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REGULAS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 311/2009
(2009. gada 16. aprīlis),
ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

tā kā:

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc
kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās
regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no
trešām valstīm un laika periodiem,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr.
1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr.
2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu
un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr.
1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2009. gada 17. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 16. aprīlī
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.
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PIELIKUMS
Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods

(1 )

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

93,2
79,9
139,0
111,9
106,0

0707 00 05

MA
TR
ZZ

51,1
147,5
99,3

0709 90 70

MA
TR
ZZ

47,9
92,5
70,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

44,4
63,9
44,9
51,8
55,3
52,1

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

63,2
79,4
71,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

98,1
77,1
124,7
83,4
70,7
22,1
118,7
131,0
28,2
84,1
83,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

79,5
88,1
64,3
89,4
80,3

(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”.

17.4.2009.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 98/3

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 312/2009
(2009. gada 16. aprīlis),
ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi
cībās ar muitas dienestiem visā Kopienā, kā arī informācijas apmaiņai starp muitas dienestiem un starp muitas
dienestiem un citām iestādēm. Lai nodrošinātu numura
unikalitāti, attiecībā uz konkrētu personu būtu jāizmanto
tikai viens numurs.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr.
2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (1) un jo īpaši tās
247. pantu,

(4)

Dažos Regulas (EEK) Nr. 2454/93 noteikumos var būt
prasīts, lai personas, kas nav komersanti, sniedz EORI
numuru, ja tām ir attiecības ar muitas dienestiem. Līdz
ar to dalībvalstīm jāļauj reģistrēt šādas personas.

(5)

Lai ierobežotu vajadzību veikt būtiskas izmaiņas esošajās
valstu reģistrācijas sistēmās un spēkā esošajos tiesību aktu
noteikumos un lai atvieglotu centrālās sistēmas integrāciju ar citām valstu sistēmām, ir lietderīgi noteikt, ka
komersanti un attiecīgā gadījumā citas personas EORI
numuru pieprasa dalībvalstīm, kas tiem šo numuru
piešķir.

(6)

Ņemot vērā to iestāžu daudzveidību, kuras dalībvalstīs
iesaistītas komersantu un citu personu reģistrācijā, katrai
dalībvalstij būtu jāizraugās iestāde vai iestādes, kas
piešķirs EORI numurus un reģistrēs komersantus un
citas attiecīgās personas.

(7)

Lai mazinātu administratīvo slogu komersantiem un
citām personām, ir lietderīgi noteikt, ka, reģistrējoties
vienā dalībvalstī, tie var saņemt EORI numuru, kas ir
derīgs arī citās dalībvalstīs. Lai vienkāršotu informācijas
apstrādi un atvieglotu saziņu ar muitas dienestiem, kad
minētais numurs ir piešķirts, komersantiem vai attiecīgā
gadījumā citām personām tāds unikālais numurs būtu
obligāti jāizmanto visu veidu saziņā ar muitas dienestiem,
kur pieprasa identifikatoru.

(8)

Lai vienkāršotu administratīvo procedūru un sniegtu
muitas dienestiem vieglu un uzticamu pieeju datiem,
būtu jāizstrādā centrāla elektroniska sistēma, kurā
uzglabā datus par komersantu un citu personu reģistrāciju un EORI numuriem un apmainās ar tādiem datiem.

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (2) 37. pielikumā ir
paredzēts, ka konkrētos gadījumos muitas deklarācijā
jānorāda attiecīgās personas identifikācijas numurs.
Tomēr izmantojamā identifikācijas numura veidu nosaka
dalībvalstis, un dalībvalstis pieprasa, lai attiecīgā persona
būtu reģistrēta attiecīgās valsts sistēmā. Tādējādi komersantiem un citām personām, kas vēlas importēt preces,
pārvietot preces atbilstīgi tranzīta procedūrai, eksportēt
preces vai pieprasīt atļauju izmantot muitas vienkāršojumus vai muitas procedūras dažādās dalībvalstīs, ir jāreģistrējas un jāiegūst atšķirīgs identifikācijas numurs katrā
no attiecīgajām dalībvalstīm.

Pasākumi drošības uzlabošanai, kas ieviesti ar Regulu
(EEK) Nr. 2913/92, kuru groza Eiropas Parlamenta un
Padomes Regula (EK) Nr. 648/2005 (3), paredz riska
informācijas analīzi un tās elektronisku apmaiņu starp
muitas dienestiem, kā arī starp muitas dienestiem un
Komisiju kopējas riska pārvaldības sistēmas ietvaros, lai
muitas dienestiem pirms preču ievešanas un izvešanas
būtu iespējams saņemt informāciju par visām precēm,
ko ieved Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, un
lai piešķirtu atzītā komersanta statusu uzticamiem
komersantiem, kuri atbilst noteiktām prasībām. Lai veicinātu šo pasākumu efektivitāti, ir jāspēj identificēt attiecīgās personas, atsaucoties uz vienotu numuru, kas katrai
no minētajām personām būtu unikāls.

