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I
(Įstatymo galią turintys teisės aktai)

SPRENDIMAI
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 602/2012/ES
2012 m. liepos 4 d.
dėl Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo pakeitimų, kuriais į
ERPB geografinę veiklos apimtį įtraukiamos pietinės ir rytinės Viduržemio jūros regiono šalys
kimo į Banko veiklos geografinį regioną, Viduržemio
jūros pietų ir rytų regionas apima Viduržemio jūros
pakrantės šalis ir Jordaniją, kuri yra glaudžiai integravusis
į tą regioną;

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
212 straipsnį,
(3)

reaguodami į 2011 m. įvykius pietinėse bei rytinėse
Viduržemio jūros regiono šalyse, 2011 m. kovo 8 d.
Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio
reikalams ir saugumo politikai pateikė bendrą komuni
katą, pavadintą „Partnerystė demokratijos ir bendro kles
tėjimo labui su pietinėmis Viduržemio jūros regiono šali
mis“, kuriame išreiškiama stipri politinė ir ekonominė
Sąjungos parama regionui. Bendrame komunikate, be
kita ko, numatyta galimybė išplėsti ERPB įgaliojimus,
kad šie apimtų Pietinės kaimynystės šalis, remiantis per
pastaruosius 20 metų ERPB įgyta patirtimi. 2011 m.
kovo 24 ir 25 d. Europos Vadovų Taryba iš esmės pritarė
to bendro komunikato turiniui. Savo 2011 m. balandžio
7 d. rezoliucijoje dėl Europos kaimynystės politikos
peržiūros pietų aspekto Europos Parlamentas paragino
ERPB pakeisti savo statutą, kad jis galėtų dalyvauti
teikiant finansinę pagalbą;

(4)

2011 m. gegužės mėn. Didžiojo aštuoneto (G8) šalių
vadovai inicijavo Dovilio partnerystę, kurios tikslas –
padėti pietinėms ir rytinėms Viduržemio jūros regiono
šalims joms pereinant prie laisvos, demokratinės ir tole
rantiškos visuomenės, ir paragino ERPB išplėsti geogra
finę apimtį, kad jis galėtų pasinaudoti savo patirtimi ir
paremti tose šalyse vykstančias permainas siekiant laikytis
daugpartinės demokratijos, pliuralizmo ir rinkos ekono
mikos principų;

(5)

ERPB veiklos išplėtimas į pietines ir rytines Viduržemio
jūros regiono šalis atspindi Sąjungos ir tarptautinės
bendruomenės paramą viltims, paskatintas Arabų pavasa
rio, kad to regiono šalys pereis prie rinkos ekonomikos ir
pliuralistinės demokratinės visuomenės;

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus naciona
liniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

(2)

nuo pat jo įsteigimo 1991 m. Europos rekonstrukcijos ir
plėtros bankas (ERPB) rėmė Vidurio ir Rytų Europos šalių
perėjimą prie atviros rinkos ekonomikos ir privačių
asmenų bei verslo iniciatyvos skatinimą. ERPB geografinė
veiklos apimtis turėtų būti taikoma ir pietinėms bei ryti
nėms Viduržemio jūros regiono šalims, siekiant skatinti
panašius tikslus. Atsižvelgdamas į pietinių ir rytinių
Viduržemio jūros regiono šalių ekonominę ir politinę
padėtį, ERPB parengė etapais grindžiamą požiūrį, kuriuo
remdamasis jis pradės veiklą ir kurį taikant bus atsižvel
giama į to regiono ypatumus;

pagal Direktorių valdybos ataskaitą valdytojų tarybai dėl
pietinių ir rytinių Viduržemio jūros regiono šalių įtrau

(1) 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepa
skelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2012 m. birželio 26 d. Tarybos
sprendimas.
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(8)
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atsižvelgiant į ERPB veiklos naujų šalių ekonomikos
pažeidžiamumą ir socialinę nelygybę, kuri yra viena iš
Arabų pavasario neramumų svarbiausių priežasčių,
Sąjungos atstovai ERPB valdymo organuose turėtų
skatinti ERPB privačiojo sektoriaus vystymo srityje skirti
dėmesio ir kitiems klausimams, kad finansavimu taip pat
būtų prisidedama kuriant socialiniu bei aplinkos požiūriu
tvarią visuomenę, kaip išdėstyta atitinkamuose Tūkstant
mečio vystymosi tiksluose ir laikantis Europos Sąjungos
sutarties 3 straipsnio 5 dalies ir 21 straipsnio. Visų
pirma, Sąjungos atstovai ERPB valdymo organuose turėtų
raginti ERPB prisidėti pereinant prie efektyviai energiją
vartojančios ir socialiai integruotos atviros rinkos ekono
mikos, kartu atsižvelgiant į socialinę, skurdo, pilietinės
visuomenės ir žmogaus teisių padėtį;

organuose turėtų skatinti ERPB toliau glaudžiai bendra
darbiauti su Sąjunga ir palaikyti ryšius su pilietine visuo
mene, taip pat toliau plėtoti glaudų bendradarbiavimą su
Europos investicijų banku ir kitomis Europos bei tarptau
tinėmis viešojo finansavimo įstaigomis, kad visiškai
išnaudotų jų lyginamuosius pranašumus. Taip pat turėtų
būtų vengiama atvejų, kai ERPB dubliuoja tokių kitų
viešojo finansavimo įstaigų veiklą;

(12)

prieš pritardamas dėl veiklos potencialioje naujoje veiklos
šalyje, ERPB turėtų atlikti išsamų atitinkamos šalies
ekonominių ir politinių sąlygų techninį vertinimą, įskai
tant šalies įsipareigojimo laikytis Susitarimo 1 straipsnyje
nustatytų daugpartinės demokratijos, pliuralizmo ir
rinkos ekonomikos principų vertinimą bei sunkumų, su
kuriais susiduriama pereinamuoju laikotarpiu, vertinimą,
taip pat apžvelgti kitų tarptautinių finansų įstaigų veiklą
toje šalyje ir prioritetines sritis, kuriose ERPB galėtų
geriausiai pasinaudoti savo specifinėmis žiniomis ir
įgūdžiais. Aptardami šiuos vertinimus, Sąjungos atstovai
ERPB valdymo organuose turėtų skatinti ERPB visapu
siškai atsižvelgti į Sąjungos nuomonę;

(13)

Ataskaitoje, kurią pagal Sprendimą Nr. 1219/2011/ES
Komisija pateiks iki ketvirtosios 2011–2015 m. laiko
tarpio kapitalo išteklių apžvalgos pabaigos, Komisija
turėtų atsižvelgti į tai, kad ERPB veikla apima ir pietines
bei rytines Viduržemio jūros regiono šalis;

(14)

kalbant apie ERPB indėlį į pietinių ir rytinių Viduržemio
jūros regiono potencialių veiklos šalių perėjimą prie
tinkamai veikiančios, tvarios ir modernios rinkos ekono
mikos, Sąjungos atstovai ERPB valdymo organuose turėtų
paprašyti, kad ERPB kasmet pateiktų savo veiklos atas
kaitą, o prieš pateikdamas savo penkerių metų kapitalo
išteklių apžvalgą – atliktų išsamų savo poveikio tokių
šalių ekonomikos vystymuisi vertinimą;

(15)

Susitarimo pakeitimai turėtų būti patvirtinti Sąjungos
vardu,

2011 m. rugsėjo 30 d. priimtomis 137 ir 138 rezoliuci
jomis ERPB valdytojų taryba balsavo už reikiamus Susi
tarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įstei
gimo (toliau – Susitarimas) pakeitimus, kuriais sudaromos
sąlygos išplėsti ERPB geografinę veiklos apimtį, įtraukiant
pietines ir rytines Viduržemio jūros regiono šalis, kartu
išlaikant savo įsipareigojimus dabartinėms veiklos šalims.
Visi ES ERPB valdytojai, įskaitant Sąjungą atstovaujantį
valdytoją, balsavo už tuos pakeitimus;

