ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

48. sējums

Izdevums
latviešu valodā

Tiesību akti

Saturs

I
★

★

★

★

★

2005. gada 15. aprīlis

Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Padomes Regula (EK) Nr. 564/2005 (2005. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK)
Nr. 1601/2001, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu antidempinga maksājumu attiecībā uz dažu veidu dzelzs vai tērauda trošu vai tauvu importu, kuru
izcelsme ir Čehijas Republikā, Krievijā, Taizemē un Turcijā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Komisijas Regula (EK) Nr. 565/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka standarta ievešanas
vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Komisijas Regula (EK) Nr. 566/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru groza kompensācijas likmes, kas
piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Komisijas Regula (EK) Nr. 567/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz 2004./2005.
tirdzniecības gadu nosaka summas, kas jāmaksā atzītām olīveļļas ražotāju organizācijām un
asociācijām saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 136/66/EEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Komisijas Regula (EK) Nr. 568/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru groza Regulu (EK)
Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadam nosaka sīki
izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un
preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un (EK) Nr. 779/96 . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Komisijas Regula (EK) Nr. 569/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko ievieš pārejas posma pasākumu 2004./2005. tirdzniecības gadam attiecībā uz tādas labības uzglabāšanas finansējumu, kas
piedāvāta intervencei Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā
un Slovākijā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

Komisijas Regula (EK) Nr. 570/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK)
Nr. 118/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamā budžeta apjoma noteikšanu tiešajiem maksājumiem, ko piešķir saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Komisijas Regula (EK) Nr. 571/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un
papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko piemēro no 2005. gada 15. aprīļa . . . . . . .

15

(Turpinājums nākamajā lapā)

2

LV

L 97

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu
laika posmu.
Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Saturs (turpinājums)

Komisijas Regula (EK) Nr. 572/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka eksporta kompensācijas,
kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez turpmākas apstrādes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Komisijas Regula (EK) Nr. 573/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka maksimālo eksporta
kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm 23. konkursa daļā, ko izsludina
saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004 . . .

19

Komisijas Regula (EK) Nr. 574/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko nosaka piena un piena produktu
eksporta kompensācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Komisijas Regula (EK) Nr. 575/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka maksimālo eksporta
kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK)
Nr. 581/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Komisijas Regula (EK) Nr. 576/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar kuru nosaka maksimālo eksporta
kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz
Regula (EK) Nr. 582/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Komisijas Regula (EK) Nr. 577/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko nosaka sorgo ievedmuitas nodokļa
maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2275/2004 minētajā konkursā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Komisijas Regula (EK) Nr. 578/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas
nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004 minētajā uzaicinājumā uz konkursu 32
Komisijas Regula (EK) Nr. 579/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas
nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 487/2005 paredzētajā konkursā . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
★

Komisijas Regula (EK) Nr. 580/2005 (2005. gada 14. aprīlis) par grozījumiem Regulā (EK)
Nr. 206/2005, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus rūpnieciski audzētu lašu importam 34
Komisijas Regula (EK) Nr. 581/2005 (2005. gada 14. aprīlis) par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu
eksportam Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Komisijas Regula (EK) Nr. 582/2005 (2005. gada 14. aprīlis), ar ko nosaka parasto kviešu eksporta
maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētajā konkursā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

II

Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

Padome
★

Informācija par nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru groza 1972.
gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem stāšanos spēkā . . . . . . . . . . . . 37

Komisija
2005/303/EK:
★

LV

Komisijas Lēmums (2005. gada 31. marts) par krezola, dihlorofēna, imazametabenza, kasugamicīna un polioksīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atļauju atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs vielas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 975) (1) 38

(1) Dokuments attiecas uz EEZ

(Turpinājums aizmugurējā vāka iekšpusē)

EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

Saturs (turpinājums)

EBTA Uzraudzības Iestāde
★

EBTA Uzraudzības Iestādes Lēmums Nr. 305/04/KOL (2004. gada 1. decembris), kas, grozot
16. nodaļu “atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai un priekšlikums par attiecīgiem pasākumiem”, četrdesmit astoto reizi groza procedūras un materiālos
noteikumus valsts atbalsta jomā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu
★

Padomes Kopējā nostāja 2005/304/KĀDP (2005. gada 12. aprīlis), kas attiecas uz konfliktu
novēršanu, pārvaldīšanu un atrisināšanu Āfrikā un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2004/85/KĀDP 57

Labojums
★ Kļūdu labojums Komisijas 2004. gada 21. septembra Direktīvā 2004/93/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu

76/768/EEK, lai saskaņotu tās II un III pielikumu ar tehniskā progresa prasībām (OV L 300, 25.9.2004)

LV

63

15.4.2005.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/1

I
(Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta)

PADOMES REGULA (EK) Nr. 564/2005
(2005. gada 8. aprīlis),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1601/2001, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi
iekasē pagaidu antidempinga maksājumu attiecībā uz dažu veidu dzelzs vai tērauda trošu vai tauvu
importu, kuru izcelsme ir Čehijas Republikā, Krievijā, Taizemē un Turcijā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Minētajā pieprasījumā tika norādīts, ka saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu ir mainījušies ar dempingu
saistītie apstākļi, pamatojoties uz kuriem tika ieviesti
spēkā esošie pasākumi, un ka šīs izmaiņas ir ilglaicīgas.

(5)

Atbilstīgi pieprasījumā minētajiem faktiem pieprasījuma
iesniedzējs ir veicis strukturālas izmaiņas, kuras ir būtiski
ietekmējušas preču normālo vērtību. Turklāt tika norādīts,
ka preču normālās vērtības, kuru pamatā ir pašizmaksa
vai vietējās cenas, salīdzinājums ar cenām, preces eksportējot uz Kopienu, izraisītu dempinga samazinājumu, kas
būtu ievērojami zemāks par pašreizējo pasākumu līmeni,
kuru piemēro importam no pieprasījuma iesniedzēja, t.i.,
17,8 % antidempinga maksājumu. Tādējādi, lai neitralizētu dempingu, turpmāk nebūtu jāpiemēro pašreizējā
līmeņa pasākumus, kas balstījās uz agrāk noteiktajiem
dempinga līmeņiem.

(6)

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr.
384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no
valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (“pamatregulu”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, kuru, apspriedusies ar Padomdevēju
komiteju, iesniedza Komisija,

tā kā:

A. IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA
(1)

Komisija 2000. gada 5. maijā uzsāka antidempinga
procedūru (2) attiecībā uz dažu veidu dzelzs vai tērauda
trošu un tauvu importu, kuru izcelsme, inter alia, ir
Turcijā.

Komisija, apspriedusies ar Padomdevēju komiteju un
konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai uzsāktu
daļēju starpposma pārbaudi, publicēja paziņojumu (“Paziņojums par pārbaudes uzsākšanu”) (4) un uzsāka
pārbaudi, kuras joma bija ierobežota ar tā dempinga
pārbaudīšanu, ko radīja pieprasījuma iesniedzējs.

(2)

Šīs procedūras rezultātā noteica galīgo antidempinga
maksājumu, kuru piemēro saskaņā ar Padomes Regulu
Nr. 1601/2001 (3), lai novērstu dempinga radītos zaudējumus.

C. PROCEDŪRA
(7)

Komisija eksportētājvalsts pārstāvjiem un pieprasījuma
iesniedzējam oficiāli paziņoja par daļējas starpposma
pārbaudes uzsākšanu un visām tieši ieinteresētajām
pusēm deva iespēju rakstiski darīt zināmu savu viedokli
un pieprasīt noklausīšanos. Komisija saņēma pieprasījumu no Eiropas Stiepļu trošu rūpniecības federācijas
(EWRIS) sadarbības komitejas, kas sākotnējā gadījumā
bija sūdzības iesniedzēja.

(8)

Komisija nosūtīja aptaujas anketu pieprasījuma iesniedzējam, kurš atbildēja paziņojumā par pārbaudes uzsākšanu noteiktajā termiņā.

B. PIEPRASĪJUMS UZSĀKT STARPPOSMA PĀRBAUDI
(3)

Pieprasījumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1601/2001
uzsākt daļēju starpposma pārbaudi iesniedza dažu veidu
dzelzs vai tērauda trošu un tauvu ražotājs – eksportētājs
no Turcijas Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (“Has
Çelik” vai “pieprasījuma iesniedzējs”), kuru skar spēkā
esošie antidempinga pasākumi.

(1) OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).
(2) OV C 127, 5.5.2000., 12. lpp.
(3) OV L 211, 4.8.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1268/2003 (OV L 180, 18.7.2003., 23. lpp.).

(4) OV C 67, 17.3.2004., 5. lpp.
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(9)

Komisija ievāca un pārbaudīja visu informāciju, kuru tā
uzskatīja par vajadzīgu, lai konstatētu dempinga faktu, kā
arī pieprasījuma iesniedzēja uzņēmumā veica pārbaudes
apmeklējumu.

(10)

Dempinga izmeklēšana tika veikta laikā no 2003. gada 1.
jūlija līdz 2004. gada 29. februārim (“izmeklēšanas
periods”).

15.4.2005.

(15)

Attiecībā uz tādiem preces veidiem, kuri atbilst 5 % kritērijam, veica pārbaudi, lai konstatētu, vai katra salīdzināmā
preces veida realizāciju vietējā tirgū var uzskatīt par
iekļautu parastajā tirdzniecības apritē, nosakot, kāda
daļa minētā preces veida bez zaudējumiem realizēta neatkarīgiem pircējiem. Visos gadījumos vietējā tirgū bez
zaudējumiem tika realizēti vairāk nekā 80 % no kopējā
attiecīgās preces veida pārdošanas apjoma, un tādējādi
normālo vērtību veidoja visu to preču vidējā svērtā
cena, kuras izmeklēšanas laikposmā tika realizētas vietējā
tirgū.

(16)

Attiecībā uz to preču veidiem, kuri tika eksportēti uz
Kopienu un kuriem netika konstatēti tādi preču veidi,
kas ir salīdzināmi ar vietējā tirgū pārdotu preču veidiem,
saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. un 6. punktu
normālo vērtību veidoja minēto preču ražošanas
izmaksas, kas pieprasījuma iesniedzējam radās saistībā
ar eksportēto preču veidiem, kurām pieskaitītas pārdošanas, vispārējās un administratīvās izmaksas saprātīgā
apmērā, kā arī peļņa. Vispārējo un administratīvo
izmaksu pamatā bija izmaksas, kas pieprasījuma iesniedzējam radās saistībā ar līdzīgu preču pārdošanu vietējā
tirgū. Peļņas starpības pamatā bija tādu līdzīgu preču
pārdošana vietējā tirgū, kuras pieprasījuma iesniedzējs
laida parastajā tirdzniecības apritē.

D. PRECE

Pārbaudāmā prece
(11)

Pārbaudāmā prece ir tā pati tai izmeklēšanai pakļautā
prece, kuras rezultātā tika ieviesti spēkā esošie pasākumi
(“iepriekšējā izmeklēšana”), t.i., dzelzs vai tērauda troses
un tauvas, to skaitā slēgta tipa troses, izņemot nerūsējoša
tērauda troses un tauvas, kuru maksimālais šķērsgriezums
pārsniedz 3 mm, ar piestiprinātiem savienotājelementiem
vai bez tiem (“tērauda stiepļu troses” vai “SWR”), kuru
izcelsme ir Turcijā un kuras pašlaik klasificējamas ar
KN kodiem 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86,
7312 10 88 un 7312 10 99.

Līdzīga prece
(12)

Tāpat kā iepriekšējās izmeklēšanas, tā arī šīs izmeklēšanas
rezultātā apstiprinājās, ka SWR, kuras pieprasījuma
iesniedzējs ražo Turcijā un pārdod Turcijas tirgū vai
eksportē uz Kopienu, ir vienādas fizikālās īpašības un
vienāds izmantojums, tādēļ minētā prece pamatregulas
1. panta 4. punkta izpratnē uzskatāma par līdzīgu preci.

Eksporta cena
(17)

Tā kā viss attiecīgās preces eksporta apjoms Kopienā tika
realizēts neatkarīgiem pircējiem, saskaņā ar pamatregulas
2. panta 8. punktu eksporta cenu noteica, pamatojoties
uz faktiski samaksātām vai maksājamām cenām.

E. DEMPINGS

Salīdzināšana

Normālā vērtība
(13)

Nosakot normālo vērtību, vispirms tika noteikts, vai
pieprasījuma iesniedzēja līdzīgas preces kopējie pārdošanas apjomi bija reprezentatīvi vietējā tirgū, salīdzinot
ar attiecīgās preces kopējiem eksporta apjomiem uz
Kopienu. Šajā gadījumā saskaņā ar pamatregulas 2.
panta 2. punktu tika konstatēts, ka preces pārdošanas
apjoms vietējā tirgū veido vismaz 5 % no attiecīgās preces
kopējā pārdošanas apjoma Kopienā.

(14)

Attiecībā uz katru tādas preces veidu, kuru pieprasījuma
iesniedzējs pārdod vietējā tirgū un kurš ir tieši salīdzināms ar attiecīgās preces veidiem, ko eksportē uz
Kopienu, tika pārbaudīts, vai tas ir pietiekami pārstāvēts
vietējā tirgū pamatregulas 2. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā. Šajā gadījumā tika atzīts, ka ir pietiekami
pārstāvēts, jo vietējā tirgū pārstāvētas preces veida kopējais pārdošanas apjoms izmeklēšanas laikposmā veidoja
vismaz 5 % no kopējā tā paša veida uz Kopienu eksportētās preces pārdošanas apjoma. Lielākai daļai preču
veidu, kuras izmeklēšanas laikposmā eksportēja uz
Kopienu, tika konstatēts atbilstīgi salīdzināms, vietējā
tirgū pārstāvēts un pārdots preces veids.

(18)

Preču normālās vērtības salīdzināšanu ar eksporta cenu
veica ražotāja, kā arī tirdzniecības līmenī. Lai nodrošinātu
pienācīgu salīdzināšanu, saskaņā ar pamatregulas 2. panta
10. punktu tika ņemtas vērā tādu faktoru atšķirības, uz
kuriem bija norādīts pieprasījumā un attiecībā uz kuriem
tika pierādīts, ka tie ietekmē cenas un cenu salīdzināmību, t.i., transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas,
iepakošanas izmaksas, iekraušanas un papildu izmaksas,
kredīta izmaksas un komisijas nauda.

Dempinga starpība
(19)

Lai noteiktu dempinga starpību, saskaņā ar pamatregulas
2. panta 11. punktu katram preces veidam tika salīdzināta vidējā svērtā labotā normālā vērtība ar salīdzināmās
preces veida ražotāja vidējo svērto tīro eksporta cenu no
rūpnīcas.

(20)

Iepriekš minētais salīdzinājums pierādīja to, ka dempinga
nav.
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tomēr izteica bažas par varbūtību, ka pieprasījuma iesniedzējs nākotnē varētu atsākt dempingu.

F. IZMAINĪTO APSTĀKĻU ILGLAICĪGUMS
(21)

(22)

(23)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu tika arī
pārbaudīts, vai būtu pamats uzskatīt, ka izmaiņas apstākļos ir ilglaicīgas.
Šajā ziņā izmeklēšanā tika konstatēts, ka pieprasījuma
iesniedzējs ir veicis strukturālas izmaiņas, kuras ievērojami ietekmējušas ražošanas struktūru un organizāciju,
kā rezultātā būtiski ir paaugstinājusies ražošanas efektivitāte un samazinājušās ražošanas izmaksas, un salīdzinājumā ar izmeklēšanas laikposmu, kurā tika veikta iepriekšējā izmeklēšana (no 1999. gada 1. aprīļa līdz 2000. gada
31. martam), ir samazinājusies normālā vērtība. Šajā pašā
laikposmā ir paaugstinājušās eksporta cenas un netika
konstatētas nekādas norādes uz to, ka šī paaugstināšanās
ir pārejoša.
No tā izriet, ka izmaiņas apstākļos, jo īpaši cenu paaugstināšanās, preces eksportējot uz Kopienu, kā arī būtiska
ražošanas izmaksu samazināšanās ir ilglaicīga.

(27)

Attiecībā uz izejmateriālu cenām ir jāpiebilst, ka tās pēc
izmeklēšanas laikposma varētu būt paaugstinājušās, taču
šis nevarētu būt vērā ņemams fakts, veicot dempinga
pārbaudi pieprasījuma iesniedzējam. Šajā gadījumā galvenais izejmateriāls ir stieples stienīši, t.i., tērauda pamatprodukts, kam parasti ir īslaicīgas cenu svārstības. Tādējādi jebkuru šāda izejmateriāla cenu paaugstināšanos
nevar uzskatīt par ilglaicīgu, kas varētu likt apšaubīt
iepriekš minēto atzinumu.

(28)

Visbeidzot būtu jānorāda, ka sakarā ar to, ka pasākumu
atcelšana skar tikai pieprasījuma iesniedzēju, nevis Turciju
kopumā, pieprasījuma iesniedzējs joprojām ir pakļauts
procedūrai un viņu var atkārtoti pakļaut izmeklēšanai
turpmākā pārbaudē, kuru veic Turcijā saskaņā ar pamatregulas 11. panta 6. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

G. ANTIDEMPINGA PASĀKUMI
(24)

Tā kā dempingu nekonstatēja, tiek uzskatīts par lietderīgu
atcelt pasākumus, ciktāl tie skar pieprasījuma iesniedzēju.

(25)

Ieinteresētās puses informēja par faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika ieteikts izdarīt grozījumus
Regulā (EK) Nr. 1601/2001, kā arī tām tika dota iespēja
sniegt komentārus.

(26)

Turpmāk EWRIS iesniedza dažus vispārīgus komentārus
galvenokārt par izejmateriālu cenu paaugstināšanos pēc
izmeklēšanas laikposma. EWRIS neapšaubīja iepriekš
izklāstītos konstatētos faktus attiecībā uz dempingu,
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1. pants
Ar šo Regulu Nr. 1601/2001 groza šādi.
Regulas 1. panta 3. punkta tabulā maksājumu likmi (%) Turcijas
uzņēmumam Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. (TARIC
papildu kods A220) aizstāj ar šādu:
“0”.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 8. aprīlī
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. ASSELBORN
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 565/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem
un dārzeņiem
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1994. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr.
3223/94 par sīki izstrādātiem augļu un dārzeņu ievešanas
režīma izpildes noteikumiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1.
punktu,
tā kā:
(1)

Regulā (EK) Nr. 3223/94, piemērojot Urugvajas kārtas
daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti
kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta ievešanas
vērtības pielikumā precizētajiem produktu ievedumiem
no trešām valstīm un periodiem.

(2)

Piemērojot iepriekš minētos kritērijus, standarta ievešanas
vērtības nosakāmas līmeņos, kas norādīti šīs regulas pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta ievešanas vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr.
3223/94 4. pantā, ir tādas, kā norādīts tabulā, kas pievienota
pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 1947/2002 (OV L 299, 1.11.2002., 17. lpp.).
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PIELIKUMS
Komisijas 2005. gada 14. aprīļa Regulai, ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas
cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

99,5
63,6
146,4
104,1
103,4

0707 00 05

052
204
999

144,2
53,8
99,0

0709 90 70

052
204
999

105,4
40,9
73,2

0805 10 20

052
204
212
220
400
624
999

47,3
48,9
52,4
49,1
55,3
57,1
51,7

0805 50 10

052
220
400
624
999

61,8
69,6
69,0
63,2
65,9

0808 10 80

388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

88,0
118,1
97,6
59,7
71,1
63,2
79,6
80,5
110,5
85,4

0808 20 50

388
512
528
999

81,2
77,6
65,8
74,9

Standarta ievešanas vērtība

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.). Kods “999” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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15.4.2005.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 566/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru groza kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem piena produktiem, ko eksportē kā
preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr.
1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

(2)

Attiecinot Regulā (EK) Nr. 468/2005 ietvertos noteikumus un kritērijus uz informāciju, kas patlaban ir
pieejama Komisijai, izriet, ka pašlaik piemērojamās
eksporta kompensācijas ir jāmaina atbilstoši šīs regulas
pielikumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

tā kā:
(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 468/2005 (2) ir noteiktas
kompensāciju likmes, kuras no 2005. gada 24. marta ir
piemērojamas pielikumā uzskaitītajiem produktiem, ko
eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums.

Ar šo kompensācijas likmes, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr.
468/2005, maina atbilstoši šīs regulas pielikumam.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN

(1) OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1787/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 121. lpp.).
(2) OV L 78, 24.3.2005., 9. lpp.
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PIELIKUMS
Kompensācijas likmes, ko no 2005. gada 15. aprīļa piemēro dažiem piena produktiem, ko eksportē kā preces, uz
kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)
(EUR/100 kg)
Kompensācijas likmes
KN kods

ex 0402 10 19

Apraksts

—

—

26,53

28,00

a) eksportējot preces, kuru sastāvā PG 3 pielīdzināto produktu veidā ir
pazeminātas cenas sviests vai krējums, kas iegūts saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 2571/97

32,54

34,67

b) eksportējot citas preces

61,57

65,60

a) eksportējot preces, kas satur pazeminātas cenas sviestu vai krējumu,
kas izgatavots saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 2571/97 izklāstītajiem
nosacījumiem

40,70

44,00

b) eksportējot preces, kas atbilst KN kodam 2106 90 98 un kuru piena
tauku saturs ir 40 % vai vairāk no svara

126,58

136,25

c) eksportējot citas preces

119,33

129,00

b) eksportējot citas preces

ex 0405 10

Citos gadījumos

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu, kas nepārsniedz 1,5 % no svara (PG 2):
a) eksportējot preces ar KN kodu 3501

ex 0402 21 19

Kompensācijas
nosakot
iepriekš

Piens pulverī, granulās vai citā cietā veidā, bez cukura un citiem saldinātājiem, ar tauku saturu 26 % no svara (PG 3):

Sviests ar tauku saturu 82 % no svara (PG 6):

(1) Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, kā arī precēm, kas minétas
Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II tabulā un ko eksportē uz Šveices
Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.
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15.4.2005.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 567/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu nosaka summas, kas jāmaksā atzītām olīveļļas
ražotāju organizācijām un asociācijām saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 136/66/EEK
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1966. gada 22. septembra Regulu Nr.
136/66/EEK par eļļas un tauku tirgus kopīgo organizāciju (1),
un jo īpaši tās 20.d panta 4. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

Regulas Nr. 136/66/EEK 20.d panta 1. punktā ir noteikts,
ka ražošanas atbalsta procentuālais apjoms tiek ieturēts,
lai palīdzētu finansēt atzīto ražotāju organizāciju un
asociāciju darbību. Procentuālais apjoms attiecībā uz
1998./1999., 1999./2000., 2000./2001., 2001./2002.,
2002./2003., 2003./2004. un 2004./2005. tirdzniecības
gadu ir 0,8 %.
Saskaņā ar 21. panta 1. punktu Komisijas 1998. gada 30.
oktobra Regulā (EK) Nr. 2366/98, ar kuru nosaka sīki
izstrādātus noteikumus olīveļļas ražošanas atbalsta
sistēmas piemērošanai 1998./1999., 1999./2000.,
2000./2001., 2001./2002., 2002./2003., 2003./2004.
un 2004./2005. tirdzniecības gadam (2), ir paredzēts, ka
vienotā summa, kas jāmaksā ražotāju organizācijām un
asociācijām, ir jānosaka, pamatojoties uz prognozēm par
kopējo sadalāmo summu. Līdzekļi, kas būs pieejami katrā
dalībvalstī saskaņā ar iepriekšminēto ieturēto daudzumu,
piemērotā veidā ir jāsadala starp tiesīgiem saņēmējiem.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eļļas un
tauku pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 2366/98 21. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā paredzētās summas attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu ir šādas:
— Grieķijai attiecīgi 2,0 EUR un 2,0 EUR
— Spānijai attiecīgi 4,5 EUR un 2,2 EUR
— Francijai attiecīgi 0,0 EUR un 0,0 EUR
— Itālijai attiecīgi 2,0 EUR un 2,2 EUR
— Maltai attiecīgi 0,0 EUR un 0,0 EUR
— Portugālei attiecīgi 0,0 EUR un 6,5 EUR
— Slovēnijai attiecīgi 0,0 EUR un 0,0 EUR.
2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV 172, 30.9.1966., 3025/66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 865/2004 (OV L 161, 30.4.2004., 97. lpp.).
(2) OV L 293, 31.10.1998., 50. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 1432/2004 (OV L 264, 11.8.2004., 6. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 568/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1159/2003, ar ko 2003./2004., 2004./2005. un 2005./2006.
tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus niedru cukura ievešanai
atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem un groza Regulas (EK) Nr. 1464/95 un
(EK) Nr. 779/96
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(4)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1159/2003.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura
pārvaldības komitejas atzinumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr.
1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1), un jo
īpaši tās 22. panta 2. punktu un 39. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 18. jūnija Regulu (EK) Nr.
1095/96 par koncesiju īstenošanu, kas iekļautas sarakstā CXL,
kas izveidots GATT XXIV:6 sarunu nobeigumā (2), un jo īpaši
tās 1. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1159/2003 9. pantu aizstāj ar šo:

“9. pants
tā kā:

(1)

(2)

Pieredze, kas iegūta 2003./2004. tirdzniecības gadā,
proti, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1159/2003 (3) piemērošanas pirmajā piegādes laikposmā, liecina, ka ir jāuzlabo
minētajā regulā paredzētā pārvaldības kārtība, jo īpaši
attiecībā uz ĀKK un Indijas preferenču cukura piegādes
saistību apmēra noteikšanu.

