalios naftos sektorių,
papildė sąrašą ir uždraudė išduoti Sirijos valiutos bank
notus ir monetas Sirijos centriniam bankui;
Tarybos sprendimu 2011/684/BUSP (5), iš dalies
keičiančiu Sprendimą 2011/273/BUSP, numatyta papil
doma priemonė, būtent papildomo subjekto įtraukimas
į sąrašą kartu su leidžiančia nukrypti nuostata dėl gali
mybės nustatytą laikotarpį naudotis įšaldytomis lėšomis,
kurias tas subjektas vėliau gavo ir kurios susijusios su
prekybos su asmenimis ir subjektais, neįtrauktais į sąrašą,
finansavimu;
ta priemonė patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo taikymo sritį, todėl jai įgyvendinti būtina imtis
reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu, siekiant visų
pirma užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai
visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

OL L 121, 2011 5 10, p. 11.
OL L 121, 2011 5 10, p. 1.
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 878/2011 (OL L 228, 2011 9 3, p. 1).
Tarybos reglamentas (ES) Nr. 950/2011 (OL L 247, 2011 9 24,
p. 3).
(5) Žr. šio Oficialiojo leidinio 33 psl.

1 straipsnis
Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 iš dalies keičiamas taip:
1. 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 6
straipsnio a punkte žodžiai „II priedas“ pakeičiami žodžiais
„II ir IIa priedai“;
2. 7 straipsnio a ir c punktuose bei 9 straipsnyje ir 14
straipsnio 1 dalyje žodžiai „II priedas“ pakeičiami žodžiais
„II ir IIa priedai“;
3. 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.

II ir IIa prieduose pateikiama tokia informacija:

a) Į II priedo sąrašą įtraukiami fiziniai ar juridiniai asmenys,
subjektai ir organizacijos, kuriuos pagal Sprendimo
2011/273/BUSP 4 straipsnio 1 dalį Taryba nustatė
esant asmenimis ar subjektais, atsakingais už smurtines
represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, asmenimis ar
subjektais, pasinaudojančiais režimu ar jį remiančiais, ir su
jais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys ir subjektai,
kuriems netaikomas 9a straipsnis.
b) Į IIa priedo sąrašą įtraukiami subjektai, kuriuos pagal
Sprendimo 2011/273/BUSP 4 straipsnio 1 dalį Taryba
nustatė esant subjektais, susijusiais su asmenimis ar
subjektais, atsakingais už smurtines represijas prieš civilius
gyventojus Sirijoje, ar susijusiais su asmenimis ar subjek
tais, pasinaudojančiais režimu ar jį remiančiais, ir kuriems
netaikomas 9a straipsnis.“;
4. 14 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:
„4.
II ir IIa priedų sąrašai reguliariai, ir bent kas 12
mėnesių, peržiūrimi.“;
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2 straipsnis

5. įterpiamas šis straipsnis:

Reglamento (ES) Nr. 442/2011 II priedas iš dalies keičiamas
pagal šio reglamento II priedą.

„9a straipsnis
Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, į IIa priedo sąrašą
įtrauktas subjektas gali du mėnesius nuo įtraukimo į sąrašą
datos atlikti mokėjimą, naudodamasis įšaldytomis lėšomis ar
ekonominiais ištekliais, kuriuos tas subjektas gavo po įtrau
kimo į sąrašą datos, jeigu:

Šio reglamento I priedo tekstas įterpiamas kaip Reglamento (ES)
Nr. 442/2011 IIa priedas.

a) toks mokėjimas yra numatytas pagal prekybos sutartį; ir

Reglamento (ES) Nr. 442/2011 IV priedo tekstas pakeičiamas
šio Reglamento III priedu.

b) atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija
nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negaus į
II ar IIa priedus įtrauktas asmuo ar subjektas.“

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 13 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
M. DOWGIELEWICZ

I PRIEDAS
„IIa PRIEDAS
4 ir 5 straipsniuose nurodytų subjektų sąrašas
Subjektai

1.