Savo 2011 m. gegužės 21 d. priimtoje 134 rezoliucijoje
ERPB valdytojų taryba pabrėžė, kad numatytas ERPB
įgaliojimų išplėtimas turėtų įvykti be papildomų jo akci
ninkų kapitalo įnašų;

(9)

pagal Susitarimo 56 straipsnį ERPB valdytojų taryba turi
apklausti visus narius, ar jie pritaria siūlomiems pakeiti
mams;

(10)

Sąjungos atstovai ERPB valdymo organuose turėtų dėti
kuo didesnes pastangas, siekdami skatinti ERPB atidžiai
stebėti savo veiklą, visų pirma šalyse, kuriose trūksta
politinės atskaitomybės, pažeidžiamos pilietinės ir
žmogaus teisės ar išlieka aukštas korupcijos lygis. Be to,
Sąjungos atstovai ERPB valdymo organuose turėtų kiek
įmanoma stengtis užtikrinti, kad EPRB vykdant veiklą
naujose jo veiklos šalyse būtų atsižvelgiama į 2011 m.
lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime
Nr. 1219/2011/ES dėl Europos Sąjungos papildomų
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo
akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą (1)
nurodytus rizikos ribojimu pagrįstos bankininkystės,
skaidrumo ir kovos su sukčiavimu principus;

2012 7 7

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sąjungos vardu patvirtinami Susitarimo 1 ir 18 straipsnių pakei
timai, kuriais išplečiama ERPB geografinė veiklos apimtis.

(11)

ERPB vykdant veiklą pietinėse ir rytinėse Viduržemio
jūros regiono šalyse, Sąjungos atstovai ERPB valdymo

(1) OL L 313, 2011 11 26, p. 1.

Informavimo tikslais pakeitimų tekstas išdėstytas priede.
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2 straipsnis
Sąjungai atstovaujantis ERPB valdytojas Sąjungos vardu ERPB pateikia pritarimo pakeitimams pareiškimą.
3 straipsnis
Metinėje ataskaitoje Europos Parlamentui ERPB valdytojas, atstovaujantis Sąjungai, taip pat pateikia infor
maciją apie ERPB veiklą ir operacijas pietinėse ir rytinėse Viduržemio jūros regiono šalyse.
4 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2012 m. liepos 4 d.

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

LT
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PRIEDAS
SUSITARIMO DĖL EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKO ĮSTEIGIMO PAKEITIMAI
Susitarimo dėl banko įsteigimo 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip (naujas tekstas išdėstytas kursyvu):
„1 straipsnis
Tikslas
Prisidedant prie ekonomikos pažangos ir rekonstrukcijos, Banko tikslas yra paremti perėjimą prie atviros, į rinką
orientuotos ekonomikos ir skatinti privačių asmenų bei verslo iniciatyvą Vidurio ir Rytų Europos šalyse, kurios yra
ištikimos daugpartinės demokratijos, pliuralizmo ir rinkos ekonomikos principams ir taiko juos praktikoje. Tokiomis
pat sąlygomis Banko tikslą taip pat galima įgyvendinti Mongolijoje bei pietinėse ir rytinėse Viduržemio jūros regiono šalyse
narėse Banko sprendimu, jeigu už tokį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai valdytojų, atstovaujančių ne mažiau kaip
trims ketvirtadaliams visų balsų, kurie priklauso balso teisę turintiems nariams. Todėl šiame Susitarime ir jo prieduose bet
kuri nuoroda į „Vidurio ir Rytų Europos šalis“, „šalis iš Vidurio ir Rytų Europos“, „paramą gaunančią šalį (arba šalis)“
arba „paramą gaunančią šalį narę (arba šalis nares)“ reiškia, kad kalbama apie Mongoliją ir kiekvieną iš tų pietinių ir
rytinių Viduržemio jūros regiono šalių.“
Susitarimo dėl banko įsteigimo 18 straipsnis iš dalies keičiamas taip (naujas tekstas išdėstytas kursyvu):
„18 straipsnis
Specialiosios paskirties fondai
1.

i) Bankas gali apsiimti tvarkyti specialiosios paskirties fondus, kurie atitinka Banko tikslą ir jo vykdomas
funkcijas jo paramą gaunančiose šalyse ir potencialiai paramą gausiančiose šalyse. Visos su bet kurio iš šių
specialiosios paskirties fondų tvarkymu susijusios išlaidos priskaičiuojamos tam specialiosios paskirties
fondui.
ii) Įgyvendinant i punktą, nario, kuris nėra paramą gaunanti šalis, prašymu valdytojų taryba gali nuspręsti, kad
toks narys laikomas potencialiai paramą gausiančia šalimi tokiu ribotos trukmės laikotarpiu ir tokiomis
sąlygomis, kurie laikomi tinkamais. Toks sprendimas priimamas, jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip du
trečdaliai valdytojų, atstovaujančių ne mažiau kaip trims ketvirtadaliams visų balsų, kurie priklauso balso
teisę turintiems nariams.
iii) Sprendimas leisti narį laikyti potencialiai paramą gausiančia šalimi gali būti priimtas tik jei toks narys
sugeba įvykdyti reikalavimus, keliamus paramą gaunančiai šaliai. Tokie reikalavimai yra nustatyti šio
Susitarimo 1 straipsnyje, kaip jis yra suformuluotas tokio sprendimo priėmimo metu arba kaip jis bus
suformuluotas įsigaliojus pakeitimui, kuris jau buvo patvirtintas valdytojų tarybos tokio sprendimo priė
mimo metu.
iv) Jei iki ii punkte nurodyto laikotarpio pabaigos potencialiai paramą gausianti šalis netapo paramą gaunančia
šalimi, Bankas nutraukia visas specialias operacijas toje šalyje, išskyrus operacijas, susijusias su tinkamu
specialiosios paskirties fondo turto realizavimu, apsauga bei išsaugojimu ir su tuo susijusių įsipareigojimų
įvykdymu.

2.
Specialiosios paskirties fondai, kuriuos prisiima Bankas, gali būti naudojami jo paramą gaunančiose šalyse ir
potencialiai paramą gausiančiose šalyse bet kuriuo būdu ir bet kuria tvarka bei sąlygomis, kurios neprieštarauja
Banko tikslui ir funkcijoms, kitoms taikomoms šio Susitarimo nuostatoms ir su šiais fondais susijusiam susitarimui
ar susitarimams.
3.
Bankas patvirtina tokias taisykles ir reglamentus, kurių gali prireikti kiekvieno iš specialiosios paskirties fondų
sukūrimui, tvarkymui ir naudojimui. Tos taisyklės ir reglamentai atitinka šio Susitarimo nuostatas, išskyrus nuostatas,
kurios aiškiai taikomos tik Banko įprastinėms operacijoms.“
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II
(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS
2012 m. birželio 25 d.
dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II
priedo (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) pakeitimo
(2012/364/ES)
gos, bendrieji principai bei orientacinės nuostatos ir
galiojančių teisės aktų pamatinis dokumentas;

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnio 1 dalį ir 207 straipsnio
2 dalį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

(5)

Reglamentu (EB) Nr. 764/2008 panaikinamas 1995 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos spren
dimas Nr. 3052/95/EB, nustatantis pasikeitimo informa
cija apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo
prekių judėjimo principo, tvarką Bendrijoje (5), kuris yra
įtrauktas į EEE susitarimą. Todėl EEE susitarimas turėtų
būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į Reglamentą
(EB) Nr. 764/2008;

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 panaikinamas 1993 m.
vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 339/93 dėl iš
trečiųjų šalių importuojamų produktų tikrinimo siekiant
nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos taisykles (6),
kuris yra įtrauktas į EEE susitarimą. Todėl EEE susitarimas
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į Regla
mentą (EB) Nr. 765/2008;

(7)

Sprendimu Nr. 768/2008/EB panaikinamas 1993 m.
liepos 22 d. Tarybos sprendimas 93/465/EEB dėl modu
lių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų
etapuose, ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo ir naudojimo
taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvo
se (7), kuris yra įtrauktas į EEE susitarimą. Todėl EEE
susitarimas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsi
žvelgti į Sprendimą Nr. 768/2008/EB;

(8)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas;

Sprendimu Nr. 768/2008/EB nustatomi būsimų teisės
aktų, kuriais suderinamos gaminių pateikimo į rinką sąly

(9)

Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti
grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

L
L
L
L

(5) OL L 321, 1995 12 30, p. 1.
(6) OL L 40, 1993 2 17, p. 1.
(7) OL L 220, 1993 8 30, p. 23.