Tādēļ ir svarīgi ir nodrošināt, ka katram komersantam
un, ja nepieciešams, citām personām tiek piešķirts
komersanta reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI
numurs), ko izmantotu kā vienotu atsauces numuru attie-

(1) OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.
(2) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.
(3) OV L 117, 4.5.2005., 13. lpp.
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(9)

Lai izstrādātu centrālu elektronisko sistēmu un nodrošinātu, ka tā darbojas vienmērīgi un droši, dalībvalstīm un
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas.

(10)

Centrālajā sistēmā pieejamie dati informācijas apmaiņai
starp muitas dienestiem un citām valsts iestādēm būtu
jāizmanto tikai tiktāl, ciktāl minētajām iestādēm nepieciešams piekļūt tādiem datiem, lai pildītu juridiskās saistības
attiecībā uz preču kustību, uz ko attiecas muitas procedūra.

(11)

(12)

(13)

Komersantu un citu personu EORI numuru un ierobežoto reģistrācijas datu daļas publiskošana ir instruments,
kas ļauj citām personām pārbaudīt minētos datus. Tāpēc
būtu jāpublisko EORI numuri un daži no ierobežotajiem
reģistrācijas datiem. Tomēr, ņemot vērā publiskošanas
iespējamās sekas, tai būtu jānotiek vienīgi ar komersanta
vai citas personas brīvprātīgi dotu īpašu rakstisku piekrišanu, kas balstīta uz informētību.

Privātpersonu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi, ko veic dalībvalstis, reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1) un, ja personas
datu apstrādi veic Komisija, tad – Eiropas Parlamenta un
Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr.
45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās
un par šādu datu brīvu apriti (2).

Atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK 28. pantam valstu uzraudzības iestādēm būtu jāpārrauga personas datu apstrādes
likumība dalībvalstīs, bet atbilstīgi Regulas (EK) Nr.
45/2001 46. pantam Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam būtu jāpārrauga Kopienas iestāžu un struktūru
darbība saistībā ar personas datu apstrādi, ņemot vērā
Kopienas iestāžu un struktūru ierobežotos uzdevumus
attiecībā uz datiem, un minētajām iestādēm, rīkojoties
saskaņā ar savām attiecīgajām pilnvarām, būtu aktīvi jāsadarbojas un jānodrošina, lai, šo regulu piemērojot, veiktā
datu apstrāde tiktu pārraudzīta saskaņoti.

(1) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
(2) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
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(14)

Ņemot vērā pieredzi, kas gūta kopš Komisijas Regulas
(EK) Nr. 1875/2006 (3), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr.
2454/93, pieņemšanas, ir jāpielāgo un jāprecizē konkrēti
noteikumi, kas attiecas uz pirmsievešanas un pirmsizvešanas deklarācijām, kas ir jāuzrāda muitas dienestiem par
precēm, kas tiek ievestas un izvestas no Kopienas muitas
teritorijas.

(15)

Sīkāk izstrādāti noteikumi ir jo īpaši vajadzīgi attiecībā uz
informācijas apmaiņu starp transportlīdzekļa vadītāju un
ievešanas muitas iestādi gadījumos, kad transportlīdzeklis
ierodas ostā vai lidostā, kas nav deklarēta ievešanas
kopsavilkuma deklarācijā.

(16)

Turklāt būtu jāprecizē, kādos gadījumos un kādā veidā
transportlīdzekļa vadītājam ir jāinformē ievešanas muitas
iestāde par transportlīdzekļa ierašanos.

(17)

Ir vajadzīgi sīkāk izstrādāti noteikumi, nosakot personu,
kas atbild par informācijas sniegšanu par ārpuskopienas
precēm, kuras atrodas pagaidu uzglabāšanā pēc tam, kad
ir ievestas Kopienas muitas teritorijā. Tāda informācija
pēc iespējas būtu jāgūst no datiem, kas jau ir pieejami
muitas dienestiem.