Lai nodrošinātu prognozējamību, kas veicina tirdzniecības darījumu sekmīgu norisi, Komisijai pirms attiecīgā
piegādes laikposma sākuma provizoriski jāparedz
piegādes saistību apmērs saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1260/2001 42. panta 2. punktā noteikto procedūru.

1.
Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 42.
panta 2. punktā noteikto procedūru nosaka piegādes saistību
apmēru katrai attiecīgai eksportētājvalstij, piemērojot ĀKK
Protokola 3. un 7. pantu un Nolīguma ar Indiju 3. un 7.
pantu, kā arī šīs regulas 11. un 12. pantu.

2.
Attiecībā uz konkrētu piegādes laikposmu piegādes saistību apmēru:

a) provizoriski nosaka līdz 1. maijam, kas ir pirms attiecīgā
laikposma;

b) pieņem līdz 1. februārim attiecīgajā laikposmā;
(3)

Minētais apmērs jānosaka piegādes perioda laikā, kad ir
pieejami dati par iepriekšējos gados faktiski piegādātajiem
daudzumiem, ar nosacījumu, ka to var grozīt, ja vēlāk
saņemtie dati izrādās precīzāki. Turklāt neatkarīgi no
veicamajām pārbaudēm piegādes saistību apmēra noteikšanas sakarā ir jāparedz metode, kas vajadzīga, lai pārvaldītu to ievešanas atļauju nominālo daudzumu, attiecībā
uz kurām nebija iespējams noteikt Kopienas teritorijā
faktiski ievesto apjomu.

(1) OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).
(2) OV L 146, 20.6.1996., 1. lpp.
(3) OV L 162, 1.7.2003., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1409/2004 (OV L 256, 3.8.2004., 11. lpp.).

c) attiecīgajā periodā palaikam koriģē, ja tas ir vajadzīgs,
ņemot vērā jaunus datus, un jo īpaši, lai atrisinātu
konkrētus pienācīgi pamatotus gadījumus.

Piegādes saistībām, kas tika ņemtas vērā, izdodot 4. pantā
paredzētās atļaujas, jāatbilst apmēram, kurš ir noteikts
saskaņā ar pirmo daļu un, – vajadzības gadījumā, – koriģēts
atbilstīgi lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar ĀKK Protokola
un Nolīguma ar Indiju 3. un 7. pantu.
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3.
Piegādes saistību apmēru nosaka saskaņā ar ĀKK Protokola 3. un 7. pantu, Nolīguma ar Indiju 3. un 7. pantu, kā
arī šīs regulas 11. un 12. pantu, jo īpaši ņemot vērā:
a) iepriekšējos piegādes laikposmos faktiski konstatētās
piegādes;
b) saskaņā ar ĀKK Protokola un Nolīguma ar Indiju 7. pantu
deklarētus daudzumus, ko nevarēja piegādāt.
Ja nominālie daudzumi, par kuriem ir izsniegtas ievešanas
atļaujas, pārsniedz daudzumus, kas faktiski konstatēti attiecībā uz iepriekšējiem piegādes laikposmiem, tad, neskarot to
pārbaužu rezultātus, kas jāveic kompetentajām iestādēm,
pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem daudzumiem
pieskaita tajās atļaujās norādītos nominālos daudzumus,
attiecībā uz kurām nebija iespējams noteikt Kopienas teritorijā faktiski ievesto apjomu.

15.4.2005.

4.
Šā panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētās korekcijas var ietvert daudzumu pārnešanu no viena piegādes laikposma uz nākamo, ja tas nerada Regulas (EK) Nr.
1260/2001 39. pantā minētā piegādes režīma traucējumus.
5.
Kopējo daudzumu, kas atbilst dažādo attiecīgo eksportētājvalstu piegādes saistībām katrā piegādes laikposmā, ieved
kā ĀKK un Indijas preferenču cukuru atbilstīgi piegādes saistībām un ar nulles nodokli.
Sērijas numurs piegādes saistībām attiecībā uz 2003./2004.,
2004./2005. un 2005./2006. tirdzniecības gadu ir “ĀKK un
Indijas preferenču cukurs: Nr. 09.4321”.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

15.4.2005.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 569/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko ievieš pārejas posma pasākumu 2004./2005. tirdzniecības gadam attiecībā uz tādas labības
uzglabāšanas finansējumu, kas piedāvāta intervencei Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā,
Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā
saimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju
nodaļa (4), ELVGF Garantiju nodaļa sedz izdevumus par
fiziskajām darbībām saistībā ar uzglabāšanu. Ar iespējamu iepriekšminēto uzglabāšanas papildizmaksu atmaksāšanu saistītie dalībvalstu izdevumi jāiekļauj uzglabāšanas izmaksu izdevumos, ko parasti sedz intervences
aģentūras, un ELVGF Garantiju nodaļas finansējums ir
jāparedz, pamatojoties uz iepriekšējo standarta summu,
ņemot vērā ikmēneša palielinājumu, ko pieskaita intervences cenai, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 1784/2003
4. panta 3. punkts.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās
līgumu,

ņemot vērā Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas Pievienošanās aktu
un jo īpaši tā 41. panta pirmo daļu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),

tā kā:

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar ELVGF
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(1)

Pēc vairāku dalībvalstu lūguma ar Komisijas Regulu (EK)
Nr. 495/2005 (2) 2004./2005. tirdzniecības gadā par trīs
mēnešiem tiek pagarināts termiņš, kas noteikts intervencei piedāvātas labības piegādei dalībvalstīs, kuras
Eiropas Kopienai pievienojās 2004. gada 1. maijā,
tomēr neatļaujot piegādi pēc 2005. gada 31. jūlija.

(2)

Šis pasākums var radīt uzglabāšanas papildizmaksas par
labību, kuras piegāde notikusi līdz šim jaunajam
termiņam, bet pēc sākotnējā termiņa beigām, kā noteikts
4. panta 3. punkta trešajā daļā Komisijas 2000. gada 19.
aprīļa Regulā (EK) Nr. 824/2000, kas nosaka kārtību,
kādā intervences aģentūras pārņem labību, un analīzes
metodes labības kvalitātes noteikšanai (3).

(3)

(4)

Saskaņā ar 6. pantu Padomes 1978. gada 2. augusta
Regulā (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauk-

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 82, 31.3.2005., 5. lpp.
(3) OV L 100, 20.3.2000., 31. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

Tā kā pēc Regulas (EK) Nr. 824/2004 4. panta 3. punkta trešajā
daļā noteiktā piegādes termiņa beigām intervences aģentūra
faktiski ir pārņēmusi Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā,
Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā intervencei piedāvāto labību, Regulas (EEK) Nr. 1883/78 6. pantā paredzētajos
izdevumos iekļauj dalībvalstu izdevumus saistībā ar izmaksām,
kas radušās laikposmā no minētā termiņa beigām līdz dienai,
kad labība faktiski piegādāta piegādes grafikā norādītajā noliktavā, ar nosacījumu, ka piegāde notikusi atbilstoši Regulā (EK)
Nr. 495/2005 paredzētajam termiņam.

2. pants
Regulas (EEK) Nr. 1883/78 6. panta 1. punktā paredzēto standarta summu aprēķina no standarta summas, kuru Kopiena
atmaksā dalībvalstīm par 2004./2005. tirdzniecības gadā intervencei iepirktās labības uzglabāšanu, kā to paredz Komisijas
2004. gada 8. oktobra Lēmums (5), t.i., EUR 1,26 par tonnu/
mēnesī, no šīs standarta summas atskaitot Regulas (EK) Nr.
1784/2003 4. panta 3. punktā paredzēto ikmēneša palielinājuma summu, t.i., EUR 0,46 par tonnu/mēnesī, kuru pieskaita
intervences cenai par katru mēnesi pēc Regulas (EK) Nr.
824/2000 4. panta 3. punktā paredzētā termiņa beigām.
(4) OV L 216, 5.8.1978., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1259/96 (OV L 163, 2.7.1996., 10. lpp.).
(5) K(2004) 3706. Lēmums nav publicēts.
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Šos izdevumus Padomes Regulas (EEK) Nr. 3492/90 (1) 1. pantā paredzētajos gada pārskatos ņem vērā kā
izdevumus par fiziskajām darbībām saistībā ar produktu iepirkšanu, ko veic intervences aģentūras.
3. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro attiecībā uz 2004./2005. tirdzniecības gadu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 337, 4.12.1990., 3. lpp.

15.4.2005.

15.4.2005.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 570/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 118/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamā budžeta apjoma noteikšanu
tiešajiem maksājumiem, ko piešķir saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu
kuri saistīti ar dažādiem tiešajiem maksājumiem pārskata
periodā, pēc kuriem nosaka pamatsummu, un datiem, ko
Francija nosūtījusi un ko izmantojusi, lai noteiktu maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu, kuru piemēro dažādiem Regulā (EK) Nr. 118/2005 paredzētiem tiešajiem
maksājumiem.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido
dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK)
Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK)
Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK)
Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un
(EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 71. panta 2. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

Maksimāli pieļaujamā budžeta apjoms 2005. gadā tiešajiem maksājumiem, ko piešķir saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1782/2003 71. panta noteikumiem, ir noteikts IV
pielikumā Regulai (EK) Nr. 118/2005, ar ko groza
Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikumu
un nosaka minētajā regulā paredzētās vienreizējo maksājumu shēmas daļējas vai fakultatīvas īstenošanas maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu un vienoto platībmaksājumu shēmas gada finansējuma summas.
Aprēķinot tiesības uz vienreizējiem maksājumiem, Francija nesen atklājusi būtisku atšķirību starp finanšu rezultātiem, kas iegūti, izmantojot atsevišķus fiziskus datus,

(3)

Ir jāgroza maksimāli pieļaujamā budžeta apjoms Francijā
2005. gadā attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas
noteikti ar Regulu (EK) Nr. 118/2005.

(4)

Tādēļ ir jāgroza Regula (EK) Nr. 118/2005.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo
maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 118/2005 IV pielikumu aizstāj ar šās regulas
pielikuma tekstu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005.,
15. lpp.).
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15.4.2005.

PIELIKUMS
“IV PIELIKUMS
MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS BUDŽETA APJOMS TIEŠAJIEM MAKSĀJUMIEM, KAS PIEŠĶIRAMI SASKAŅĀ
AR REGULAS (EK) Nr. 1782/2003 71. PANTU
2005. finanšu gads
(tūkstošos euro)

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem (63 EUR/t)

Grieķija

Somija

Francija (*)

297 389

278 100

5 050 765

Malta

Nīderlande

174

174 186

Slovēnija

12 467

Platībatkarīgie maksājumi par laukaugiem (63 EUR/t) POSEI

Atbalsts par pākšaugiem

80 700
179 500

62 828

171 822

2 100

1 331

60 518

Atbalsts par pākšaugiem, POSEI
Atbalsts par sēklu ražošanu
Piemaksa par zīdītājgovīm
Papildmaksājums par zīdītājgovīm
Īpašā piemaksa par liellopu gaļu
Kaušanas piemaksa par pieaugušiem
lopiem

1 621 440
23

Īpašais reģionālais atbalsts par laukaugiem (24 EUR/t)
Papildmaksājums par cietajiem kviešiem
(291 EUR/ha) un īpašais atbalsts netradicionālās zonās (46 EUR/ha)

Spānija (*)

1
1 400

2 900

16 581

29

10 400

35

10 347

25 700

9 300

733 137

26

10 900

5 183

279 830

3 100

600

1 279

3

626

28 937

29 900

40 700

389 619

201

20 400

5 813

147 721

8 000

27 600

253 119

144

62 200

3 867

142 954

100

79 472

40 300

538

602

900

5 360

153 486

Kaušanas piemaksa par teļiem
Ekstensifikācijas maksājums par liellopu
gaļu

17 600

16 780

260 795

Papildmaksājumi liellopu gaļas ražotājiem

3 800

6 100

90 586

19

23 900

889

31 699

180 300

1 200

136 021

53

13 800

520

366 997

63 200

400

40 391

18

300

178

111 589

8 800

100

7 026

3

700

26

18 655

2 400

11 250

Piemaksa par aitām un kazām
Papildpiemaksa par aitām un kazām
Papildmaksājumi aitu un kazu gaļas
gaļas ražotājiem
Maksājumi cietes kartupeļu ražotājiem
(44,216 EUR/t)
Platībatkarīgais atbalsts par rīsiem
(102 EUR/t)

15 400

10 827

Platībatkarīgais atbalsts par rīsiem (102
EUR/t), Francijas aizjūras departementi

67 991

3 053

Ienākumu maksājumi par žāvētu rupjo
lopbarību

1 100

Papildpiemaksas par liellopu un aitu
gaļu Egejas jūras salās

1 000

Platībatkarīgais atbalsts par apiņiem

21 800

20

41 224

6 800

391

(*) Atskaitīti atbalsti, kas atbilst piemaksām, kas izmaksātas dzīvnieku nozarēs 2000.–2002. pārskata gadā attālākajos reģionos.”

44 075

298

375

15.4.2005.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 571/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru nosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus melasēm cukura nozarē, ko
piemēro no 2005. gada 15. aprīļa
jāpalielina vai jāsamazina saskaņā ar Regulas (EEK) Nr.
785/68 6. pantu.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

(4)

Ja starp konkrētā produkta sliekšņa cenu un reprezentatīvo cenu pastāv starpība, ir jānosaka papildu ievedmuitas
nodokļi, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Regulas
(EK) Nr. 1422/95 3. pantā. Gadījumā, kad atbilstīgi
Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam ievedmuitas
nodokļu piemērojums ir apturēts, šiem nodokļiem ir
jānosaka īpašas summas.

(5)

Šiem attiecīgajiem produktiem saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1422/95 1. panta 2. punktu un 3. panta 1. punktu
ir jānosaka reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas
nodokļi.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura
pārvaldības komitejas atzinumu,

ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr.
1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1),
un jo īpaši tās 24. panta 4. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Komisijas 1995. gada 23. jūnija Regula (EK) Nr.
1422/95, kurā ir noteikta kārtība, kā importēt melases
cukura nozarē, un ar kuru ir grozīta Regula (EEK) Nr.
785/68 (2), paredz, ka CIF importa cenu melasei, kuru
nosaka atbilstīgi Komisijas Regulai (EEK) Nr. 785/68 (3),
uzskata par “reprezentatīvo cenu”. Minēto cenu uzskata
par noteiktu Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā noteiktajai standarta kvalitātei.
Reprezentatīvo cenu aprēķina, ņemot vērā visu informāciju, kas paredzēta Regulas (EEK) Nr. 785/68 3. pantā,
izņemot gadījumus, kas uzskaitīti minētas regulas 4.
pantā, un, vajadzības gadījumā, aprēķinus var veikt,
izmantojot Regulas (EEK) Nr. 785/68 7. pantā norādīto
metodi.
Lai pielāgotu cenas, kuras neattiecas uz standarta kvalitāti, atkarībā no piedāvātās melases kvalitātes cena ir

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas
piemērojami Regulas (EK) Nr. 1422/95 1. pantā minētajiem
produktiem, ir noteikti pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā
izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6,
10.1.2004., 16. lpp.).
2
( ) OV L 141, 24.6.1995., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā
izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 79/2003 (OV L 13, 18.1.2003., 4. lpp.).
(3) OV 145, 27.6.1968., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi regulā
izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1422/1995.
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15.4.2005.

PIELIKUMS
Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi melasei cukura nozarē, ko piemēro no
2005. gada 15. aprīļa
(EUR)

(1)
(2)

KN kods

Reprezentatīvā cena par
attiecīgā produkta 100
tīrsvara kilogramiem

Papildu ievedmuitas
nodoklis par attiecīgā
produkta 100 tīrsvara
kilogramiem

Sakarā ar to, ka apturēts nodokļu piemērojums
atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantam,
importam piemērojamais nodoklis par attiecīgā
produkta 100 tīrsvara kilogramiem (1)

1703 10 00 (2)

10,68

—

0

1703 90 00 (2)

11,10

—

0

Šī summa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1422/95 5. pantu aizstāj kopējā muitas tarifa nodokli, kas paredzēts šiem produktiem.
Noteiktā cena grozītās Regulas (EEK) Nr. 785/68 1. pantā definētajai standarta kvalitātei.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 572/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru nosaka eksporta kompensācijas, kas piemērojamas baltajam cukuram un jēlcukuram bez
turpmākas apstrādes
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK)
Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

(5)

Kompensācija ir jānosaka reizi divās nedēļās. Šajā periodā
tā var tikt grozīta.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 5. punkta pirmajā
daļā paredzēts, ka atbilstīgi situācijai pasaules tirgū vai
īpašajām prasībām atsevišķos tirgos produktiem, kas
paredzēti minētās regulas 1. pantā, kompensācija var
atšķirties pēc to galamērķa.

(7)

Būtisks un straujš pieaugums, kas vērojams attiecībā uz
Rietumbalkānu valstu izcelsmes preferenciāliem cukura
ievedumiem un cukura izvedumiem no Kopienas uz
minētajām valstīm, šķiet, ir izteikti mākslīgs.

(8)

Lai novērstu jebkādas ļaunprātīgas darbības saistībā ar
tādu cukura nozares produktu atkārtotiem ievedumiem
Kopienā, attiecībā uz kuriem var izmantot eksporta
kompensāciju, attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm nebūtu
jānosaka kompensācija par šajā regulā paredzētajiem
produktiem.

(9)

Nemot vērā iepriekš minēto un pašreizējo situāciju
cukura tirgū, un jo īpaši kotējumus vai cenas cukuram
Kopienā un pasaules tirgū, kompensācijas nosakāmas
attiecīgā apmērā.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura
pārvaldības komitejas atzinumu,

tā kā:
(1)

(2)

(3)

(4)

Atbilstīgi 27. pantam Regulā (EK) Nr. 1260/2001 starpību starp minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēto produktu kotējumiem vai cenām
pasaules tirgū un šo produktu cenām Kopienā var segt
ar eksporta kompensāciju.
Atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1260/2001, nosakot kompensācijas attiecībā uz nedenaturētu balto cukuru un jēlcukuru, ko izved bez turpmākas apstrādes, ir jāņem vērā
situācija Kopienas un pasaules cukura tirgos, un jo īpaši
cenas un izmaksu faktori, kas paredzēti minētās regulas
28. pantā. Saskaņā ar to pašu pantu vērā ir jāņem arī
paredzēto izvedumu saimnieciskais aspekts.
Kompensācija attiecībā uz jēlcukuru nosakāma attiecībā
uz standarta kvalitāti. Tā ir definēta I pielikuma II punktā
Regulā (EK) Nr. 1260/2001. Šī kompensācija cita starpā
nosakāma saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001
28. panta 4. punktu. Lielkristālu cukurs ir definēts Komisijas 1995. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 2135/95,
ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā
piešķiramas eksporta kompensācijas cukura nozarē (2).
Kompensācija, kas tā aprēķināta cukuriem, kas satur
aromatizētājus un krāsvielas, ir jāpiemēro to saharozes
saturam un jānosaka attiecībā uz daudzumu 1 % šā
satura.
Īpašos gadījumos eksporta kompensācijas summu var
noteikt ar cita veida tiesību aktiem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Kompensācijas, kas piešķiramas gadījumā, kad tiek izvesti nedenaturēti Regulas (EK) Nr. 1260/2001 1. panta 1. punkta a)
apakšpunktā paredzētie produkti bez turpmākas apstrādes,
noteiktas saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlis.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).
(2) OV L 214, 8.9.1995., 16. lpp.
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PIELIKUMS
KOMPENSĀCIJAS, KAS PIEMĒROJAMAS TURPMĀK NEAPSTRĀDĀTA BALTĀ CUKURA UN JĒLCUKURA
IZVEDUMIEM NO 2005. GADA 15. APRĪĻA (1)
Produktu kods

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas apmērs

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,90 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,90 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg
produkta tīrsvara

0,3522

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

35,22

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharozes satura × 100 kg
produkta tīrsvara

0,3522

NB: Produktu kodi, kā arī sērijas “A” galamērķu kodi definēti Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).
Skaitliskie galamērķu kodi norādīti Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).
Pārējie galamērķi definēti šādi:
S00: visi galamērķi (trešās valstis, citas teritorijas, apgāde un galamērķi, kas attiecināmi uz izvedumiem ārpus Kopienas), izņemot
Albāniju, Horvātiju, Bosniju-Hercegovinu, Serbiju un Melnkalni (ieskaitot Kosovu, kā definēts ANO 1999. gada 10. jūnija
Drošības padomes rezolūcijā Nr. 1244) un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, izņemot cukuram, kas iekļauts
produktos, kas paredzēti Padomes Regulas (EK) Nr. 2201/96 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā (OV L 297, 21.11.1996.,
29. lpp.).
(1) Šajā pielikumā noteiktās likmes nav piemērojamas no 2005. gada 1. februāra saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu
2005/45/EK par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar kuru groza Eiropas Ekonomikas Kopienas un Šveices
Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem, noslēgšanu un pagaidu piemērošanu (OV L 23, 26.1.2005., 17. lpp.).
2
( ) Šis daudzums ir piemērojams jēlcukuram ar rezultativitāti 92 %. Ja izvestā jēlcukura rezultativitāte neatbilst 92 %, piemērojamās
kompensācijas apjomu aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/2001 28. panta 4. punktu.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 573/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par baltā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām
valstīm 23. konkursa daļā, ko izsludina saskaņā ar pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties konkursā, kurš
paredzēts Regulā (EK) Nr. 1327/2004
kompensācijas apjoms konkrētai konkursa daļai, jo īpaši
ņemot vērā stāvokli un paredzamo attīstību Kopienas
cukura tirgū un pasaules cukura tirgū.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK)
Nr. 1260/2001 par cukura nozares tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punkta otro daļu,

(3)

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

(1)

(2)

Saskaņā ar Komisijas 2004. gada 19. jūlija Regulu (EK)
Nr. 1327/2004 par pastāvīgo uzaicinājumu piedalīties
konkursā, lai noteiktu maksājumus un/vai kompensācijas
attiecībā uz baltā cukura eksportu 2004./2005. tirdzniecības gadam (2), saistībā ar šā cukura eksportu uz atsevišķām trešajām valstīm ir izsludināti uzaicinājumi uz
konkursa daļu.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1327/2004 9. panta 1.
punktu ir paredzēts attiecīgs maksimālais eksporta

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura
pārvaldības komitejas atzinumu,

1. pants
23. konkursa daļai attiecībā uz balto cukuru, ko izsludina
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1327/2004, eksporta kompensācijas
maksimālais apjoms ir noteikts 39,991 EUR/100 kg.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).
(2) OV L 246, 20.7.2004., 23. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu
(EK) Nr. 1685/2004 (OV L 303, 30.9.2004., 21. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 574/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(3)

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr.
1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 3. punktu,

a) trešo valstu tirgos valdošās cenas;
b) visizdevīgākās cenas trešajās
importam no trešajām valstīm;

tā kā:

(1)

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 5.
punktu, nosakot cenas Kopienā, ir jāņem vērā valdošās
cenas, kas no eksporta viedokļa ir visizdevīgākās, un,
nosakot cenas starptautiskajā tirdzniecībā, ir īpaši jāņem
vērā:

d) Kopienas brīvas robežpiegādes cenas.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3.
punktu, situācija pasaules tirgū vai dažu tirgu īpašās
prasības var radīt vajadzību mainīt kompensāciju par
produktiem, kas uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1.
pantā, atbilstīgi galamērķim.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. panta 3. punkts paredz,
ka produktu sarakstu, par kuriem piešķir eksporta
kompensācijas, un kompensāciju apjomu nosaka vismaz
reizi četrās nedēļās. Tomēr, kompensācijas apjoms var
būt nemainīgs ilgāk par četrām nedēļām.