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo
įgyvendinimo tvarkos (1), ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,
atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,
kadangi:
į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE
susitarimas) turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam
tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje vals
tybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams (2);

(1)

(2)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (3);

(3)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 9 d.
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
sprendimas
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo
sistemos (4);

(4)

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

OL
OL
OL
OL

305,
218,
218,
218,

1994
2008
2008
2008

11 30, p. 6.
8 13, p. 21.
8 13, p. 30.
8 13, p. 82.
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PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Pozicija, kurios Sąjunga turi laikytis EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo II priedo (Tech
niniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu
EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2012 m. birželio 25 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
C. ASHTON

2012 7 7
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PROJEKTAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. …/2012
… m. … … d.
kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir
sertifikavimas)
nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos taisykles (5),
kuris yra įtrauktas į EEE susitarimą. Todėl EEE susitarimas
turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į Regla
mentą (EB) Nr. 765/2008;

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su
pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos
ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 98 straipsnį,
(7)

Sprendimu Nr. 768/2008/EB panaikinamas 1993 m.
liepos 22 d. Tarybos sprendimas 93/465/EEB dėl modu
lių, taikomų įvairiuose atitikties įvertinimo procedūrų
etapuose, ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo ir naudojimo
taisyklių, skirtų naudoti techninio derinimo direktyvo
se (6), kuris yra įtrauktas į EEE susitarimą. Todėl EEE
susitarimas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atsi
žvelgti į Sprendimą Nr. 768//2008/EB;

(8)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas,

kadangi:

į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE
susitarimas) turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 764/2008, nustatantis procedūras, susijusias su tam
tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje vals
tybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams (1);

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius
akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (2);

(2)

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 9 d.
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
sprendimas
Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo
sistemos (3);

(3)

EEE susitarimo II priedo XIX skyrius iš dalies keičiamas taip:

1. 3b punktas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 339/93) pakei
čiamas taip:
Sprendime Nr. 768/2008/EB nustatomi būsimų teisės
aktų, kuriais suderinamos gaminių pateikimo į rinką sąly
gos, bendrieji principai bei orientacinės nuostatos ir
galiojančių teisės aktų pamatinis dokumentas;

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 764/2008 panaikinamas 1995 m.
gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos spren
dimas Nr. 3052/95/EB, nustatantis pasikeitimo informa
cija apie nacionalines priemones, neatitinkančias laisvo
prekių judėjimo principo, tvarką Bendrijoje (4), kuris yra
įtrauktas į EEE susitarimą. Todėl EEE susitarimas turėtų
būti iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į Reglamentą
(EB) Nr. 764/2008;

(5)

„32008 R 0765: 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su
gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros
reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93
(OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos
taip:

a) 4 straipsnio 2 dalis papildoma taip:
Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 panaikinamas 1993 m.
vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 339/93 dėl iš
trečiųjų šalių importuojamų produktų tikrinimo siekiant

(6)

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

OL
OL
OL
OL

L
L
L
L

218,
218,
218,
321,

2008
2008
2008
1995

8 13, p. 21.
8 13, p. 30.
8 13, p. 82.
12 30, p. 1.

„Dėl produktų sektorių, kuriems taikomas Europos
bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl
atitikties vertinimo abipusio pripažinimo ir pagal kurio
(5) OL L 40, 1993 2 17, p. 1.
(6) OL L 220, 1993 8 30, p. 23.
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1 straipsnio 2 ir 3 dalis ES ir Šveicarijos reikalavimai
laikomi lygiaverčiais, Lichtenšteinas taip pat turi galimybę
kreiptis į Šveicarijos akreditavimo įstaigą.“
b) Remiantis 27–29 straipsniais, iš Lichtenšteino į kitas Susi
tariančiąsias šalis eksportuojami produktai gali būti tikri
nami pasienio postuose.“
2. 3d punktas (Tarybos sprendimas 93/465/EEB) pakeičiamas
taip:
„32008 D 0768: 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios
gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Sprendimą
93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82).“

2012 7 7

4. 3h punkte (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2001/95/EB) įterpiama:
„su pakeitimais, padarytais:
— 32008 R 0765: 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 (OL L 218,
2008 8 13, p. 30).“
2 straipsnis
Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini regla
mentų (EB) Nr. 764/2008 ir (EB) Nr. 765/2008 bei Sprendimo
Nr. 768/2008/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra auten
tiški.

3. 3f punktas (Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas
Nr. 3052/95/EB) pakeičiamas taip:
„32008 R 0764: 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 764/2008, nustatantis proce
dūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių
taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems
gaminiams, ir panaikinantis Sprendimą Nr. 3052/95/EB
(OL L 218, 2008 8 13, p. 21).
Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos
taip:
Reglamentas taikomas tik tiems produktams, kuriems
taikoma Susitarimo 8 straipsnio 3 dalis.
Reglamentas netaikomas Lichtenšteino produktams, kuriems
taikomas Susitarimo I priedas, II priedo XII ir XXVII skyriai ir
47 protokolas, tol, kol Lichtenšteinui taikomas Europos
bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl
prekybos žemės ūkio produktais.“

3 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja …, jei EEE jungtiniam komitetui
pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio
1 dalį (*).
4 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE
dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje

EEE jungtinio komiteto vardu
Pirmininkas

EEE jungtinio
komiteto sekretoriai

(*) [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai
nurodyti.]
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REGLAMENTAI
KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 603/2012
2012 m. balandžio 30 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo
nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio
bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose
EUROPOS KOMISIJA,

(3)

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma
kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konven
cijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų
Atlanto žvejybos rajonuose, ir panaikinamas Tarybos regla
mentas (EB) Nr. 2791/1999 (1), ypač į jo 51 straipsnio d
punktą,

(2)

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 12 straipsnyje po 1 dalies
įterpiama ši 1a dalis:
„1a.
9 straipsnyje nurodytos ataskaitos gali būti atšauktos
atšaukimo pranešimu.

kadangi:
(1)

remiantis Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradar
biavimo Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos rajonuose, patvir
tintos Tarybos sprendimu 81/608/EEB (2), 12 ir
15 straipsniais, minėta rekomendacija įsigaliojo 2012 m.
vasario 3 d.,

Reglamentu (ES) Nr. 1236/2010 į Sąjungos teisę įtrau
kiamos Kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistemos
(toliau – Sistema), kurią 2006 m. lapkričio 15 d. vyku
siame metiniame susitikime nustatė Žvejybos šiaurės rytų
Atlante komisija (angl. NEAFC) ir kurią ji vėliau iš dalies
pakeitė 2007, 2008 ir 2009 m. lapkričio mėn. susitiki
muose priimtomis rekomendacijomis, nuostatos;
2011 m. lapkričio mėn. vykusiame metiniame susitikime
NEAFC priėmė rekomendaciją Nr. 9:2012, kuria iš dalies
keičiamas Sistemos 14 straipsnis dėl ataskaitų ir prane
šimų teikimo NEAFC sekretoriatui;

Jei ataskaitą reikia taisyti, ji atšaukiama atšaukimo pranešimu.
Nauja pataisyta ataskaita išsiunčiama po atšaukimo pranešimo
laikantis 9 straipsnyje nurodytų terminų.
Jei vėliavos valstybės narės žvejybos stebėjimo centras priima
ataskaitos atšaukimą, jis apie tai praneša ŽŠRAK sekretoria
tui.“
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. balandžio 30 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 348, 2010 12 31, p. 17.