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Commercial Bank
of Syria (Sirijos
komercijos
bankas)

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St.,
Damaskas, Sirija;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh
Square, Damaskas, Sirija;
— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St.,
Alepas, Sirija;
SWIFT/BIC CMSY SY DA; visi biurai visame pasaulyje
[NPWMD]
Interneto svetainė: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Tel.: +963 11 2218890
Faks.: +963 11 2216975
bendroji vadovybė: dir.cbs@mail.sy

Įtraukimo į sąrašą
priežastys

Valstybės
valdomas
bankas,
teikiantis
režimui
finansinę
paramą.

Įtraukimo į
sąrašą data

13.10.2011“
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II PRIEDAS
Reglamento (ES) Nr. 442/2011 II priede Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS ir Issam ANBOUBA įrašai pakeičiami šiais
įrašais:
Tapatybės nustatymo informacija
(gimimo data, vieta ir kt.)

Priežastys

Emad GHRAIWATI

Gim. data: 1959 m. kovo
mėn.;
gim. vieta: Damaskas, Sirija

Damasko pramonės rūmų (Zuhair Ghrai
wati Sons) direktorius. Ekonomiškai remia
Sirijos režimą.

2011 9 2

Tarif AKHRAS

Gim. data: 1949 m.;
gim. vieta: Homsas, Sirija

Grupės „Akhras“ (prekės, prekyba, perdir
bimas ir logistika) steigėjas, Homsas.
Ekonomiškai remia Sirijos režimą.

2011 9 2

Issam ANBOUBA

Gim. data: 1949 m.;
gim. vieta: Latakija, Sirija

Žemės ūkio pramonės įmonės „Issam
Anbouba“ direktorius. Ekonomiškai remia
Sirijos režimą.

2011 9 2“

„Vardas, pavardė

Įtraukimo į sąrašą
data

III PRIEDAS
„IV PRIEDAS
Naftos produktų sąrašas
SS kodas

Aprašymas

2709 00

Neapdorotos naftos alyvos (žalia nafta) ir neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų.

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje
vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau
kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos (jeigu,
žibalo tipo reaktyvinių degalų (KN kodas 2710 19 21) pirkimas Sirijoje neuždraustas, su sąlyga, kad jis
skirtas ir naudojamas tik orlaivio, į kurį jis įpiltas, skrydžio operacijos tęsimui).

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito
(rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant
sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti.

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai.

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir
asfaltinės uolienos.

2715 00 00

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės
dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs).“
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1012/2011
2011 m. spalio 11 d.
kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius
VIIIa ir VIIIb zonų vandenyse
EUROPOS KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą,
kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

1 straipsnis
Kvotos išnaudojimas
Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams
skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma
išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

kadangi:
(1)

(2)

(3)

2 straipsnis

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam
tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos gali
mybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir
kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojan
tiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;
remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio
reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės
vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnau
dojo 2011 metams skirtą kvotą;
todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

Draudimas
Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava
arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti
tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po
nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba
iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) OL L 24, 2011 1 27, p. 1.
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PRIEDAS

Nr.

39/T&Q

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

SOL/8AB.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIIa ir VIIIb zonos

Data

2011 8 13

2011 10 14
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1013/2011
2011 m. spalio 11 d.
kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakius tunus
Atlanto vandenyne
EUROPOS KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą,
kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

1 straipsnis
Kvotos išnaudojimas
Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams
skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma
išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

kadangi:
(1)

(2)

(3)

2 straipsnis

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam
tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos gali
mybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir
kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojan
tiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;
remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio
reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės
vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnau
dojo 2011 metams skirtą kvotą;
todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

Draudimas
Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava
arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti
tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po
nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba
iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) OL L 24, 2011 1 27, p. 1.
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PRIEDAS

Nr.