(6)

Saskaņā ar Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK)
Nr. 174/1999 16. pantu, par īpašiem sīki izstrādātiem
noteikumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 804/68 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu eksporta
atļaujām un eksporta kompensācijām (2), kompensācija
par piena produktiem, kuri satur cukuru, ir vienāda ar
divu sastāvdaļu summu; vienu sastāvdaļu aprēķina, ņemot
vērā piena produktu daudzumu, pareizinot pamatapjomu
ar piena produktu saturu attiecīgā produktā; otru sastāvdaļu aprēķina, ņemot vērā pievienotās saharozes
daudzumu, pareizinot saharozes saturu visā produktā ar
kompensācijas pamatapjomu, kas ir spēkā tajā dienā, kad
eksportē produktus, kuri uzskaitīti 1. panta 1. punkta a)
apakšpunktā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulā (EK)
Nr. 1260/2001 par cukura tirgus kopējo organizāciju (3).
Tomēr, otro sastāvdaļu lieto tikai tad, ja pievienotā saharoze ir ražota, izmantojot Kopienā audzētās cukurbietes
vai cukurniedres.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1255/1999, nosakot
kompensāciju par dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem, kas ir uzskaitīti iepriekšminētās regulas 1. pantā, ir
jāņem vērā:

— tirdzniecības izmaksas un visizdevīgākā maksa par
transportēšanu no Kopienas tirgiem uz ostām vai
citiem eksporta punktiem Kopienā, kā arī produktu
tirgū laišanas izmaksas galamērķa valstī,
— piena un piena produktu tirgus kopējs organizācijas
mērķis – nodrošināt līdzsvaru un dabīgu cenu un
tirdzniecības attīstību tirgū,
— limiti, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti saskaņā
Līguma 300. pantu,
— nepieciešamība izvairīties no traucējumiem Kopienas
tirgū,
— paredzēto eksportu ekonomiskais aspekts.
(1) OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

valstīs

c) ražotāju cenas, kas ir reģistrētas eksportējošās trešajās
valstīs, ņemot vērā šo valstu piešķirtās subsīdijas, ja
tādas ir, un

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantu, starpību starp regulas 1. pantā minēto produktu cenām
starptautiskajā tirdzniecībā un Kopienas cenām var segt
ar eksporta kompensāciju, atbilstīgi limitiem, kas izriet
no līgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 300.
pantu.

— esošā situācija un nākotnes perspektīvas attiecībā uz
piena un piena produktu cenām un resursiem
Kopienas tirgū, kā arī piena un piena produktu
cenām starptautiskajā tirdzniecībā,

galamērķa

(2) OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 1846/2004 (OV L 322, 22.10.2004.,
16. lpp.).
(3) OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 39/2004 (OV L 6, 10.1.2004., 16. lpp.).
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Komisijas Regula (EEK) Nr. 896/84 (1), noteica papildu
noteikumus par to, kā piešķiramas kompensācijas laikā,
kad mainās piena gads. Šie noteikumi paredz iespēju
dažādot kompensācijas atbilstīgi produktu ražošanas
datumam.
Ir jāparedz, ka, aprēķinot kompensāciju par kausēto sieru,
pievienotā kazeīna vai kazeinātu daudzums ir jāizslēdz
no aprēķiniem.
Piemērojot iepriekš izklāstītos noteikumus pašreizējai
situācijai piena tirgū, un jo īpaši piena produktu cenām
Kopienā un pasaules tirgū, kompensācija jānosaka
saskaņā ar śīs regulas pielikumu.

(10)

L 97/21

Piena un piena produktu pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1255/1999 31. pantā minētās eksporta
kompensācijas dabīgā stāvoklī eksportētiem produktiem nosaka
saskaņā ar pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 91, 1.4.1984., 71. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EEK) Nr. 222/88 (OV L 28, 1.2.1988., 1. lpp.).
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PIELIKUMS
Komisijas 2005. gada 14. aprīļa Regulai, ar ko nosaka piena un piena produktu eksporta kompensācijas
Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

0401 10 10 9000
0401 10 90 9000
0401 20 11 9500
0401 20 19 9500
0401 20 91 9000
0401 30 11 9400
0401 30 11 9700
0401 30 31 9100

970
970
970
970
970
970
970
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0401 30 31 9400

0401 30 31 9700

0401 30 39 9100

0401 30 39 9400

0401 30 39 9700

0401 30 91 9100

0401 30 99 9100

0401 30 99 9500

0402 10 11 9000

0402 10 19 9000

0402 10 91 9000

0402 10 99 9000

0402 21 11 9200

Kompensācijas
apjoms

1,548
1,548
2,393
2,393
3,028
6,987
10,49
—
17,84
25,49
—
27,87
39,82
—
30,74
43,91
—
17,84
25,49
—
27,87
39,82
—
30,74
43,91
—
35,03
50,05
—
35,03
50,05
—
51,49
73,55
—
—
23,20
28,00
—
—
23,20
28,00
—
—
0,2320
0,2800
—
—
0,2320
0,2800
—
—
23,20
28,00

Produkta kods

Galamērķis

0402 21 11 9300

L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01

0402 21 11 9500

0402 21 11 9900

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300

0402 21 19 9500

0402 21 19 9900

0402 21 91 9100

0402 21 91 9200

0402 21 91 9350

0402 21 91 9500

0402 21 99 9100

0402 21 99 9200

Mērvienība

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kompensācijas
apjoms

—
—
45,96
58,97
—
—
47,95
61,56
—
—
51,10
65,60
—
—
23,20
28,00
—
—
45,96
58,97
—
—
47,95
61,56
—
—
51,10
65,60
—
—
51,42
66,00
—
—
51,72
66,40
—
—
52,26
67,08
—
—
56,16
72,09
—
—
51,42
66,00
—
—
51,72
66,40
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Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

0402 21 99 9300

L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
068
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0402 21 99 9400

0402 21 99 9500

0402 21 99 9600

0402 21 99 9700

0402 21 99 9900

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 91 9000

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

0402 91 11 9370

Kompensācijas
apjoms

—
—
52,26
67,08
—
—
55,15
70,80
—
—
56,16
72,09
—
—
60,12
77,17
—
—
62,36
80,06
—
—
64,96
83,38
—
0,2320
0,2800
—
0,4596
0,5897
—
0,4795
0,6156
—
0,5110
0,6560
—
0,4596
0,5897
—
0,4795
0,6156
—
0,5110
0,6560
—
0,5142
0,6600
—
0,5142
0,6600
—
0,5515
0,7080
—
4,958
7,083
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Produkta kods

Galamērķis

0402 91 19 9370

L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
970
970
L01
L02
A01

EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0402 91 31 9300

0402 91 39 9300

0402 91 99 9000

0402 99 11 9350

0402 99 19 9350

0402 99 31 9150

0402 99 31 9300

0402 99 39 9150

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

0403 90 51 9100
0403 90 59 9170
0403 90 59 9310

Mērvienība

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kompensācijas
apjoms

—
4,958
7,083
—
5,859
8,371
—
5,859
8,371
—
21,53
30,75
—
0,1268
0,1812
—
0,1268
0,1812
—
0,1316
0,1880
—
0,1288
0,1840
—
0,1316
0,1880
—
22,88
27,61
—
22,88
27,61
—
45,54
58,45
—
47,53
61,01
—
50,65
65,01
—
50,96
65,41
—
0,4554
0,5845
—
0,5065
0,6501
1,548
10,49
—
17,84
25,49

L 97/24

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Produkta kods

Galamērķis

Mērvienība

0403 90 59 9340

L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01
L01
L02
A01

EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

0404 90 21 9120

0404 90 21 9160

0404 90 23 9120

0404 90 23 9130

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

0404 90 83 9936

Kompensācijas
apjoms

—
26,11
37,29
—
26,11
37,29
—
26,11
37,29
—
19,79
23,88
—
23,20
28,00
—
23,20
28,00
—
45,96
58,97
—
47,95
61,56
—
51,10
65,60
—
51,42
66,00
—
51,72
66,40
—
52,26
67,08
—
56,16
72,09
—
0,2320
0,2800
—
0,2320
0,2800
—
0,4596
0,5897
—
0,4795
0,6156
—
0,5110
0,6560
—
0,1268
0,1812

15.4.2005.

Produkta kods

Galamērķis

0405 10 11 9500

L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01
L01
075
L02
A01

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500

0405 10 50 9700

0405 10 90 9000

0405 20 90 9500

0405 20 90 9700

0405 90 10 9000

Mērvienība

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kompensācijas
apjoms

—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
121,10
95,68
129,00
—
121,10
95,68
129,00
—
118,16
93,35
125,86
—
121,10
95,68
129,00
—
125,54
99,17
133,72
—
110,78
87,51
118,00
—
115,20
91,01
122,71
—
151,14
119,41
161,00

15.4.2005.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Produkta kods

Galamērķis

0405 90 90 9000

L01
075
L02
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

0406 10 20 9100
0406 10 20 9230

0406 10 20 9290

0406 10 20 9300

0406 10 20 9610

0406 10 20 9620

0406 10 20 9630

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

0406 20 90 9100
0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

Mērvienība

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kompensācijas
apjoms

—
120,90
95,50
128,76
—
—
14,01
—
17,51
—
13,04
—
16,29
—
5,72
—
7,14
—
19,00
—
23,76
—
19,29
—
24,09
—
21,52
—
26,89
—
31,62
—
39,52
—
26,35
—
32,94
—
9,79
—
12,22
—
11,85
—
14,82
—
—
24,27
—
30,34
—
32,03
—
40,05
—
34,06
—
42,55

L 97/25

Produkta kods

Galamērķis

0406 20 90 9919

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

0406 30 31 9710

0406 30 31 9730

0406 30 31 9910

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

0406 30 90 9000

0406 40 50 9000

0406 40 90 9000

0406 90 13 9000

Mērvienība

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Kompensācijas
apjoms

—
38,05
—
47,57
—
2,89
—
6,74
—
4,22
—
9,89
—
2,89
—
6,74
—
4,22
—
9,89
—
6,14
—
14,38
—
4,22
—
9,89
—
6,14
—
14,38
—
6,14
—
14,38
—
6,94
—
16,27
—
7,28
—
17,06
—
37,18
—
46,47
—
38,18
—
47,73
—
41,99
—
60,10

L 97/26

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Galamērķis

0406 90 15 9100

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
43,40
—
62,10
—
43,40
—
62,10

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
A00
A01
A00
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
42,52
—
60,71
—
37,34
—
53,67
—
37,09
—
53,09
—
33,58
—
48,09
—
30,88
—
44,25
—
30,88
—
44,25
—
—
—
43,66
—
62,79
—
43,66
—
62,79
—
41,99
—
60,10
—
46,27
—
66,95

L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg

—
46,04
—
66,40

0406 90 17 9100

0406 90 21 9900

0406 90 23 9900

0406 90 25 9900

0406 90 27 9900

0406 90 31 9119

0406 90 33 9119

0406 90 33 9919
0406 90 33 9951
0406 90 35 9190

0406 90 35 9990

0406 90 37 9000

0406 90 61 9000

0406 90 63 9100

Mērvienība

Kompensācijas
apjoms

Produkta kods

Produkta kods

0406 90 63 9900

0406 90 69 9100
0406 90 69 9910

0406 90 73 9900

0406 90 75 9900

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

0406 90 79 9900

0406 90 81 9900

0406 90 85 9930

15.4.2005.

Galamērķis

Mērvienība

Kompensācijas
apjoms

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

44,25

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

64,13

A00

EUR/100 kg

—

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

44,25

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

64,13

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

38,54

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

55,21

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

38,80

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

55,80

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

34,99

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

50,08

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

39,19

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

56,10

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

37,28

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

52,91

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

36,15

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

52,81

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

38,33

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

54,74

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

37,97

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

53,89

L03

EUR/100 kg

—
31,00

L04

EUR/100 kg

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

44,56

L03

EUR/100 kg

—
39,19

L04

EUR/100 kg

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

56,10

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

60,89

15.4.2005.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Galamērķis

0406 90 85 9970

L03
L04
400
A01
A00

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg

—
38,80
—
55,80
—

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
A00
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
35,61
—
52,80
—
36,13
—
53,36
—
38,36
—
56,10
—
42,31
—
60,89
—
—
29,68
—
43,99
—
33,16
—
49,00
—
34,03
—
49,74

0406 90 86 9100
0406 90 86 9200

0406 90 86 9300

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

0406 90 87 9100
0406 90 87 9200

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400

Mērvienība

Kompensācijas
apjoms

Produkta kods

L 97/27

Galamērķis

0406 90 87 9951

L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg

—
38,48
—
55,09

0406 90 87 9971

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
38,48
—
55,09
—
16,40
—
23,57
—
37,79
—
54,08
—
41,01
—
58,45

L03
L04
400
A01
L03
L04
400
A01

EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100
EUR/100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

—
41,83
—
59,11
—
37,34
—
53,67

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

—

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

—

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

—

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 87 9972

0406 90 87 9973

0406 90 87 9974

0406 90 87 9975

0406 90 87 9979

Mērvienība

Kompensācijas
apjoms

Produkta kods

NB: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķa kodi ir noteikti grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp.).
Galamērķa ciparu kodi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 2081/2003 (OV L 313, 28.11.2003., 11. lpp.).
Pārējie galamērķi ir šādi:
L01 Svētais Krēsls, Amerikas Savienotās Valstis un Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība,
L02 Andora un Gibraltārs,
L03 Seūta, Melīļa, Islande, Norvēģija, Šveice, Lihtenšteina, Andora, Gibraltārs, Svētais Krēsls (tradicionāli saukts Vatikāns), Turcija, Rumānija, Bulgārija, Horvātija, Kanāda,
Austrālija un Jaunzēlande, Kipras Republikas teritorija, ko nekontrolē Kipras Republikas valdība,
L04 Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbija un Melnkalne un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
“970” ietver eksportu, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 800/1999 (OV L 102, 17.4.1999., 11. lpp.) 36. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktos un 44. panta 1.
punkta a) un b) apakšpunktos, kā arī eksportu, ko veic, pamatojoties uz līgumiem ar bruņotajiem spēkiem, kas ir izvietoti kādas dalībvalsts teritorijā, bet nav tai pakļauti.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 575/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju sviestam saistībā ar uzaicinājumu piedalīties
pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 581/2004
pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005. gada
12. aprīlī.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK)
Nr. 1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus
organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un
piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:
1. pants
(1)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK)
Nr. 581/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt
pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta
kompensācijām saistībā ar dažiem sviesta veidiem (2)
paredz pastāvīgu konkursu.

(2)

Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK)
Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa
procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem
piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto

Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK)
Nr. 581/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 12. aprīlī,
produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1.
punktā, nosaka šādu maksimālo kompensāciju, kas norādīta šīs
regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).
(2) OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp.
(3) OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp.
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PIELIKUMS
(EUR/100 kg)
Maksimālais eksporta kompensācijas apjoms
Eksporta kompensācijas
nomenklatūras kods

Eksportam uz galamērķi, kas
minēts Regulas (EK) Nr.
581/2004 1. panta 1. punkta
pirmajā ievilkumā

Eksportam uz galamērķi, kas
minēts Regulas (EK) Nr.
581/2004 1. panta 1. punkta
otrajā ievilkumā

Sviests

ex 0405 10 19 9500

—

132,00

Sviests

ex 0405 10 19 9700

131,00

136,50

Sviesta eļļa

ex 0405 90 10 9000

—

166,00

Produkts
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 576/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar kuru nosaka maksimālo eksporta kompensāciju par sauso vājpienu saistībā ar uzaicinājumu
piedalīties pastāvīgā konkursā, ko paredz Regula (EK) Nr. 582/2004
kompensācija konkursa periodam, kas beidzas 2005.
gada 12. aprīlī.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr.
1255/1999 par kopējo piena un piena produktu tirgus organizāciju (1), un it īpaši tās 31. panta 3. punkta trešo apakšpunktu,
tā kā:
(1)

(2)

Komisijas 2004. gada 26. marta Regula (EK) Nr.
582/2004, ar kuru izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus uz pastāvīgo konkursu par eksporta kompensācijām saistībā ar sauso vājpienu (2), paredz pastāvīgu
konkursu.
Ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulas (EK)
Nr. 580/2004 5. pantu, ar kuru ir noteikta konkursa
procedūra saistībā ar eksporta kompensācijām dažiem
piena produktiem (3), kā arī pēc konkursam iesniegto
pieteikumu izskatīšanas ir jānosaka maksimālā eksporta

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un
piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Saistībā ar pastāvīgo konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK)
Nr. 582/2004 konkursa periodam līdz 2005. gada 12. aprīlim,
produktiem un galamērķiem, kas minēti šīs regulas
1. panta 1. punktā, nosaka maksimālo kompensāciju
31,00 EUR/100 kg apmērā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).
(2) OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp.
(3) OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 577/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko nosaka sorgo ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2275/2004
minētajā konkursā
vājums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa
maksimālo samazinājumu.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas
izveidi (1), un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa
maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2275/2004 (2) ir atvērts
konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot sorgo no frešām valstīm.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK)
Nr. 1839/95 (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var
nolemt noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu. To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK)
Nr. 1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedā-

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 8. līdz 14.
aprīlim Regulā (EK) Nr. 2275/2004 paredzētajā konkursā,
sorgo ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir
19,85 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 14 465 t.

1. pants

2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 396, 31.12.2004., 32. lpp.
(3) OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 578/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 2277/2004
minētajā uzaicinājumā uz konkursu
jums ir vienāds vai zemāks par ievedmuitas nodokļa
maksimālā samazinājuma līmeni.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas
izveidi (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa
maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2277/2004 (2), ir atvērts
konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Spānijā ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr.
1839/95 (3), Komisija var saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru nolemt
noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu.
To darot, jāņem vērā, jo īpaši, Regulas (EK) Nr.
1839/95 6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības
piešķir visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvā-

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 8. līdz
14. aprīlim Regulā (EK) Nr. 2277/2004 paredzētajā konkursā,
kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir
27,27 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 45 000 t.

1. pants

2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 396, 31.12.2004., 35. lpp.
(3) OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 579/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko nosaka kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu Regulā (EK) Nr. 487/2005
paredzētajā konkursā
vienāds vai zemāks par ievedmuitas maksimālā samazinājuma līmeni.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),
un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai situācijai attiecīgajos labības tirgos liek noteikt ievedmuitas nodokļa
maksimālo samazinājumu kā norādīts 1. pantā.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 487/2005 (2) ir atvērts
konkurss par ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu, Portugālē ievedot kukurūzu no trešām valstīm.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr.
1839/95 (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1784/2003 25. pantā paredzēto procedūru var nolemt
noteikt ievedmuitas nodokļa maksimālo samazinājumu.
To darot, jāņem vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1839/95
6. un 7. pantā paredzētie kritēriji. Līgumtiesības piešķir
visiem pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir

Piedāvājumiem, kas iesniegti laikā no 2005. gada 8. līdz 14.
aprīlis Regulā (EK) Nr. 487/2005 paredzētajā konkursā, kukurūzas ievedmuitas nodokļa maksimālais samazinājums ir
26,36 EUR/t par kopējo maksimālo daudzumu 45 000 t.

1. pants

2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 81, 30.3.2005., 6. lpp.
(3) OV L 177, 28.7.1995., 4. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 580/2005
(2005. gada 14. aprīlis)
par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 206/2005, ar ko nosaka galīgos aizsardzības pasākumus rūpnieciski
audzētu lašu importam
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(3)

Galīgo pasākumu regulas (112) apsvērumā tiek aicināts,
ja nepieciešams, savlaicīgi veikt pārskatīšanu pirms
mainīto MIC stāšanās spēkā.

(4)

Saskaņā ar (112) apsvēruma noteikumiem Komisija
šobrīd veic tirgus un cenu tendenču apzināšanu.
Pagaidām vēl nav bijis iespējams izdarīt secinājumu par
galīgās minimālās importa cenas piemērotību. Tādēļ un
lai ļautu Komisijai izdarīt galīgos secinājumus, vienlaikus
nevajadzīgi netraucējot tirgu, ir ieteicams pagarināt pakāpeniskās ieviešanas periodu līdz 2005. gada 24. maijam,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr.
3285/94 par kopējiem importa noteikumiem un Regulas (EK)
Nr. 518/94 atcelšanu (1), un jo īpaši tās 16. pantu,
ņemot vērā Padomes 1994. gada 7. marta Regulu (EK) Nr.
519/94 par kopējiem noteikumiem importam no trešām
valstīm un Regulu (EEK) Nr. 1765/82, 1766/82 un 3420/83
atcelšanu (2), un jo īpaši tās 15. pantu,
tā kā:

Vienīgais pants
PROCEDŪRA

(1)

(2)

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Komisija 2005. gada 4. februārī ar Komisijas Regulu (EK)
Nr. 206/2005 (3) (galīgo pasākumu regula) ieviesa galīgos
aizsardzības pasākumus. Atbilstīgi tās 2. pantam pasākumi ietver minimālās importa cenas (MIC) piemērošanu.
Jo īpaši galīgo pasākumu regulas 2. panta 3. punktā
noteikts līdz 2005. gada 15. aprīlim piemērojamais
MIC līmenis.

1.
Regulas (EK) Nr. 206/2005 2. panta 3. punktā vārdus
“2005. gada 15. aprīlim” aizstāj ar vārdiem “2005. gada 24.
maijam”.
2.
Regulas (EK) Nr. 206/2005 2. panta 4. punktā vārdus
“2005. gada 16. aprīļa” aizstāj ar vārdiem “2005. gada 25.
maija”.
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Peter MANDELSON

(1) OV L 349, 31.12.1994., 53. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 2200/2004 (OV L 374, 22.12.2004., 1. lpp.).
(2) OV L 67, 10.03.1994., 89. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 427/2003 (OV L 65, 8.3.2003., 1. lpp.).
(3) OV L 33, 5.2.2005., 8. lpp.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 581/2005
(2005. gada 14. aprīlis)
par iesniegtajiem piedāvājumiem miežu eksportam Regulā (EK) Nr. 1757/2004 minētajā konkursā
uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var
nolemt nepiešķirt līgumtiesības.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1) un
jo īpaši tās 13. panta 3. panta pirmo daļu,

(3)

Ņemot vērā jo īpaši Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā
minētos kritērijus, nav jānosaka maksimālā kompensācija.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

tā kā:

1. pants
(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1757/2004 ir atvērts
konkurss par kompensācijas piešķiršanu par miežu
eksportu uz dažām trešām valstīm (2).

