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I
(Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 960/2007
(2007. gada 14. augusts),
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 2007. gada 15. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. augustā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 337, 24.12.1994., 66. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 756/2007 (OV L 172, 30.6.2007., 41. lpp.).
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PIELIKUMS
Komisijas 2007. gada 14. augusta 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)

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK
TR
XK
XS
ZZ

44,3
55,3
36,3
36,3
43,1

0707 00 05

TR
ZZ

127,9
127,9

0709 90 70

TR
ZZ

86,8
86,8

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

63,4
62,3
59,0
61,6

0806 10 10

EG
MA
TR
US
ZZ

129,5
138,0
116,5
184,5
142,1

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

68,0
112,6
89,5
100,2
94,2
101,1
90,3
93,7

0808 20 50

AR
CL
TR
ZA
ZZ

55,3
83,9
134,4
99,5
93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR
ZZ

138,8
138,8

0809 40 05

IL
ZZ

125,2
125,2

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 961/2007
(2007. gada 14. augusts),
ar ko labības nozarē nosaka ievedmuitas nodokli, kuru piemēro no 2007. gada 16. augusta
aprēķināšanas nolūkā attiecīgajiem produktiem regulāri
jānosaka reprezentatīvas CIF importa cenas.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktu
izmantojamā cena ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai
produktiem ar KN kodu 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie kvieši),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 un 1007 00 90 ir
reprezentatīvā ikdienas CIF importa cena, kas noteikta
pēc minētās regulas 4. pantā paredzētās metodes.

(4)

Tādēļ laikposmam no 2007. gada 16. augusta jānosaka
ievedmuitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr
stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1),
ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK)
Nr. 1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem
labības nozarē (2), un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā paredzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (augstas kvalitātes mīkstie
kvieši), 1002, ex 1005, izņemot hibrīdu sēklas, un
ex 1007, izņemot hibrīdu sēklas materiālu, ievedmuitas
nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu
ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta
attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena.
Šis nodoklis tomēr nedrīkst pārsniegt kopējā muitas tarifa
nodokļu likmi.
Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 3. punktā paredzēts, ka šā panta 2. punktā minētā ievedmuitas nodokļa

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Sākot no 2007. gada 16. augusta, Regulas (EK) Nr. 1784/2003
10. panta 2. punktā minētais ievedmuitas nodoklis labības
nozarē, pamatojoties uz šīs regulas II pielikumā norādīto informāciju, ir noteikts I pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2007. gada 16. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. augustā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 735/2007 (OV L 169, 29.6.2007., 6. lpp.).
(2) OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 1816/2005 (OV L 292, 8.11.2005., 5. lpp.).
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I PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 1784/2003 10. panta 2. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro
no 2007. gada 16. augusta
KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

KUKURŪZA, izņemot sēklas

(2)

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

9,34
9,34
0,00

Par precēm, ko Kopienā ieved pāri Atlantijas okeānam vai pa Suecas kanālu, importētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta
4. punkta noteikumiem var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:
— 3 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras piekrastē,
— 2 EUR/t, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē vai Ibērijas
pussalas Atlantijas piekrastē.

(2) Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5.
punktā paredzētie nosacījumi.
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II PIELIKUMS
Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai
31.7.2007-13.8.2007
1. Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.
(EUR/t)
Mīkstie
kvieši (*)

Kukurūza

Cietie kvieši,
augsta kvalitāte

Cietie kvieši,
vidēji augsta
kvalitāte (**)

Cietie kvieši,
zema
kvalitāte (***)

Mieži

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

188,54

94,53

—

—

—

—

FOB cena, ASV

—

—

215,82

205,82

185,82

121,21

Piemaksa par Persijas līča
reģionu

—

16,35

—

—

—

—

Piemaksa par Lielo Ezeru
reģionu

5,16

—

—

—

—

—

Birža
Kotējums

(*) Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).
(**) Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).
(***) Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (EK) Nr. 1249/96 4. panta 3. punkts).

2. Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.
Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

41,79 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

44,05 EUR/t
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 962/2007
(2007. gada 14. augusts),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 996/97, ar ko atver un paredz pārvaldīt importa tarifu kvotu saldētai
liellopu plānajai diafragmai, kura atbilst KN kodam 0206 29 91
skaitot no izdošanas datuma, Regulā (EK) Nr. 996/97 ir
nepieciešams precizēt, ka atļaujas ir derīgas līdz importa
tarifu kvotas perioda beigām.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK)
Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punkta pirmo daļu,

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 996/97.

(6)

Lai nodrošinātu, ka ievešanas atļaujas, kuras izdotas
importa tarifu kvotas periodā no 2007. gada 1. jūlija
līdz 2008. gada 30. jūnijam, ir derīgas importa tarifu
kvotas perioda beigās, ir jāparedz, ka šo grozījumu
piemēro no kvotas perioda, kurš sākas 2007. gada 1.
jūlijā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu
gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

tā kā:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 996/97 (2) atver un paredz
importa tarifu kvotas pārvaldību uz vairākiem gadiem
saldētai liellopu plānajai diafragmai, kura atbilst KN
kodam 0206 29 91.
Ar 8. panta pirmo punktu Komisijas 2006. gada 31.
augusta Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka
kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa
tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju
sistēmu (3), paredz, ka ievešanas atļaujas nav derīgas pēc
importa tarifu kvotas perioda pēdējās dienas.
Lai saskaņotu nosacījumus Regulā (EK) Nr. 996/97 ar
tiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 1301/2006, Regula
(EK) Nr. 996/97 tika grozīta ar Regulu (EK) Nr.
568/2007, svītrojot noteikumu par ievešanas atļauju derīguma termiņu.
Ņemot vērā, ka Komisijas 1995. gada 26. jūnija Regulas
(EK) Nr. 1445/95 par importa un eksporta licenču
piemērošanas noteikumiem liellopu gaļas nozarē (4) 3.
pantā noteikts, ka ievešanas atļaujas ir derīgas 90 dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 996/97 2. pantā pievieno šādu 3. punktu:
“3.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1445/95 3. panta,
ievešanas atļaujas ir derīgas līdz importa tarifu kvotas perioda
beigām.”
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro ievešanas atļaujām, kuras izdotas kvotas periodā,
kurš sākas 2007. gada 1. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).
(2) OV L 144, 4.6.1997., 6. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 568/2007 (OV L 133, 25.5.2007., 15. lpp.).
(3) OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu
(EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).
(4) OV L 143, 27.6.1995., 35. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 586/2007 (OV L 139, 31.5.2007., 5. lpp.).
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 963/2007
(2007. gada 14. augusts),
ar ko īsteno Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 attiecībā uz atkāpēm, kas piešķiramas
uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā
vākšanas sistēmas vai pielāgot pastāvošās sistēmas un lai
līdz pārejas perioda beigām regulas noteikumi būtu izpildīti.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(5)