(18)

Ir identificēti papildu gadījumi, kuros nav prasīta pirmsievešanas vai pirmsizvešanas deklarācija, jo īpaši attiecībā
uz precēm, kas paredzētas urbumu vai ieguves platformām vai ko ved no šādām platformām, kā arī attiecībā
uz ieročiem un militārajām iekārtām, ko pārvadā dalībvalsts militārās iestādes vai to vārdā. Turklāt, lai mazinātu
slogu komersantiem, preču sūtījumi, kuru patiesā vērtība
nepārsniedz EUR 22, ar zināmiem nosacījumiem būtu
jāatbrīvo no pirmsievešanas un pirmsizvešanas deklarāciju noformēšanas. Ja piemēro šādus atbrīvojumus, tad
pēc preču ievešanas vai izvešanas būtu jāveic riska
analīze, balstoties uz kopsavilkuma deklarāciju par
pagaidu uzglabāšanu vai muitas deklarāciju par attiecīgajām precēm.

(3) OV L 360, 19.12.2006., 64. lpp.

17.4.2009.

(19)
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Ir arī jāprecizē to pirmsizvešanas deklarāciju apstrāde, par
kurām izvešanas muitas iestāde nav nosūtījusi eksporta
muitas iestādei izvešanas apstiprinājumu, un jānodrošina
informācijas pieprasīšanas un informēšanas procedūra
starp eksporta un izvešanas muitas iestādēm. Turklāt
eksporta muitas iestādei – vai nu uz eksportētāja vai
deklarētāja iesniegtu pierādījumu pamata, vai pēc
konkrēta termiņa beigām – būtu jābūt iespējai noslēgt
eksporta operācijas, par kurām no izvešanas muitas
iestādes nav saņemts izvešanas apstiprinājums.

L 98/5

(26)

Datu prasībās veikto korekciju rezultātā attiecīgi būtu
jākoriģē konkrētie datu elementu paskaidrojumi.

(27)

Tādējādi attiecīgi jāgroza Regula (EEK) Nr. 2454/93.

(28)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas
kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
(20)

Ar Regulu (EK) Nr. 1875/2006 Regulā (EEK) Nr.
2454/93 ieviesa vairākus pasākumus attiecībā uz datiem,
kas jāapkopo ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām. Konkrēta tehniskā attīstība informācijas tehnoloģiju jomā, kas vajadzīga šo pasākumu īstenošanai, ir
pierādījusi, ka Regulas (EEK) Nr. 2454/93 30.A pielikumā
minētajos datos ir vajadzīgas dažas korekcijas.

1. pants
Regulu (EEK) Nr. 2454/93 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantam pievieno šādu 16. un 17. punktu:

“16. “EORI numurs (komersanta reģistrācijas un identifikācijas numurs)” ir:
(21)

(22)

(23)

Lai labāk identificētu gadījumus, kad vienkāršotas datu
kopas var tikt izmantotas konkrētām deklarāciju kategorijām, “pārvadājuma veidam” jābūt obligātam datu
elementam.

Eiropas Kopienā unikāls numurs, ko dalībvalsts
muitas dienests vai atbildīgā iestāde vai iestādes
piešķir komersantiem un citām personām saskaņā ar
6. nodaļā izklāstītajiem noteikumiem.

17. “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija” ir:

Labākā metode nepārprotamai transportlīdzekļa identifikācijai ir izmantot IMO kuģa identifikācijas numuru
(unikālu Eiropas kuģa identifikācijas numuru) un unikālo
Eiropas kuģa identifikācijas numuru (ENI). Līdz ar to
kuģa nosaukuma vietā būtu jānorāda minētie dati.

Tā kā pārvadātājs jāinformē ikreiz, kad cita persona
iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ir jāsaglabā
atsauce uz pārvadātāja transporta dokumenta numuru.

kopsavilkuma deklarācija, kas minēta Kodeksa 36.a
pantā un kas jāiesniedz par precēm, kuras ieved
Kopienas muitas teritorijā, ja vien šajā regulā nav
paredzēts citādi.”

2)

Regulas I daļas I sadaļai pievieno šādu 6. nodaļu:

“6.

NODAĻA

Reģistrācijas un identifikācijas sistēma
(24)

Iespējamās svārstības starptautisko pārvadājumu darbībās
liek paredzēt iespēju iesniegt pieprasījumus par maršruta
maiņu. Tādā nolūkā būtu jāiekļauj jauna tabula ar datu
prasībām par maršruta maiņas pieprasījumiem.

4.k pants
1.
EORI numuru izmanto, lai identificētu komersantus
un citas personas to attiecībās ar muitas dienestiem.

EORI numura struktūra atbilst kritērijiem, kas izklāstīti 38.
pielikumā.
(25)

Ņemot vērā prasību uzrādīt EORI numuru, vairs nebūs
nepieciešamības izmantot kodu numurus personu identifikācijai, un attiecībā uz pasta sūtījumiem atsauces uz
pasta deklarācijām būtu jāaizstāj ar atsaucēm uz pasta
iestāžu sniegtiem datiem.