Netiek piešķirtas līgumtiesības saistībā ar piedāvājumiem,
kas iesniegti no 2005. gada 8. līdz 14. aprīlim.
Regulā (EK) Nr. 1757/2004 paredzētajā konkursā par miežu
eksporta kompensāciju.

(2)

Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija
Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas
(EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā

2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 313, 12.10.2004., 10. lpp.

(3) OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 582/2005
(2005. gada 14. aprīlis),
ar ko nosaka parasto kviešu eksporta maksimālo kompensāciju Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētajā
konkursā
pieteikumu iesniedzējiem, kuru piedāvājums ir vienāds
vai mazāks par maksimālo kompensāciju.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),
un jo īpaši tās 13. panta 3. punkta pirmo daļu,
tā kā:
(1)

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 115/2005 (2) ir atvērts
konkurss par kompensācijas piešķiršanu par parasto
kviešu eksportu uz dažām trešām valstīm.
Saskaņā ar 7. pantu Komisijas 1995. gada 29. jūnija
Regulā (EK) Nr. 1501/95 par dažiem Padomes Regulas
(EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā
uz eksporta kompensāciju piešķiršanu, kā arī uz pasākumiem, kas veicami labības nozares traucējumu gadījumā (3), Komisija uz iesniegto piedāvājumu pamata var
izlemt noteikt maksimālo eksporta kompensāciju, ņemot
vērā Regulas (EK) Nr. 1501/95 1. pantā minētos kritērijus. Šajā gadījumā līgumtiesības piešķir tam vai tiem

(3)

Minēto kritēriju piemērošana pašreizējai attiecīgo labības
tirgu situācijai liek noteikt maksimālo eksporta kompensāciju.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības
pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Piedāvājumiem, kas iesniegti no 2005. gada 8. līdz 14. aprīlim
Regulā (EK) Nr. 115/2005 minētā konkursa ietvaros, parasto
kviešu eksporta maksimālā kompensācija ir 2,00 EUR/t.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2005. gada 14. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 24, 27.1.2005., 3. lpp.
(3) OV L 147, 30.6.1995., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).
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II
(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

PADOME

Informācija par nolīguma starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru groza 1972. gada
22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par noteikumiem, kas
piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (1) stāšanos spēkā
Tā kā procedūras, kas nepieciešamas, lai nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar kuru
groza 1972. gada 22. jūlija Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par noteikumiem, kas piemērojami apstrādātiem lauksaimniecības produktiem (parakstīts 2004. gada 26. oktobrī
Luksemburgā), stātos spēkā, ir pabeigtas 2005. gadā 29. martā, šis nolīgums ir stājies spēkā 2005. gada 30.
martā saskaņā ar tā 5. pantu.

(1) OV L 23, 26.1.2005., 19. lpp.
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KOMISIJA

KOMISIJAS LĒMUMS
(2005. gada 31. marts)
par krezola, dihlorofēna, imazametabenza, kasugamicīna un polioksīna neiekļaušanu Padomes
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atļauju atsaukšanu augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur
šīs vielas
(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 975)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/303/EK)
noteikumi, lai īstenotu Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2.
punktā minētās darba programmas otro un trešo posmu.
Attiecībā uz aktīvajām vielām, saistībā ar kurām iesniedzējs neizpilda savas saistības saskaņā ar minētajām
regulām, neveic atbilstības kontroli vai dokumentācijas
novērtēšanu. Attiecībā uz krezolu, dihlorofēnu, imazametabenzu, kasugamicīnu un polioksīnu vai nu nav
iesniegta pilnīga dokumentācija, vai arī iesniedzējs ir paziņojis, ka dokumentācija netiks iesniegta noteiktajā
termiņā. Tādēļ šīs aktīvās vielas nav iekļaujamas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un dalībvalstīm jāatsauc
visas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šīs
vielas.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1), un
jo īpaši tās 8. panta 2. punkta ceturto daļu,
(3)

Attiecībā uz aktīvajām vielām, par kurām ir tikai neliels
iepriekšējas paziņošanas periods to augu aizsardzības
līdzekļu atsaukšanai, kas satur šīs vielas, ir saprātīgi
nodrošināt papildperiodu esošo krājumu realizācijai,
uzglabāšanai, laišanai tirgū un lietošanai, nepārsniedzot
12 mēnešus, lai esošos krājumus varētu izmantot ne
vairāk kā vēl vienā audzēšanā. Ja tiek nodrošināts ilgāks
iepriekšējas paziņošanas periods, to var saīsināt, lai tas
beigtos audzēšanas sezonas beigās.

(4)

Attiecībā uz dihlorofēnu, imazametabenzu, kasugamicīnu
un polioksīnu Komisija kopā ar dalībvalstu ekspertiem ir
saņēmusi un izvērtējusi tādu informāciju, kas atklājusi
nepieciešamību pēc attiecīgās vielas turpmākas lietošanas.
Šādos gadījumos jāparedz pagaidu pasākumi, lai varētu
izstrādāt alternatīvas.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās
pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

(2)

Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā paredzēts, ka
dalībvalsts 12 gadu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas
var atļaut laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus, kas satur
aktīvas vielas, kuras nav uzskaitītas minētās direktīvas I
pielikumā, un kas tirgū jau ir divus gadus pēc paziņošanas datuma, kamēr darba programmas gaitā šīs vielas
pakāpeniski izskata.

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Komisijas
Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) pieņemti sīki izstrādāti

(1) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Komisijas Direktīvu 2004/58/EK (OV L 120, 24.4.2004.,
26. lpp.).
2
( ) OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1044/2003 (OV L 151, 19.6.2003., 32. lpp.).
(3) OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1744/2004 (OV L 311, 8.10.2004., 23. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Krezolu, dihlorofēnu, imazametabenzu, kasugamicīnu
polioksīnu neiekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

un
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2. pants
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d) tiek nopietni meklētas alternatīvas šādai lietošanai.

Dalībvalstis nodrošina ka:
1) Atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur krezolu,
dihlorofēnu, imazametabenzu, kasugamicīnu un polioksīnu,
atsauc līdz 2005. gada 30. septembrim.
2) No 2005. gada 15. aprīļa netiek izsniegtas vai pagarinātas
nekādas atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem,
kuri satur krezolu, dihlorofēnu, imazametabenzu, kasugamicīnu un polioksīnu, atbilstīgi atkāpei, kas paredzēta Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā.
3) Atkāpjoties no 1. punkta, pielikuma B ailē uzskaitītās dalībvalstis var saglabāt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri
satur A ailē uzskaitītās vielas, tādai izmantošanai, kas norādīta minētā pielikuma C ailē, visvēlākais līdz 2007. gada 30.
jūnijam, lai attiecīgajai vielai varētu izstrādāt efektīvu alternatīvu.
Dalībvalstis, kas izmanto pirmajā daļā paredzēto atkāpi,
nodrošina, lai tiktu ievēroti šādi nosacījumi:
a) lietošanas turpināšana ir pieļaujama tikai ciktāl tai nav
kaitīgu seku uz cilvēku vai dzīvnieku veselību un nepieņemamas ietekmes uz vidi;
b) augu aizsardzības līdzekļi, kas paliek tirgū pēc 2005. gada
30. septembra, tiek no jauna marķēti, lai atbilstu ierobežotās lietošanas noteikumiem;
c) tiek ieviesti visi pienācīgie riska mazināšanas pasākumi,
lai samazinātu iespējamo risku;

4) Attiecīgā dalībvalsts visvēlākais līdz 2005. gada 31. martam
informē Komisiju par pasākumiem, kas pieņemti, piemērojot
3. punktu, un, jo īpaši, par lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi
a) līdz d) apakšpunktam.

3. pants
Papildperiodi, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar Direktīvas
91/414/EEK 4. panta 6. punktu, ir iespējami īsi.

Ja atļaujas atsauc saskaņā ar 2. panta 1. punktu visvēlākais līdz
2005. gada 30. septembrim, periods beidzas visvēlākais 2006.
gada 30. septembrī.

Ja atļaujas atsauc saskaņā ar 2. panta 3. punktu visvēlākais līdz
2007. gada 30. jūnijam, periods beidzas visvēlākais 2007. gada
31. decembrī.

4. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 31. martā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU
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PIELIKUMS
LĒMUMA 2. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO ATĻAUJU SARAKSTS
A aile

B aile

C aile

Aktīvā viela

Dalībvalsts

Lietošana

Dihlorofēns

Īrija

Sūnas ierobežošana apstādījumos apzaļumotās
platībās un golfa laukumos

Apvienotā Karaliste

Sūnaugi un sūna uz dekoratīvajiem augiem
Sēnīšu un citu augu patogēnu ierobežošana uz
siltumnīcu virsmām un audzētavās uz audzēšanas vietām
Sūnas ierobežošana koptās apzaļumotās platībās
un uz cietām virsmām

Imazametabenzs

Kasugamicīns

Polioksīns

Grieķija

Labība

Spānija

Labība

Grieķija

Bakteriālu slimību novēršana tabakai, tomātiem,
gurķiem, citrusaugiem, pupām un dekoratīviem
augiem

Ungārija

Sēkleņi (āboli, bumbieri, cidonijas), saldie pipari,
asie pipari, tomāti, gurķi

Spānija

Bakteriālu
slimību
novēršana
tomātiem,
gurķiem, ābelēm un bumbierēm, cipresēm (arī
sēnīšu slimības), zemenēm un baltajām
pupiņām.

Grieķija

Sēnīšu slimību novēršana zemenēm

Spānija

Bakteriālu un sēnīšu slimību novēršana tomātiem, kabačiem un gurķiem, krūmiem un dekoratīvajiem stiebraugiem, kokvilnai un aveņu
krūmiem

15.4.2005.
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EIROPAS EKONOMISKĀ ZONA

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS
Nr. 305/04/KOL
(2004. gada 1. decembris),
kas, grozot 16. nodaļu “atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai un
priekšlikums par attiecīgiem pasākumiem”, četrdesmit astoto reizi groza procedūras un materiālos
noteikumus valsts atbalsta jomā
EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (1), jo īpaši tā 61.–63. pantu un 26. protokolu,

ņemot vērā EBTA dalībvalstu Līgumu par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu (2), jo īpaši tā 24. pantu,
3. protokola I daļas 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 1. pantu, kā arī 3. protokola II daļas 18. un 19.
pantu (3),

tā kā atbilstoši Uzraudzības un tiesas līguma 24. pantam EBTA Uzraudzības iestāde pasludina, ka ir spēkā
EEZ līgums par valsts atbalstu;

tā kā atbilstoši Uzraudzības un tiesas līguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktam EBTA Uzraudzības iestāde
publicē paziņojumus vai pamatnostādnes par EEZ līgumā skatītiem jautājumiem, ja to skaidri norāda šis
līgums vai Uzraudzības un tiesas līgums, vai EBTA Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu;

atsaucoties uz EBTA Uzraudzības iestādes 1994. gada 19. janvārī pieņemtajiem Procedūras un materiālajiem
noteikumiem valsts atbalsta jomā (4);
(1) Tālāk tekstā “EEZ līgums”.
(2) Tālāk tekstā “Uzraudzības un tiesas līgums”.
(3) Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokols ar EBTA dalībvalstu 2001. gada 10. decembra grozījumiem. Šie grozījumi
3. protokolā iestrādāja Padomes 1999. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus
noteikumus EK līguma [kādreizējā] 93. panta piemērošanai, un tie stājās spēkā 2003. gada 28. augustā.
4
( ) Pamatnostādnes par EEZ līguma 61. un 62. panta un Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola 1. panta piemērošanu
un interpretāciju, ko EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma un publicēja 1994. gada 19. janvārī un kas publicēts
OV L 231, 3.9.1994., 1. lpp., un EEZ papildinājums Nr. 32, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar iestādes 2004.
gada 14. jūlija Lēmumu Nr. 195/04/COL un vēl nav publicēti. Tālāk tekstā “valsts atbalsta pamatnostādnes”.
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tā kā saskaņā ar EK Līguma 88. panta 1. punktu (1) 2004. gada 1. oktobrī Eiropas Komisija publicēja jaunu
paziņojumu par Kopienas pamatnostādnēm attiecībā uz valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu
glābšanai un pārstrukturēšanai un priekšlikumu par attiecīgiem pasākumiem;
tā kā arī šis paziņojums ir svarīgs Eiropas Ekonomikas zonai;
tā kā visā Eiropas Ekonomikas zonā jānodrošina vienota EEZ dalībvalstu atbalsta noteikumu piemērošana;
tā kā atbilstoši II punktam ar nosaukumu “VISPĀRĪGI NOTEIKUMI”, kas atrodas EEZ līguma XV pielikuma
beigās, EBTA Uzraudzības iestāde, apspriedusies ar Eiropas Komisiju, pieņem Eiropas Komisijas pieņemtajiem likumdošanas aktiem atbilstošus likumdošanas aktus;
apspriedusies ar Eiropas Komisiju;
atsaucoties uz to, ka par šo tēmu EBTA Uzraudzības iestāde 2004. gada 3. februārī daudzpusējā sanāksmē
apspriedās ar EBTA dalībvalstīm,
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. Valsts atbalsta pamatnostādņu 16. nodaļa tiek grozīta, aizstājot pašreizējo 16. nodaļu ar šā lēmuma
pielikuma tekstu. Izteikts priekšlikums par šā lēmuma pielikumā minētajiem attiecīgajiem pasākumiem.
2. EBTA dalībvalstis jāinformē, nosūtot tām vēstuli, kurai pievienots šis lēmums un pielikums. Viena mēneša
laikā pēc vēstules saņemšanas EBTA dalībvalstīm jāizsaka sava piekrišana attiecīgajiem pasākumiem.
Vēlākais līdz 2005. gada 1. jūnijam EBTA dalībvalstīm jānodrošina atbilstība jaunajām pamatnostādnēm.
3. Saskaņā ar EEZ līguma 27. protokola d) punktu Eiropas Komisija jāinformē, nosūtot tai šo lēmumu un tā
pielikumu.
4. Lēmums un tā pielikums jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ pielikumā.
5. Ja EBTA dalībvalstis akceptē priekšlikumu par attiecīgiem pasākumiem, Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša
EEZ iedaļā un tā EEZ pielikumā jāpublicē kopsavilkuma paziņojums.
6. Lēmums ir autentisks angļu valodā.
7. Lēmums ir adresēts Islandei, Lihtenšteinai un Norvēģijai.

Briselē, 2004. gada 1. decembrī
EBTA Uzraudzības iestādes vārdā —
priekšsēdētājs

Kolēģijas loceklis

Hannes HAFSTEIN

Einar M. BULL

(1) Komisijas paziņojums par Kopienas pamatnostādnēm attiecībā uz valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu
glābšanai un pārstrukturēšanai (OV C 244, 1.10.2004., 2. lpp.).
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PIELIKUMS
“16. ATBALSTS GRŪTĪBĀS NONĀKUŠU UZŅĒMUMU GLĀBŠANAI UN PĀRSTRUKTURĒŠANAI (1)
16.1. Ievads
(1)

1994. gadā EBTA Uzraudzības iestāde (turpmāk – “Iestāde”) pieņēma sākotnējās pamatnostādnes par valsts
atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (2). Pamatnostādņu jauno versiju pieņēma
1999. gadā (3).

(2)

Ar šīm pamatnostādnēm, kuru pamatā ir iepriekšējās pamatnostādņu versijas, Iestāde vairāku iemeslu dēļ vēlas
veikt dažas pārmaiņas un sniegt skaidrojumus (4).

(3)

Tas, ka neefektīvi uzņēmumi beidz pastāvēt, ir normāla tirgus darbības sastāvdaļa. Nevar pieņemt par normu to,
ka valsts glābj grūtībās nonākušu uzņēmumu. Atbalsts uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai pagātnē ir
radījis dažus no vispretrunīgākajiem valsts atbalsta precedentiem un ir pieskaitāms viskropļojošākajam valsts
atbalstam. Tādēļ EEZ līgumā noteiktajam vispārējam principam par valsts atbalsta aizliegumu jābūt kā likumam
un jāierobežo atkāpes no šā aizlieguma.

(4)

Vēl vairāk nostiprinot principu “vienreiz un pēdējoreiz”, netiek pieļauta uzņēmumu mākslīga uzturēšana, izmantojot atkārtotu glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu.

(5)

1999. gada pamatnostādnēs tika nodalīts glābšanas atbalsts un pārstrukturēšanas atbalsts; glābšanas atbalstu
definēja kā pagaidu palīdzību grūtībās nonākušam uzņēmumam, kamēr tiek izstrādāts pārstrukturēšanas un/vai
likvidācijas plāns. Faktiski šajā posmā nevarēja īstenot nekādus valsts atbalsta finansētus pārstrukturēšanas pasākumus. Tomēr, strikti nodalot glābšanu un pārstrukturēšanu, radās sarežģījumi. Grūtībās nonākušiem uzņēmumiem nereti vajadzēja veikt atsevišķus steidzamus strukturālus pasākumus, lai apturētu vai mazinātu sava finansiālā stāvokļa pasliktināšanos glābšanas fāzē. Tādēļ šīs pamatnostādnes paplašina “glābšanas atbalsta” jēdzienu, lai
saņēmējs varētu veikt steidzamus, pat strukturālus, pasākumus, tādus kā filiāles tūlītēju slēgšanu vai zaudējumus
nesošu darbību cita veida pārtraukšanu. Ņemot vērā to, ka šāds atbalsts ir steidzams, EBTA dalībvalstīm jādod
iespēja izvēlēties vienkāršotu procedūru atbalsta apstiprinājuma saņemšanai.

(6)

Attiecībā uz pārstrukturēšanas atbalstu 1999. gada pamatnostādnēs, kuru pamatā bija 1994. gada pamatnostādnes, tika saglabāta prasība saņēmējam nodrošināt ievērojamu ieguldījumu pārstrukturēšanā. Jaunajā pamatnostādņu redakcijā ir svarīgi atkārtot un vēl skaidrāk atzīt principu, ka šādam ieguldījumam jābūt reālam un
nesaistītam ar atbalstu. Saņēmēja ieguldījumam ir divkāršs nolūks: no vienas puses, tas parāda, ka tirgus (īpašnieki,
kreditori) tic iespējai atjaunot uzņēmuma dzīvotspēju saprātīgā laika posmā. No otras puses, ieguldījums nodrošina
to, ka pārstrukturēšanas atbalsts nepārsniedz minimumu, kas uzņēmumam nepieciešams dzīvotspējas atjaunošanai,
un tajā pašā laikā ierobežo konkurētspējas kropļošanu. Tādēļ Iestāde prasa veikt kompensējošus pasākumus, lai
mazinātu ietekmi uz konkurentiem.

(7)

Glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem var uzskatīt par likumīgu tikai tad, ja
pastāv vairāki nosacījumi. Atbalstu var pamatot, piemēram, sociālās vai reģionālās politikas apsvērumi, nepieciešamība ņemt vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) labvēlīgo lomu tautsaimniecībā vai – īpašos gadījumos –
vēlme saglabāt konkurētspējīgu tirgus struktūru, ja uzņēmumu likvidēšanas dēļ var veidoties monopolstāvoklis vai
saspringta oligopola situācija. No otras puses, uzņēmuma mākslīga uzturēšana nav attaisnojama, ja nozarē ir
ilglaicīgs strukturāls jaudas pārpalikums vai uzņēmums var pastāvēt tikai, pateicoties atkārtotai valsts palīdzībai.

(1) Šī nodaļa atbilst Kopienas pamatnostādnēm par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (OV
C 244, 1.10.2004., 1. lpp.).
(2) Pieņemts 1994. gada 19. janvārī, publicēts OV L 231, 3.9.1994., 1. lpp., un tās pašas dienas EEZ pielikumā Nr. 32.
3
( ) Pieņemts 1999. gada 16. decembrī, publicēts OV L 274, 26.10.2000. un tās pašas dienas EEZ pielikumā Nr. 48.
(4) Atbilstošajā Kopienas paziņojumā teikts, ka Komisijai šķiet pamatoti veikt tālāku rūpīgu pētījumu par izkropļojumiem, kurus rada
atbalsts glābšanas un pārstrukturēšanas darbībām, ņemot vērā secinājumus pēc Eiropadomes tikšanās Stokholmā 2001. gada 23. un 24.
martā un Barselonā 2002. gada 15. un 16. martā, kurā dalībvalstis tika aicinātas arī turpmāk samazināt valsts atbalstu procentos no IKP
un to novirzīt līdzvērtīgākiem kopēju interešu mērķiem, tanī skaitā izlīdzināšanai. Šis paziņojums atbilst Eiropadomes secinājumiem pēc
sanāksmes 2000. gada 23. un 24. martā Lisabonā, kuru mērķis ir palielināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju.
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16.2. Definīcijas, pamatnostādņu darbības joma un saikne ar citiem dokumentiem par valsts atbalstu
16.2.1. Jēdziens “grūtībās nonācis uzņēmums”
(8)

EEZ nav definējusi, ko nozīmē “grūtībās nonācis uzņēmums”. Tomēr šo pamatnostādņu nozīmē Iestāde uzskata,
ka uzņēmums ir nonācis grūtībās, ja tas ne ar saviem resursiem, ne līdzekļiem, ko tas var iegūt no saviem
īpašniekiem/akcionāriem vai kreditoriem, nespēj apturēt zaudējumus, kuru dēļ uzņēmums gandrīz noteikti būs
spiests izbeigt savu darbību īsā vai vidēji īsā laikā, ja neiejauksies valsts iestādes.

(9)

Šo pamatnostādņu nozīmē atzīst, ka uzņēmums, kas faktiski par tādu uzskatāms neatkarīgi no tā lieluma, ir
nonācis grūtībās, ja pastāv šādi apstākļi:

a) uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (5), un ir zudusi tā reģistrētā kapitāla (statūtkapitāla) lielākā
daļa (6), turklāt vairāk par ceturto daļu zaudēts pēdējos 12 mēnešos;

b) uzņēmumā vismaz daži locekļi ir neierobežoti atbildīgi par uzņēmuma parādu (7), un ir zudusi tā pārskatos
uzrādītā kapitāla lielākā daļa, turklāt vairāk par ceturto daļu zaudēts pēdējos 12 mēnešos;

c) uzņēmums neatkarīgi no tā darbības veida atbilst valsts likumos noteiktajiem kritērijiem, lai tam varētu
piemērot kolektīvās maksātnespējas procedūru.

(10)

Pat ja nepastāv neviens no 9. punktā norādītajiem apstākļiem, uzņēmumu var uzskatīt par grūtībās nonākušu, jo
īpaši tad, ja pastāv grūtībās nonākuša uzņēmuma raksturīgākās pazīmes: pieaug zaudējumi, samazinās apgrozījums, palielinās krājumi noliktavās, ir pārmērīga jauda, samazinās naudas plūsma, pieaug parāds, pieaug procentu
maksājumi un tīro aktīvu vērtība krītas vai ir nulle. Smagākos gadījumos uzņēmums jau var būt maksātnespējīgs
vai pakļauts kolektīvās maksātnespējas procedūrai atbilstoši valsts likumiem. Šādā gadījumā šīs pamatnostādnes
tiek piemērotas visa veida atbalstam, kas piešķirts saistībā ar šādām procedūrām un ļauj uzņēmumam turpināt
darbību. Jebkurā gadījumā grūtībās nonācis uzņēmums par tādu tiek uzskatīts tikai tad, ja tas uzskatāmi nevar
atlabt ne ar saviem resursiem, ne līdzekļiem, ko tas gūst no saviem īpašniekiem/akcionāriem vai tirgus.