Vairākas dalībvalstis ir lūgušas pagarināt pārejas periodu
un paredzēt atkāpes no atsevišķiem Regulas (EK, Euratom)
Nr. 58/97 7. pielikuma noteikumiem attiecībā uz pensiju
fondiem laikposmā no 2005. līdz 2007. pārskata gadam,
lai varētu izveidot vajadzīgās datu vākšanas sistēmas vai
pielāgot pastāvošās sistēmas un lai līdz pārejas perioda
beigām regulas noteikumi būtu izpildīti.

(6)

Minētās atkāpes dalībvalstīm jāpiešķir, jo dalībvalstu
lūgumi par vajadzību turpināt datu vākšanas sistēmu
pielāgošanu ir pamatoti.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Statistikas
programmu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 20. decembra Regulu (EK,
Euratom) Nr. 58/97 par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (1), un jo īpaši tās 12. panta x) punktu,

tā kā:

(1)

(2)

Ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 ir izveidota vienota
sistēma Kopienas statistikas apkopošanai par izdevumiem
vides aizsardzības jomā, kā arī par pensiju fondu struktūru, darbību, veikumu un konkurētspēju.

Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 11. pantā paredzēts, ka
pārejas periodu laikā pieļaujamas atkāpes no minētās
regulas pielikumos paredzētajiem noteikumiem. Saskaņā
ar minētās regulas 2. pielikuma 10. iedaļu un 7. pielikuma 10. iedaļu attiecībā uz atsevišķiem rādītājiem
noteikto pārejas periodu var pagarināt.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
(3)

Ar Komisijas 2003. gada 1. septembra Regulu (EK) Nr.
1667/2003 (2) pārejas periodā no 2001. līdz 2004.
pārskata gadam dalībvalstīm ir piešķirtas atkāpes attiecībā
uz vides aizsardzības izdevumu statistiku un pārejas
periodā no 2002. līdz 2004. pārskata gadam – attiecībā
uz pensiju fondu statistiku.

Atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4.
iedaļas rādītājiem 21 12 0 un 21 14 0 piešķir uz laikposmu
no 2005. līdz 2008. pārskata gadam, kā norādīts šīs regulas I
pielikumā.

2. pants
(4)

Dažas dalībvalstis ir lūgušas pagarināt pārejas periodu un
paredzēt atkāpes atsevišķiem Regulas (EK, Euratom) Nr.
58/97 2. pielikuma noteikumiem attiecībā uz rādītājiem
21 12 0 un 21 14 0 laikposmā no 2005. līdz 2008.
pārskata gadam, lai varētu izveidot vajadzīgās datu

(1) OV L 14, 17.1.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV
L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(2) OV L 244, 29.9.2003., 1. lpp.

Atkāpes no Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 7. pielikuma 4.
iedaļas rādītāju saraksta piešķir uz laikposmu no 2005. līdz
2007. pārskata gadam, kā norādīts šīs regulas II pielikumā.

3. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Joaquín ALMUNIA
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I PIELIKUMS
2. pielikuma mainīgo rādītāju 21 12 0 un 21 14 0 atkāpes
BEĻĢIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0
Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

18 + 3

18 + 3

Trūkstošie darbības veidi

NACE 1.1. red. 37

NACE 1.1. red. 37

Trūkstošās lieluma grupas

Nav

Nav

Citi punkti

Nav

Nav

BULGĀRIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

Nav

Trūkstošie darbības veidi

Nav

Trūkstošās lieluma grupas

Nav

Citi punkti

Nav

DĀNIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav
Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie darbības veidi
Trūkstošās lieluma grupas
Citi punkti

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe

Pilnīga atkāpe
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VĀCIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0
Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

18 + 9 NACE 1.1. red. E iedaļa

18 + 9 NACE 1.1. red. E iedaļa

Trūkstošie darbības veidi

Nav

Nav

Trūkstošās lieluma grupas

Nav

Nav

Citi punkti

Nav

Nav

GRIEĶIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0
Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie darbības veidi

Nav

Nav

Trūkstošās lieluma grupas

1–9 nodarbinātās personas

1–9 nodarbinātās personas

Citi punkti

Nav

Nav

FRANCIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0
Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie darbības veidi

Nav

Nav

Trūkstošās lieluma grupas

1–49 nodarbinātās personas,
izņemot
NACE 1.1. red. 15. un 16. nodaļu

1–49 nodarbinātās personas,
izņemot
NACE 1.1. red. 15. un 16. nodaļu

Citi punkti

Nav

Nav
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ĪRIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie darbības veidi
Trūkstošās lieluma grupas
Citi punkti
Piezīme. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4. iedaļas 3. un 4. punkta noteikumiem nav jāvāc informācija,
kas vajadzīga tās statistikas apkopošanai, kura attiecas uz rādītāju 21 11 0, 21 12 0 un 21 14 0, ja kopējais apgrozījums vai
nodarbināto personu skaits NACE 1. red. C–E iedaļā dalībvalstī ir mazāks par 1 % no Kopienas kopējiem rādītājiem.