2.
Ja iestāde, kas atbild par EORI numura piešķiršanu,
nav muitas dienests, tad katra dalībvalsts izraugās iestādi vai
iestādes, kas atbild par komersantu un citu personu reģistrēšanu un EORI numuru piešķiršanu tiem.
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Dalībvalsts muitas dienesti paziņo Komisijai tās iestādes vai
iestāžu nosaukumu un adreses datus, kas atbild par EORI
numura piešķiršanu. Komisija publicē minēto informāciju
tīmekļa vietnē.

17.4.2009.

e) iesniedz pieteikumu atzītā komersanta (AEO) sertifikāta
saņemšanai atbilstīgi 14.a pantam.

4.
Personas, kas nav komersanti, netiek reģistrēti, ja nav
izpildīti visi sekojošie nosacījumi:
3.
Ievērojot 1. punktu, dalībvalstis kā EORI numuru var
izmantot tādu numuru, kuru komersantam vai citai
personai jau ir piešķīrušas kompetentās iestādes nodokļu,
statistikas vai citos nolūkos.

4.l pants
1.
Kopienas muitas teritorijā nodibinātu komersantu
reģistrē tās dalībvalsts muitas dienests vai atbildīgā iestāde,
kurā komersants ir nodibināts. Komersanti piesakās reģistrācijai pirms 1. panta 12. punktā minēto darbību sākšanas.
Tomēr komersanti, kuri nav pieteikušies reģistrācijai, var to
izdarīt, veicot savu pirmo darbību.

a) šādu reģistrāciju prasa dalībvalsts tiesību akti;

b) personai nav iepriekš bijis piešķirts EORI numurs;

c) persona iesaistās darbībās, attiecībā uz kurām jāsniedz
EORI numurs atbilstīgi 30.A pielikumam vai 37. pielikuma I sadaļai.

5.
2.
Regulas 4.k panta 3. punktā minētajos gadījumos
dalībvalstis var atbrīvot komersantu vai citu personu no
pienākuma pieteikties uz EORI numuru.

3.
Ja komersantam, kas nodibināts ārpus Kopienas
muitas teritorijas, nav EORI numura, tad to reģistrē tās
dalībvalsts muitas dienests vai atbildīgā iestāde, kurā tas
pirmo reizi veic vienu no sekojošām darbībām:

a) Kopienā iesniedz kopsavilkuma vai muitas deklarāciju,
kas nav:

i) muitas deklarācija, kas noformēta saskaņā ar 225.
līdz 238. pantu; vai

ii) muitas deklarācija, kas noformēta pagaidu importa
procedūrai;

4. punktā minētajos gadījumos:

a) personu, kas reģistrēta Kopienas muitas teritorijā,
izņemot 1. punktā minēto komersantu, reģistrē tās
dalībvalsts muitas dienests vai atbildīgā iestāde, kurā
komersants ir nodibināts;

b) personu, kas nav reģistrēta Kopienas muitas teritorijā,
izņemot 3. punktā minēto komersantu, reģistrē tās
dalībvalsts muitas dienests vai atbildīgā iestāde, kurā
tie iesaistīti darbībās, kuras reglamentē muitas tiesību
akti.

6.
Komersantiem un citām personām ir tikai viens EORI
numurs.

7.
Lai noteiktu, vai persona ir reģistrēta dalībvalstī, šīs
nodaļas nolūkos mutatis mutandis piemēro Kodeksa 4. panta
2. punktu.

4.m pants
b) Kopienā iesniedz izvešanas vai ievešanas kopsavilkuma
deklarāciju;

c) pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanu saskaņā ar 185.
panta 1. punktu;

d) iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai atbilstīgi 324.a
vai 372. pantam;

1.
Komersantu un attiecīgā gadījumā citu personu reģistrācijas un identifikācijas dati, ko apstrādā 4.o pantā minētajā sistēmā, ietver 38.d pielikumā norādītos datus, ievērojot 4.o panta 4. un 5. punktā izklāstītos īpašos nosacījumus.

2.
Reģistrējot komersantus un citas personas EORI
numuram, dalībvalstis var pieprasīt tiem iesniegt arī citus
datus, kas nav norādīti 38.d pielikumā, ja tas vajadzīgs
attiecīgās valsts tiesību aktos noteiktajiem nolūkiem.

17.4.2009.
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3.
Dalībvalstis var pieprasīt komersantiem un attiecīgā
gadījumā citām personām 1. un 2. punktā minētos datus
iesniegt elektroniski.
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darbības, tad dalībvalstis to atspoguļo 38.d pielikuma 11.
punktā norādītajos datos.