(11)

Šo pamatnostādņu nozīmē jaunizveidotam uzņēmumam nav tiesību saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas
atbalstu, pat ja tā sākotnējais finanšu stāvoklis ir nedrošs. Tas attiecas uz gadījumiem, kad, piemēram, jauns
uzņēmums rodas pēc kāda iepriekš pastāvējuša uzņēmuma likvidācijas vai jauns uzņēmums vienkārši pārņem
šāda uzņēmuma aktīvus. Uzņēmumu uzskata par jaunizveidotu pirmos trīs gadus pēc tā darbības uzsākšanas
attiecīgajā nozarē. Tikai pēc šā perioda uzņēmums ir tiesīgs saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, ja:

a) tas tiek atzīts par grūtībās nonākušu uzņēmumu šo pamatnostādņu nozīmē un

b) tas nav lielākas uzņēmumu grupas daļa (8) izņemot 12. punktā noteiktos gadījumus.

(12)

Ja uzņēmums pieder lielākai uzņēmumu grupai vai šāda grupa pārņem uzņēmumu, šāds uzņēmums parasti nav
tiesīgs saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, izņemot gadījumus, kad ir skaidrs, ka uzņēmumam ir
iekšēja rakstura grūtības, tās nav saistītas ar patvaļīgu izmaksu sadalījumu starp grupas locekļiem un ir pārāk
nopietnas, lai grupa pati tās risinātu. Ja grūtībās nonācis uzņēmums izveido meitasuzņēmumu, šis meitasuzņēmums līdz ar to kontrolējošo, grūtībās nonākušo uzņēmumu tiek uzskatīts par grupu un var saņemt atbalstu
saskaņā ar šajā punktā minētajiem nosacījumiem.

(5) Tas īpaši attiecas uz uzņēmumiem, kas minēti Padomes Direktīvas 78/660/EEK 1. panta 1. punkta pirmajā apakšpunktā (OV L 222,
14.8.1978., 11. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003.,
16. lpp.) un iestrādāti EEZ līguma XXII pielikuma 4. punktā, kas pieņemts ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 176/2003 (OV L 88,
25.3.2004., 53. lpp., un EEZ pielikums Nr. 15, 25.3.2004., 14. lpp.).
6
( ) Analogi Otrajai Padomes Direktīvai 77/91/EEK (OV L 26, 31.1.1977., 1. lpp.), kurā pēdējie grozījumi veikti ar 2003. gada Pievienošanās aktu. Iestrādāts EEZ līguma XXII pielikuma 2. punktā, pieņemot EEZ paplašināšanas līgumu.
(7) Tas īpaši attiecas uz uzņēmumiem, kas minēti Direktīvas 78/660/EEK 1. panta 1. punkta otrajā apakšpunktā (OV L 222, 14.8.1978.,
11. lpp.), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.)
un iestrādāti EEZ līguma XXII pielikuma 4. punktā, kas pieņemts ar Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 176/2003 (OV L 88,
25.3.2004., 53. lpp., un EEZ pielikums Nr. 15, 25.3.2004., 14. lpp.).
8
( ) Lai noteiktu, vai uzņēmums ir neatkarīgs vai grupas daļa, jāņem vērā kritēriji, kas noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 68/2001 (OV
L 10, 13.1.2001., 20. lpp.) I pielikumā, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 363/2004 (OV L 63, 28.2.2004., 20. lpp.) un ar
Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 131/2004 (OV L 64, 10.3.2005., 67. lpp.) iestrādāti EEZ līguma XV pielikuma 1. punkta d)
apakšpunktā.
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16.2.2. “Glābšanas un pārstrukturēšanas atbalsta” definīcija
(13)

Uz glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu attiecas viens un tas pats pamatnostādņu kopums, jo abos gadījumos
valsts iestādēm ir darīšana ar grūtībās nonākušu uzņēmumu un glābšana un pārstrukturēšana bieži ir vienas
darbības divas daļas, pat ja procesi atšķiras.

(14)

Glābšanas atbalsts ir pagaidu un atgriezenisks atbalsts. Tā primārais mērķis ir saglabāt grūtībās nonākuša uzņēmuma darbību, kamēr tiek izstrādāts tā pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns. Saskaņā ar vispārējo principu
glābšanas atbalsts dod iespēju kādu laiku atbalstīt uzņēmumu, kura finansiālais stāvoklis ir nopietni pasliktinājies,
ko apliecina pēkšņa likviditātes krīze vai tehniska maksātnespēja. Pateicoties šādam pagaidu atbalstam, uzņēmumam ir laiks analizēt grūtības radījušos apstākļus un izstrādāt atbilstošu plānu šo grūtību novēršanai. Glābšanas
atbalsts nevar pārsniegt nepieciešamo minimālo atbalstu. Citiem vārdiem sakot, glābšanas atbalsts grūtībās nonākušam uzņēmumam dod īsu atelpu, kas nepārsniedz sešus mēnešus. Tas nozīmē atgriezenisku likviditātes atbalstu,
kas izpaužas kā aizdevuma garantijas vai aizdevumi, kuru procentu likmes ir vismaz saderīgas ar procentu likmēm
stipriem uzņēmumiem un jo īpaši ar Iestādes pieņemtajām bāzes likmēm. Ar glābšanas atbalstu nevar finansēt
strukturālus pasākumus, kuriem nav nepieciešama nekavējoša darbība, piemēram, neatgriezenisku un automātisku
valsts līdzdalību uzņēmuma pašu kapitālā.

(15)

Kad ir izstrādāts un tiek īstenots pārstrukturēšanas vai likvidācijas plāns, kam tika pieprasīts atbalsts, visa veida
turpmāku atbalstu uzskata par pārstrukturēšanas atbalstu. Steidzīgi īstenojamus pasākumus zaudējumu apturēšanai, tajā skaitā strukturālus pasākumus (piemēram, zaudējumus radošas darbības jomas tūlītēja izbeigšana), var
īstenot ar glābšanas atbalstu, ievērojot 16.3.1. iedaļā minētos nosacījumus attiecībā uz individuālu atbalstu un
16.4.3. iedaļā minētos nosacījumus attiecībā uz atbalsta shēmām. Ja vien netiek izmantota 16.3.1.2. iedaļā minētā
vienkāršotā procedūra, EBTA dalībvalstij jāparāda, ka šādi strukturālie pasākumi veicami nekavējoties. Glābšanas
atbalstu parasti nepiešķir finansiālai pārstrukturēšanai.

(16)

No otras puses, pārstrukturēšanas pamatā ir realizējams, konsekvents un tālejošs plāns uzņēmuma ilgtermiņa
dzīvotspējas atjaunošanai. Pārstrukturēšanā parasti iekļauti viens vai vairāki šādi elementi: uzņēmuma darbība tiek
reorganizēta un racionalizēta, lai to padarītu efektīvāku, parasti tiek pārtrauktas zaudējumus nesošās darbības,
pārstrukturētas tās darbības, kuras var atkal kļūt konkurētspējīgas, un, iespējams, tiek veikta uzņēmuma diversifikācija, lai apgūtu jaunas un dzīvotspējīgas darbības. Finansiālu pārstrukturēšanu (kapitāla papildināšanu, parāda
samazināšanu) parasti pavada fiziska pārstrukturēšana. Tomēr, kā nosaka šīs pamatnostādnes, pārstrukturēšanas
darbības nevar būt tikai finansiāls atbalsts, kura mērķis ir atlīdzināt radītos zaudējumus, nepievēršoties šo zaudējumu rašanās iemesliem.
16.2.3. Darbības joma

(17)

Šīs pamatnostādnes piemēro uzņēmumiem visās nozarēs, uz kurām attiecas EEZ līgums un Iestādes pārskats
saskaņā ar EEZ līguma 62. pantu, nenonākot pretrunā ar citiem noteikumiem, kuri konkrētajā nozarē attiecas uz
grūtībās nonākušu uzņēmumu (9).
16.2.4. Saderība ar kopējo tirgu

(18)

EEZ līguma 61. panta 2. un 3. punkts nosaka iespēju, ka atbalsts, kas atbilst 61. panta 1. punkta darbības jomai,
uzskatāms par saderīgu ar kopējo tirgu. Bez 61. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai, jo
īpaši šeit neminēto atbalstu dabas katastrofu vai ārkārtas apstākļu radīto postījumu atlīdzināšanai, 61. panta 3.
punkta c) apakšpunkts ir vienīgais pamatojums, lai grūtībās nonākušiem uzņēmumiem atbalstu varētu uzskatīt par
saderīgu. Saskaņā ar šo nosacījumu Iestāde ir pilnvarota atļaut “atbalstu dažu ekonomisku darbību sekmēšanai
(…), ja šāds atbalsts negatīvi neietekmē tirdzniecības apstākļus un nav pretrunā kopējām interesēm”. Jo īpaši tas
attiecas uz gadījumiem, kad atbalsts nepieciešams tirgus kļūdu radīto būtisko atšķirību labošanai vai ekonomiskās
un sociālās izlīdzināšanas nodrošināšanai.

(19)

Ņemot vērā to, ka ir apdraudēta uzņēmuma pastāvēšana, grūtībās nonākušu uzņēmumu nevar izmantot par
piemērotu līdzekli citu valsts politikas mērķu sekmēšanai, kamēr netiek nodrošināta uzņēmuma dzīvotspēja.
Tādējādi Iestāde uzskata, ka atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem var veicināt ekonomisko darbību attīstību,
nevar negatīvi ietekmēt tirdzniecību un būt pretrunā EEZ interesēm tikai tad, ja tiek izpildīti šajās pamatnostādnēs
izklāstītie nosacījumi. Ja uzņēmumi, kuriem paredzēts glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts, atrodas atbalstāmos
reģionos, Iestāde ņem vērā 54.–55. punktā izklāstītos, EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā
noteiktos reģionālos apsvērumus.

(20)

Iestāde velta īpašu uzmanību, lai nepieļautu šo pamatnostādņu izmantošanu esošajās vadlīnijās un pamatnostādnēs
noteikto principu apiešanai.

(21)

Glābšanu saņēmušā uzņēmuma īpašnieku maiņa neietekmē glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsta novērtējumu.

(9) Šāda rakstura īpaši noteikumi ir aviācijas nozarē. Sk. šo pamatnostādņu 30. nodaļu.
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16.2.5. Iepriekšēja nelikumīga atbalsta saņēmēji
(22)

Ja grūtībās nonākušam uzņēmumam iepriekš ticis piešķirts nelikumīgs atbalsts, par kuru Iestāde pieņēmusi
negatīvu lēmumu un izdevusi rīkojumu atmaksāt atbalstu, bet atbalsts nav atmaksāts atbilstoši EBTA dalībvalstu
līgumam par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu (tālāk tekstā – “Uzraudzības un tiesas līgums”) (10), un tajā
iekļautā 3. protokola II daļas 14. pantam, tad, novērtējot glābšanas un pārstrukturēšanas atbalstu šim pašam
uzņēmumam, pirmkārt, jāņem vērā iepriekšējā un jaunā atbalsta kopējais efekts un, otrkārt, fakts, ka iepriekšējais
atbalsts nav atmaksāts (11).

16.3. Vispārējie nosacījumi glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalsta atļaušanai, par kuriem iestādei
paziņo atsevišķi
(23)

Šajā nodaļā īpaši aprakstīti tie atbalsta pasākumi, par kuriem Iestādei paziņo atsevišķi. Pastāvot noteiktiem
nosacījumiem, Iestāde var atļaut glābšanas vai pārstrukturēšanas shēmas: šie nosacījumi aprakstīti 16.4. iedaļā.

16.3.1. Glābšanas atbalsts
16.3.1.1. N o s a c ī j u m i
(24)

Lai Iestāde apstiprinātu 14. punktā minēto glābšanas atbalstu, tam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a) tam jābūt likviditātes atbalstam, kas izpaužas kā aizdevuma garantijas vai aizdevumi (12); abos gadījumos
piešķirtā aizdevuma procentu likme ir vismaz saderīga ar aizdevumu likmi stipriem uzņēmumiem un jo
īpaši ar Iestādes pieņemtajām bāzes likmēm. Ikviens aizdevums jāatmaksā un ikvienai garantijai jābeidzas ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad uzņēmums ir saņēmis pirmo maksājumu;

b) tā iemeslam jābūt nopietnām sociālām grūtībām, un tas pārmērīgi un negatīvi nedrīkst ietekmēt citus EEZ
līguma parakstītājus;

c) attiecībā uz atbalstu jābūt paziņojumam, kurā iesaistītā EBTA dalībvalsts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc
glābšanas atbalsta pasākumu atļaušanas apņemas informēt Iestādi par pārstrukturēšanas vai likvidācijas plānu
vai arī apliecinājumu tam, ka aizdevums ticis apmaksāts pilnībā un/vai garantija ir pārtraukta; ja paziņojuma
saistībā ar atbalstu nav, EBTA dalībvalsts ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc glābšanas atbalsta pasākuma pirmās
īstenošanas paziņo par pārstrukturēšanas vai likvidācijas plānu vai apliecinājumu tam, ka aizdevums ticis
apmaksāts pilnībā un/vai garantija tikusi pārtraukta;

d) tas nedrīkst pārsniegt apjomu, kas nepieciešams uzņēmumam darbības turpināšanai laika posmā līdz atbalsta
atļaušanai; šādā apjomā var būt iekļauts atbalsts neatliekamiem strukturāliem pasākumiem atbilstoši 15.
punktam; nepieciešamo apjomu pamato uzņēmuma likviditātes vajadzības zaudējumu rezultātā; apjoms jānosaka, izmantojot šajā pielikumā iekļauto formulu; attiecīgi jāskaidro glābšanas atbalsts, kas pārsniedz šo
rezultātu;

e) tam jāievēro 16.3.3. iedaļā minētie nosacījumi (“vienreiz un pēdējoreiz”).
(10) EBTA dalībvalstu Līgums par uzraudzības iestādes un tiesas izveidošanu (“Uzraudzības un tiesas līgums”) (OV L 344, 31.12.1994.,
1. lpp.).
(11) Lieta Nr. C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf pret Komisiju un citiem [1997] ECR I-2549.
12
( ) Izņēmums var būt glābšanas atbalsts banku nozarē, lai attiecīgās kredītiestādes varētu kādu laiku turpināt bankas darbību saskaņā ar
spēkā esošo piesardzīgo likumdošanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/12/EK (OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.), kas ar
Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 15/2001 iestrādāta EEZ līguma IX pielikuma 14. punktā (OV L 117, 26.4.2001., 13. lpp., un EEZ
pielikums Nr. 22, 26.4.2001., 8. lpp.). Jebkurā gadījumā atbalstam, kas piešķirts ne kā aizdevuma garantija vai aizdevums un kas
atbilst a) punktā minētajiem nosacījumiem, jāatbilst vispārējiem glābšanas atbalsta principiem un tā ietvaros nevar būt strukturāli
finanšu pasākumi, kas attiecas uz bankas pašu kapitālu. Ikviens atbalsts, kas piešķirts ne kā aizdevuma garantija vai aizdevums un
atbilst a) punktā minētajiem nosacījumiem, tiks ņemts vērā, pārbaudot ikvienu pārstrukturēšanas plānā iekļautu kompensējošu
pasākumu atbilstoši 37.–41. punktam.
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(25)

Ja EBTA dalībvalsts iesniegusi pārstrukturēšanas plānu sešus mēnešus pēc atļaujas dienas vai pēc pasākuma
īstenošanas atbalsta gadījumā, kuram nav sagatavots paziņojums, beigu datumu aizdevuma atmaksai vai garantijas
izbeigšanai atliek, līdz Iestāde pieņem lēmumu par plānu, ja vien Iestāde nenolemj, ka nav pamata pagarināt šo
termiņu.

(26)

Neskarot Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola II daļas 23. pantu un iespēju celt prasību EBTA tiesā, saskaņā
ar Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 2. punkta otro apakšpunktu Iestāde ierosina lietas
izskatīšanu saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu, ja EBTA dalībvalsts
tai neiesniedz:

a) ticamu un pamatotu pārstrukturēšanas vai likvidācijas plānu vai

b) apliecinājumu tam, ka aizdevums atmaksāts pilnā apmērā un/vai garantija pārtraukta, pirms beidzies sešu
mēnešu termiņš.

(27)

Jebkurā gadījumā Iestāde var nolemt ierosināt lietas izskatīšanu, neskarot Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola II daļas 23. pantu un iespēju celt prasību EBTA tiesā saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I
daļas 1. panta 2. punkta otro apakšpunktu, ja tā uzskata, ka aizdevums vai garantija izmantota nepareizi vai pēc
sešu mēnešu termiņa beigām nav vairs attaisnojama atbalsta neatmaksāšana.

(28)

Apstiprināt glābšanas atbalstu obligāti nenozīmē attiecīgi apstiprināt atbalstu saskaņā ar pārstrukturēšanas plānu;
šādu atbalstu novērtē atsevišķi.

16.3.1.2. V i e n k ā r š o t a p r o c e d ū r a
(29)

Iestāde pēc iespējas cenšas pieņemt lēmumu viena mēneša laikā attiecībā uz glābšanas atbalstu, kurš atbilst visiem
16.3.1.1. iedaļas nosacījumiem un šīm abām prasībām:

a) attiecīgais uzņēmums atbilst vismaz vienam no 9. punktā minētajiem kritērijiem;

b) glābšanas atbalsts nepārsniedz ne apjomu, kādu nosaka šajā pielikumā iekļautā formula, ne EUR 10 miljonus.

16.3.2. Pārstrukturēšanas atbalsts
16.3.2.1. P a m a t p r i n c i p s
(30)

Atbalsts pārstrukturēšanai rada bažas attiecībā uz konkurenci, jo tas var novelt strukturālo korekciju un ar tām
saistīto sociālo un ekonomisko problēmu radītās nastas nevienlīdzīgu daļu uz citiem ražotājiem, kuri darbojas bez
atbalsta, un citiem EEZ līguma parakstītājiem. Tādējādi vispārējs princips būtu ļaut piešķirt pārstrukturēšanas
atbalstu tikai tādos gadījumos, kad uzņēmums var pierādīt, ka tas nedarbosies pretrunā EEZ interesēm. Tas
iespējams tikai tad, ja tiek izpildīti stingri kritēriji un ir pārliecība par to, ka visa veida konkurences kropļojumus
izlīdzinās uzņēmuma izdzīvošanas radītie labumi (piemēram, ja ir skaidrs, ka saistībā ar uzņēmuma darbības
izbeigšanu veiktās štatu samazināšanas vispārējā ietekme kopā ar ietekmi uz uzņēmuma piegādātājiem saasinās
nodarbinātības problēmas vai, ārkārtas gadījumā, ja uzņēmuma darbības izbeigšana izraisīs monopolstāvokli vai
saspringtu oligopolu situāciju) un ka faktiski pastāv atbilstoši kompensējoši pasākumi par labu konkurentiem.

16.3.2.2. N o s a c ī j u m i a t b a l s t a a t ļ a u š a n a i
(31)

Saskaņā ar īpašiem noteikumiem atbalstāmiem reģioniem un MVU (sk. 54., 55., 56. un 58. punktu) Iestāde
apstiprina atbalstu tikai ar šādiem nosacījumiem:

Uzņēmuma tiesības saņemt atbalstu
(32)

Uzņēmums jākvalificē kā grūtībās nonācis uzņēmums šo pamatnostādņu nozīmē (sk. 8.–12. punktu).
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Ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana
(33)

Atbalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ka visos individuāla atbalsta gadījumos tiek īstenots Iestādes akceptēts
pārstrukturēšanas plāns, izņemot 16.3.2.5. iedaļā noteiktos gadījumus, kad ir runa par MVU.

(34)

Pārstrukturēšanas plāns, ko īsteno pēc iespējas ātri, atjauno uzņēmuma dzīvotspēju saprātīgā laika periodā,
pamatojoties uz reāliem pieņēmumiem attiecībā uz darbības apstākļiem nākotnē. Tādēļ pārstrukturēšanas atbalstam jāsaistās ar dzīvotspējīgu pārstrukturēšanas plānu, par kuru attiecīgā EBTA dalībvalsts uzņemas saistības.
Plāns un ar to saistītā informācija jāiesniedz Iestādei, un plānā noteikti jāietver tirgus izpēte. Dzīvotspējas uzlabošanas pamatā jābūt pārstrukturēšanas plānā ietvertiem iekšējiem pasākumiem; ārēji faktori, piemēram, cenu un
pieprasījuma pārmaiņas, ko uzņēmums nevar būtiski ietekmēt, var būt pamatā vienīgi tad, ja veiktie tirgus
pieņēmumi ir vispāratzīti. Pārstrukturēšanā jāiekļauj to darbību izbeigšana, kuras strukturāli radītu zaudējumus
arī pēc pārstrukturēšanas.

(35)

Pārstrukturēšanas plānā jāapraksta apstākļi, kuri radījuši uzņēmumam grūtības, tādējādi nodrošinot bāzi novērtējumam par ieteikto pasākumu piemērotību. Turklāt jāņem vērā pašreizējais stāvoklis un nākotnes perspektīvas
attiecībā uz piedāvājumu un pieprasījumu attiecīgajā produktu tirgū; scenārijiem jāatspoguļo labākā notikumu
attīstība, sliktākā notikumu attīstība, prognozes par uzņēmuma attīstību vidēji ilgā laika posmā, kā arī uzņēmuma
specifiskās priekšrocības un vājās puses. Tas dod iespēju uzņēmumam attīstīties un veidot jaunu struktūru, kas
nodrošina tam ilgtermiņa dzīvotspējas perspektīvu un ļauj nostāties uz kājām.

(36)

Plānam jānodrošina pavērsiens, kas ļautu uzņēmumam pēc pārstrukturēšanas pabeigšanas segt visas savas
izmaksas, tajā skaitā nolietojumu un finansiālās saistības. Sagaidāmajai kapitāla atdevei jābūt pietiekamai, lai
pārstrukturētais uzņēmums varētu konkurēt tirgū saviem spēkiem. Ja uzņēmuma grūtības rada kļūmes tā pārvaldes
sistēmā, jāievieš atbilstoši pielāgojumi.

Izvairīšanās no pārmērīgiem konkurences kropļojumiem
(37)

Lai nodrošinātu pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz tirdzniecības apstākļiem un pozitīvās iedarbības pārsvaru
pār negatīvo, jāveic kompensējoši pasākumi. Pretējā gadījumā uzskata, ka atbalsts ir “pretrunā kopējām interesēm”
un tādējādi nav saderīgs ar EEZ līgumu. Izvērtējot kompensējošo pasākumu piemērotību, Iestādei jāpatur prātā, ka
mērķis ir ilgtermiņa dzīvotspējas atjaunošana.

(38)

Šie pasākumi var ietvert aktīvu atņemšanu, jaudas vai tirgus klātbūtnes samazināšanu, šķēršļu vājināšanu pieejai
attiecīgiem tirgiem. Izvērtējot kompensējošo pasākumu piemērotību, Iestāde ņem vērā tirgus struktūru un konkurences apstākļus, lai nodrošinātu, ka neviens pasākums nepasliktina tirgus struktūru, piemēram, netieši ietekmē
monopolstāvokļa vai saspringta oligopola stāvokļa rašanos. Ja EBTA dalībvalsts var pierādīt šādas situācijas rašanās
iespējamību, kompensējošie pasākumi jāveido tā, lai to nepieļautu.