LUKSEMBURGA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie darbības veidi
Trūkstošās lieluma grupas
Citi punkti
Piezīme. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 58/97 2. pielikuma 4. iedaļas 3. un 4. punkta noteikumiem nav jāvāc informācija,
kas vajadzīga tās statistikas apkopošanai, kura attiecas uz rādītāju 21 11 0, 21 12 0 un 21 14 0, ja kopējais apgrozījums vai
nodarbināto personu skaits NACE 1. red. C–E iedaļā dalībvalstī ir mazāks par 1 % no Kopienas kopējiem rādītājiem.

RUMĀNIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav
Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie darbības veidi
Trūkstošās lieluma grupas
Citi punkti

Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

2005.–2006. g.: pilnīga atkāpe

2005.–2006. g.: pilnīga atkāpe
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SLOVĒNIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0
Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

18 + 6

18 + 6

Trūkstošie darbības veidi

NACE 1.1. red. 41

Nav

Trūkstošās lieluma grupas

Visos darbības veidos 1–19 nodarbinātās personas un visas NACE 41
lieluma grupas

Visos darbības veidos 1–19 nodarbinātās personas, izņemot NACE 41 –
1–9 nodarbinātās personas

Citi punkti

Nav

Nav

SLOVĀKIJA
Ikgadējā uzņēmumu statistika,
Vairākgadu uzņēmumu statistika
2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 12 0 2005.–2008. g., mainīgais lielums 21 14 0
Ieguldījumi iekārtās un uzņēmumos, kas saistīti
ar tīrāku tehnoloģiju (integrētā tehnoloģija)

Kopējie kārtējie izdevumi par vides aizsardzību

Pilnīga atkāpe, daļēja atkāpe
vai atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas termiņa
pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie darbības veidi

Nav

Nav

Trūkstošās lieluma grupas

1–19 nodarbinātās personas

1–19 nodarbinātās personas

Citi punkti

Nav

Nav
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II PIELIKUMS
7. pielikuma atkāpes
BEĻĢIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

12 + 3

12 + 3

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

2005.–2007. g.

2005. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā
12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru
izmaksām

48 61 0

Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā

2005. g.
48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 6

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām iemaksu shēmām

iepriekš

48 00 7

Iemaksas
shēmām

jauktām

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

48 10 1

Kopējie “ieguldījumi dalībuzņēmumos”

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 70 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 2

Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 3

Jaukto shēmu dalībnieku skaits

pensiju

fondos

Ikgadējā uzņēmumu statistika par
pensiju fondiem, kas nav autonomi
11 15 0

Citi punkti

To uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju
fondi, kas nav autonomi

Nav

Nav

BULGĀRIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Atkāpes nav

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Nosaukums
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Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Nav

15.8.2007.

Nosaukums

2005.–2006. g.
Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā
48 61 0

Citi punkti

Nav

Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā

Nav

DĀNIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Citi punkti

Nosaukums

48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 6

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām iemaksu shēmām

iepriekš

48 00 7

Iemaksas
shēmām

jauktām

48 03 1

Regulārie pensiju maksājumi

48 03 2

Vienreizēji pensiju maksājumi

48 03 3

Izejošie pārskaitījumi

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 70 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 2

Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 3

Jaukto shēmu dalībnieku skaits

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no
pensiju shēmām, saglabājot iegūtās
tiesības

Nav

pensiju

fondos

48 61 0

Nav

Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā
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VĀCIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji
Citi punkti

GRIEĶIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji
Citi punkti

SPĀNIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa
pagarinājumu

2005. g.: 12 + 36

2005. g.:
12 + 36

2006. g.: 12 + 24

2006. g.:
12 + 24

2007. g.: 12 + 12

2007. g.:
12 + 12

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Citi punkti

13 31 0

Personāla izmaksas

48 07 0

Visi nodokļi

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

Nav

Nav

Nav

Nosaukums
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FRANCIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa
pagarinājumu

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Citi punkti

ĪRIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Ikgadējā uzņēmumu statistika

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Ikgadējā uzņēmumu statistika, dalot pēc
lieluma grupām

11 11 0

Uzņēmumu skaits

12 11 0

Apgrozījums

48 00 1

Dalībnieku iemaksas pensiju fondos

48 00 2

Darba devēju iemaksas pensiju fondos

48 00 3

Ienākošie pārskaitījumi

48 00 4

Citas iemaksas pensiju fondos

48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 6

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām iemaksu shēmām

iepriekš

48 01 0

Ienākumi
fondi)

(pensiju

48 01 1

Kapitāla peļņa un zaudējumi

48 02 1

Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzībām

48 02 2

Citi ienākumi (pensiju fondi)

48 03 3

Izejošie pārskaitījumi

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru
izmaksām

48 03 0

Kopējie pensiju izdevumi

48 03 1

Regulārie pensiju maksājumi

48 03 2

Vienreizēji pensiju maksājumi

no

ieguldījumiem

Nosaukums

11 11 8

Uzņēmumu skaits, dalot pēc ieguldījumu
apmēra

11 11 9

Uzņēmumu skaits, dalot pēc dalībnieku
lieluma grupām
Ikgadējā uzņēmumu statistika valūtu
dalījumā

48 64 0

Kopējie ieguldījumi, dalot pēc euro un
valūtām, kas nav euro

Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā

48 61 0

Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā
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Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Citi punkti

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

48 04 0

Neto pārmaiņas tehniskajās rezervēs

48 05 0

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi

48 06 0

Kopējie darbības izdevumi

13 11 0

Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu
summa

13 31 0

Personāla izmaksas

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

48 07 0

Visi nodokļi

48 11 0

Zeme un ēkas (pensiju fondi)

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

48 13 0

Akcijas un citi mainīga ienākuma vērtspapīri

48 14 0

Vienības apgrozāmu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos

48 15 0

Parāda vērtspapīri un citi fiksēta ienākuma vērtspapīri

48 16 0

Līdzdalība
ieguldījumu
(pensiju fondi)