(2) OL L 227, 1981 8 12, p. 21.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 604/2012
2012 m. liepos 3 d.
kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes VI
zonoje, Vb, XII bei XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse
todėl būtina uždrausti tų išteklių žuvų žvejybos veiklą,

EUROPOS KOMISIJA,

(3)

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

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 2012 metams
skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma
išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

kadangi:
2 straipsnis
(1)

(2)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES)
Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų
žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos
tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai
susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse
ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse (2), nustatytos
kvotos 2012 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 2012 metams skirtą kvotą;

Draudimas
Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie
plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava
arba yra toje valstybėje narėje registruoti, uždraudžiama tame
priede nurodytų išteklių žuvų žvejybos veikla. Visų pirma drau
džiama laivuose laikyti, perkelti, perkrauti arba iškrauti tokių
laivų po nurodytos dienos 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 2012 m. liepos 3 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 25, 2012 1 27, p. 55.
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PRIEDAS

Nr.

7/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

POK/56–14

Rūšis

Ledjūrio menkė (Pollachius virens)

Zona

VI zona; Vb, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Data

2012 6 12
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 605/2012
2012 m. liepos 4 d.
kuriuo draudžiama Ispanijoje registruotų Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos bei
Viduržemio jūroje gaudyklėmis paprastuosius tunus žvejojančių laivų veikla
įrankių ar laivais galimybės yra išnaudotos, Komisija apie
tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir uždrau
džia žvejybą tam tikrame žvejybos rajone, tam tikrais
žvejybos įrankiais, tam tikrų rūšių ar rūšių grupės ar
tam tikrais būtent tai žvejybos veiklai vykdyti naudoja
mais laivais;

EUROPOS KOMISIJA,

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,

(5)

remiantis Komisijos turima informacija, paprastųjų tunų
žvejybos Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų
ilgumos ir Viduržemio jūroje galimybės, skirtos Ispanijoje
registruotiems gaudyklėmis žvejojantiems laivams,
laikomos išnaudotomis birželio 20 d. Komisija apie tai
pranešė Ispanijai;

(6)

2012 m. birželio 7, 14 ir 21 d. Ispanija informavo Komi
siją uždraudusi savo keturioms gaudyklėms, kurios
2012 m. žvejoja paprastuosius tunus, vykdyti žvejybos
veiklą: dviems gaudyklėms šis draudimas įsigalioja nuo
birželio 8 d., vienai gaudyklei – nuo birželio 14 d., o
likusiai gaudyklei – nuo birželio 21 d.; taigi visa veikla
uždrausta nuo 2012 m. birželio 21 d. 14.00 val.;

(7)

nedarant poveikio minėtiems Ispanijos veiksmams,
būtina, kad Komisija patvirtintų draudimą nuo birželio
21 d. Ispanijoje registruotiems laivams Atlanto vande
nyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje
gaudyklėmis žvejoti paprastuosius tunus,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES)
Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų
žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos
tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai
susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse
ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse, nustatytas
paprastųjų tunų kiekis, kurį 2012 m. galima sužvejoti
Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir
Viduržemio jūroje;

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vande
nyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių
atkūrimo plano, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB)
Nr. 43/2009 bei panaikinančiu Reglamentą (EB)
Nr. 1559/2007 (2) reikalaujama, kad trumpesnių nei
24 m žūklės laivų ir gaudyklių atveju valstybės narės
Komisijai praneštų apie gamintojų organizacijoms arba
laivų, žvejojančių panašiais įrankiais, grupėms skirtas
kvotas;

bendra žuvininkystės politika skirta ilgalaikiam žuvinin
kystės sektoriaus gyvybingumui užtikrinti tausiai naudo
jant gyvuosius vandens išteklius pagal atsargumo prin
cipą;

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009
36 straipsnio 2 dalį, remdamasi valstybių narių pateikta
informacija ir kita savo pačios turima informacija, nusta
čiusi, kad Europos Sąjungos, valstybės narės ar valstybių
narių grupės turimos žvejybos vienu ar daugiau žvejybos

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) OL L 96, 2009 4 15, p. 1.

PRIĖMĖ ŠI REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Ispanijoje registruotiems gaudyklėmis žvejojantiems laivams
vėliausiai nuo 2012 m. birželio 21 d. 14.00 val. draudžiama
Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Vidur
žemio jūroje žvejoti paprastuosius tunus.

Nuo tos dienos taip pat draudžiama laikyti laivuose, perkelti į
varžas tukinimo ar auginimo tikslais, perkrauti, perkelti arba
iškrauti į krantą tų gaudyklių sužvejotas šių išteklių žuvis.

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 4 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
László ANDOR

Komisijos narys

L 177/13

LT
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 606/2012
2012 m. liepos 4 d.
kuriuo uždraudžiama su Italijos vėliava plaukiojančių ar Italijoje registruotų ir Atlanto vandenyne į
rytus nuo 45° vakarų ilgumos bei Viduržemio jūroje gaudyklėmis ir ūdomis paprastuosius tunus
žvejojančių laivų žvejybos veikla
EUROPOS KOMISIJA,

(5)

remiantis Komisijos turima informacija, paprastųjų tunų
žvejybos Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų
ilgumos ir Viduržemio jūroje galimybės, skirtos su Italijos
vėliava plaukiojantiems arba Italijoje registruotiems
gaudyklėmis ir ūdomis žvejojantiems laivams, bus
laikomos išnaudotomis;

(6)

2012 m. birželio 20 d. Italija informavo Komisiją
uždraudusi savo gaudyklėmis ir ūdomis žvejojantiems
laivams, kurie 2012 m. žvejoja paprastuosius tunus,
vykdyti žvejybos veiklą: ūdomis žvejojantiems laivams
šis draudimas įsigalioja nuo birželio 20 d. 13.00 val., o
gaudyklėmis žvejojantiems laivams – nuo birželio 22 d.
17.00 val.;

(7)

nedarant poveikio minėtiems Italijos veiksmams, būtina,
kad Komisija patvirtintų draudimą nuo 2012 m. birželio
20 d. 13.00 val. su Italijos vėliava plaukiojantiems ar
Italijoje registruotiems ūdomis žvejojantiems laivams ir
nuo 2012 m. birželio 22 d. 17.00 val. Italijoje registruo
tiems gaudyklėmis žvejojantiems laivams Atlanto vande
nyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje
žvejoti paprastuosius tunus,

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,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

(4)

2012 m. sausio 17 d. Tarybos reglamente (ES)
Nr. 44/2012, kuriuo nustatomos 2012 m. tam tikrų
žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių, dėl kurių vedamos
tarptautinės derybos ar kuriems taikomi tarptautiniai
susitarimai, žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse
ir ES laivams tam tikruose ne ES vandenyse, nustatytas
paprastųjų tunų kiekis, kurį 2012 m. galima sužvejoti
Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir
Viduržemio jūroje;
2009 m. balandžio 6 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vande
nyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių
atkūrimo plano, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB)
Nr. 43/2009 bei panaikinančiu Reglamentą (EB)
Nr. 1559/2007 (2) reikalaujama, kad valstybės narės
praneštų Komisijai apie ilgesniems nei 24 metrų laivams
skirtas individualias kvotas, o trumpesnių nei 24 m
žūklės laivų ir gaudyklių atveju nurodytų bent gamintojų
organizacijoms arba laivų, žvejojančių panašiais įrankiais,
grupėms skirtas kvotas;
bendra žuvininkystės politika skirta ilgalaikiam žuvinin
kystės sektoriaus gyvybingumui užtikrinti tausiai naudo
jant gyvuosius vandens išteklius pagal atsargumo prin
cipą;
pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 36 straipsnio
2 dalį remdamasi valstybių narių pateikta informacija ir
savo pačios turima informacija, nustačiusi, kad Europos
Sąjungos, valstybės narės ar valstybių narių grupės
turimos žvejybos vienu ar daugiau žvejybos įrankių ar
laivais galimybės yra išnaudotos, Komisija apie tai
praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir uždraudžia
žvejybą tam tikrame žvejybos rajone, tam tikrais žvejybos
įrankiais, tam tikrų rūšių ar rūšių grupės ar tam tikrais
būtent tai žvejybos veiklai vykdyti naudojamais laivais;

(1) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.
(2) OL L 96, 2009 4 15, p. 1.