(39)

Pasākumiem jābūt proporcionāliem atbalsta radītajai kropļojošajai ietekmei un jo īpaši uzņēmuma lielumam (13)
un relatīvajai nozīmei savā tirgū vai tirgos. Pasākumi jāveic īpaši tajos tirgos, kuros uzņēmumam pēc pārstrukturēšanas būs nozīmīga pozīcija. Samazinājuma pakāpe jānosaka katram gadījumam atsevišķi. Iestāde nosaka nepieciešamo pasākumu apjomu, pamatojoties uz pārstrukturēšanas plānam pievienoto tirgus izpēti un pēc iespējas
pamatojoties uz jebkādu citu informāciju tās rīcībā, tajā skaitā ieinteresēto personu sniegto informāciju. Samazinājums ir pārstrukturēšanas neatņemama sastāvdaļa un ir noteikts pārstrukturēšanas plānā. Šo principu piemēro
neatkarīgi no tā, vai atsavināšana notiek pirms vai pēc valsts atbalsta piešķiršanas, ja vien runa ir par vienu un to
pašu pārstrukturēšanu. Zaudējumus radošu darbību daļēja norakstīšana un slēgšana, kas jebkurā gadījumā būtu
nepieciešama dzīvotspējas atjaunošanai, netiek uzskatīta par jaudas vai tirgus klātbūtnes samazināšanu nolūkā
izvērtēt kompensējošos pasākumus. Veicot novērtēšanu, tiek ņemts vērā ikviens iepriekš piešķirts glābšanas
atbalsts.

(40)

Tomēr šo nosacījumu parasti nepiemēro maziem uzņēmumiem, jo var pieņemt, ka šajā gadījumā atbalsts maziem
uzņēmumiem parasti nekropļo konkurenci un nav pretrunā kopējām interesēm, izņemot gadījumos, kad noteikumi par valsts atbalstu atšķiras kādā nozarē vai saņēmējs aktīvi darbojas tirgū, kurā vērojams ilgtermiņa jaudas
pārpalikums.

(13) Iestāde var ņemt vērā arī to, vai attiecīgais uzņēmums ir vidējs vai liels uzņēmums.
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Kad atbalsta saņēmējs aktīvi darbojas tirgū, kurā vērojams ilgtermiņa jaudas pārpalikums, kā tas definēts Daudznozaru pamatnostādnēs par reģionālo atbalstu lieliem ieguldījumiem (14), uzņēmuma jauda vai tirgus klātbūtne var
tikt samazināta pat līdz 100 % (15).

Atbalsts, kas nepārsniedz minimumu: reāls ieguldījums bez saistības ar atbalstu
(42)

Atbalsta apjoms un intensitāte nedrīkst pārsniegt noteiktu pārstrukturēšanas izmaksu minimumu, kas nepieciešams pārstrukturēšanai, ņemot vērā uzņēmuma, tā akcionāru vai grupas, kurai uzņēmums pieder, finanšu resursus.
Novērtējumā jāņem vērā ikviens iepriekš piešķirts glābšanas atbalsts. Sagaida, ka atbalsta saņēmēji veiks nozīmīgu
ieguldījumu pārstrukturēšanas plānā no pašu resursiem, tajā skaitā no uzņēmuma dzīvotspējai nesvarīgu aktīvu
pārdošanas, vai izmantojot ārēju finansējumu pēc tirgus nosacījumiem. Šāds ieguldījums apliecina, ka tirgi tic
iespējai atjaunot dzīvotspēju. Ieguldījumam jābūt reālam, t. i., faktiskam, izņemot visa veida nākotnē sagaidāmo
peļņu, piemēram, naudas plūsmu, un pēc iespējas lielam.

(43)

Parasti Iestāde uzskata, ka pārstrukturēšanai atbilst šāds ieguldījums (16): vismaz 25 % maziem uzņēmumiem,
vismaz 40 % vidējiem uzņēmumiem un vismaz 50 % lieliem uzņēmumiem. Izņēmuma vai īpašu grūtību gadījumos, kuri EBTA dalībvalstij jāpierāda, Iestāde var pieņemt mazāku ieguldījumu.

(44)

Lai ierobežotu kropļojošo efektu, atbalsta apjomam vai tā piešķiršanas veidam jābūt tādam, lai neļautu uzņēmumam iegūt papildu naudas līdzekļus, kurus tas varētu izmantot agresīvām, tirgu kropļojošām, ar pārstrukturēšanu nesaistītām darbībām. Iestāde attiecīgi pārbauda uzņēmuma saistību līmeni pēc pārstrukturēšanas, tajā
skaitā stāvokli pēc parādu atlikšanas vai samazināšanas, jo īpaši saistībā ar darbības turpināšanu pēc kolektīvās
maksātnespējas procedūru uzsākšanas atbilstoši valsts likumiem (17). Nevienu atbalsta daļu nedrīkst novirzīt jaunu
ieguldījumu finansēšanai, ja vien tas nav būtiski uzņēmuma dzīvotspējas atjaunošanai.

Ar atbalsta atļaušanu saistīti specifiski nosacījumi
(45)

Papildus 37.–41. punktā noteiktajiem kompensējošiem pasākumiem Iestāde var paredzēt citus nosacījumus un
pienākumus, kas tai šķiet nepieciešami, lai nodrošinātu, ka atbalsts nekropļo konkurenci un nav pretrunā kopējām
interesēm, ja attiecīgā EBTA dalībvalsts nav apņēmusies pieņemt šādus noteikumus. Piemēram, Iestāde var prasīt,
lai EBTA dalībvalsts:

a) pati veic atsevišķus pasākumus (piemēram, atver tirgu, kas tieši vai netieši saistīti ar uzņēmuma darbībām ar
citiem EEZ dalībniekiem, ievērojot EEZ likumus);

b) nosaka konkrētas saistības atbalsta saņēmēja uzņēmumam;

c) pārstrukturēšanas laikā atturas no cita veida atbalsta piešķiršanas saņēmēja uzņēmumam.
Pārstrukturēšanas plāna pilnīga īstenošana un nosacījumu ievērošana
(46)

Uzņēmumam pilnībā jāīsteno pārstrukturēšanas plāns un jāpilda citas saistības, kas paredzētas Iestādes lēmumā
par atbalsta atļaušanu. Iestāde uzskata, ka jebkuras kļūdas plāna īstenošanā vai saistību izpildē ir atbalsta nepareiza
izmantošana, neskarot Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola II daļas 23. pantu un iespēju celt prasību EBTA
tiesā saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 2. punkta otro apakšpunktu.

(47)

Ja pārstrukturēšanas darbības ilgst vairākus gadus un paredz ievērojamu atbalsta apjomu, Iestāde var noteikt, ka
pārstrukturēšanas atbalsta maksājumi sadalāmi un katrs maksājums veicams tikai pēc tam, kad saņemts:
a) apstiprinājums pirms katra maksājuma par to, ka katrs pārstrukturēšanas plāna posms īstenots apmierinoši un
atbilstoši plānotajam grafikam;
b) vai arī Iestādes piekrišana pirms katra maksājuma pēc tam, kad tā pārliecinājusies, ka plāns ir īstenots
apmierinoši.

(14) Daudznozaru pamatnostādņu par reģionālo palīdzību lieliem ieguldījumu projektiem 26.A nodaļa; pamatnostādnes pieņemtas 2002.
gada 18. decembrī (vēl nav publicētas), un pēdējie grozījumi veikti 2004. gada 17. martā (vēl nav publicēti).
(15) Šādos gadījumos Iestāde atļauj atbalstu tikai pārstrukturēšanas sociālo izmaksu atvieglošanai atbilstoši 16.3.2.6. iedaļai un vides
atbalstu piesārņoto vietu attīrīšanai, kuras pretējā gadījumā tiktu pamestas.
(16) Sk. 6. punktu. Šajā minimālajā ieguldījumā nedrīkst iekļaut atbalstu. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad, piemēram, aizņēmumam ir
procentu likmes subsīdija vai to pamato valdības garantijas ar atbalsta elementiem.
(17) Sk. 9. punkta c) apakšpunktu.

L 97/49

LV

L 97/50

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pārraudzība un gada pārskats
(48)

Attiecīgā EBTA dalībvalsts nosūta Iestādei regulārus detalizētus pārskatus, kas Iestādei dod iespēju pārliecināties,
vai pārstrukturēšanas plāns tiek atbilstoši īstenots.

(49)

Ja atbalsts tiek piešķirts lielam uzņēmumam, pirmo šāda veida pārskatu Iestādei nosūta ne vēlāk kā sešus mēnešus
pēc atbalsta apstiprināšanas. Vēlāk pārskatus Iestādei nosūta vismaz reizi gadā konkrētā datumā, līdz var uzskatīt,
ka pārstrukturēšanas plāna mērķi ir sasniegti. Pārskatos jāietver visa nepieciešamā informācija pārstrukturēšanas
programmas pārraudzībai, uzņēmuma maksājumu grafiks, uzņēmuma finansiālais stāvoklis un apliecinājums tam,
ka uzņēmums pilda visus noteikumus vai saistības, kas noteikti lēmumā par atbalsta apstiprināšanu. Pārskatos jo
īpaši jāiekļauj visa būtiskā informācija par pārstrukturēšanas periodā ikvienam mērķim saņemto atbalstu gan uz
individuāla pamata, gan saskaņā ar vispārēju shēmu (sk. 67.–70. punktu). Ja Iestādei nepieciešams apstiprinājums
par dažiem svarīgiem punktiem informācijā, piemēram, slēgšanu vai jaudas samazināšanu, tā var pieprasīt
pārskatus biežāk.

(50)

Ja atbalsts tiek piešķirts MVU, parasti pietiek, ja saņēmēja uzņēmums katru gadu nosūta savu bilanci un peļņas un
zaudējumu aprēķinu, izņemot gadījumus, kad lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredzēti stingrāki nosacījumi.

16.3.2.3. P ā r s t r u k t u r ē š a n a s p l ā n a g r o z ī j u m i
(51)

Ja pārstrukturēšanas atbalsts ir apstiprināts, attiecīgā EBTA dalībvalsts pārstrukturēšanas periodā var lūgt Iestādes
piekrišanu mainīt pārstrukturēšanas plānu un atbalsta apjomu. Iestāde var atļaut šādas pārmaiņas, ja tās atbilst
šādiem nosacījumiem:

a) pārstrādātajā plānā vēl arvien ir redzams, ka dzīvotspēja tiks atjaunota saprātīgā laika periodā;

b) ja tiek palielināts atbalsta apjoms, ikvienam nepieciešamajam kompensējošam pasākumam jābūt plašākam,
nekā noteikts iepriekš;

c) ja ieteiktie kompensējošie pasākumi ir mazāki par sākotnēji plānotajiem, atbalsta apjoms atbilstoši jāsamazina;

d) jaunais grafiks kompensējošo pasākumu īstenošanai salīdzinājumā ar sākotnēji pieņemto grafiku jāpagarina
tikai tad, ja ne uzņēmums, ne EBTA dalībvalsts nevar kontrolēt iemeslu; pretējā gadījumā atbilstoši jāsamazina
atbalsta apjoms.

(52)

Ja tiek mīkstināti Iestādes noteikumi vai EBTA dalībvalsts apņemšanās, vai nu atbilstoši jāsamazina atbalsta
apjoms, vai arī jāparedz citi nosacījumi.

(53)

Ja EBTA dalībvalsts ievieš pārmaiņas apstiprinātā pārstrukturēšanas plānā, neinformējot par to Iestādi, Iestāde
ierosina lietas izskatīšanu atbilstoši Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola II daļas 16. pantam (atbalsta
nepareiza izmantošana), neskarot Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola II daļas 23. pantu un iespēju ierosināt
lietu EBTA tiesā saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 2. punkta otro apakšpunktu.

16.3.2.4. P ā r s t r u k t u r ē š a n a s a t b a l s t s a t b a l s t ā m o s r e ģ i o n o s
(54)

Iestāde ņem vērā reģionālās attīstības vajadzības, izvērtējot pārstrukturēšanas atbalstu atbalstāmos reģionos. Tomēr
fakts, ka grūtībās nonācis uzņēmums atrodas atbalstāmā reģionā, vien nav pamats, lai varētu saņemt atbalstu
pārstrukturēšanai: vidējā vai ilgā laika posmā šādam reģionam nepalīdzēs mākslīga uzņēmumu uzturēšana. Turklāt,
lai sekmētu reģionālo attīstību, reģionu pašu interesēs ir izmantot savus resursus tā, lai pēc iespējas ātri attīstītu
dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas darbības. Visbeidzot, jāsamazina konkurences kropļošana, pat ja uzņēmumiem
atbalstāmajos reģionos tiek sniegts atbalsts. Tāpēc jāpievērš uzmanība iespējamai kaitīgai pārmērīgai ietekmei
šajā vai citos atbalstāmajos reģionos.
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Tādējādi 31.–53. punktā minētie kritēriji vienādi jāpiemēro atbalstāmajiem reģioniem, pat ja tiek ņemtas vērā
reģionālās attīstības vajadzības. Tomēr atbalstāmajos reģionos, ja vien valsts atbalsta noteikumi kādai atsevišķai
nozarei neparedz citādi, nosacījumi atbalsta piešķiršanai var nebūt tik stingri attiecībā uz kompensējošo pasākumu
īstenošanu un saņēmēja ieguldījuma apmēru. Ja reģionālās attīstības vajadzības to pamato, tad gadījumos, kad
jaudas vai tirgus klātbūtnes samazināšana šķiet vispareizākais līdzeklis, lai nepieļautu pārmērīgu konkurences
kropļošanu, nepieciešamā samazināšana atbalstāmajos reģionos būs mazāka nekā pārējos reģionos. Šajos gadījumos, kuri attiecīgajai EBTA dalībvalstij jāpierāda, tiek nošķirti reģioni, kuri ir tiesīgi saņemt reģionālo atbalstu
atbilstoši EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktam, un reģioni, kuri ir tiesīgi to saņemt atbilstoši 61.
panta 3. punkta c) apakšpunktam, lai tiktu ņemta vērā reģionālo problēmu nopietnība pirmajā gadījumā.
16.3.2.5. A t b a l s t s M V U p ā r s t r u k t u r ē š a n a i

(56)

Atbalsts maziem uzņēmumiem (18) tirdzniecības apstākļus ietekmē niecīgāk nekā atbalsts vidējiem vai lieliem
uzņēmumiem. Tas pats attiecas uz atbalstu pārstrukturēšanai; tāpēc 31.–53. punktā minētos nosacījumus piemēro
ar mazāku stingrību šādu apsvērumu dēļ:
a) pārstrukturēšanas atbalsta piešķiršana maziem uzņēmumiem ne vienmēr ir saistīta ar kompensējošiem pasākumiem (sk. 40. punktu), ja vien noteikumos par valsts atbalstu konkrētā nozarē nav noteikts citādi;
b) prasības attiecībā uz pārskatos ietveramo informāciju MVU gadījumā nav tik stingras (sk. 48., 49. un 50.
punktu).

(57)

Neraugoties uz iepriekš teikto, princips “vienreiz un pēdējoreiz” (16.3.3. iedaļā) attiecas uz MVU pilnā apmērā.

(58)

MVU gadījumā Iestādei nav jāapstiprina pārstrukturēšanas plāns. Tomēr plānam jāatbilst 34.–36. punktā minētajām prasībām, tas jāapstiprina attiecīgajai EBTA dalībvalstij un par to jāinformē Iestāde. Atbalsts tiek piešķirts ar
noteikumu, ka pārstrukturēšanas plāns tiek pilnībā īstenots. EBTA dalībvalstij ir pienākums pārliecināties par šo
nosacījumu izpildi.
16.3.2.6. A t b a l s t s p ā r s t r u k t u r ē š a n a s s o c i ā l o i z m a k s u s e g š a n a i

(59)

Pārstrukturēšanas plāni parasti ir saistīti ar problemātisko darbību apmēru samazināšanu vai izbeigšanu. Tas bieži
ir vajadzīgs racionalizācijas un efektivitātes interešu nodrošināšanai un ir pilnīgi nesaistīts ar jaudas samazināšanu,
kas var būt izvirzīta kā nosacījums atbalsta saņemšanai. Lai kāds būtu iemesls, šādu pasākumu rezultātā tiek
samazināts uzņēmuma darbaspēks.

(60)

EBTA dalībvalstu darba likumdošanā var būt ietvertas vispārējās sociālās nodrošināšanas shēmas, atbilstoši kurām
atlaistajiem darbiniekiem tieši izmaksā atlaišanas pabalstus un pirmstermiņa pensijas. Šādas shēmas nevar uzskatīt
par valsts atbalstu atbilstoši EEZ līguma 61. panta 1. punkta darbības jomai.

(61)

Papildus tiešajiem atlaišanas pabalstiem un pirmstermiņa pensijai darbiniekiem vispārējās sociālās nodrošināšanas
shēmas bieži paredz to, ka valdība sedz izmaksas par pabalstiem, kurus uzņēmums piešķir atlaistajiem darbiniekiem un kuri nav paredzēti uzņēmuma statūtos vai līgumsaistībās. Ja šādas shēmas ir vispārpielietojamas attiecībā
uz ikvienu strādnieku, kurš atbilst iepriekš noteiktiem un automātiskiem tiesību nosacījumiem, un uz tām
neattiecas sektoru ierobežojumi, uzskata, ka tajās nav ietverts atbalsts atbilstoši 61. panta 1. punktam attiecībā
uz uzņēmumiem, kuri veic pārstrukturēšanu. Tajā pašā laikā, ja shēmas izmanto pārstrukturēšanas atbalstīšanai
kādā nozarē, tajās var būt ietverts atbalsts to izmantošanas selektīvā veida dēļ (19).

(62)

Paša uzņēmuma pienākumi saskaņā ar darba likumdošanu vai kolektīviem līgumiem ar arodbiedrībām nodrošināt
atlaišanas pabalstu un/vai pirmstermiņa pensiju ir daļa no parastajām uzņēmējdarbības izmaksām, un uzņēmumam tās jāsedz no saviem resursiem. Tādējādi ikviens valsts ieguldījums šo izmaksu segšanā ieskaitāms kā
atbalsts. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad maksājumus veic tieši uzņēmumam, gan gadījumiem, kad tos saņem
darbinieki ar valdības aģentūras starpniecību.

(63)

Iestādei a priori nav iebildumu pret šādu atbalstu, ko piešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, jo ekonomiskie
ieguvumi pārsniedz attiecīgā uzņēmuma intereses, tiek sekmētas strukturālas pārmaiņas un mazinātas grūtības.

(18) Saskaņā ar definīciju Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK (OV L 124, 20.5.2003., 36. lpp.), kas iestrādāta EEZ līgumā ar EEZ Apvienotās
komitejas Lēmumu Nr. 131/2004 (nav publicēts). Līdz 2004. gada 31. decembrim attiecīgajai definīcijai jāatrodas Komisijas Ieteikumā
96/280/EK (OV L 107, 30.4.1996., 4. lpp.). Definīciju var atrast arī Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr. 70/2001 par EK
Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, pielikumā (OV L 10, 13.1.2001.,
33. lpp.), kas iestrādāts EEZ līguma XV pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā ar EEZ Apvienotās komitejas 2002. gada 25. jūnija
Lēmumu Nr. 88/2002, ar ko groza EEZ līguma XV pielikumu (Valsts atbalsts) (OV L 266, 3.10.2002., 56. lpp., un EEZ papildinājums
Nr. 49, 3.10.2002., 42. lpp.).
19
( ) Savā spriedumā lietā Nr. C-241/94, Francija pret Komisiju [1996] (ECR I-4551) (Kimberly Clark Sopalin), Eiropas Kopienu Tiesa
apstiprināja, ka Francijas iestādes, pēc saviem ieskatiem īstenojot finansēšanas sistēmu ar Nacionālā nodarbinātības fonda starpniecību,
bija atbildīgas par to, ka daži uzņēmumi nonāca labvēlīgākā situācijā nekā citi, un tādēļ šī sistēma uzskatāma par atbalstu EK Līguma
87. panta 1. punkta nozīmē (tiesas spriedums neapšaubīja Komisijas secinājumu, ka atbalsts bija saderīgs ar kopējo tirgu).
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(64)

Papildus tam, ka tiek segtas izmaksas štatu samazināšanas maksājumiem un pirmstermiņa pensijām, atbalstu
parasti sniedz saistībā ar konkrētu pārstrukturēšanas shēmu apmācībai, konsultācijām un praktiskai palīdzībai,
atrodot citu nodarbošanos, palīdzot attiecībā uz pārvietošanos, kā arī nodrošinot profesionālu apmācību un
palīdzību darbiniekiem, kuri vēlas uzsākt jaunu uzņēmējdarbību. Iestāde vienmēr ar labvēlību izskata iespēju
piešķirt šādu atbalstu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem.

(65)

Pārstrukturēšanas plānā skaidri jānorāda 61.–64. punktā aprakstītais atbalsta veids, jo atbalstu sociāliem pasākumiem, kas ir vienīgi atlaistu darbinieku labums, neņem vērā, lai noteiktu 37.–41. punktā minēto kompensējošo
pasākumu apjomu.

(66)

Kopējo interešu dēļ pārstrukturēšanas plāna kontekstā Iestāde nodrošina, ka pārstrukturēšanas sociālā ietekme uz
citiem EEZ līguma parakstītājiem, izņemot atbalsta piešķīrēju, ir pēc iespējas maza.

16.3.2.7. N e p i e c i e š a m ī b a i n f o r m ē t I e s t ā d i p a r v i s a v e i d a a t b a l s t u , k a s p i e š ķ i r t s
saņēmēja uzņēmumam pārstrukturēšanas periodā
(67)

Ja lielam vai vidējam uzņēmumam piešķirtu pārstrukturēšanas atbalstu pārbauda atbilstoši šīm pamatnostādnēm,
ikviena cita atbalsta piešķiršana pārstrukturēšanas periodā, pat ja to piešķir saskaņā ar jau atļautu shēmu, var
ietekmēt Iestādes novērtējumu par nepieciešamo kompensējošo pasākumu apjomu.

(68)

Paziņojumos par atbalstu lielu vai vidēju uzņēmumu pārstrukturēšanai jānorāda visa veida citi atbalsti, kurus plāno
piešķirt saņēmēja uzņēmumam pārstrukturēšanas periodā, ja vien to nenosaka de minimis noteikums vai regulas,
kas piešķir izņēmuma tiesības.

(69)

Iestāde ņem vērā šādu palīdzību, kad tā novērtē pārstrukturēšanas atbalstu. Par ikvienu lielam vai vidējam
uzņēmumam pārstrukturēšanas periodā piešķirtu atbalstu, tajā skaitā atbalstu, kas piešķirts atbilstoši apstiprinātai
shēmai, atsevišķi jāziņo Iestādei, ja tā nav jau tikusi informēta, pieņemot lēmumu par pārstrukturēšanas atbalstu.

(70)

Iestāde nodrošina, ka atbalsts, kuru piešķir saskaņā ar apstiprinātām shēmām, nevar apiet šo pamatnostādņu
prasības.

16.3.3. “Vienreiz un pēdējoreiz”
(71)

Glābšanas atbalsts ir vienreizēja darbība, kuras galvenais mērķis ir saglabāt uzņēmuma darbību tikmēr, kamēr tiek
novērtēta tā nākotne. Nevar pieļaut, ka glābšanas atbalsts tiek piešķirts atkārtoti, tādējādi uzturot uzņēmuma
pašreizējo stāvokli, atliekot nenovēršamo un tajā pašā laikā pārbīdot ekonomiskās un sociālās problēmas uz
citiem, daudz veiksmīgākiem ražotājiem vai citiem EEZ līguma parakstītājiem. Tādēļ glābšanas atbalstu piešķir
tikai vienreiz (ar nosacījumu “vienreiz un pēdējoreiz”). Saskaņā ar šo pašu principu, lai nepieļautu negodīgu
palīdzību uzņēmumiem tad, kad tie var izdzīvot tikai, pateicoties atkārtotam valsts atbalstam, pārstrukturēšanas
atbalstu piešķir tikai vienreiz. Visbeidzot, ja glābšanas atbalstu piešķir uzņēmumam, kas jau ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, var uzskatīt, ka saņēmēja grūtībām ir tendence atkārtoties un atkārtota valsts iejaukšanās radīs
konkurences kropļojumus, kas ir pretrunā kopējām interesēm. Atkārtota valsts iejaukšanās nav pieļaujama.