48 17 0

Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi un
pārējie citur neiekļautie aizdevumi

48 18 0

Citi ieguldījumi

48 10 0

Pensiju fondu kopējie ieguldījumi

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

48 10 4

Kopējie
vērtībai

48 13 1

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 13 3

Akcijas, kas nav brīvā apgrozībā

48 13 4

Citi mainīga ienākuma vērtspapīri

48 20 0

Pārējie aktīvi

48 30 0

Kapitāls un rezerves

48 40 0

Neto tehniskās rezerves (pensiju fondi)

48 50 0

Pārējie pasīvi

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

48 70 4

Aktīvo dalībnieku skaits

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no
pensiju shēmām, saglabājot iegūtās
tiesības

48 70 6

Pensionāru skaits

Nav

ieguldījumi

kopfondos

atbilstoši

tirgus

Nav
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ITĀLIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Ikgadējā uzņēmumu statistika valūtu
dalījumā

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Citi punkti

Nosaukums

48 00 3

Ienākošie pārskaitījumi

48 01 0

Ienākumi
fondi)

48 01 1

Kapitāla peļņa un zaudējumi

48 02 1

Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzībām

48 02 2

Citi ienākumi (pensiju fondi)

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru
izmaksām

48 03 3

Izejošie pārskaitījumi

48 04 0

Neto pārmaiņas tehniskajās rezervēs

no

ieguldījumiem

(pensiju

48 05 0

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi
Kopējie darbības izdevumi

13 11 0

Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu
summa

13 31 0

Personāla izmaksas

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

48 07 0

Visi nodokļi

48 16 0

Līdzdalība
ieguldījumu
(pensiju fondi)

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

48 10 4

Kopējie
vērtībai

48 13 1

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 13 3

Akcijas, kas nav brīvā apgrozībā

48 13 4

Citi vērtspapīri ar mainīgu ienākumu

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no
pensiju shēmām, saglabājot iegūtās
tiesības

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

48 17 0

Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi un
pārējie citur neiekļautie aizdevumi

48 30 0

Kapitāls un rezerves

Nav

Kopējie ieguldījumi, dalot pēc euro un
valūtām, kas nav euro
Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā

48 06 0

ieguldījumi

48 64 0

48 61 0

kopfondos

atbilstoši

tirgus

Nav

Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā
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LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/19

KIPRA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa
pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji
Citi punkti
LATVIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

2005.–2007. g.

Nav

48 17 0

Nosaukums

Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi un
pārējie citur neiekļautie aizdevumi

2005. g.

Citi punkti

48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 7

Iemaksas
shēmām

jauktām

48 04 0

Neto pārmaiņas tehniskajās rezervēs

48 07 0

Visi nodokļi

48 40 0

Neto tehniskās rezerves (pensiju fondi)

48 70 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 3

Jaukto shēmu dalībnieku skaits

pensiju

fondos

Nav

Nav
LUKSEMBURGA

Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav
Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji
Citi punkti

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe

Nosaukums
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UNGĀRIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Ikgadējā uzņēmumu statistika

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu statistika valūtu
dalījumā

48 02 1

Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzībām

48 64 0

Kopējie ieguldījumi, dalot pēc euro un
valūtām, kas nav euro

48 05 0

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi

48 61 0

Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā
Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā

Citi punkti

Nav

Nav

MALTA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji
Citi punkti
NĪDERLANDE
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

48 13 2

Citi punkti

Nav

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

Nav

Nav

Nosaukums

15.8.2007.
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AUSTRIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

2005. un 2006. g.

Ikgadējā uzņēmumu statistika

48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 6

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām iemaksu shēmām

iepriekš

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

48 13 1

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 13 3

Akcijas, kas nav brīvā apgrozībā

48 13 4

Citi vērtspapīri ar mainīgu ienākumu

48 70 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 2

Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no
pensiju shēmām, saglabājot iegūtās
tiesības

2005. un 2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu statistika par
pensiju fondiem, kas nav autonomi

11 15 0

To uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju
fondi, kas nav autonomi

Citi punkti

Nosaukums

Nav

Nav

Nav
POLIJA

Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Ikgadējā uzņēmumu statistika
48 02 1

Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzībām

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru
izmaksām

Nav

Nosaukums
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Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Citi punkti

Nosaukums

48 03 1

Regulārie pensiju maksājumi

48 03 2

Vienreizēji pensiju maksājumi

48 04 0

Neto pārmaiņas tehniskajās rezervēs

48 05 0

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi

13 11 0

Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu
summa

13 31 0

Personāla izmaksas

15 11 0

Bruto ieguldījumi materiālajos pamatlīdzekļos

48 07 0

Visi nodokļi

48 40 0

Neto tehniskās rezerves (pensiju fondi)

48 70 6

Pensionāru skaits

Nav

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

15.8.2007.

Nosaukums

Nav
PORTUGĀLE

Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Ikgadējā uzņēmumu statistika
48 13 2

Nosaukums

Nav

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi
Ikgadējā uzņēmumu statistika par
pensiju fondiem, kas nav autonomi

11 15 0
Citi punkti

To uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju
fondi, kas nav autonomi

Nav

Nav
RUMĀNIJA

Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav
Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji
Citi punkti

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe

Nosaukums
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SLOVĒNIJA
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Atkāpes nav

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

Nav

Nav

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu statistika

Trūkstošie mainīgie
rādītāji
48 00 1

Dalībnieku iemaksas pensiju fondos

48 00 2

Darba devēju iemaksas pensiju fondos

48 00 3

Ienākošie pārskaitījumi

48 00 4

Citas iemaksas pensiju fondos

48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 7

Iemaksas
shēmām

jauktām

48 03 1

Regulārie pensiju maksājumi

48 03 2

Vienreizēji pensiju maksājumi

48 03 3

Izejošie pārskaitījumi

48 07 0

Visi nodokļi

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 70 4

Aktīvo dalībnieku skaits

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no
pensiju shēmām, saglabājot iegūtās
tiesības