42/T&Q

Valstybė Narė

Portugalija

Ištekliai

BET/ATLANT

Rūšis

Didžiaakis tunas (Thunnus obesus)

Zona

Atlanto vandenynas

Data

2011 9 16

2011 10 14
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1014/2011
2011 m. spalio 11 d.
kuriuo uždraudžiama su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti norveginius omarus VIIIa,
VIIIb, VIIId ir VIIIe zonų vandenyse
EUROPOS KOMISIJA,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1224/2009, nustatantį Bendrijos kontrolės sistemą,
kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis (1), ypač į jo 36 straipsnio 2 dalį,

1 straipsnis
Kvotos išnaudojimas
Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2011 metams
skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma
išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

kadangi:
(1)

(2)

(3)

2 straipsnis

2011 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 57/2011, kuriuo 2011 metams nustatomos tam
tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos gali
mybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir
kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojan
tiems ES laivams (2), nustatomos kvotos 2011 metams;
remiantis Komisijai pateikta informacija, žvejodami šio
reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės
vėliava arba yra toje valstybėje narėje registruoti, išnau
dojo 2011 metams skirtą kvotą;
todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybą,

Draudimas
Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava
arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama žvejoti
tame priede nurodytų išteklių žuvis. Visų pirma draudžiama po
nurodytos dienos laikyti laivuose, perkelti, perkrauti arba
iškrauti tų laivų sužvejotas minėtų išteklių žuvis.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Lowri EVANS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinė direktorė

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) OL L 24, 2011 1 27, p. 1.
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PRIEDAS

Nr.

47/T&Q

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

NEP/8ABDE.

Rūšis

Norveginis omaras (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe

Data

2011 8 13

2011 10 14

LT
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1015/2011
2011 m. spalio 13 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo reglamentą) (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei
daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisy
klės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvelgiant į
daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus,
nustatomi kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato standartines
importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams,
nurodytiems jo XVI priedo A dalyje,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje
minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio regla
mento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. spalio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas

(1 )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL
EC
MA
MK
ZZ

58,3
36,3
42,5
42,0
44,8

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

65,0
64,2
132,0
87,1

0709 90 70

TR
ZZ

132,0
132,0

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

67,4
38,2
60,5
62,1
56,8
67,6
58,8

0806 10 10

BR
CL
MK
PE
TR
ZA
ZZ

225,1
79,6
85,4
228,3
119,2
65,0
133,8

0808 10 80

CL
CN
NZ
ZA
ZZ

127,7
86,4
122,0
126,9
115,8

0808 20 50

CL
CN
TR
ZZ

85,4
98,9
57,5
80,6

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.

2011 10 14
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SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS
2011 m. spalio 10 d.
dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Portugalijai atstovaujančio nario skyrimo
(2011/680/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
302 straipsnį,
atsižvelgdama į Portugalijos Vyriausybės pasiūlymą,
atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,
kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. rugsėjo 20 d. Gonçalo
da GAMA LOBO XAVIER, Confederação da Indústria Portuguesa
(CIP), skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi
teto nariu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

(1)

(2)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą
2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotar
piui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo
20 d. (1);
pasibaigus Manuel CAVALEIRO BRANDÃO kadencijai tapo
laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
nario vieta,

(1) OL L 251, 2010 9 25, p. 8.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A. KRASZEWSKI
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TARYBOS SPRENDIMAS
2011 m. spalio 10 d.
dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Airijai atstovaujančio nario skyrimo
(2011/681/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
302 straipsnį,
atsižvelgdama į Airijos Vyriausybės pasiūlymą,
atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,
kadangi:
(1)

(2)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą
2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotar
piui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo
20 d. (1);
pasibaigus Jillian VAN TURNHOUT kadencijai tapo laisva
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario
vieta,

(1) OL L 251, 2010 9 25, p. 8.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. rugsėjo 20 d., Seamus

BOLAND, Chief Executive Officer, Irish Rural Link, skiriamas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2011 m. spalio 10 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
A. KRASZEWSKI

2011 10 14
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2011 m. spalio 11 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/77/ES dėl Sąjungos finansinės pagalbos
suteikimo Airijai
(2011/682/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties
stabilizavimo priemonė (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2011/77/ES 1 straipsnis iš dalies
keičiamas taip:
1) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Sąjunga suteikia Airijai paskolą, kuri neviršija
22,5 mlrd. EUR ir kurios ilgiausias vidutinis terminas yra
12,5 metų. Atskirų paskolos dalinių išmokų terminas gali
būti iki 30 metų.“;
2) 5 dalis pakeičiama taip:

(1)

(2)

(3)

(4)

Airijos prašymu Taryba jai suteikė finansinę pagalbą
(Įgyvendinimo sprendimas 2011/77/ES (2)) remiant
griežtą ekonomikos ir finansų reformų programą, kuria
siekiama atkurti pasitikėjimą, sudaryti sąlygas tvariam
ekonomikos augimui atkurti ir apsaugoti Airijos, euro
zonos ir Sąjungos finansinį stabilumą;
termino pratęsimas ir palūkanų normos maržos sumaži
nimas būtų naudingi siekiant programos tikslų, atsižvel
giant į 2011 m. liepos 21 d. euro zonos valstybių bei
Vyriausybių ir Sąjungos institucijų vadovų išvadas dėl
Europos finansinio stabilumo fondo skolinimo;
siekiant geriau įgyvendinti likvidumo ir tvarumo tikslus,
termino pratęsimas ir palūkanų normos maržos sumaži
nimas turėtų būti taikomi ir jau išmokėtoms dalinėms
išmokoms;
atsižvelgiant į šiuos pokyčius, reikėtų iš dalies pakeisti
Įgyvendinimo sprendimą 2011/77/ES,

(1) OL L 118, 2010 5 12, p. 1.
(2) OL L 30, 2011 2 4, p. 34.

„5.
Airija moka Sąjungai kiekvienos dalinės išmokos
finansavimo kainą.“
2 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2011/77/ES su pakeitimais, padarytais
šiuo sprendimu, 1 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys ir
1 straipsnio 5 dalis taip pat taikomi paskolos dalinėms išmo
koms, kurios išmokėtos prieš įsigaliojant šiam sprendimui.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Airijai.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 11 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
M. DOWGIELEWICZ
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TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2011 m. spalio 11 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/344/ES dėl Sąjungos finansinės pagalbos
suteikimo Portugalijai
(2011/683/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties
stabilizavimo priemonė (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2011/344/ES 1 straipsnis iš dalies
keičiamas taip:
1) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Sąjunga suteikia Portugalijai paskolą, kuri neviršija
26 mlrd. EUR ir kurios ilgiausias vidutinis grąžinimo
terminas yra 12,5 metų. Atskirų paskolos dalinių išmokų
terminas gali būti iki 30 metų.“;
2) 5 dalis pakeičiama taip:

(1)

(2)

Portugalijos prašymu Taryba jai suteikė finansinę pagalbą
(Įgyvendinimo sprendimas 2011/344/ES (2)) remiant
griežtą ekonomikos ir finansų reformų programą, kuria
siekiama atkurti pasitikėjimą, sudaryti sąlygas tvariam
ekonomikos augimui atkurti ir apsaugoti Portugalijos,
euro zonos ir Sąjungos finansinį stabilumą;
termino pratęsimas ir palūkanų normos maržos sumaži
nimas būtų naudingi siekiant programos tikslų, atsižvel
giant į 2011 m. liepos 21 d. euro zonos valstybių bei
Vyriausybių ir Sąjungos institucijų vadovų išvadas dėl
Europos finansinio stabilumo fondo skolinimo;

„5.
Portugalija moka Sąjungai kiekvienos dalinės išmokos
finansavimo kainą.“
2 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2011/344/ES su pakeitimais, padary
tais šiuo sprendimu, 1 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys ir
1 straipsnio 5 dalis taip pat taikomi paskolos dalinėms išmo
koms, kurios išmokėtos prieš įsigaliojant šiam sprendimui.
3 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

(3)

(4)

siekiant geriau įgyvendinti likvidumo ir tvarumo tikslus,
termino pratęsimas ir palūkanų normos maržos sumaži
nimas turėtų būti taikomi ir jau išmokėtoms dalinėms
išmokoms;
atsižvelgiant į šiuos pokyčius, reikėtų iš dalies pakeisti
Įgyvendinimo sprendimą 2011/344/ES,