PRIĖMĖ ŠI REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Su Italijos vėliava plaukiojantiems arba Italijoje registruotiems
ūdomis žvejojantiems laivams nuo 2012 m. birželio 20 d.
13.00 val. draudžiama Atlanto vandenyne į rytus nuo 45°
vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje žvejoti paprastuosius
tunus.
Nuo tos dienos taip pat draudžiama laikyti laivuose, perkelti į
varžas tukinimo ar auginimo tikslais, perkrauti, perkelti arba
iškrauti į krantą tų laivų sužvejotas šių išteklių žuvis.
2 straipsnis
Italijoje registruotiems gaudyklėmis žvejojantiems laivams nuo
2012 m. birželio 22 d. 17.00 val. draudžiama Atlanto vande
nyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje
žvejoti paprastuosius tunus.
Nuo tos dienos taip pat draudžiama laikyti laivuose, perkelti į
varžas tukinimo ar auginimo tikslais, perkrauti, perkelti arba
iškrauti į krantą tų laivų sužvejotas šių išteklių žuvis.
3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2012 7 7
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Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 4 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
László ANDOR

Komisijos narys

L 177/15

LT
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 607/2012
2012 m. liepos 6 d.
dėl išsamių deramo patikrinimo sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir
pobūdžio taisyklių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 995/2010,
kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Miškų
teisės aktų vykdymo užtikrinimo, valdymo ir prekybos
komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos
veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos
produktus, pareigos (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį ir 8
straipsnio 8 dalį,

kadangi:

1 straipsnis
Dalykas
Šiuo reglamentu nustatomos išsamios deramo patikrinimo
sistemos ir stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumo ir
pobūdžio taisyklės.

2 straipsnis
Deramo patikrinimo sistemos taikymas

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 995/2010 veiklos vykdytojai įparei
gojami taikyti procedūrų ir priemonių sistemą (toliau –
deramo patikrinimo sistemą), kad būtų kuo labiau suma
žintas neteisėtai paruoštos medienos arba iš neteisėtai
paruoštos medienos pagamintų produktų pateikimo
vidaus rinkai pavojus;

1.
Veiklos vykdytojai deramo patikrinimo sistemą taiko kiek
vienos konkrečios rūšies medienai ar medienos produktui,
kuriuos tiekia tam tikras tiekėjas ne ilgesniu nei 12 mėnesių
laikotarpiu, jei medžio rūšis, medienos ruošos valstybė ar vals
tybės arba, kai taikoma, valstybės regionas (-ai) ir medienos
ruošos koncesija (-os) lieka nepakitę.

(2)

būtina aiškiau nurodyti, kokiais atvejais reikia pateikti
informaciją apie visą medžio rūšies mokslinį pavadinimą,
valstybės regioną, kuriame mediena buvo paruošta, ir
medienos ruošos koncesiją;

2.
Pirma dalis nedaro poveikio veiklos vykdytojo pareigai
taikyti priemones ir procedūras, kuriomis suteikiama prieiga
prie Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a
punkte nurodytos informacijos apie kiekvieną medienos ar
medienos produktų siuntą, kurią veiklos vykdytojas pateikia
rinkai.

(3)

būtina konkrečiau nurodyti stebėsenos organizacijų patik
rinimų, kuriuos turi atlikti kompetentingos institucijos,
dažnumą ir pobūdį;

(4)

asmenų apsaugai tvarkant jų asmens duomenis pagal šį
reglamentą, visų pirma tvarkant per patikrinimus gautus
asmens duomenis, taikomi reikalavimai, nustatyti
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėji
mo (2), ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3);

(1) OL L 295, 2010 11 12, p. 23.
(2) OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
(3) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

3 straipsnis
Informacija apie veiklos vykdytojo tiekiamą produkciją
1.
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a
punkte nurodyta informacija apie veiklos vykdytojo tiekiamą
medieną ar medienos produktus teikiama laikantis 2, 3 ir 4
dalių.

2.
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a
punkto pirmoje įtraukoje nurodytas visas medžio rūšies moks
linis pavadinimas pateikiamas, jei bendrinio pavadinimo varto
sena yra dviprasmiška.

3.
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a
punkto antroje įtraukoje nurodyta informacija apie valstybės
regioną pateikiama, jei neteisėtos medienos ruošos rizika vals
tybės regionuose skiriasi.
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4.
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a
punkto antroje įtraukoje nurodyta informacija apie medienos
ruošos koncesiją pateikiama, jei neteisėtos medienos ruošos
rizika tarp medienos ruošos koncesijų valstybėje ar valstybės
regione skiriasi.

Taikant šios dalies pirmą pastraipą bet koks susitarimas, kuriuo
suteikiama teisė ruošti medieną nustatytoje vietovėje, laikomas
medienos ruošos koncesija.

4 straipsnis
Rizikos įvertinimas ir mažinimas
Taikant rizikos įvertinimo ir rizikos mažinimo procedūras, į
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies b punkte
ir 6 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą sertifikavimą arba
kitas trečiosios šalies patikrinimo sistemas gali būti atsižvelgta,
jei tas sertifikavimas ar sistemos atitinka šiuos kriterijus:

a) yra parengta bent visus susijusius taikytinų teisės aktų reika
lavimus apimanti viešai prieinama reikalavimų sistema, kuria
gali naudotis trečiosios šalys;

b) yra nurodyta, kad trečioji šalis periodiškai – ne rečiau kaip
kas 12 mėnesių – atlieka reikiamus patikrinimus, įskaitant
patikrinimus vietoje, kad įsitikintų, jog laikomasi taikytinų
teisės aktų;

c) jie apima trečiosios šalies patikrintas priemones, skirtas pagal
taikytinus teisės aktus paruoštai medienai ir iš tokios
medienos pagamintiems medienos produktams atsekti bet
kuriame tiekimo grandinės etape iki tokios medienos ar
medienos produktų pateikimo rinkai;

d) jie apima trečiosios šalies patikrintas kontrolės priemones,
kuriomis siekiama užtikrinti, kad nežinomos kilmės mediena
arba medienos produktai, arba mediena ar medienos produk
tai, kurie nebuvo paruošti pagal taikytinus teisės aktus, nepa
tektų į tiekimo grandinę.

5 straipsnis
Veiklos vykdytojų atliekamas informacijos registravimas
1.
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies a
punkte nurodyta informacija apie veiklos vykdytojo tiekiamą
produkciją ir informacija apie rizikos mažinimo procedūrų
taikymą tinkamai registruojama; įrašai saugomi 5 metus, o
kompetentingai institucijai sudaromos sąlygos juos patikrinti.

2.
Taikydami deramo patikrinimo sistemą veiklos vykdytojai
turi sugebėti nurodyti, kaip surinkta informacija buvo patikrinta
pagal Reglamento (ES) Nr. 995/2010 6 straipsnio 1 dalies b
punkte nurodytus rizikos kriterijus, kaip priimtas sprendimas
dėl rizikos mažinimo priemonių ir kaip veiklos vykdytojas
nustatė rizikos laipsnį.

L 177/17

6 straipsnis
Stebėsenos organizacijų patikrinimų dažnumas ir pobūdis
1.
Kompetentingos institucijos užtikrina, kad Reglamento
(ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti periodiški
patikrinimai būtų atliekami bent kartą per dvejus metus.

2.
Reglamento (ES) Nr. 995/2010 8 straipsnio 4 dalyje nuro
dyti patikrinimai atliekami visų pirma šiais atvejais:

a) jei tikrindama veiklos vykdytojus kompetentinga institucija
aptiko veiklos vykdytojų deramo patikrinimo sistemos,
kurią nustatė stebėsenos organizacija, veiksmingumo ar
įgyvendinimo trūkumų;

b) jei Komisija informavo kompetentingas institucijas apie toles
nius stebėsenos organizacijos pasikeitimus, kaip numatyta
2012 m. vasario 23 d. Komisijos deleguotojo reglamento
(ES) Nr. 363/2012 dėl procedūrinių stebėsenos organizacijų
pripažinimo ir jų pripažinimo atšaukimo taisyklių, nustatytų
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr.
995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, patei
kiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (1),
9 straipsnio 2 dalyje.