48 70 6

Pensionāru skaits

pensiju

fondos

Ikgadējā uzņēmumu statistika par
pensiju fondiem, kas nav autonomi
11 15 0
Citi punkti

To uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju
fondi, kas nav autonomi

Nav

Nav
SLOVĀKIJA

Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

12 + 6

12 + 6

Nosaukums
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Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu statistika

Trūkstošie mainīgie
rādītāji
48 01 1

Kapitāla peļņa un zaudējumi

48 11 0

Zeme un ēkas (pensiju fondi)

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

48 13 0

Akcijas un citi mainīga ienākuma vērtspapīri

48 14 0

Vienības apgrozāmu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos

48 15 0

Parāda vērtspapīri un citi nemainīga ienākuma vērtspapīri

48 16 0

Līdzdalība
ieguldījumu
(pensiju fondi)

48 17 0

Ar hipotēkām nodrošināti aizdevumi un
pārējie citur neiekļautie aizdevumi

48 18 0

Citi ieguldījumi

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

48 13 1

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 13 3

Akcijas, kas nav brīvā apgrozībā

48 13 4

Citi vērtspapīri ar mainīgu ienākumu

15.8.2007.

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu statistika lieluma
grupu dalījumā
11 11 8

Uzņēmumu skaits, dalot pēc ieguldījumu
apmēra
Ikgadējā uzņēmumu statistika valūtu
dalījumā

48 64 0

Kopējie ieguldījumi, dalot pēc euro un
valūtām, kas nav euro

kopfondos

Ikgadējā uzņēmumu statistika par
pensiju fondiem, kas nav autonomi
11 15 0

Citi punkti

To uzņēmumu skaits, kuriem ir pensiju
fondi, kas nav autonomi

Nav

Nav
ZVIEDRIJA

Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav
Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu
Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Pilnīga atkāpe

Nosaukums

15.8.2007.
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APVIENOTĀ KARALISTE
Ikgadējā uzņēmumu
statistika
2005.–2007. g.

Ikgadējā uzņēmumu
statistika dalījumā
2005.–2007. g.

Nosaukums

Pilnīga atkāpe, daļēja
atkāpe vai atkāpes
nav

Daļēja atkāpe

Daļēja atkāpe

Vajag iesniegšanas
termiņa pagarinājumu

12 + 3

12 + 3

Ikgadējā uzņēmumu statistika

Trūkstošie mainīgie
rādītāji

Citi punkti

Nosaukums

Ikgadējā uzņēmumu statistika, lieluma
grupu dalījumā

11 11 0

Uzņēmumu skaits

48 00 5

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām izmaksu shēmām

iepriekš

48 00 6

Iemaksas
pensiju
fondos
noteiktām iemaksu shēmām

iepriekš

48 00 7

Iemaksas
shēmām

pensiju

jauktām

48 64 0

Kopējie ieguldījumi, dalot pēc euro un
valūtām, kas nav euro

48 01 0

Ienākumi
fondi)

no

(pensiju

48 61 0

Ikgadējā uzņēmumu statistika
ģeogrāfiskā dalījumā

48 01 1

Kapitāla peļņa un zaudējumi

48 02 1

Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzībām

12 12 0

Produkcijas vērtība

12 15 0

Pievienotā vērtība pēc ražošanas faktoru
izmaksām

fondos

ieguldījumiem

48 04 0

Neto pārmaiņas tehniskajās rezervēs

48 05 0

Apdrošināšanas prēmiju maksājumi

13 11 0

Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu
summa

13 31 0

Personāla izmaksas

13 32 0

Algas

13 33 0

Sociālās apdrošināšanas izmaksas

48 12 0

Ieguldījumi saistītos uzņēmumos un līdzdalības procenti (pensiju fondi)

48 10 1

Kopējie ieguldījumi “dalībuzņēmumos”

48 13 2

Akcijas, ko kotē regulētā tirgū, kura
specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi

48 30 0

Kapitāls un rezerves

16 11 0

Nodarbināto personu skaits

48 70 0

Dalībnieku skaits

48 70 1

Iepriekš noteiktu izmaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 2

Iepriekš noteiktu iemaksu shēmu dalībnieku skaits

48 70 3

Jaukto shēmu dalībnieku skaits

48 70 4

Aktīvo dalībnieku skaits

48 70 5

To dalībnieku skaits, kuri atteikušies no
pensiju shēmām, saglabājot iegūtās
tiesības

48 70 6

Pensionāru skaits

Nav

11 11 8

Uzņēmumu skaits, dalot pēc ieguldījumu
apmēra

11 11 9

Uzņēmumu skaits, dalot pēc dalībnieku
lieluma grupām
Ikgadējā uzņēmumu statistika valūtu
dalījumā

Apgrozījums ģeogrāfiskā dalījumā

Nav
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 964/2007
(2007. gada 14. augusts),
ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu atklāšanai un pārvaldīšanai, kuras paredzētas
vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā
piemēro, neskarot nozaru regulās noteiktos papildu nosacījumus vai atkāpes. Tāpēc skaidrības labad Kopienas
kvotu pārvaldes režīms attiecībā uz vismazāk attīstīto
valstu izcelsmes rīsu importu ir jāpielāgo, pieņemot
jaunu regulu un atceļot Regulu (EK) Nr. 1401/2001.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr.
980/2005 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (1), un jo īpaši tās 12. panta 6. punktu,

(3)

Regulas (EK) Nr. 980/2005 12. panta 5. punktā paredzēts, ka līdz 2009. gada 1. septembrim, kad tiks pilnīgi
apturēta kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošana, katru
tirdzniecības gadu jāatklāj vispārēja nulles tarifa kvota
attiecībā uz produktiem ar KN kodu 1006 un izcelsmi
valstīs, kas saskaņā ar minētās regulas I pielikumu
izmanto priekšrocības, kuras īpašā režīmā pieejamas
vismazāk attīstītām valstīm. Produktiem ar KN kodu
1006 šo tarifa kvotu aprēķina, pamatojoties uz
daudzumu 2 895 tonnas 2002./2003. tirdzniecības
gadā, un izsaka lobītu rīsu ekvivalentos, par katru turpmāko tirdzniecības gadu kvotas palielinot par 15 %. Šādi
jānosaka attiecīgie daudzumi nākamajiem tirdzniecības
gadiem.