(1) OL L 118, 2010 5 12, p. 1.
(2) OL L 159, 2011 6 17, p. 88.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 11 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
M. DOWGIELEWICZ

2011 10 14
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TARYBOS SPRENDIMAS 2011/684/BUSP
2011 m. spalio 13 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Sprendimą
2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1);
atsižvelgiant į sudėtingą padėtį Sirijoje, dar vienam
subjektui
turėtų
būti
taikomos
Sprendime
2011/273/BUSP nustatytos ribojamosios priemonės, kad
būtų užkirstas kelias tam subjektui naudotis šiuo metu jo
nuosavybės teise turimomis, valdomomis arba kontro
liuojamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais siekiant
teikti finansinę paramą Sirijos režimui, tuo pačiu leidžiant
laikinai naudotis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais
ištekliais, kuriuos tas subjektas gavo vėliau, kad būtų
finansuojama prekyba su į sąrašą neįtrauktais asmenimis
ir subjektais;
Sprendimas 2011/273/BUSP turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas,

„1.
Įšaldomos visos I ir II prieduose išvardytiems
asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas
prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo
naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims ir
su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios
arba jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontro
liuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.
2.
Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai
ar netiesiogiai atiduoti naudotis I ir II prieduose išvardy
tiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams
arba jų naudai.“
ii) 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) būtini I ir II prieduose išvardytų asmenų ir jų išlai
komų šeimos narių pagrindiniams poreikiams
tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus,
nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą,
mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komu
nalines paslaugas;“;
iii) 4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Tarybos sprendimas 2011/273/BUSP iš dalies keičiamas taip:
1) 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
i) 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad I
priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už
smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip
pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems
asmenims ir su jais susijusiems asmenims nebūtų
leidžiama atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu.“
ii) 8 dalis pakeičiama taip:
„8.
Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis valstybė
narė leidžia I priede išvardytiems asmenims atvykti į jos
teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik
tuo tikslu, kuriuo jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamam
asmeniui.“
2) 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
i) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:
(1) OL L 121, 2011 5 10, p. 11.

„a) lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, adminis
tracine ar arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvar
žymas nustatytas iki tos dienos, kurią 4 straipsnio 1
dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba
subjektas buvo įtrauktas į I ir II prieduose esantį
sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai
yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo,
priimto iki tos dienos, objektas;“;
iv) 4 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas I ir
II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams
asmenims arba subjektams; ir“;
v) papildoma šia dalimi:
„5a.
1 dalimi neužkertamas kelias į II priedo sąrašą
įtrauktam nurodytam subjektui dviejų mėnesių po jo
įtraukimo į sąrašą dienos laikotarpiu atlikti mokėjimą iš
įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių, kuriuos tas subjektas
gavo po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai tokį mokėjimą
reikia atlikti pagal sutartį, susijusią su prekybos finansa
vimu, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, jog
to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negaus asmuo ar
subjektas, nurodytas 1 dalyje.“
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3) 4a straipsnis papildomas taip:
„4a straipsnis
Nepatenkinami jokie nurodytų asmenų ar subjektų, įtrauktų į
I ir II priedų sąrašus, arba kitų Sirijos asmenų ar subjektų,
įskaitant Sirijos Vyriausybę, jos valstybines įstaigas, įmones ir
agentūras, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tų
asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant
ieškinius dėl kompensavimo ar žalos atlyginimo arba kitus
tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius,
baudas arba ieškinius pagal garantiją, prašymus pratęsti obli
gacijos ar finansinės garantijos terminą arba jas apmokėti,
įskaitant ieškinius, atsirandančius dėl akredityvų ir panašių
priemonių, kurie yra susiję su sutartimi ar sandoriu, kurio
vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį
poveikį turėjo taikomos priemonės, numatytos šiame spren
dime.“