3.
Patikrinimai atliekami be išankstinio įspėjimo, išskyrus
atvejus, kai apie tai būtina iš anksto pranešti stebėsenos orga
nizacijai, kad būtų užtikrintas patikrinimų veiksmingumas.

4.
Kompetentingos institucijos atlieka patikrinimus laikyda
mosi dokumentais įformintų procedūrų.

5.
Kompetentingos institucijos atlieka atitikties Reglamentui
(ES) Nr. 995/2010 užtikrinimo patikrinimus, kurie apima šią
atitinkamais atvejais vykdomą veiklą:

a) patikrinimus vietoje, įskaitant vietoje atliekamus auditus;

b) stebėsenos organizacijų dokumentų ir įrašų tikrinimą:

c) pokalbius su stebėsenos organizacijos vadovybe ir darbuoto
jais;

d) pokalbius su veiklos vykdytojais ir prekiautojais ar kitais
susijusiais asmenimis;

e) veiklos vykdytojų dokumentų ir įrašų tikrinimą;
(1) OL L 115, 2012 4 27, p. 12.
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f) veiklos vykdytojų, taikančių atitinkamos stebėsenos organi
zacijos deramo patikrinimo sistemą, tiekiamos produkcijos
mėginių tikrinimą.

domis. Stebėsenos organizacija kompetentingoms institucijoms
gali pateikti pastabų per kompetentingų institucijų nustatytą
laikotarpį.

7 straipsnis

3.
Kompetentingos institucijos parengia Reglamento (ES)
Nr. 995/2010 8 straipsnio 4 dalyje nurodytas ataskaitas, remda
mosi pavienių patikrinimų ataskaitomis.

Stebėsenos organizacijų patikrinimų ataskaitos
1.
Kompetentingos institucijos parengia atliktų pavienių
patikrinimų ataskaitas, kuriose aprašoma taikyta procedūra ir
metodai, taip pat pateikiami jų nustatyti faktai ir išvados.
2.
Kompetentingos institucijos tikrintą stebėsenos organiza
ciją supažindina su ataskaitos projekte pateiktais faktais ir išva

8 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 6 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

LT
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 608/2012
2012 m. liepos 6 d.
kuriuo dėl veikliųjų medžiagų denatonio benzoato, metilnonilketono ir augalinių aliejų ir (arba)
šaltmėčių aliejaus patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 540/2011
(Tekstas svarbus EEE)

Komisija persvarstė projekto peržiūros ataskaitas ir
Tarnybos nuomones Maisto grandinės ir gyvūnų svei
katos nuolatiniame komitete ir 2012 m. birželio 1 d.
pateikė kaip Komisijos denatonio benzoato, metilnonilke
tono ir augalinių aliejų ir (arba) šaltmėčių aliejaus
peržiūros ataskaitas;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos
produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 13 straipsnio 2 dalies
c punktą,

(3)

Tarnyba pranešėjams pateikė nuomones dėl denatonio
benzoato, metilnonilketono ir augalinių aliejų ir (arba)
šaltmėčių aliejaus, Komisija paragino juos pateikti
pastabas dėl peržiūros ataskaitų;

(4)

patvirtinta, kad veikliosios medžiagos denatonio benzoa
tas, metilnonilketonas ir augaliniai aliejai ir (arba) šalt
mėčių aliejus turi būti laikomi patvirtintomis pagal Regla
mentą (EB) Nr. 1107/2009;

(5)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 13 straipsnio 2
dalį kartu su 6 straipsniu ir atsižvelgiant į naujausias
mokslo ir technikos žinias, būtina iš dalies pakeisti dena
tonio benzoato, metilnonilketono ir augalinių aliejų ir
(arba) šaltmėčių aliejaus patvirtinimo sąlygas. Visų pirma,
tikslinga paprašyti papildomos patvirtinamosios informa
cijos, susijusios su metilnonilketonu. Augaliniai aliejai ir
(arba) šaltmėčių aliejus turėtų būti naudojami tik bulvėms
apdoroti po derliaus nuėmimo;

(6)

prieš taikant šį reglamentą turėtų būti numatytas pakan
kamas laikotarpis, per kurį valstybės narės, pranešėjai ir
augalų apsaugos produktų leidimų turėtojai spėtų įvyk
dyti reikalavimus, atsiradusius dėl pakeistų patvirtinimo
sąlygų;

(7)

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

kadangi:

(1)

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

veikliosios medžiagos denatonio benzoatas, metilnonilke
tonas ir augaliniai aliejai ir (arba) šaltmėčių aliejus buvo
įtrauktos į Tarybos direktyvos 91/414/EEB (2) I priedą
priėmus Komisijos direktyvą 2008/127/EB (3) pagal
2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 2229/2004, nustatančio išsamias darbų programos,
minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2
dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles (4),
24b straipsnyje nustatytą tvarką. Direktyvą 91/414/EEB
pakeitus Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, šios
medžiagos laikomos patvirtintomis pagal tą reglamentą
ir yra išvardytos 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo
dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1107/2009 (5), priedo A dalyje;
pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 25a straipsnį
Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba)
2011 m. gruodžio 2 d. Komisijai pateikė nuomonę dėl
denatonio benzoato (6) ir metilnonilketono (7) ir 2011 m.
gruodžio 16 d. – dėl augalinių aliejų ir (arba) šaltmėčių
aliejaus (8) peržiūros ataskaitų projektų. Valstybės narės ir

OL L 309, 2009 11 24, p. 1.
OL L 230, 1991 8 19, p. 1.
OL L 344, 2008 12 20, p. 89.
OL L 379, 2004 12 24, p. 13.
OL L 153, 2011 6 11, p. 1.
„Bendros peržiūros išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido dena
tonio benzoato keliamos rizikos vertinimo“, EMST leidinys
(2012 m.), 10(1):2483. Galima rasti internete adresu www.efsa.
europa.eu/efsajournal.htm
(7) „Bendros peržiūros išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido metil
nonilketono keliamos rizikos vertinimo“, EMST leidinys (2012 m.),
10(1):2495. Galima rasti internete adresu www.efsa.europa.eu/
efsajournal.htm
(8) „Bendros peržiūros išvada dėl veikliosios medžiagos pesticido auga
linių aliejų ir (arba) šaltmėčių aliejaus keliamos rizikos vertinimo“,
EMST leidinys (2012 m.), 10(1):2541. Galima rasti internete adresu
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš
dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2012 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 6 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

2012 7 7

2012 7 7

PRIEDAS
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedo A dalis iš dalies keičiama taip:
(1) 226 eilutė, skirta veikliajai medžiagai denatonio benzoatui, pakeičiama taip:

„226

Įprastas pavadinimas,
identifikavimo numeriai

Denatonio benzoatas
CAS Nr. 3734-33-6
CIPAC Nr. 845

IUPAC pavadinimas

Benzildietil[[2,6ksililkarbamoil]
metil]amonio
benzoatas

Grynumas (*)

≥ 975g/kg

Patvirtinimo data

Patvirtinimo
galiojimo pabaiga

2009 m.
rugsėjo 1 d.

2019 m.
rugpjūčio 31 d.

LT

Numeris

Konkrečios nuostatos

A DALIS
Leidžiama naudoti tik kaip atbaidančiąją medžiagą.
B DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti
vienodi principai, atsižvelgiama į denatonio benzoato (SANCO/2607/2008) peržiūros
ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti
2012 m. birželio 1 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.
Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti naudotojų
apsaugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti nustatytas reikalavimas naudoti
tinkamas asmens apsaugos priemones.
Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.“

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra dena
tonio benzoato, ir kurie naudojami ne valymui naudojant automatinę valcavimo įrangą
miškininkystės sektoriuje, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti Reglamento (EB)
Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrinti, kad prieš
registruojant tokius produktus būtų pateikti visi būtini duomenys ir informacija.

(*) Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.