(4)

Šo kvotu labas pārvaldības nolūkā uzņēmējiem jāļauj
iesniegt pieteikumus pirmajās septiņās dienās no tirdzniecības gada sākuma 1. septembrī un gadījumā, ja
daudzums nav izsmelts, jāpiedāvā iespēja iesniegt jaunus
pieteikumus pirmajās septiņās februāra dienās. Tā paša
iemesla dēļ ar šo regulu ir jāpieņem īpaši noteikumi,
kas piemērojami atļauju pieteikumu sagatavošanai, atļauju
izsniegšanai, atļauju derīguma termiņam un informācijas
paziņošanai Komisijai, kā arī jāparedz atbilstīgi administratīvie pasākumi, lai nodrošinātu to, ka noteiktais kvotas
apjoms netiek pārsniegts. Jebkurā gadījumā Regula (EK)
Nr. 1301/2006 ierobežo atļauju derīguma termiņu,
nosakot, ka atļaujas nav derīgas pēc tarifu kvotas perioda
pēdējās dienas. Lai pilnveidotu kvotu kontroli, jānosaka
iesaistītajiem riskiem atbilstoša nodrošinājuma summa.

(5)

Izcelsmes sertifikāta noteikumi, kas ietverti 67. līdz 97.
pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr.
2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes
Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa
izveidi (7), definē vispārējo tarifu preferenču nolūkos
izmantojamo noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu.
Jāparedz to piemērošana.

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.
1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo īpaši
tās 10. panta 2. punktu un 13. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1401/2002 (3) nosaka tarifu
kvotu atklāšanas un pārvaldes kārtību no 2002./2003.
līdz 2008./2009. tirdzniecības gadam attiecībā uz
vismazāk attīstīto valstu izcelsmes rīsiem. Kopš tās
stāšanās spēkā ir pieņemtas vai grozītas horizontālās un
nozaru regulas, t. i., Komisijas 2000. gada 9. jūnija
Regula (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus
kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un
eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas
sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (4),
Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regula (EK) Nr.
1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem
ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai
attiecībā uz labību un rīsiem (5) un Komisijas 2006.
gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko
nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu
importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (6), un šīs regulas jāņem vērā
saistībā ar attiecīgo kvotu.

Ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši tika pieņemti
noteikumi attiecībā uz ievešanas atļauju pieteikumiem,
iesniedzēja statusu un atļauju izsniegšanu. Šo regulu

(1) OV L 169, 30.6.2005., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 606/2007 (OV L 141, 2.6.2007., 4. lpp.).
(2) OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
Regulu (EK) Nr. 797/2006 (OV L 144, 31.5.2006., 1. lpp.).
(3) OV L 203, 1.8.2002., 42. lpp.
(4) OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).
(5) OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1996/2006 (OV L 398, 30.12.2006., 1. lpp.).
(6) OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu
(EK) Nr. 289/2007 (OV L 78, 17.3.2007., 17. lpp.).

(7) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).
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(6)

Šie pasākumi jāpiemēro no nākamā tirdzniecības gada
sākuma, tas ir, no 2007. gada 1. septembra.

(7)

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

L 213/27

2.
Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos
(veselos skaitļos).

3.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 12. panta,
nodrošinājums attiecībā uz ievešanas atļaujām ir 46 euro par
tonnu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Gada importa tarifa kvotas ar nodokļa nulles likmi, kas
paredzētas Regulas (EK) Nr. 980/2005 12. panta 5. punktā,
produktiem ar KN kodu 1006 tiek atvērtas katra tirdzniecības
gada pirmajā dienā un izteiktas lobītu rīsu ekvivalentos ar
šādiem nosacījumiem:

a) 2007./2008. tirdzniecības gadam – kārtas numurs 09.4177
un daudzums 5 821 tonna,

b) 2008./2009. tirdzniecības gadam – kārtas numurs 09.4178
un daudzums 6 694 tonnas.

Pirmajā daļā paredzētās kvotas piemēro tikai ievedumiem ar
izcelsmi valstīs, kas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 980/2005 I pielikumam izmanto īpašo režīmu vismazāk attīstītām valstīm.

2.
Pārrēķina likme starp lobītiem rīsiem un nelobītiem
rīsiem, daļēji slīpētiem rīsiem un slīpētiem rīsiem ir noteikta
Komisijas Regulas Nr. 467/67/EEK (1) 1. pantā, izņemot šķeltos
rīsus, kuru pieprasītajiem daudzumiem izmanto to faktisko
svaru.

3.
Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, piemēro Regulu (EK)
Nr. 1291/2000, (EK) Nr. 1342/2003 un (EK) Nr. 1301/2006.

4.
Atļauju pieteikumus iesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm attiecīgā tirdzniecības gada pirmajās septiņās
dienās un attiecīgā gadījumā, ja vajadzīgs 7. punktā paredzētais
papildu periods, šā paša tirdzniecības gada pirmajās septiņās
februāra dienās.

5.
Regulas (EK) Nr. 1301/2006 7. panta 2. punktā minēto
piešķīruma koeficientu Komisija nosaka desmit dienu laikā,
skaitot no šīs regulas 4. panta a) apakšpunktā minētās pēdējās
dienas, kad jāiesniedz paziņojums.