2011 10 14

2.
Be to, I ir II prieduose pateikiama informacija, jei jos
turima, būtina atitinkamų asmenų arba subjektų tapatybei
nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nuro
domas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo
data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės
numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar
profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nuro
domas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos
numeris ir veiklos vykdymo vieta.“
2 straipsnis
Sprendimo 2011/273/BUSP priedas tampa I priedu.
3 straipsnis
Šio sprendimo priedas pridedamas
2011/273/BUSP kaip jo II priedas.

prie

4) 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1.
Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio
užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba
sudaro I ir II prieduose pateiktus sąrašus ir juos iš dalies
keičia.“
5) 6 straipsnis pakeičiamas taip:
„6 straipsnis
1.
I ir II prieduose nurodomos atitinkamų asmenų ir
subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

4 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu
Pirmininkas
M. DOWGIELEWICZ

Sprendimo
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PRIEDAS
„II PRIEDAS
4 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų sąrašas
Subjektai

1.

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Commercial Bank
of Syria (Sirijos
komercijos
bankas)

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St.,
Damaskas, Sirija;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh
Square, Damaskas, Sirija;
— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St.,
Alepas, Sirija;
SWIFT/BIC CMSY SY DA; visi biurai visame pasaulyje
[NPWMD]
Interneto svetainė: http://cbs-bank.sy/En-index.php
Tel.: +963 11 2218890
Faks.: +963 11 2216975
bendroji vadovybė: dir.cbs@mail.sy

Įtraukimo į sąrašą
priežastys

Valstybės
valdomas
bankas,
teikiantis
režimui
finansinę
paramą.

Įtraukimo į
sąrašą data

13.10.2011“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2011 m. spalio 13 d.
kuriuo pripažįstama, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti
(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7164)
(Tekstas autentiškas tik lietuvių kalba)

(2011/685/ES)
atvykus perduodami kompetentingai institucijai, iii)
siekiant supaprastinti suderinamumo kontrolę ir keitimąsi
naudingais duomenimis, nacionalinė galvijų duomenų
bazė yra sąsaja sujungta su nacionaline žemės ūkio
mokėjimų sistemos duomenų baze ir nacionaline veteri
narinės informacijos valdymo sistema, iv) parengtos išsa
mesnės gairės, todėl ausų įsagai išduodami ir platinami
teisingai, o ši informacija įvedama į duomenų bazę;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, nustatantį galvijų iden
tifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantį jautienos
bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantį Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 820/97 (1), ypač į jo 10 straipsnį,

(5)

Komisija išnagrinėjo šią informaciją ir laiko ją pakan
kama, kad duomenų bazę būtų galima pripažinti
veikiančia;

(6)

atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, tikslinga pripažinti, kad
nuo 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos galvijų duomenų bazė
yra tinkamai veikianti,

kadangi:
(1)

Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 (toliau – reglamentas)
6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad galvijai ženkli
nami ir išduodamas jų pasas, su kuriuo jie vežami;

(2)

Reglamento 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės
narės, turinčios kompiuterinę duomenų bazę, kurią
Komisija pripažįsta tinkamai veikiančia, gali nustatyti,
kad būtų išduodami tik Sąjungos vidaus prekybai skirtų
gyvūnų pasai ir kad šie pasai būtų naudojami tik gyvūnus
vežant iš susijusios valstybės narės teritorijos į kitos vals
tybės narės teritoriją;

(3)

(4)

Lietuva Komisijai pateikė prašymą pripažinti, kad jos
galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti. Ši duomenų
bazė sudaro Lietuvos galvijų identifikavimo ir registra
vimo sistemos pagrindą;
Lietuva pateikė reikiamą informaciją, kuria visų pirma
patvirtinama, kad jos galvijų duomenų bazė atitinka
reglamento 5 straipsnį: i) duomenų bazėje atkreipiamas
dėmesys į vėlavimus pranešti apie įvykius, tokiu būdu
laikomasi reglamente nustatytų pranešimo apie galvijų
judėjimą terminų, ii) iš Lietuvos išvežtų gyvūnų pasai

(1) OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Lietuvos galvijų duomenų bazė pripažįstama tinkamai veikiančia
nuo 2011 m. liepos 1 d.
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 13 d.
Komisijos vardu
John DALLI