(2) 238 eilutė, skirta veikliajai medžiagai metilnonilketonui, pakeičiama taip:

Numeris

„238

Įprastas pavadinimas,
identifikavimo numeriai

Metilnonilketonas
CAS Nr. 112-12-9

Undekan-2-onas

Grynumas (*)

≥ 975g/kg

Patvirtinimo data

Patvirtinimo
galiojimo pabaiga

2009 m.
rugsėjo 1 d.

2019 m.
rugpjūčio 31 d.

Konkrečios nuostatos

A DALIS
Leidžiama naudoti tik kaip atbaidančiąją medžiagą.
B DALIS
Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti
vienodi principai, atsižvelgiama į metilnonilketono (SANCO/2619/2008) peržiūros
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CIPAC Nr. 846

IUPAC pavadinimas

Įprastas pavadinimas,
identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (*)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo
galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti
2012 m. birželio 1 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.
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Numeris

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės. Turi
būto vengiama kontakto su maistu ir pašarinėmis kultūromis.
LT

Pranešėjas pateikia patvirtinamąją informaciją apie:
a) medžiagos, su kuria buvo atlikti žinduolių toksikologiniai ir ekologiniai bei toksiko
loginiai tyrimai, specifikacijas;
b) specifikacijas kartu su patvirtinamaisiais partijos duomenimis ir patvirtintais analizės
metodais;
c) atitinkamą metilnonilketono ir potencialių virsmo produktų išlikimo ir elgsenos aplin
koje vertinimą;
d) vandens ir dirvožemio gyviesiems organizmams keliamą pavojų.

(*) Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.

(3) 243 eilutė, skirta veikliajai medžiagai augaliniams aliejams ir (arba) šaltmėčių aliejui, pakeičiama taip:
Numeris

„243

Įprastas pavadinimas,
identifikavimo numeriai

Augaliniai aliejai ir
(arba) šaltmėčių
aliejus

IUPAC pavadinimas

Šaltmėčių aliejus

Grynumas (*)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo
galiojimo pabaiga

≥ 550 g/kg kaip
(R)-karvonas

2009 m.
rugsėjo 1 d.

2019 m.
rugpjūčio 31 d.

CAS Nr. 8008-79-5
CIPAC Nr. 908

Konkrečios nuostatos

A DALIS

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

a ir b punktuose nurodytą informaciją pareiškėjas Komisijai, valstybėms narėms ir
Tarnybai pateikia iki 2013 m. balandžio 30 d., c ir d punktuose nurodytą informaciją
– iki 2015 m. gruodžio 31 d.“

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių bulvėms po derliaus nuėmimo
apdoroti.
Valstybės narės užtikrina, kad leidimuose būtų nurodyta, kad apdorojimas karštais garais
turi būti vykdomas tik profesionaliose saugyklose ir taikant geriausią turimą technologiją,
kad būtų išvengta produkto (karštų garų) patekimo į aplinką jį sandėliuojant, pervežant,
tvarkant atliekas tvarkymo ir naudojant.
B DALIS
Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti
vienodi principai, atsižvelgiama į iš dalies pakeistos augalinių aliejų ir (arba) šaltmėčių
aliejaus peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komi
tetas baigė rengti 2012 m. birželio 1 d., išvadas (SANCO/2624/2008), ypač į jos I ir II
priedėlius.

(*) Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.
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Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.“
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2012 7 7
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 609/2012
2012 m. liepos 6 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių
vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI
priedo A dalyje;

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 taisyk
lės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvel
giant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus
raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011
136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė
apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į
kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas
turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialia
jame leidinyje dieną,

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 jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 6 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)

0702 00 00

TR
ZZ

50,2
50,2

0707 00 05

TR
ZZ

104,1
104,1

0709 93 10

TR
ZZ

111,7
111,7

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

90,1
54,0
78,0
87,5
77,4

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

188,8
82,4
169,1
110,6
123,6
132,4
130,2
68,3
114,0
124,4

0808 30 90

AR
CL
CN
NZ
ZA
ZZ

216,0
123,4
83,4
207,2
116,9
149,4

0809 10 00

TR
ZZ

182,6
182,6

0809 29 00

TR
ZZ

371,6
371,6

0809 30

TR
ZZ

191,8
191,8

Standartinė importo vertė

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2012/20/ES
2012 m. liepos 6 d.
kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant 8-to
tipo produktų veikliąją medžiagą flufenoksuroną
(Tekstas svarbus EEE)

antiseptikai ir kurių sudėtyje yra flufenoksurono, turėtų
atitikti Direktyvos 98/8/EB 5 straipsnio reikalavimus.
Todėl, nepaisant to, kad flufenoksuronas nebuvo patvir
tintas kai kurioms kitoms sritims, kuriose gautas kitoks
su naudojimu susijusios rizikos analizės rezultatas (3), 8to tipo produktuose naudoti skirtą flufenoksuroną galima
įrašyti į tos direktyvos I priedą;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į
rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,
(6)

atsižvelgiant į flufenoksurono savybes, dėl kurių jis yra
patvarus, linkęs kauptis organizmuose ir yra toksiškas,
taip pat yra labai patvarus ir labai linkęs kauptis organiz
muose, pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos
Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006
dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autoriza
cijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos
cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direk
tyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą
(EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB)
Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos
direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei
2000/21/EB (4), XIII priede nustatytus kriterijus flufenok
suronas į I priedą turėtų būti įrašytas tik trejiems metams
ir turėtų būti nustatyta, kad prieš atnaujinant I priedo
įrašą turi būti atlikta flufenoksurono lyginamoji rizikos
analizė pagal Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnio 5 dalies i
punkto antrą pastraipą;

(7)

Sąjungos lygmeniu atliktame flufenoksurono rizikos
vertinime išnagrinėtas flufenoksurono naudojimas medie
nai, kuri nebus naudojama gyvūnų laikymo patalpoms
arba nesilies su maistu arba pašaru, apdoroti, kai apdo
rota mediena yra skirta naudoti patalpose (OECD nusta
tytos 1 ir 2 naudojimo klasės (5)) arba lauke neuždengta
ir nesiliečia su žeme ir yra nuolat veikiama oro sąlygų,
yra apsaugota nuo oro sąlygų, tačiau ją dažnai veikia

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB)
Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direk
tyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką
16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos
antrojo etapo (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias
reikia įvertinti siekiant nuspręsti, ar jas reikia įrašyti į
Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas. Tame
sąraše yra flufenoksuronas;

(2)

vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1451/2007, pagal
Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį buvo įvertinta,
ar flufenoksuroną galima naudoti 8-to tipo produktams
(medienos antiseptikams), apibrėžtiems tos direktyvos V
priede, gaminti;

(3)

Prancūzija buvo paskirta už ataskaitos rengimą atsakinga
valstybe nare ir 2009 m. kovo 17 d. Komisijai pateikė
kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją,
kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 14
straipsnio 4 ir 6 dalyse;

(4)

valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo kompetentingos
institucijos ataskaitą. Vadovaudamasis Reglamento (EB)
Nr. 1451/2007 15 straipsnio 4 dalimi, 2011 m. rugsėjo
22 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas peržiūros
išvadas įtraukė į vertinimo ataskaitą;

(5)

remiantis atliktais vertinimais, galima daryti išvadą, kad
biocidiniai produktai, kurie naudojami kaip medienos

(1) OL L 123, 1998 4 24, p. 1.
(2) OL L 325, 2007 12 11, p. 3.