Ja pēc pirmās daļas noteikumu piemērošanas daudzums, par
kādu izdod ievešanas atļauju, ir mazāks par 20 tonnām, kaut
arī pieprasītais daudzums bija lielāks, uzņēmējs divu darbdienu
laikā no dienas, kad stājas spēkā regula, ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu, atļaujas pieteikumu var atsaukt.

6.
Ievešanas atļauju izsniedz divdesmitajā darba dienā pēc
pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas.

7.
Ja saskaņā ar 6. punktu izsniegtās ievešanas atļaujas attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti attiecīgā tirdzniecības gada
pirmajās septiņās dienās, ir mazāki par attiecīgās kvotas kopējo
daudzumu, atlikušo daudzumu var piešķirt papildu periodā, kas
sākas tā paša tirdzniecības gada februārī. Ja Komisija nolemj
piemērot šo papildu periodu, tā nosaka un publicē pieejamos
daudzumus līdz attiecīgā tarifu gada 1. novembrim.

2. pants
1.
Ievešanas atļaujas pieteikumā un ievešanas atļaujā iekļauj
šādas norādes:

8.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. panta 1.
punkta, ievešanas atļauja ir derīga no faktiskās izdošanas dienas
Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punkta nozīmē līdz tā
mēneša beigām, kas ir sestais pēc to izdošanas mēneša.

a) 8. iedaļā – izcelsmes valsts un ar krustu atzīmēta norāde “jā”;

b) 20. iedaļā – kvotas kārtas numurs un norāde “Regula (EK)
Nr. 964/2007”.
(1) OV 204, 24.8.1967., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EEK) Nr. 2325/88 (OV L 202, 27.7.1988., 41. lpp.).

3. pants
1.
Laižot brīvā apgrozībā saistībā ar šīs regulas 1. pantā
minētajām kvotām, vajadzīgs A veidlapas izcelsmes sertifikāts,
kas izsniegts saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 67. līdz 97.
pantu.
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A veidlapas izcelsmes sertifikāta 4. ailē jābūt:

a) norādei “Regula (EK) Nr. 964/2007”;
b) rīsu iekraušanas datumam kvotas izmantotājā izvešanas valstī
un tirdzniecības gadam, kas noteikts Regulas (EK) Nr.
1785/2003 3. pantā un saistībā ar kuru tiek veikta piegāde;
c) 8 ciparu KN kods.
4. pants
Dalībvalstis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, paziņo
Komisijai:

15.8.2007.

apakšpunktā noteikto informāciju par izsniegtajām atļaujām,
šajos pieteikumos minētos daudzumus sadalot atkarībā no
astoņciparu KN koda un izcelsmes valsts (pēc produkta
svara), kurā ievešanas atļaujas ir izsniegtas, kā arī daudzumus, par kādiem saskaņā ar 2. panta 5. punkta otro daļu
atļauju pieteikumi ir atsaukti;

c) vēlākais katra mēneša pēdējā dienā kopējos daudzumus (pēc
produktu svara), kas, pamatojoties uz šo kvotu, faktiski laisti
brīvā apgrozībā priekšpēdējā mēnesī, sadalot tos atkarībā no
astoņciparu KN koda. Ja kādā no mēnešiem neviens
daudzums nav laists brīvā apgrozībā, nosūta “nulles” paziņojumu. Šo paziņojumu vairs nesūta trešajā mēnesī pēc atļaujas
derīguma termiņa beigām.

5. pants
a) vēlākais otrajā darbdienā pēc atļauju pieteikumu iesniegšanas
pēdējās dienas ne vēlāk kā plkst. 18.00 (pēc Briseles laika)
Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto informāciju par ievešanas atļauju pieteikumiem, šajos pieteikumos minētos kopējos daudzumus (pēc
produkta svara) sadalot atkarībā no astoņciparu KN koda un
attiecīgās izcelsmes valsts;
b) vēlākais otrajā darbdienā pēc ievešanas atļauju izsniegšanas
dienas – Regulas (EK) Nr. 1301/2006 11. panta 1. punkta b)

Regulu (EK) Nr. 1401/2002 atceļ.

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

To piemēro no 2007. gada 1. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

15.8.2007.
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II
(Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta)

LĒMUMI

KOMISIJA
KOMISIJAS LĒMUMS
(2007. gada 2. augusts),
ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta sīkākai pārbaudei saistībā ar
hlorantraniliprola, heptamaloksiglukāna, spirotetramāta un Helicoverpa armigera kodolu
poliedrozes vīrusa iespējamo iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā
(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3669)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/560/EK)
91/414/EEK I pielikumā. Igaunijas iestādēm 2006. gada
7. augustā Andermatt Biocontrol GmbH iesniedza dokumentāciju par Helicoverpa armigera kodolu poliedrozes
vīrusu kopā ar pieteikumu panākt tā iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

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 6. panta 3. punktu,

(3)

Īrijas, Francijas, Austrijas un Igaunijas iestādes Komisijai
norādīja, ka iepriekšējā izskatīšanā tika noskaidrots, ka
attiecīgo darbīgo vielu dokumentācijas ir saderībā ar
datu un informācijas prasībām, kas noteiktas Direktīvas
91/414/EEK II pielikumā. Iesniegtā dokumentācija atbilst
arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma datu un informācijas prasībām par vienu augu aizsardzības līdzekli, kurā
ir atbilstošā darbīgā viela. Saskaņā ar Direktīvas
91/414/EEK 6. panta 2. punktu dokumentācijas pēc
tam tika nosūtītas Komisijai un pārējām dalībvalstīm un
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajai komitejai.

(4)

Ar šo lēmumu Kopienas līmenī oficiāli jāapstiprina
uzskats, ka dokumentācijas principā un vismaz attiecībā
uz vienu augu aizsardzības produktu, kas satur attiecīgo
darbīgo vielu, atbilst II pielikuma datu un informācijas
prasībām un Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā noteiktajām prasībām.