4.p pants
4.n pants
Vajadzības gadījumā EORI numuru izmanto komersantu un
citu personu jebkāda veida saziņai ar muitas dienestiem. To
izmanto arī informācijas apmaiņai starp muitas dienestiem,
kā arī starp muitas dienestiem un citām iestādēm saskaņā ar
4.p un 4.q pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

4.o pants
1.
Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai izstrādātu
centrālu elektronisku informācijas un sakaru sistēmu, kurā
ietverti 38.d pielikumā norādītie dati, ko iesniegušas visas
dalībvalstis.

Katrā dalībvalstī iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar 4.k panta
2. punktu, sniedz attiecīgās dalībvalsts muitas dienestiem
tiešu piekļuvi 38.d pielikumā norādītajiem datiem.

4.q pants
1.
Katrā dalībvalstī sekojošās iestādes katrā atsevišķā
gadījumā viena otrai var nodrošināt tiešu piekļuvi 38.d
pielikuma 1. līdz 4. punktā norādītajiem datiem, kas ir to
rīcībā:

a) muitas dienesti;

b) veterinārie dienesti;
2.
Muitas dienesti sadarbojas ar Komisiju, lai ar 1.
punktā minētās sistēmas palīdzību apstrādātu 38.d pielikumā norādītos komersantu un citu personu reģistrācijas
un identifikācijas datus un lai nodrošinātu minēto datu
apmaiņu starp muitas dienestiem, kā arī starp Komisiju
un muitas dienestiem.

Datus, kas nav norādīti 38.d pielikumā, centrālajā sistēmā
neapstrādā.

c) sanitārie dienesti;

d) statistikas iestādes;

e) nodokļu iestādes;

f) iestādes, kas atbildīgas par krāpšanas apkarošanu;
3.
Dalībvalstis nodrošina, ka to valsts sistēmas tiek regulāri atjauninātas, ir pilnīgas un precīzas.

4.
Dalībvalstis regulāri augšupielādē centrālajā sistēmā
38.d pielikuma 1. līdz 4. punktā norādītos datus par
komersantiem un citām personām ik reizi, kad tiek piešķirti
jauni EORI numuri vai mainās minētie dati.

5.
Dalībvalstis arī regulāri augšupielādē centrālajā
sistēmā – ja tie ir pieejami valsts sistēmās – 38.d pielikuma
5. līdz 12. punktā norādītos datus par komersantiem un
citām personām ik reizi, kad tiek piešķirti jauni EORI
numuri vai mainās minētie dati.

g) iestādes, kas atbildīgas par tirdzniecības politiku, tai
skaitā attiecīgā gadījumā lauksaimniecības iestādes;

h) iestādes, kas atbildīgas par robežkontroli.

2.
Panta 1. punktā minētās iestādes var uzglabāt minētajā punktā norādītos datus vai savstarpēji apmainīties ar
datiem vienīgi tad, ja tāda datu apstrāde ir vajadzīga, lai
pildītu to juridiskās saistības attiecībā uz preču apriti, uz ko
attiecas muitas procedūra.

3.
Dalībvalstu muitas dienesti Komisijai dara zināmas
iestāžu, kas minētas 1. punktā, adreses. Komisija publicē
minēto informāciju internetā.

6.
Centrālajā sistēmā augšupielādē vienīgi tos EORI
numurus, kas piešķirti saskaņā ar 4.l panta 1. līdz 5.
punktu, kopā ar citiem 38.d pielikumā norādītajiem datiem.

4.r pants

7.
Ja tiek konstatēts, ka komersants vai cita persona, kas
nav komersants, pārtrauc 1. panta 12. punktā minētās

EORI numuru un 38.d pielikumā norādītos datus centrālajā
sistēmā apstrādā laika posmā, kas noteikts to dalībvalstu
tiesību aktos, kuras augšupielādējušas 4.o panta 4. un 5.
punktā minētos datus.
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4.s pants
1.
Šī regula neskar un nekādā veidā neietekmē apmēru,
kādā notiek fizisku personu aizsardzība attiecībā uz
personas datu apstrādi atbilstīgi Kopienas un valstu tiesību
aktu noteikumiem, un jo īpaši tā nemaina ne dalībvalstu
saistības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar
Direktīvu 95/46/EK, ne Kopienas iestāžu un struktūru saistības attiecībā uz personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu
(EK) Nr. 45/2001, pildot to pienākumus.

2.
Komersantu un citu personu identifikācijas un reģistrācijas datus, kas norādīti 38.d pielikuma 1., 2. un 3.
punktā, Komisija drīkst publicēt internetā vienīgi tad, ja
persona brīvprātīgi ir devusi īpašu rakstisku piekrišanu,
kas balstīta uz informētību. Ja tāda piekrišana ir dota, tad
par to atbilstīgi dalībvalstu tiesību aktiem paziņo iestādei
vai iestādēm, ko dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar 4.k
panta 2. punktu, vai muitas dienestiem.