(3) 2011 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)
Nr. 942/2011, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų patei
kimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga flufenoksuronas ir iš
dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB (OL L 246,
2011 9 23, p. 13); 2012 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimas
2012/77/ES dėl flufenoksurono, skirto naudoti 18-to tipo produk
tuose, neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB
priedą (OL L 38, 2012 2 11, p. 47).
(4) OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
(5) OECD dokumentų serija dėl išmetimo scenarijų, Nr. 2, Medžio
antiseptikų išmetimo scenarijų dokumentas, 2 dalis, p. 64 (angl.
OECD series on emission scenario documents, Number 2, Emission
Scenario Document for Wood Preservatives).
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drėgmė arba ji liečiasi su gėlu vandeniu (OECD nustatyta
3 naudojimo klasė (6)). Nustatyta, kad neleistina rizika
aplinkai kyla, kai mediena apdorojama lauke in situ,
taip pat apdorotą medieną naudojant lauke pagal įvairius
scenarijus. Atsižvelgiant į flufenoksurono savybes, tiks
linga leisti tik tuos naudojimo ir poveikio scenarijus, į
kuriuos reikiamai atsižvelgta Sąjungos lygmens rizikos
vertinime ir kuriuos išnagrinėjus nenustatyta neleistina
rizika;
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

atsižvelgiant į nustatytą žmonių sveikatai keliamą pramo
ninio ir profesinio naudojimo riziką, turėtų būti reikalau
jama, kad būtų nustatyta taip naudoti leistų produktų
saugaus naudojimo tvarka ir kad tie produktai būtų
naudojami su tinkamomis asmens apsaugos priemonė
mis, nebent gali būti įrodyta, kad riziką pramoniniams
arba profesiniams naudotojams galima sumažinti iki
priimtino lygio kitomis priemonėmis;
atsižvelgiant į nustatytą vandens ir sausumos komponen
tams keliamą riziką, turėtų būti reikalaujama, kad būtų
imtasi atitinkamų rizikos mažinimo priemonių siekiant
apsaugoti tuos komponentus; visų pirma, kad ką tik
apdorota mediena būtų laikoma po stogu arba ant nepra
laidaus kieto pagrindo, arba ir po stogu, ir ant kieto
nepralaidaus pagrindo, o bet koks nutekėjęs produktų,
kurių sudėtyje yra flufenoksurono ir kurie naudojami
kaip medienos antiseptikai, kiekis būtų surenkamas ir
pakartotinai panaudojamas arba pašalinamas;
šios direktyvos nuostatos turėtų būti vienu metu
taikomos visose valstybėse narėse ir taip užtikrinama,
kad 8-to tipo produktų biocidiniams produktams, kurių
sudėtyje yra veikliosios medžiagos flufenoksurono, būtų
sudarytos vienodos rinkos sąlygos ir kad biocidinių
produktų rinka veiktų tinkamai;
veiklioji medžiaga turėtų būti įrašyta į Direktyvos
98/8/EB I priedą praėjus tinkamam laikotarpiui, per
kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasi
rengti laikytis naujų dėl medžiagos įrašymo atsiradusių
reikalavimų ir kuris leistų dokumentus parengusiems
pareiškėjams pasinaudoti visu 10 metų duomenų
apsaugos laikotarpiu, pagal Direktyvos 98/8/EB 12
straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktį prasidedančiu
medžiagos įrašymo dieną;
įrašius medžiagą, valstybėms narėms turėtų būti nusta
tytas tinkamas laikotarpis Direktyvos 98/8/EB 16
straipsnio 3 daliai įgyvendinti;

(14)
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pagal Direktyvos 98/8/EB 28 straipsnio 1 dalį įsteigtas
komitetas nuomonės dėl direktyvoje numatytų priemonių
nepateikė, todėl Komisija Tarybai pateikė su tomis prie
monėmis susijusį pasiūlymą ir perdavė jį Europos
Parlamentui. Per dviejų mėnesių laikotarpį, numatytą
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo
1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7), 5a straips
nyje, Taryba nesiėmė veiksmų, todėl Komisija nedelsdama
pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui. Per keturis
mėnesius nuo pirmiau minėto pateikimo Europos
Parlamentas šioms priemonėms neprieštaravo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 98/8/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direk
tyvos priedą.
2 straipsnis
Perkėlimas į nacionalinę teisę
1.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2013 m. sausio 31 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad
būtų laikomasi šios direktyvos.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2014 m. vasario 1 d.
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2012 m. liepos 6 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas

todėl Direktyva 98/8/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeista;

(6) Ten pat.

José Manuel BARROSO

(7) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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PRIEDAS
Direktyvos 98/8/EB I priedas papildomas šiuo įrašu:

Flufenoksuro
nas

IUPAC pavadinimas
Identifikacijos numeriai

1-[4-(2-chlor-α,α,α-p-trifluortoli
loksi)-2-fluorfenil]-3-(2,6difluorbenzolil)karbamidas
EB Nr. 417-680-3
CAS Nr. 101463-69-8

960 g/kg

Įtraukimo data

Įtraukimo galiojimo
pabaiga

Produkto
tipas

2014 m. vasario
1 d.

2016 m. sausio
31 d.

2017 m. sausio
31 d.

8

Specialiosios nuostatos (*)

Prieš pratęsiant flufenoksurono įrašymo į šį priedą
laikotarpį turėtų būti atliktas lyginamasis rizikos verti
nimas pagal Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnio 5 dalies
i punkto antrą pastraipą.
Sąjungos lygmeniu atliktoje rizikos analizėje išnagri
nėtas medienos, kuri nebus naudojama gyvūnų
laikymo patalpoms arba nesilies su maistu arba
pašaru, apdorojimas. Produktų, kurių naudojimo ir
poveikio scenarijai pakankamai neįvertinti Sąjungos
lygmens rizikos vertinime, naudoti neleidžiama.
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Bendrinis
pavadinimas

LT

Nr.

Minimali
veikliosios
medžiagos
koncentracija
į rinką
pateikiamame
biocidiniame
produkte

Atitikties 16 straipsnio
3 dalies nuostatoms
terminas (išskyrus
produktus, kuriuose yra
daugiau negu viena
veiklioji medžiaga;
tokiems produktams
atitikties 16 straipsnio
3 dalies nuostatoms
terminas yra data,
nurodyta paskutiniame
sprendime dėl jame
esančių veikliųjų
medžiagų įtraukimo)

Valstybės narės užtikrina, kad autorizacijos liudijimai
būtų išduodami tik jei laikomasi šių sąlygų:
1) Produktai naudojami tik apdoroti medienai, kurią
ketinama naudoti patalpose.

L 177/27

2) Jei produktus leista naudoti pramoniniais arba
profesiniais tikslais, nustatoma produktų saugaus
naudojimo tvarka, o produktai naudojami su
tinkamomis asmens apsaugos priemonėmis,
nebent produkto autorizacijos liudijimo paraiškoje
įrodoma, kad riziką pramoniniams arba profesi
niams naudotojams galima sumažinti iki priimtino
lygio kitomis priemonėmis.

Bendrinis
pavadinimas

IUPAC pavadinimas
Identifikacijos numeriai

Įtraukimo data

L 177/28

Nr.

Įtraukimo galiojimo
pabaiga

Produkto
tipas

Specialiosios nuostatos (*)

LT

Minimali
veikliosios
medžiagos
koncentracija
į rinką
pateikiamame
biocidiniame
produkte

Atitikties 16 straipsnio
3 dalies nuostatoms
terminas (išskyrus
produktus, kuriuose yra
daugiau negu viena
veiklioji medžiaga;
tokiems produktams
atitikties 16 straipsnio
3 dalies nuostatoms
terminas yra data,
nurodyta paskutiniame
sprendime dėl jame
esančių veikliųjų
medžiagų įtraukimo)

(*) Vertinimo ataskaitų turinys ir išvados, reikalingi VI priedo bendriesiems principams įgyvendinti, pateikiami Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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3) Būtina imtis reikiamų priemonių siekiant apsaugoti
dirvožemio ir vandens komponentus. Visų pirma,
leidžiamų produktų etiketėse ir, jei numatyta,
saugos duomenų lapuose nurodoma, kad ką tik
apdorota mediena po apdorojimo turi būti
laikoma po stogu arba ant nepralaidaus kieto
pagrindo, arba ir po stogu, ir ant nepralaidaus
kieto pagrindo, kad būtų išvengta tiesioginio nute
kėjimo į dirvožemį arba vandenį, o nutekėjęs
kiekis privalo būti surenkamas ir naudojamas
pakartotinai arba pašalinamas.“
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2012 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

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

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 310 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

840 EUR per metus

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

22 oficialiosiomis ES kalbomis

100 EUR per metus

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

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

200 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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