(5)

Šis lēmums neietekmē Kopienas tiesības pieteikuma
iesniedzējam pieprasīt sniegt turpmākus datus vai informāciju, kas nepieciešami, lai skaidrotu noteiktus jautājumus attiecīgajā dokumentācijā.

tā kā:

(1)

Direktīvā 91/414/EEK ir paredzēts sagatavot to Kopienas
darbīgo vielu sarakstu, kuras atļauts iekļaut augu aizsardzības līdzekļu sastāvā.

(2)

Īrijas iestādēm 2007. gada 2. februārī DuPont International
Operations Sarl iesniedza dokumentāciju par darbīgo vielu
hlorantraniliprolu kopā ar pieteikumu panākt tā iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Francijas
iestādēm 2006. gada 9. maijā ELICITYL iesniedza dokumentāciju par heptamaloksiglukānu kopā ar pieteikumu
panākt tā iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.
Austrijas iestādēm 2006. gada 9. oktobrī Bayer
CropScience AG iesniedza dokumentāciju par spirotetramātu kopā ar pieteikumu panākt tā iekļaušanu Direktīvas

(1) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Komisijas Direktīvu 2007/31/EK, (OV L 140, 1.6.2007., 44. lpp.).
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Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Neskarot Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 4. punktu, dokumentācija par šā lēmuma pielikumā norādītajām darbīgajām vielām,
kas iesniegta Komisijai un dalībvalstīm, lai panāktu to iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, principā atbilst
minētās direktīvas II pielikuma prasībām attiecībā uz datiem
un informāciju.
Dokumentācija atbilst arī minētās Direktīvas III pielikuma
prasībām par datiem un informāciju attiecībā uz vienu augu
aizsardzības līdzekli, kas satur darbīgo vielu, ņemot vērā piedāvātos izmantošanas veidus.

15.8.2007.

2. pants
Ziņotājas dalībvalstis veic detalizētu 1. pantā minēto dokumentāciju pārskatīšanu un nosūta Komisijai savu pārskatīšanu secinājumus, pievienojot ieteikumu par 1. pantā minēto darbīgo
vielu iekļaušanu vai neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un visiem iekļaušanas nosacījumiem pēc iespējas drīz un
ne vēlāk kā viena gada laikā no šā lēmuma publicēšanas dienas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 2. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

15.8.2007.
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PIELIKUMS
DARBĪGĀ VIELA, UZ KO ATTIECAS ŠIS LĒMUMS
Vispārpieņemtais nosaukums,
CIPAC identifikācijas numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Piemērošanas datums

Ziņotāja dalībvalsts

2007. gada 2. februāris

IE

2006. gada 9. maijs

FR

Hlorantraniliprols
CIPAC Nr.: 794

DuPont International
Operations Sarl

Heptamaloksiglukāns
CIPAC Nr.: nepiemēro

ELICITYL

Spirotetramāts
CIPAC Nr.: 795

Bayer CropScience AG

2006. gada 9. oktobris

AT

Helicoverpa armigera
kodolu poliedrozes vīruss
CIPAC Nr.: nepiemēro

Andermatt
Biocontrol GmbH

2006. gada 7. augusts

EE
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15.8.2007.

KOMISIJAS LĒMUMS
(2007. gada 2. augusts),
ar ko apstiprina grozījumus 2007. gada programmai govju brucelozes izskaušanai Itālijā, kuru
apstiprināja ar Lēmumu 2006/875/EK attiecībā uz bifeļu brucelozi Caserta provincē, Kampānijas
reģionā
(izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 3692)
(2007/561/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(5)

Itālijas ierosinātie pasākumi atbilst Kopienas tiesību
aktiem veterinārijas jomā, un jo īpaši Kopienas kritērijiem, kas saistīti ar govju brucelozes izskaušanu.

(6)

Tāpēc jāapstiprina īpašais kontroles plāns bifeļu brucelozes izskaušanai Caserta provincē kā daļa no Itālijas
2007. gada programmas govju brucelozes izskaušanai.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu
90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1), un jo īpaši
tā 24. panta 6. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

Lēmumā 90/424/EEK paredzēta Kopienas finansiāla ieguldījuma iespēja valsts programmām, lai izskaustu, kontrolētu un uzraudzītu minētā lēmuma pielikumā uzskaitītās
dzīvnieku slimības un zoonozes, ieskaitot govju brucelozi.
Ar Komisijas 2006. gada 30. novembra Lēmumu
2006/875/EK, ar ko apstiprina dalībvalstu iesniegtās
programmas 2007. gadam dzīvnieku slimību, dažu TSE,
izskaušanai un pārraudzībai un zoonožu profilaksei (2),
apstiprināja programmu govju brucelozes izskaušanai,
ko Itālija sniedza laikposmam no 2007. gada 1. janvāra
līdz 2007. gada 31. decembrim.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo laikposmam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31.
decembrim apstiprina Itālijas 2007. gada 7. jūnijā iesniegto
īpašo kontroles plānu bifeļu brucelozes izskaušanai Caserta
provincē.
Minētais īpašais kontroles plāns jāiekļauj attiecīgās dalībvalsts
programmā govju brucelozes izskaušanai, kas apstiprināta atbilstīgi Lēmuma 2006/875/EK 2. panta 1. punktam.
2. pants

(3)

(4)

Itālija 2007. gada 5. un 6. marta prezentācijā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā norādīja, ka stāvoklis attiecībā uz bifeļu brucelozi Kampānijā,
un jo īpaši Caserta provincē, rada bažas.
Tāpēc Itālija tagad ir iesniegusi Komisijai īpašu kontroles
plānu bifeļu brucelozes izskaušanai Caserta provincē, īpaši
paredzot konkrētus pastiprinātus pasākumus attiecībā uz
dzīvnieku identifikāciju un vakcināciju.

(1) OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).
(2) OV L 337, 5.12.2006., 46. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar
Lēmumu 2007/22/EK (OV L 7, 12.1.2007., 46. lpp.).

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 2. augustā
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