3.
Personu tiesības attiecībā uz to reģistrācijas datiem,
kas norādīti 38.d pielikumā un ko apstrādā valstu sistēmās,
izmanto saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura
uzglabā attiecīgos personas datus, un jo īpaši attiecīgā gadījumā saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK īstenošanas noteikumiem.

4.t pants
Valstu datu aizsardzības uzraudzības iestādes un Eiropas
Datu aizsardzības uzraudzītājs, rīkojoties saskaņā ar
savām attiecīgajām pilnvarām, aktīvi sadarbojas un nodrošina 4.o panta 1. punktā minētās sistēmas saskaņotu uzraudzību.”

3)

Regulas 181.b pantu aizstāj ar šādu:

17.4.2009.

— attiecībā uz jūras vai gaisa satiksmi, kas tiek īstenota
atbilstīgi kuģa/gaisakuģa koplietojuma vai noslēgtā
līguma noteikumiem, kā minēts 183.c pantā, pārvadātājs ir persona, kas ir uzņēmusies līguma izpildi un
izdevusi kravas pavadzīmi vai gaisa kravas pavadzīmi
par preču faktisko ievešanu Kopienas muitas teritorijā.”

4)

Regulas 181.c panta pirmo daļu groza šādi:

a) pirmās daļas e) punktu aizstāj ar šādu:

“e) precēm, uz kurām attiecas muitas deklarācijas atbilstoši citiem tiesību aktiem saskaņā ar 230., 232. un
233. pantu, izņemot paletes, konteinerus un autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa transporta,
jūras transporta un iekšējo ūdensceļu transporta līdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar pārvadājuma
līgumu;”;

b) pirmās daļas g) punktu aizstāj ar šādu:

“g) precēm, attiecībā uz kurām pieļaujama mutiska
muitas deklarācija saskaņā ar 225. un 227. pantu
un 229. panta 1. punktu, izņemot paletes, konteinerus un autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa
transporta, jūras transporta un iekšējo ūdensceļu
transporta līdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar pārvadājuma līgumu;”;

c) pirmās daļas j) punktu aizstāj ar šādu:

“j) precēm, ko regulārā kuģu satiksmē pārvadā kuģi,
kuriem ir attiecīgās atļaujas saskaņā ar 313.b pantu,
un preces kuģos vai gaisakuģos, ko pārvadā starp
Kopienas ostām vai lidostām, nepiestājot nevienā
ostā vai lidostā ārpus Kopienas muitas teritorijas;”;

“181.b pants
Šīs nodaļas un 30.A pielikuma nolūkā:

d) pievieno šādu l) līdz n) punktu:

“pārvadātājs” ir persona, kas ieved preces vai uzņemas atbildību par preču ievešanu Kopienas muitas teritorijā, kā
minēts Kodeksa 36.b panta 3. punktā. Tomēr:

“l) ieročiem un militārajam aprīkojumam, ko Kopienas
muitas teritorijā ieved iestādes, kuras atbild par
dalībvalsts militāro aizsardzību, un kurus ieved militārajā transportā vai transportā, ko izmanto tikai
militāro iestāžu vajadzībām;

— kombinētā pārvadājuma gadījumā, kā minēts 183.b
pantā, pārvadātājs ir persona, kas izmantos transportlīdzekli, kurš pēc ievešanas Kopienas muitas teritorijā
pārvietosies pats kā aktīvais transportlīdzeklis,

m) šādām precēm, kas ievestas Kopienas muitas teritorijā tieši no urbumu vai ieguves platformām, ko
izmanto persona, kura reģistrēta Kopienas muitas
teritorijā:

17.4.2009.
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i) precēm, kas bijušas iebūvētas tādās platformās to
būvēšanas, remonta, tehniskās apkopes vai
pārveidošanas nolūkā;

8.
Muitas dienesti nekavējoties informē personu, kura
iesniegusi ievešanas kopsavilkuma deklarācijas grozījumus, par šādu grozījumu reģistrāciju. Ja ievešanas
kopsavilkuma deklarācijas grozījumus iesniedz persona,
kura minēta Kodeksa 36.b panta 4. punktā, muitas
dienesti informē arī pārvadātāju, ja vien pārvadātājs ir
pieprasījis muitas dienestiem nosūtīt viņam tādus paziņojumus un pieslēdzies muitas sistēmai.

ii) precēm, kas izmantotas tādu platformu aprīkojumam vai iekārtām;

iii) krājumiem, kas izmantoti vai patērēti uz tādām
platformām; un

9.
Ja 200 dienas pēc ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas muitai nav paziņots par transportlīdzekļa ierašanos saskaņā ar 184.g pantu vai preces nav
uzrādītas muitai saskaņā ar 186. pantu, uzskata, ka
ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta.”

iv) nekaitīgiem atkritumiem no tādām platformām;

n) precēm sūtījumā, kura patiesā vērtība nepārsniedz
EUR 22, ja muitas dienesti, vienojoties ar komersantu, piekrīt veikt riska analīzi, izmantojot informāciju, kas ietverta komersanta izmantotajā sistēmā vai
ko sniedz tāda sistēma.”;

6)

e) otro daļu svītro.