(72)

Kad EBTA dalībvalsts informē Iestādi par plānoto glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, tā precizē, vai attiecīgais
uzņēmums iepriekš jau ir saņēmis glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, norādot arī, vai kāds atbalsts ir
piešķirts pirms šo pamatnostādņu stāšanās spēkā un vai ir kāds atbalsts bez paziņojuma (20). Ja tā ir un ir pagājuši
ne vairāk kā 10 gadi kopš glābšanas atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas
plāna īstenošanas apturēšanas (atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem bijis vēlāk), Iestāde neļauj piešķirt
turpmāku glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu. Izņēmumi šim noteikumam pieļaujami šādos gadījumos:

a) ja pārstrukturēšanas atbalsts seko glābšanas atbalstam kā vienas pārstrukturēšanas darbības daļa;
(20) Attiecībā uz atbalstu bez paziņojuma Iestāde savā vērtējumā ņem vērā iespēju, ka atbalstu varēja pasludināt kā saderīgu ar EEZ līgumu,
nevis kā glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu.
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b) ja glābšanas atbalsts piešķirts saskaņā ar 16.3.1.1. iedaļas nosacījumiem un šim atbalstam nesekoja valsts
atbalstīta pārstrukturēšana, kā arī:

i)

ir pamats ticēt tam, ka uzņēmums būs dzīvotspējīgs ilgā laika posmā pēc glābšanas atbalsta piešķiršanas;

ii) jauns glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalsts būs nepieciešams pēc ne ātrāk kā pieciem gadiem neparedzamu apstākļu dēļ (21), par kuriem uzņēmums nav atbildīgs;

c) ārkārtas un neparedzamos apstākļos, par kuriem uzņēmums nav atbildīgs.

Gadījumos, kas norādīti b) un c) punktā, nevar izmantot 16.3.1.2. iedaļā minēto vienkāršoto procedūru.

(73)

Šā noteikuma piemērošanu nekādā veidā neietekmē pārmaiņas saņēmēja uzņēmuma īpašnieku sastāvā, kas notikušas pēc atbalsta piešķiršanas, vai kāda tiesas vai administratīva procedūra, kuras rezultātā bilance uzlabojas,
samazinās saistības vai tiek nomaksāti iepriekšējie parādi, ja darbību turpina tas pats uzņēmums.

(74)

Ja glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu saņēmusi uzņēmējdarbības grupa, tad Iestāde parasti neļauj piešķirt
turpmāku glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu ne šai grupai kopumā, ne kādiem grupas uzņēmumiem, ja vien
nav pagājuši 10 gadi kopš glābšanas atbalsta piešķiršanas, pārstrukturēšanas perioda beigām vai pārstrukturēšanas
plāna īstenošanas apturēšanas, atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem bijis vēlāk. Ja uzņēmējdarbības grupai
piederošs uzņēmums ir saņēmis glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, grupa kopumā un citi grupas uzņēmumi
ir tiesīgi saņemt glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu (ievērojot citus šo pamatnostādņu noteikumus); izņēmums ir iepriekšējā atbalsta saņēmējs. EBTA dalībvalstis nodrošina, ka ne grupa, ne citi grupas uzņēmumi
nenodod atbalstu iepriekšējā atbalsta saņēmējam.

(75)

Ja uzņēmums pārņem cita uzņēmuma aktīvus, īpaši tāda uzņēmuma, kas bijis subjekts kādā no 73. punktā minēto
procedūru vai kolektīvās maksātnespējas prāvām, kas ierosināta atbilstoši valsts likumiem, un kas jau ir saņēmis
glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu, uz pircēju neattiecas prasība par “vienreiz un pēdējoreiz”, ja vien tiek
izpildīti visi šie nosacījumi:

a) pircējs un iepriekšējais uzņēmums ir nepārprotami nesaistīti;

b) pircējs iegādājies iepriekšējā uzņēmuma aktīvus par tirgus cenu;

c) iepriekšējā uzņēmuma likvidēšana vai tiesas uzraudzīta administrēšana nav vienīgi līdzekļi ar mērķi izvairīties
no principa “vienreiz un pēdējoreiz” piemērošanas: Iestāde var noteikt, ka tas tā bijis, ja, piemēram, pircējam
bijušas nepārprotami paredzamas grūtības, pārņemot iepriekšējā uzņēmuma aktīvus.

(76)

Tomēr šajā gadījumā jāuzsver – tā kā atbalsts aktīvu pirkšanai sevī ietver atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem, to
nevar atļaut saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

16.4. Atbalsta shēmas MVU
16.4.1. Vispārējie principi
(77)

Iestāde atļauj shēmas glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalstam grūtībās nonākušiem maziem vai vidējiem
uzņēmumiem tikai tad, ja attiecīgais uzņēmums atbilst MVU definīcijai. Atbilstoši tālāk minētajiem īpašajiem
noteikumiem tiek novērtēta šādu shēmu saderība, ņemot vērā 16.2. un 16.3. iedaļā minētos nosacījumus, izņemot
16.3.1.2. iedaļā minēto nosacījumu, ko nepiemēro atbalsta shēmām. Par atbalstu, kuru piešķir saskaņā ar shēmu,
bet kurš neatbilst kādam nosacījumam, atsevišķi informē Iestādi un saņem iepriekšēju Iestādes apstiprinājumu.

(21) Apstākļus uzskata par neparedzamiem, ja uzņēmuma vadība tos nekādi nav varējusi gaidīt, sagatavojot pārstrukturēšanas plānu, un tie
nav radušies ne uzņēmuma vadības nevērības vai kļūdu dēļ, ne arī tās grupas lēmumu dēļ, kurai uzņēmums pieder.
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16.4.2. Tiesības saņemt atbalstu
(78)

Ja vien noteikumi par valsts atbalstu konkrētajā nozarē neparedz citādi, tad par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar
shēmām, kuras atļautas no šo pamatnostādņu piemērošanas dienas, maziem vai vidējiem uzņēmumiem nav
atsevišķi jāziņo, ja attiecīgais uzņēmums atbilst vismaz vienam no trim 9. punktā minētajiem kritērijiem. Par
atbalstu uzņēmumiem, kuri neatbilst nevienam no trim kritērijiem, Iestādei jāziņo atsevišķi, lai tā var izvērtēt, vai
uzņēmumu var traktēt kā grūtībās nonākušu uzņēmumu. Par atbalstu uzņēmumiem, kuri aktīvi darbojas tirgū ar
ilgtermiņa jaudas pārpalikumu, Iestāde jāinformē atsevišķi neatkarīgi no saņēmēja uzņēmuma lieluma, lai Iestāde
var izvērtēt 41. panta piemērošanu.

16.4.3. Nosacījumi glābšanas atbalsta shēmu atļaušanai
(79)

Lai saņemtu Iestādes apstiprinājumu, glābšanas shēmām jāatbilst 24. punkta a), b), d) un e) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Turklāt glābšanas atbalstu nevar piešķirt uz ilgāku termiņu par sešiem mēnešiem, kuru laikā
jāanalizē uzņēmuma stāvoklis. Pirms šā perioda beigām EBTA dalībvalsts vai nu apstiprina pārstrukturēšanas vai
likvidēšanas plānu, vai arī prasa saņēmējam atmaksāt aizdevumu un atbalstu atbilstoši riska prēmijai.

(80)

Par ikvienu glābšanas atbalstu, kas piešķirts uz ilgāku laiku nekā seši mēneši vai netiek atmaksāts pēc sešiem
mēnešiem, atsevišķi jāziņo Iestādei.

16.4.4. Nosacījumi pārstrukturēšanas atbalsta shēmu atļaušanai
(81)

Iestāde apstiprina pārstrukturēšanas atbalsta shēmas tikai tad, ja atbalsta piešķiršanu nosaka atkarībā no tā, vai
saņēmējs pilnībā īsteno attiecīgās EBTA dalībvalsts apstiprināto pārstrukturēšanas plānu un tiek ievēroti šādi
nosacījumi:

a) dzīvotspējas atjaunošana: piemēro 33.–36. punktā noteiktos kritērijus;

b) izvairīšanās no nepieļaujamiem konkurences kropļojumiem: tā kā atbalstam maziem uzņēmumiem ir mazāka
tendence kropļot konkurenci, 37.–41. punktā minētos principus nepiemēro, ja vien noteikumos par valsts
atbalstu šajā nozarē nav paredzēts citādi; tomēr shēmām jānodrošina, ka saņēmēja uzņēmums pārstrukturēšanas laikā nepalielina savu jaudu; vidējiem uzņēmumiem piemēro 37.–41. punktu;

c) atbalsts nepārsniedz nepieciešamo minimumu: piemēro 42., 43. un 44. punktā noteiktos principus;

d) pārstrukturēšanas plāna grozījumi: jebkādām izmaiņām plānā jāatbilst 51., 52. un 53. punktā minētajiem
noteikumiem.

16.4.5. Kopējie nosacījumi glābšanas un/vai pārstrukturēšanas atbalsta shēmu apstiprināšanai
(82)

Shēmās jāprecizē maksimālais atbalsta apjoms, kādu var piešķirt ikvienam uzņēmumam kā glābšanas un/vai
pārstrukturēšanas atbalsta sniegšanas darbības daļu, tajā skaitā tad, ja plāns tiek grozīts. Par atbalstu, kas pārsniedz
šo apjomu, atsevišķi jāziņo Iestādei. Maksimālais atbalsta apjoms kombinētam glābšanas un pārstrukturēšanas
atbalstam, ko var piešķirt ikvienam uzņēmumam, nevar pārsniegt 10 miljonus euro, ieskaitot atbalstu no citiem
avotiem vai saskaņā ar citām shēmām.

(83)

Turklāt jāievēro princips “vienreiz un pēdējoreiz”. Piemēro 16.3.3. iedaļā minēto noteikumu.

(84)

EBTA dalībvalstij par pasākumiem atsevišķi jāinformē Iestāde, ja viens uzņēmums pārņem cita uzņēmuma aktīvus,
kurš jau ir saņēmis glābšanas vai pārstrukturēšanas atbalstu.
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16.4.6. Uzraudzība un gada pārskati
(85)

Atbalsta shēmām nepiemēro 48., 49. un 50. punktu. Tomēr viens no atbalsta apstiprinājuma nosacījumiem ir
fakts, vai pārskati tiek sniegti par shēmas darbību, parasti reizi gadā un vai tajos ir ietverta Iestādes rīkojumos par
standarta pārskatiem (22) precizētā informācija. Pārskatos arī jāietver visu saņēmēju uzņēmumu saraksts, par katru
norādot šādu informāciju:
a) uzņēmuma nosaukums;
b) uzņēmuma nozares kods, izmantojot NACE (23) nozares klasifikācijas trīsciparu kodus;
c) darbinieku skaits;
d) gada apgrozījums un bilances vērtība;
e) piešķirtā atbalsta apjoms;
f) saņēmēja ieguldījuma apjoms un forma;
g) kompensējošo pasākumu forma un pakāpe (ja iespējams);
h) iepriekš saņemtie pārstrukturēšanas atbalsti vai citi atbalsti, ko uzskata par pārstrukturēšanas atbalstu (ja tādi
ir);
i) vai saņēmēja uzņēmums ticis likvidēts vai bijis subjekts kolektīvā maksātnespējas prāvā pirms pārstrukturēšanas
perioda beigām.
16.5. Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 1. punktā minētie atbilstošie pasākumi

(86)

Nosūtot atsevišķu vēstuli saskaņā ar Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 1. punktu, Iestāde
iesaka EBTA dalībvalstīm pieņemt atbilstošus pasākumus, kas minēti 87.–88. punktā un attiecas uz dalībvalstīs
pastāvošajām atbalsta shēmām. Iestāde atļauj ikvienu turpmāku shēmu tikai tad, ja tiek nodrošināta atbilstība šiem
noteikumiem.

(87)

EBTA dalībvalstis, kuras ir pieņēmušas Iestādes priekšlikumu, atbilstoši šīm pamatnostādnēm pielāgo savas pastāvošās atbalsta shēmas, kuras ir spēkā sešus mēnešus pēc pieņemšanas.

(88)

Mēneša laikā pēc tam, kad saņemta vēstule ar ieteikumu par atbilstošiem pasākumiem, EBTA dalībvalstīm jānorāda, ka tās ir akceptējušas atbilstošos pasākumus.
16.6. Piemērošanas diena un ilgums

(89)

Šīs pamatnostādnes stājas spēkā to pieņemšanas dienā. Tās ir spēkā piecus gadus, ja vien kāds jauns lēmums
nenosaka citādi.

(90)

Paziņojumi, kurus Iestāde reģistrējusi pirms pieņemšanas dienas, jāpārbauda, ņemot vērā paziņojuma laikā spēkā
esošos kritērijus.

(91)

Pamatojoties uz šīm pamatnostādnēm, Iestāde pārbauda, lai ikviens glābšanas atbalsts, kas piešķirts bez Iestādes
atļaujas un tādēļ pārkāpj Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktu, būtu saderīgs ar
EEZ līgumu, ja kāda atbalsta daļa vai viss atbalsts piešķirts pēc šo pamatnostādņu publicēšanas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī un tā EEZ pielikumā. Visos citos gadījumos tā veic pārbaudi, pamatojoties uz pamatnostādnēm,
kuras piemērotas atbalsta piešķiršanas laikā.

(22) Sk. EBTA Uzraudzības iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmuma 195/04/COL par Uzraudzības un tiesas līguma 3. protokola II daļas
27. panta noteikumu īstenošanu (nav publicēts) III pielikumu A un B (standartizētas pārskatu formas esošajam valsts atbalstam).
(23) Statistikas klasifikācija par ekonomiskām darbībām Eiropas Kopienā, ko publicē Eiropas Kopienu Statistikas birojs.
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PIELIKUMS
Formula (1) ar kuru aprēķina maksimālo glābšanas atbalsta apjomu, lai atbalstam varētu piemērot vienkāršoto procedūru:
PPPNt þ nolietojumst þ ðapgrozāmais kapitālst  apgrozāmais kapitālstl Þ
2
Formulas pamatā ir uzņēmuma darbības rezultāti (PPPN – peļņa pirms procentiem un nodokļiem), kas reģistrēti gadā
pirms atbalsta piešķiršanas/paziņošanas (norādīts kā t). Šai summai jāpieskaita nolietojums. Tad summai pieskaita
izmaiņas apgrozāmajā kapitālā. Izmaiņas apgrozāmajā kapitālā aprēķina kā starpību starp apgrozāmajiem līdzekļiem un
īstermiņa saistībām (2) par pēdējiem noslēgtajiem uzskaites periodiem. Tāpat, ja būtu uzkrājumi darbības rezultāta līmenī,
tie skaidri jānorāda un rezultāts nav jāiekļauj šajos uzkrājumos.
Formulas mērķis ir novērtēt negatīvo uzņēmuma darbības naudas plūsmu gadā pirms atbalsta izmantošanas (vai pirms
atbalsta piešķiršanas, ja saistībā ar atbalstu nav iesniegts paziņojums). Puse no šīs summas saglabā uzņēmuma darbību
sešus mēnešus. Tādējādi formulas rezultātu dala ar divi.
Šo formulu var piemērot tikai tad, ja rezultāts ir negatīva summa.
Ja rezultāts ir lielāks par 0, jāsniedz detalizēts paskaidrojums, kas apliecina, ka uzņēmums atbilst 9.–10. punkta definīcijai
par grūtībās nonākušu uzņēmumu.
Piemērs:
Peļņa pirms procentiem un nodokļiem (milj. euro)

(12)

Nolietojums (milj. euro)

2

Bilance
(milj. euro)

31. decembris, t-1

31. decembris, t

Apgrozāmie līdzekļi
Nauda vai naudas ekvivalenti

10

5

Debitoru parādi

30

20

Krājumi

50

45

Avansa izdevumi

20

10

Citi apgrozāmie līdzekļi

20

20

Kopā apgrozāmie līdzekļi

130

100

Kreditoru parādi

20

25

Uzkrātie izdevumi

15

10

Atliktais ienākums

5

5

Kopā īstermiņa saistības

40

40

Apgrozāmais kapitāls

90

60

Izmaiņas apgrozāmajā kapitālā

(30)

Īstermiņa saistības

Glābšanas atbalsta maksimālais apjoms = [– 12 + 2 + (– 30)]/2 = – 20 miljoni euro
Tā kā pēc formulas iegūtais rezultāts ir lielāks nekā 10 miljoni euro, nevar izmantot 29. punktā izklāstīto vienkāršoto
procedūru. Ja šī summa tiek pārsniegta, EBTA dalībvalstij jāsniedz paskaidrojums par to, kā ir noteiktas uzņēmumam
vajadzīgās naudas plūsmas nākotnē un glābšanas atbalsta apjoms.”

(1) PPPN (peļņa pirms procentiem un nodokļiem, kas norādīta tā pārskatā par gadu pirms atbalsta izmantošanas, norādīta kā t) jāpieskaita
nolietojums tajā pašā periodā, izmaiņas apgrozāmajā kapitālā 2 gadu laikā (gadu pirms atbalsta izmantošanas un nākamajā gadā);
rezultātu dala ar divi, lai noteiktu summu sešu mēnešu laikā, t. i., parasto periodu glābšanas atbalsta atļaušanai.
2
( ) Apgrozāmie līdzekļi: likvīdi naudas līdzekļi, debitoru parādi (klientu un debitoru rēķini), citi apgrozāmie līdzekļi un avansa izdevumi,
krājumi. Īstermiņa saistības: finanšu parāds, apmaksājamie tirdzniecības rēķini (piegādātāju un kreditoru rēķini) un citas īstermiņa
saistības, atliktais ienākums, citas uzkrātās saistības, nodokļu saistības.
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(Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2005/304/KĀDP
(2005. gada 12. aprīlis),
kas attiecas uz konfliktu novēršanu, pārvaldīšanu un atrisināšanu Āfrikā un ar ko atceļ Kopējo
nostāju 2004/85/KĀDP
saistībā ar KĀDP (tostarp ar EDAP atbalstu), Āfrikas
Miera nodrošināšanas fondu, Kopienas instrumentiem
un dalībvalstu veiktām divpusējām darbībām.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību, un jo īpaši tā 15.
pantu,
(7)

Miera, drošības, stabilitātes veicināšana kontinentā ir
viens no Āfrikas Savienības (ĀS) mērķiem, un konfliktu
mierīga atrisināšana dalībvalstu starpā ir viens no principiem, kas noteikti ĀS dibināšanas aktā. Konfliktu novēršana, pārvaldīšana un atrisināšana ir bijis sarunu temats
ar Āfrikas vienotības organizāciju (ĀVO) un tās pārņēmēju, Āfrikas Savienību, un tie ir iekļauti Kairas deklarācijā un Rīcības plānā. ĀS un Āfrikas apakšreģionu organizācijas ir centrālie dalībnieki konfliktu novēršanā,
pārvaldīšanā un atrisināšanā Āfrikā.

(8)

Efektīvai konfliktu novēršanai ir nepieciešamas stratēģijas,
lai veidotu veicinošus apstākļus stabilai un paredzamākai
starptautiskai videi un vispusīgu un samērīgu palīdzību
un izstrādātu attīstības palīdzības programmas, lai mazinātu spriedzes, kas izraisa vardarbīgus konfliktus; jāņem
vērā arī Āfrikas konfliktu ekonomikas faktoru nozīme un
diplomātijas un ekonomikas pasākumu potenciāls, lai
novērstu un atrisinātu vardarbīgus konfliktus.

(9)

Pastāv saistība starp konfliktu novēršanu un demokrātiju,
cilvēktiesībām, tiesiskumu un labas pārvaldes principiem,
un attīstības sadarbībai ir stratēģiska nozīme, stiprinot
spēju pārvaldīt konfliktus mierīgā ceļā.

(10)

Saistība starp HIV/AIDS un konfliktu jāņem vērā visās
politikās, kas saistītas ar mieru un drošību. Visās
konflikta stadijās no novēršanas līdz miera atjaunošanai
nestabilitāte rada apstākļus pandēmijas paātrinātai izplatībai. HIV/AIDS izplatībai pašai par sevi ir nopietnas īslaicīgas un ilglaicīgas sociālekonomiskās un politiskās sekas.

(11)

Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis noslēdza Partnerattiecību nolīgumu ar ĀKK valstīm Kotonū 2000. gada 23.
jūnijā.

tā kā:

(1)

Galvenā atbildība par konfliktu novēršanu, pārvaldīšanu
un atrisināšanu Āfrikas kontinentā ir pašiem Āfrikas
iedzīvotājiem.

(2)

Starptautiskās tiesības nosaka sistēmu, kurā veic darbības
saistībā ar konfliktu novēršanu, pārvaldīšanu un atrisināšanu Āfrikā.

(3)

Galvenā atbildība par starptautiskā miera un drošības
uzturēšanu saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas
statūtiem ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības
padomei.

(4)

ANO Drošības padomes lēmumu sagatavošanas procesā
Eiropas Savienības pozīciju un interešu aizsardzību
pilnībā nodrošina, piemērojot Līguma ar Eiropas Savienību 19. pantu.

(5)

Padome 2004. gada 26. janvārī pieņēma Kopējo nostāju
2004/85/KĀDP par konfliktu novēršanu, pārvarēšanu un
izbeigšanu Āfrikā (1).

(6)

Padome 2004. gada 22. novembrī apstiprināja Rīcības
plānu EDAP politikas atbalstam mieram un drošībai
Āfrikā un Secinājumus par mieru un drošību Āfrikā un
2004. gada 13. decembrī Padome apstiprināja pamatnostādnes minētā rīcības plāna īstenošanai. Šajā sakarā
Padome uzsvēra to darbību komplementaritāti, ko veic

(1) OV L 21, 28.1.2004., 25. lpp.
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(12)

Eiropas Parlaments 2000. gada 30. novembrī pieņēma
Rezolūciju par sieviešu līdzdalību konfliktu risināšanā
mierīgā ceļā; un ĀKK un ES Kopējā parlamentārā asambleja 2002. gada 21. martā pieņēma Rezolūciju par
dzimumu līdztiesības jautājumiem.

(13)

Padome 2003. gada 8. decembrī pieņēma Pamatnostādnes par bērniem un bruņotiem konfliktiem,

15.4.2005.

un Komisijas palīdzību turpina veikt ikgadējo pētījumu, lai
noteiktu un novērotu iespējamos vardarbīgos konfliktus un
piedāvātu iespējamus politikas risinājumus, lai novērstu to
rašanos vai atkārtošanos.

2. pants
ES politika koncentrējas uz to, lai novērstu vardarbīgu konfliktu
rašanos un izplatīšanos ar savlaicīgi veiktu pasākumu palīdzību
un lai novērstu vardarbīgu konfliktu atkārtošanos. Šajā
kontekstā ES darbības ir:

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants
1.
ES veicina vardarbīgu konfliktu novēršanu, pārvaldīšanu
un atrisināšanu Āfrikā, stiprinot Āfrikas spēju un rīcības līdzekļus šajā jomā, jo īpaši ar uzlabota dialoga starpniecību un
atbalstu ĀS un apakšreģionālajām organizācijām un iniciatīvām,
kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Darot to, ES veic
turpmākus pasākumus, lai veicinātu koordinēšanu starp
daudziem iespējami iesaistītiem dalībniekiem, tostarp to pasākumu ciešāku koordinēšanu, ko veic Kopiena un tās dalībvalstis,
jo īpaši saistība ar Rīcības plānu EDAP atbalstam mieram un
drošībai Āfrikā un pamatnostādnēm tā īstenošanai.