Komisijos narys
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2011 m. spalio 13 d.
kuriuo dėl Meksikos įrašo trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti gyvus arklinių
šeimos gyvūnus ir arklių rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas
Sprendimo 2004/211/EB I priedas
(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7168)
(Tekstas svarbus EEE)

(2011/686/ES)
valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos
gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir
embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiančiame sprendimus
93/195/EEB ir 94/63/EB (3), nustatytas trečiųjų šalių ir, jei
taikomas suskirstymas į regionus, jų dalių, iš kurių vals
tybės narės leidžia importuoti arklinių šeimos gyvūnus ir
jų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašas ir nuro
dytos kitos tokiam importui taikomos sąlygos. Tas
sąrašas pateikiamas minėto sprendimo I priede. Meksika,
išskyrus Čiapaso ir Oachakos valstijas, šiuo metu įtraukta
į to priedo sąrašą;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą
92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, regla
mentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąs
tėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos
reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurody
tose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į
Bendriją (1), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalies a punktą,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą
2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuo
jančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų
judėjimą (2), ypač į jos 12 straipsnio 1 dalies pirmą ir antrą
pastraipas, 12 straipsnio 4 dalį ir 19 straipsnio įžanginį sakinį
ir a bei b punktus,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti reikalavimai, taikomi į
Sąjungą importuojamai, be kita ko, arklinių šeimų
gyvūnų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams. Tos
sąlygos turi būti bent lygiavertės toms sąlygoms, kurios
taikomos valstybių narių tarpusavio prekybai;
Direktyvoje 2009/156/EB nustatyti gyvūnų sveikatos
reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamiems gyviems
arklinių šeimos gyvūnams. Joje nustatyta, kad į Sąjungą
importuojami arklinių šeimos gyvūnai turi būti iš tų
trečiųjų šalių arba jų teritorijos dalių, kuriose yra priva
loma pranešti apie Venesuelos arklių encefalomielitą ir
kuriose per dvejus metus nebuvo nustatyta šios ligos
atvejų;

Meksika

(1) OL L 268, 1992 9 14, p. 54.
(2) OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

MX-0

Visa šalies teritorija

MX-1

Visa šalies teritorija, išskyrus
Čiapaso, Oachakos, Tabasko
ir Verakruso valstijas

2011 m. rugpjūčio 19 d. Meksika pranešė Pasaulinei
gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE) apie patvirtintus du
Venesuelos arklių encefalomietito, nustatyto arkliams
Tabasko ir Verakruso valstijose, atvejus dėl to paties
potipo IE viruso, pastebėto kaimyninėse Čiapaso ir
Oachakos valstijose;

(5)

todėl turėtų būti nebeleidžiama įvežti į Sąjungą arklinių
šeimos gyvūnų ir arklių rūšių gyvūnų spermos, kiaušia
ląsčių ir embrionų iš Meksikos Tabasko ir Verakruso
valstijų. Todėl šios valstijos turėtų būti išbrauktos iš
Sprendimo 2004/211/EB I priedo;

(6)

todėl Sprendimas 2004/211/EB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas;

(7)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendime 2004/211/EB,
nustatančiame trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių

„MX

(4)

Meksikos įrašas Sprendimo 2004/211/EB I priede pakeičiamas
taip:

D

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

X

—

X

X

X

X

X“

(3) OL L 73, 2004 3 11, p. 1.
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2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 13 d.
Komisijos vardu
John DALLI

Komisijos narys
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS

2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos tam
tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m., klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 336, 2010 m. gruodžio 21 d.)
1. 4 puslapis, priedas, 1 dalis, 1 punktas, paskutinis įrašas:
yra:

„Siūlapelekės vėgėlės

Phycis spp.“,

turi būti:

„Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

Phycis blennoides“.

2. 6 puslapis, priedas, 2 dalis, lentelė, kurioje nurodomos giliavandenių ryklių ir Deania hystricosa bei Deania profundorum
metinės žvejybos galimybės, pavadinimas:
yra:

„Zona: XII zonos tarptautiniai vandenys (DWS/12-)“,

turi būti:

„Zona: XII zonos tarptautiniai vandenys (DWS/12INT-)“.