5)
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Regulas 183.b pantu aizstāj ar šādu:

“183.b pants
Kombinētā pārvadājuma gadījumā, ja aktīvais transportlīdzeklis, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, tikai pārvadā
citu transportlīdzekli, kurš pēc ievešanas Kopienas muitas
teritorijā pārvietosies pats kā aktīvais transportlīdzeklis,
pienākums iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju ir
jāuzņemas komersantam, kurš ir atbildīgs par šo otro transporta līdzekli.

Regulas 183. pantu groza šādi:

a) panta 2. punktā ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Muitas dienesti atļauj ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniegt papīra formātā vai atļauj izmantot jebkuru
citu procedūru, kas to aizstāj, saskaņā ar vienošanos
muitas dienestu starpā, tikai vienā no šādiem gadījumiem:”;

Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanas termiņš
atbilst termiņam, ko piemēro aktīvajam transportlīdzeklim,
kurš iebrauc Kopienas muitas teritorijā, kā noteikts 184.a
pantā.”

b) pievieno šādu 6. līdz 9. punktu:

“6.
Muitas dienesti nekavējoties informē personu,
kura iesniegusi ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, par
tās reģistrāciju. Ja ievešanas kopsavilkuma deklarāciju
iesniegusi persona, kura minēta Kodeksa 36.b panta 4.
punktā, tad muitas dienesti informē par reģistrāciju arī
pārvadātāju ar noteikumu, ka pārvadātājs ir pieslēdzies
muitas sistēmai.

7.
Gadījumos, kad ievešanas kopsavilkuma deklarāciju iesniedz persona, kura minēta Kodeksa 36.b panta
4. punktā, muitas dienesti var pieņemt, izņemot gadījumus, kad ir pierādījums par pretējo, ka pārvadātājs ir
devis savu piekrišanu atbilstīgi līguma nosacījumiem un
ka iesniegšana ir notikusi, viņam to zinot.

7)

Regulas 183.d pantu aizstāj ar šādu:

“183.d pants
1.
Gadījumos, kad aktīvais transportlīdzeklis, kas iebrauc
Kopienas muitas teritorijā, vispirms ierodas muitas iestādē
dalībvalstī, kas nebija deklarēta ievešanas kopsavilkuma
deklarācijā, šā transportlīdzekļa vadītājs vai viņa pārstāvis
informē deklarēto ievešanas muitas iestādi, izmantojot
“maršruta maiņas pieprasījuma” ziņojumu. Šis ziņojums
ietver 30.A pielikumā izklāstītos datus, un to aizpilda
saskaņā ar šā pielikuma paskaidrojumiem. Šo punktu nepiemēro 183.a pantā minētajos gadījumos.
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2.
Deklarētā ievešanas muitas iestāde nekavējoties
informē faktisko ievešanas muitas iestādi par maršruta
maiņu un par drošības un drošuma riska analīzes rezultātiem.”

17.4.2009.

12) Regulas I daļas VI sadaļas 1. nodaļā iekļauj šādu 5. iedaļu:

“5. i e d a ļ a
8)

Regulas 184.a panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar
šādu:

Paziņojums par ierašanos
184.g pants

“b) vienotai/sadalītai beramai (nefasētai) kravai, izņemot
gadījumus, kad piemēro c) vai d) apakšpunktu, vismaz
četras stundas pirms ievešanas pirmajā ostā, kas atrodas
Kopienas muitas teritorijā;”.