2.
Jo īpaši ES īsteno Rīcības plānu EDAP atbalstam mieram
un drošībai Āfrikā saskaņā ar Padomes apstiprinātajām pamatnostādnēm. Uzlabo dalībvalstu un Kopienas ieguldījumu koordināciju un izpēta iespējas izveidot pārvaldības mehānismu, lai
sekmētu dalībvalstu brīvprātīgo ieguldījumu apvienošanu.

3.
Stiprinot ES spēju konfliktu novēršanas un krīzes vadības
jomā, tā uzlabo ciešo sadarbību ar ANO un attiecīgajām reģionālajām un apakšreģionālajām organizācijām, lai sasniegtu
minēto mērķi. Sadarbību ar ANO par krīzes vadību turpina
attīstīt saskaņā ar 2003. gada 23. septembra Kopīgās deklarāciju
par ANO un ES sadarbību krīžu vadībā un kā daļu no minētās
deklarācijas īstenošanas procesa. Neņemot vērā ES saistības attiecībā uz Āfrikas pašas atbildības principu, nepieciešamības gadījumā ES ir gatava iesaistīties krīzes vadībā Āfrikā ar pašas
spēkiem.

4.
ES izstrādā ilgtermiņa konfliktu novēršanas un miera
atbalsta iniciatīvas, apzinoties, ka progress šajās jomās ir nepieciešams priekšnosacījums arī Āfrikas valstīm, lai veidotu un
stiprinātu spēju efektīvi cīnīties pret terorismu.

5.
ES izstrādā aktīvu, visaptverošu un integrētu pieeju, kas
veido arī kopējo sistēmu dalībvalstu individuālām darbībām.
Kā daļu no šīs pieejas, lai veicinātu spēju veikt pasākumus
savlaicīgi, prezidentvalsts ar Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja

— konfliktu novēršana, meklējot risinājumu vairāk strukturāliem cēloņiem, kamēr tiek meklēti vardarbīgu konfliktu tiešie
cēloņi – izraisītājfaktori,

— krīzes vadība, risinot konfliktu akūtās stadijas un atbalstot
centienus izbeigt vardarbību, izmantojot visus iespējamos
pasākumus, tostarp politisku un praktisku atbalstu reģionālām un apakšreģionālām iniciatīvām, lai sasniegtu un
atbalstītu vienošanos par pamieru starp visiem iesaistītajiem
dalībniekiem, un, nepieciešamības gadījumā, uzsākot krīzes
vadības operācijas,

— miera veidošana, atbalstot iniciatīvas esošo vardarbīgo
konfliktu apvaldīšanai un sagatavojoties un turpinot mierīgā
ceļā rast risinājumus šādiem konfliktiem,

— konfliktu skarto valstu un sabiedrību ekonomiskas, politiskas un sociālas atjaunošanas atbalstīšana, lai novērstu
vardarbības atkārtotu paplašināšanos un lai veicinātu pastāvīgu mieru.

3. pants
Lai labāk veicinātu konfliktu pārvaldību, kā arī reaģētu uz
esošajām krīzēm, ES ņem vērā:

— starptautisko tiesību sistēmu un strīdu risināšanas mehānismu attīstību, kā arī vienošanās par sadarbību reģionālā
līmenī, jo īpaši ĀS Miera un drošības padomes izveidi
2004. gada jūnijā,

— iestāžu veidošanu, palielinot Āfrikas valsts drošības un tiesu
iestāžu darbības efektivitāti, tostarp attiecībā uz terorisma
apkarošanas darbībām, kā arī nosakot īpašus pasākumus,
lai palīdzētu Āfrikas valstīm īstenot to saistības saskaņā ar
spēkā esošajiem starptautiskajiem instrumentiem visās attiecīgajās jomās, tostarp cīņā pret terorismu un kontrabandu,
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— atbalstu Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu ratifikācijai un pilnīgai īstenošanai, kam var būt būtiska nozīme,
veidojot valsts iestādes, kas būs atbildīgas par jautājumu
risināšanu, kas skar izvairīšanos no soda. Tas ietver to
tiesu iestāžu pastiprinātu iesaisti, kurām ir būtiska papildinoša nozīme šajā jomā. Īpaša uzmanība tiks veltīta ar karu
saistītiem noziegumiem, kas norādīti Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtos, tādiem kā bērnu iesaukšana armijā
vai to iesaistīšana darbā, kam ir nopietna ietekme uz
konfliktu skartajās valstīm.

4. pants
1.
ES cenšas palielināt tās atbalstu reģionālajiem pasākumiem
un centieniem konfliktu novēršanā, palielinot kopējo atbildību,
stiprinot tiesiskumu, organizējot apmācības par konfliktu novēršanas jautājumiem, rodot kapacitāti, inter alia, politiskai un
ekonomiskai analīzei, agrīnām brīdināšanas sistēmām, prasmei
veikt pārrunas un vidutāju darbības, starptautisko sankciju un
izpildes mehānismu uzlabošanai, tādu mehānismu attīstīšanai,
kas attiecas uz ekonomiskajiem faktoriem, kas izraisa konfliktus,
un saikņu stiprināšanai starp pašām reģionālajām organizācijām,
kā arī ar vietējiem, valsts un reģionālajiem nevalstiskajiem dalībniekiem un citiem starptautiskās kopienas locekļiem. Kopiena
un tās dalībvalstis rūpīgi koordinē centienus atbalstīt reģionālās
un apakšreģionālās organizācijas konfliktu novēršanas jomā, lai
izstrādātu kopīgas iniciatīvas un sinerģijas, tostarp nepieciešamības gadījumā ar kopīgu programmu veidošanas palīdzību.

2.
ES atbalsts un sadarbība ar ĀS konfliktu novēršanas,
pārvaldīšanas un atrisināšanas jomā tiek veikti ar mērķi atbalstīt
ilgtermiņa partnerattiecības, jo īpaši kā turpinājums augstākā
līmeņa sanāksmei Kairā.

5. pants
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— uzlabot koordinēšanu starp Kopienas un tās dalībvalstu
centieniem šajā jomā,

— uzlabot attīstības un tirdzniecības sadarbību ar reģionālajiem, apakšreģionālajiem un vietējiem dalībniekiem, lai
nodrošinātu saskanību starp iniciatīvām un atbalstītu Āfrikas
darbības,

— koordinēt tās centienus ar starptautiskajām finanšu iestādēm.

6. pants
1.
Eiropas Savienība ilgstoši atbalsta to, lai uzlabotos Āfrikas
spējas veikt miera atbalsta operācijas reģionālā, apakšreģionālā
un divpusējā līmenī, un tā veicina Āfrikas valstu spējas dot
ieguldījumu reģionālai integrācijai, mieram, drošībai un attīstībai. Neatkarīgi no šo spēju uzlabošanas, ES un tās dalībvalstis
katrā konkrētā gadījumā turpina apsvērt iespējas izvietot savus
operatīvos līdzekļus konfliktu novēršanai un krīzes vadībai
Āfrikā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu principiem un ciešā sadarbībā ar ANO darbībām šajā reģionā.
Apsverot šīs iespējas, ņem vērā to spēju apjomu, kas attīstītas
saistība ar ES krīzes vadības spējām, tostarp civilā personāla
izvietošanu ilgtermiņa miera atbalsta pasākumu veikšanai.

2.
Lai uzlabotu koordināciju un attīstītu sinerģiju, dalībvalstis
un Komisija apmainās ar informāciju par visām darbībām, kas
īstenotas, lai sekmētu Āfrikas spējas veikt miera atbalsta operācijas. Šo informāciju apkopo šīs kopējās nostājas ikgadējā
pārskatā, kā paredzēts 14. pantā.

ES cenšas:

— atbalstīt konfliktu novēršanas perspektīvu nodrošināšanu
Kopienas attīstības un tirdzniecības politikas un tās asociēto
valstu un reģionālo stratēģiju kontekstā,

— vajadzības gadījumā izstrādāt konfliktu rādītājus un miera
un konfliktu ietekmes novērtējuma instrumentus attīstības
un tirdzniecības sadarbības jomā, lai samazinātu ar palīdzību
un tirdzniecību saistīto konfliktu risku un palielinātu tās
pozitīvo ietekmi uz miera veidošanu,

— nodrošināt, ka reālu labumu sniedz ātri visiem iedzīvotājiem,

3.
Dalībvalstis un Komija piešķir augstāku prioritātes pakāpi
valsts un reģionālām stratēģijām, kā arī riska novērtējumam.
Izstrādājot valsts stratēģijas, var izmantot standartizētus rādītājus
un ekspertu grupu palīdzību. Attiecībā uz riska novērtējumu un
valsts stratēģijām būtu izdevīgi vairāk izmantot vietējās zināšanas, tostarp vietējo ekspertu sniegto informāciju, kuri ir apmācīti agrīnās brīdināšanas un riska novērtējuma jomā.

4.
Attiecībā uz Āfrikas spējām veikt miera atbalsta operācijas
dalībvalstis un Komisija tiecas uzlabot divpusējo darbību koordināciju starp ĀS un Āfrikas apakšreģionālām organizācijām, jo
īpaši ar Rietumāfrikas valstu Ekonomikas kopienu, Dienvidāfrikas Attīstības kopienu, Starpvaldību attīstības iestādi, Centrālāfrikas valstu Ekonomikas kopienu un Centrālāfrikas Monetāro kopienu.

L 97/60

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5.
Dalībvalstis un Komisija regulāri ielūdz viena otru vai,
vajadzības gadījumā, prezidentvalsti piedalīties mācībās un semināros, ko tās organizē, lai stiprinātu Āfrikas spējas veikt miera
atbalsta pasākumus.

15.4.2005.

ieroču destabilizējošas uzkrāšanas un izplatīšanas apkarošanā (1) atbalstīt Āfrikas pūliņus risināt problēmas, kas saistītas ar kājnieku ieročiem,

6.
Koordinē un apmainās ar informāciju par uzlabošanas
darbībām ar ieinteresētām trešām personām, jo īpaši, ar
Amerikas Savienotām Valstīm, Norvēģiju un Japānu, jo īpaši
risinot politisko dialogu ar šīm valstīm.

— turpina atbalstīt ANO Rīcības programmu par nelikumīgu
tirdzniecību ar kājnieku ieročiem un vieglajiem ieročiem
visos tās aspektos, kā arī turpmāk atbalsta sarunas par
Protokolu par šaujamieroču, to daļu un detaļu un munīcijas
nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par starptautisko
organizēto noziedzību, kura 2001. gada 31. maijā pieņemta
ANO Ģenerālā asamblejā.

7.
ES cenšas arī turpmāk uzlabot koordināciju ar ANO un jo
īpaši ar tā miera uzturēšanas operāciju nodaļu par visām
darbībām, kas cenšas stiprināt Āfrikas spējas veikt miera atbalsta
pasākumus.

8. pants

8.
ES analizē iespējas, kā vislabāk koordinēt centienus apmācības un mācību jomā.

9.
Uz ad hoc pamata, attiecīgajā laikā, kad rodas papildu
vērtība, ES apsver iespējas veidot savas programmas par kapacitātes palielināšanu, atsevišķi vai saistībā ar programmām, ko
individuāli sākušas dalībvalstis. Šādos pasākumos varētu ietilpt
gan Āfrikas organizāciju novērotāju nelielas misijas, veicot ES
miera atbalsta mācības, gan arī plašākas apmācības programmas.

7. pants
Dalībvalstis turpina īstenot ierobežojošu politiku attiecībā uz
ieroču eksportu, pilnībā piemērojot ES Rīcības kodeksu attiecībā
uz ieroču eksportu. Atzīstot to, ka ieroču pieejamība un uzkrājumi, kas pārsniedz likumīgās drošības vajadzības, var veicināt
nestabilitāti, un to, ka nelikumīgas ieroču tirdzniecības ierobežošana ir būtisks ieguldījums spriedzes samazināšanā un izlīguma procesos, dalībvalstis un Komisija:

— sadarbojas, veicinot starptautisku ieroču embargo un citu
ANO Drošības padomes attiecīgu lēmumu ievērošanu, kā
arī atbalsta iniciatīvas, lai efektīvi īstenotu šos pasākumus,

— turpina atbalstīt un aktīvi ievērot reģionālās iniciatīvas, kas
dod ieguldījumu ieroču nelegālās tirdzniecības novēršanā un
apkarošanā,

— sadarbojas, lai mudinātu asociētās valstis pievienoties ES
pieņemtajiem principiem un veiktajiem pasākumiem. ES
turklāt apsver iespēju atbalstīt Āfrikas pūliņus uzlabot ieroču
ražošanas, importa un eksporta kontroli, veicināt kontroli
un iznīcināšanu attiecībā uz liekiem kājnieku ieročiem, kā
arī saskaņā ar Padomes Vienoto rīcību (2002. gada 12. jūlijs)
par Eiropas Savienības ieguldījumu kājnieku ieroču un vieglo

1.

Eiropas Savienība:

— cenšas pievērsties
konfliktus,

ekonomikas

faktoriem,

kas

izraisa

— cenšas sekmēt Āfrikas turpmāku integrāciju pasaules ekonomikā un veicināt to, lai visas sociālās grupas varētu vienmērīgi gūt no tās izrietošo labumu un iespējas,
— atbalsta ekonomisko un politisko sadarbību, piemēram,
reģionālās stabilitātes pasākumus, lai stiprinātu attiecības
pušu starpā kā preventīvu un pēckonflikta miera atbalsta
pasākumu,
— darbojas, lai nodrošinātu to, ka pasākumi reģionālas tirdzniecības integrācijai, kuru politiskajā kontekstā ir paredzēta
drošības tīkla izveide mazāk aizsargātām grupām, veicinātu
konfliktu novēršanu un risināšanu.

2.

Eiropas Savienība turklāt:

— sadarbojas, veicinot to, lai vispārīgi tiktu ievērots embargo,
kas saistīts ar augstvērtīgu preču nelikumīgu izmantošanu
un tirdzniecību, un ANO Drošības padomes attiecīgie
lēmumi; tā arī atbalsta iniciatīvas šādu pasākumu efektīvai
īstenošanai,
— aktīvi darbojas, lai rastu iespējas apturēt dabas resursu nelikumīgu izmantošanu, kas veicina vardarbīgu konfliktu izcelšanos, eskalāciju un turpināšanos,
— vajadzības gadījumā izmanto tādus ierobežojošus pasākumus, tostarp ekonomiskas un finansiālas sankcijas, kas
attiecas uz visiem dalībniekiem, kuri gūst labumu no vardarbīgiem konfliktiem un saasina tos. Šajā sakarā ir jāturpina
apsvērt privātā sektora lomu – pozitīvu vai negatīvu –
konfliktu novēršanas un risināšanas jomā.
(1) OV L 191, 19.7.2002., 1. lpp.

15.4.2005.
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9. pants
Dažādās konflikta stadijās ES:

— izvērtē “nevalstisko dalībnieku” būtisko lomu, ko tie varētu
spēlēt, saasinot konfliktu vai palīdzot risināt vai novērst
konfliktus. Katrā ziņā to loma un iespējamais pozitīvais
ieguldījums ir jāņem vērā,

— atbalsta to, ka tiek piemērota ANO Drošības padomes Rezolūcija Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību, nodrošinot
to, ka dzimuma līdztiesības perspektīvu ņem vērā, plānojot,
īstenojot un izvērtējot konflikta ietekmi, konflikta dažādo
dalībnieku vajadzības un piedalīšanās apjomu un veidu,
lemjot par konfliktu novēršanu, pārvaldību un risināšanu,
tostarp miera procesos un sarunās,
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dzimumu specifiskām vajadzībām un to bērnu vajadzībām,
kas ir rekrutēti, lai piedalītos militārās darbībās,

— palielina palīdzību, lai aizvāktu sauszemes mīnas, veicina
informētību par mīnu bīstamību, kā arī sekmē un atbalsta
Āfrikas atmīnēšanas spēju attīstību,

— turpina atbalstīt darbības, kas sekmē to personu reintegrāciju, kas pēckonflikta situācijās ir zaudējušas saikni ar
dzimto zemi, ņemot vērā atbilstīgos ANO Ģenerālsekretāra
Pārstāvja noteiktus pamatprincipus attiecībā uz personu
pārvietošanu valsts iekšienē,

— veicina izlīgšanu un atbalsta atjaunošanu, kas vajadzīga, lai
valstis tūlīt pēc konflikta varētu sākt attiecīgu politiku
ilgstošai attīstībai,
— iedarbīgi un visaptveroši risina bruņotu konfliktu īslaicīgu,
vidēji ilgu un ilgstošu ietekmi uz bērniem, izmantojot
dažādus tās rīcībā esošus līdzekļus un balstoties uz pagātnes
un pašreizējām darbībām saskaņā ar ANO Drošības
padomes Rezolūciju Nr. 1460 un Nr. 1539 par bērniem
un bruņotiem konfliktiem, kā arī saskaņā ar ES pamatnostādnēm par bērniem un bruņotiem konfliktiem. Tā turklāt
mēģina mudināt trešo valstu iesaistītās puses (valdības, kā arī
nevalstiskus dalībniekus, tostarp bruņotas grupas) veikt
iedarbīgus pasākumus, lai aizsargātu to bērnu tiesības,
kurus skar bruņoti konflikti.

— saskaņā ar Padomes Kopējo nostāju 2003/444/KĀDP (2003.
gada 16. jūnijs) par Starptautisko Krimināltiesu (1) ES politiskā dialogā ar Āfrikas partneriem atkārtoti apliecina savu
stingro apņemšanos atbalstīt Starptautisko Krimināltiesu un
tās pozīciju attiecībā uz ASV piedāvātajiem divpusējiem nolīgumiem par personu neizdošanu.

11. pants
10. pants
Lai atspoguļotu vajadzību pievērst pastiprinātu uzmanību
konfliktam, pat ja tas ir mazinājies, un saskaņotāk un sistemātiskāk dot ieguldījumu pēckara situācijās Āfrikā, ES:

— attīsta un organizē savas spējas, lai atbalstītu drošības
sektora reformas saskaņā ar demokrātijas principiem,
ņemot vērā cilvēktiesības, tiesiskumu un labu valsts vadību,
jo īpaši valstīs, kuras atrodas pārejas posmā no vardarbīga
konflikta uz pastāvīgu mieru,

ES izvērtē iespējamo sadarbību šajā jomā valsts un vietējā līmenī
un, izmantojot virkni instrumentu, piedāvā līdzekļus, lai risinātu
šo problēmu attiecībā uz saistību starp reliģiozu grupu radikālo
attīstību un to vieglu pakļaušanos teroristu vervēšanai, konflikta
novēršanas un miera atbalsta perspektīvā. Šajā sakarā ES ņem
vērā Kopīgo deklarāciju par terorismu, ko pieņēma ES un
Āfrikas ministru konferencē Briselē (2001. gada 11. oktobrī),
kā arī Kopīgo deklarāciju par terorismu, ko pieņēma ES un
Āfrikas ministru konferencē Vagadugu (2002. gada 28.
novembrī).

12. pants
— turpina sniegt atbalstu un stiprina to, lai risinātu problēmas
attiecībā uz kājnieku ieroču destabilizējošu uzkrāšanu un
nekontrolētu izplatīšanu,

— palielina atbalstu atbruņošanai un demobilizēto bijušo kaujinieku noturīgai reintegrācijai, īpaši pievēršot uzmanību

ES nodrošina to, ka HIV/AIDS apkarošana ir neatņemama daļa
ES stratēģijā par konfliktu novēršanu un mazināšanu. Šajā jautājumā dialogs ar ĀS, kas balstās uz Āfrikas atbildības principu,
būtu jāveido intensīvāk. Šajā sakarā nodrošina to, ka palīdzība
miera atbalsta operācijām iekļauj informētības elementus un
apmācības, lai novērstu HIV/AIDS saskaņā ar ANO Drošības
padomes Rezolūciju Nr. 1308 par HIV/AIDS un starptautiskām
miera uzturēšanas operācijām.
(1) OV L 150, 18.6.2003., 67. lpp.
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13. pants
Padome atzīmē, ka Komisija paredz virzīt tās darbību, lai
sasniegtu šīs kopējās nostājas mērķus un prioritātes, vajadzības
gadījumā veicot piemērotus Kopienas pasākumus.
14. pants
Pamatojoties uz prezidentvalsts ziņojumu, ko tā sagatavo sadarbojoties ar Ģenerālsekretāru/Augsto pārstāvi un Komisiju, šo
kopējo nostāju un tās īstenošanu pārskata katru gadu un vajadzības gadījumā groza.
15. pants
Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2004/85/KĀDP.

15.4.2005.

16. pants
Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
17. pants
Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Luksemburgā, 2005. gada 12. aprīlī
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J.-C. JUNCKER

LV

15.4.2005.
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LABOJUMS
Kļūdu labojums Komisijas 2004. gada 21. septembra Direktīvā 2004/93/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu
76/768/EEK, lai saskaņotu tās II un III pielikumu ar tehniskā progresa prasībām
(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 300, 2004. gada 25. septembris)
24. lappusē pie kārtas numura 663:
ierakstu: “(2RS,3RS)-3-(2-Hlorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metil]oksirāns (CAS Nr. 106325-08-0)”,
lasīt kā: “(2RS,3RS)-3-(2-hlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksirāns (CAS Nr. 133855-98-8)”;

36. lappusē pie kārtas numura 990:
ierakstu: “4-Aminoazobenzēns, kā sastāvdaļa matu krāsošanai (CAS Nr. 60-09-3)”
lasīt kā: “4-aminoazobenzols (CAS Nr. 60-09-3)”.

39. lappusē pie kārtas numura 1073:
ierakstu: “Hlordāns, tīrais (CAS Nr. 57-74-9)”
lasīt kā: “Hlordāns (CAS Nr. 57-74-9)”.

40. lappusē pie kārtas numura 1107:
ierakstu: “Dzeltenais šķīdinātājs 14 (CAS Nr. 842-07-9)”,
lasīt kā:

“Dzeltenais šķīdinātājs 14 [C.I Solvent yellow 14] (CAS Nr. 842-07-9)”;

41. lappusē pie kārtas numura 1127:
ierakstu: “Minerālvate, izņemot to, kas norādīta citur šajā pielikumā; [Mākslīgās stikla (silīcija) šķiedras ar nejaušas
orientācijas sārmaino un sārmaino zemes oksīdu (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) saturu, kas lielāks par
18 % svara] (EK Nr. 406-230-1)”,
lasīt kā: “Minerālvate, izņemot to, kas norādīta citur šajā pielikumā [nejauši orientētas mākslīgās stikla (silikāta) šķiedras,
kurās sārmaino un sārmzemju oksīdu (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) saturs ir lielāks par 18 % no svara]”;

41. lappusē pie kārtas numura 1128:
ierakstu: “Acetofenona, formaldehīda cikloheksilamīna, metanola un etiķskābes reakcijas produkts”,
lasīt kā: “Acetofenona, formaldehīda, cikloheksilamīna, metanola un etiķskābes reakcijas produkts (EK Nr. 406-230-1)”;

41. lappusē pie kārtas numura 1131:
ierakstu: “Trinātrija bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenilazo)-3-sulfonāt-1-naftolat)hromāts(1-)”,
lasīt kā: “Trinātrija bis(7-acetamīd-2-(4-nitro-2-oksīdfenilazo)-3-sulfonāt-1-naftolāt)hromāts(1-) (EK Nr. 400-810-8)”;
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41. lappusē pie kārtas numura 1132:
ierakstu: “4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenol,4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi-2-hidroksipropil-2(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)fenol un 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3- epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenola maisījums”
lasīt kā: “4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenola, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi-2-hidroksipropil-2(2,3-epoksipropil)fenola, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)fenola un 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3- epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3epoksipropil)fenoksi)2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenola maisījums (EK Nr. 417-470-1)”.
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