3. 8 puslapis, priedas, 2 dalis, antroji lentelė, kurioje nurodomos bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus Coryphaenoides
rupestris metinės žvejybos galimybės, pavadinimas:
yra:

„Zona: Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys (RNG/5B67)“,

turi būti:

„Zona: Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniai vandenys (RNG/5B67-)“.

4. 8 puslapis, priedas, 2 dalis, antroji lentelė, kurioje nurodomos bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus Coryphaenoides
rupestris metinės žvejybos galimybės, (1) išnaša:
yra:

„(1) VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 %
kiekvienos kvotos.“,

turi būti:

„(1) VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse (RNG/*8X14-) gali būti sužvejojama ne
daugiau kaip 8 % kiekvienos kvotos.“.

5. 8 puslapis, priedas, 2 dalis, trečioji lentelė, kurioje nurodomos bukasnukio ilgauodegio grenadieriaus Coryphaenoides
rupestris metinės žvejybos galimybės, (1) išnaša:
yra:

„(1) Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 %
kiekvienos kvotos.“,

turi būti:

„(1) Vb, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse (RNG/*5B67-) gali būti sužvejojama ne daugiau
kaip 8 % kiekvienos kvotos.“.

6. 9 puslapis, priedas, 2 dalis, trečioji lentelė, kurioje nurodomos islandinio pjūklapilvio berikso Hoplostethus atlanticus
metinės žvejybos galimybės, pavadinimas:
yra:

„Zona: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys (ORY/1CX14C)“,

turi būti:

„Zona:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys (ORY/1CX14)“.

7. 10 puslapis, priedas, 2 dalis, antroji lentelė, kurioje nurodomos raudonpelekio pagelo Pagellus bogaraveo metinės
žvejybos galimybės, (2) išnaša:
yra:

„(2) VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 %
kiekvienos kvotos.“,

turi būti:

„(2) VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse (SBR/*678-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip
8 % kiekvienos kvotos.“.
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8. 11 puslapis, priedas, 2 dalis, pirmoji, antroji ir trečioji lentelės, kuriose nurodomos siūlapelekės vėgėlės Phycis spp.
metinės žvejybos galimybės, pavadinimai:
yra:

„Siūlapelekės vėgėlės

Phycis spp.“,

turi būti:

„Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

Phycis blennoides“.

9. 11 puslapis, priedas, 2 dalis, antroji lentelė, kurioje nurodomos siūlapelekės vėgėlės Phycis spp. metinės žvejybos
galimybės, (1) išnaša:
yra:

„(1) VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 % kiekvienos
kvotos.“,

turi būti:

„(1) VIII ir IX zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse (GFB/*89-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 %
kiekvienos kvotos.“.

10. 11 puslapis, priedas, 2 dalis, trečioji lentelė, kurioje nurodomos siūlapelekės vėgėlės Phycis spp. metinės žvejybos
galimybės, (1) išnaša:
yra:

„(1) V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau kaip 8 % kiek
vienos kvotos.“,

turi būti:

„(1) V, VI ir VII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse (GFB/*567-) gali būti sužvejojama ne daugiau kaip
8 % kiekvienos kvotos.“.

11. 12 puslapis, priedas, 2 dalis, lentelė, kurioje nurodomos siūlapelekės vėgėlės Phycis spp. metinės žvejybos galimybės,
pavadinimas:
yra:

„Siūlapelekės vėgėlės

Phycis spp.“,

turi būti:

„Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės

Phycis blennoides“.
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Turinys (tęsinys)
2011/686/ES:
★

2011 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl Meksikos įrašo trečiųjų
šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių
gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB
I priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7168) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Klaidų ištaisymas
★ 2010 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1225/2010, kuriuo nustatomos ES laivams taikomos

tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2011 m. ir 2012 m., klaidų ištaisymas (OL L 336,
2010 12 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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(1) Tekstas svarbus EEE
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2011 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 100 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

770 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

400 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

300 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu
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