9)

Regulas 184.d pantu groza šādi:

Aktīvā transportlīdzekļa, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, vadītājs vai tā pārstāvis informē pirmās ievešanas
muitas iestādes muitas dienestus par transportlīdzekļa ierašanos. Šādā paziņojumā par ierašanos jābūt iekļautai visai
vajadzīgajai informācijai, lai identificētu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas, kuras iesniegtas par visām precēm, ko
pārvadā minētajā transportlīdzeklī. Iespēju robežās izmanto
tās metodes, kas pieejamas, lai paziņotu par ierašanos.”

a) panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:
13) Regulas 186. pantu aizstāj ar šādu:
“Gadījumos, kad minētā analīze ļauj muitas dienestiem
pamatoti uzskatīt, ka preču nonākšana Kopienas muitas
teritorijā tik ļoti apdraudētu Kopienas drošību un
drošumu, ka vajadzīga tūlītēja iejaukšanās, muitas
dienesti paziņo personai, kas iesniegusi ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, vai arī pārvadātājam, ja vien pārvadātājs ir pievienots muitas sistēmai, ka preces nedrīkst
izkraut.”;

“186. pants
1.
Uz ārpuskopienas precēm, ko uzrāda muitai, attiecas
kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu, kā
noteikuši muitas dienesti.

b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.
Ja Kopienas muitas teritorijā ieved preces, uz
kurām saskaņā ar 181.c panta c) līdz i), l) līdz n) punktu
neattiecas prasība iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, riska analīzi veic, kad preces tiek uzrādītas, attiecīgi pamatojoties uz kopsavilkuma deklarāciju par
pagaidu uzglabāšanu vai muitas deklarāciju, kas attiecas
uz minētajām precēm.”

Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniedz
tā persona vai tās personas vārdā, kura uzrāda preces, ne
vēlāk kā preču uzrādīšanas brīdī. Gadījumos, kad kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu iesniedz
persona, kas nav pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs,
muitas dienesti informē minēto turētāju par deklarāciju ar
nosacījumu, ka minētā persona ir norādīta kopsavilkuma
deklarācijā par pagaidu uzglabāšanu un ir pieslēgusies
muitas sistēmai.

10) Regulas 184.e panta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Ja tiek identificēts risks, tad pirmās ievešanas ostas vai
lidostas muitas iestāde veic aizliedzošu darbību kravu gadījumā, kuras identificētas kā kravas, kas rada tik nopietnu
apdraudējumu, ka vajadzīga tūlītēja iejaukšanās, un jebkurā
gadījumā nodod riska analīzes rezultātus maršrutā nākamajām ostām vai lidostām.

2.
Kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu
var būt noformēta vienā no šādiem veidiem, kā noteikuši
muitas dienesti:

a) atsauce uz jebkuru ievešanas kopsavilkuma deklarāciju
par attiecīgajām precēm, kas papildināta ar datiem no
kopsavilkuma deklarācijas par pagaidu uzglabāšanu;

Nākamajās ostās vai lidostās Kopienas muitas teritorijā
precēm, ko uzrāda muitā minētajā ostā vai lidostā, piemēro
186. pantu.”

11) Regulas 184.f pantu svītro.

b) kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu, tai
skaitā atsauce uz jebkuru ievešanas kopsavilkuma deklarāciju par attiecīgajām precēm;
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c) kravas manifests vai cits pārvadājuma dokuments, ja tajā
ir ietverti dati no kopsavilkuma deklarācijas par pagaidu
uzglabāšanu, tai skaitā atsauce uz jebkuru ievešanas
kopsavilkuma deklarāciju par attiecīgajām precēm.
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14) Regulas 189. pantu aizstāj ar šādu:

“189. pants

3.
Atsauci uz jebkuru ievešanas kopsavilkuma deklarāciju neprasa, ja preces jau ir bijušas pagaidu uzglabāšanā vai
tām ir piemērots preču muitošanas vai izmantošanas
režīms un tās nav izvestas no Kopienas muitas teritorijas.

Preces, kuras ieved Kopienas muitas teritorijā pa jūru vai
gaisu un kas bez pārkraušanas paliek pārvadāšanai tajā pašā
transportlīdzeklī, uzrāda muitai saskaņā ar Kodeksa 40.
pantu tikai tajā Kopienas ostā vai lidostā, kur tās izkrauj
vai pārkrauj.”

4.
Var izmantot komerciālas ostu vai transporta
uzskaites sistēmas, ja muitas dienesti ir tās apstiprinājuši.

15) Regulas 251. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar
šādu:

5.
Kopsavilkuma deklarācija par pagaidu uzglabāšanu
var ietvert 184.g pantā minēto paziņojumu par ierašanos,
vai to var iesniegt kopā ar tādu paziņojumu.

6.
Kodeksa 49. panta nolūkā kopsavilkuma deklarāciju
par pagaidu uzglabāšanu uzskata par iesniegtu preču uzrādīšanas dienā.

7.
Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu
muitas dienesti patur, lai pārbaudītu, vai precēm, uz ko
tā attiecas, tiek piemērots preču muitošanas vai izmantošanas režīms.

8.
Kopsavilkuma deklarāciju par pagaidu uzglabāšanu
neprasa, ja vēlākais preču uzrādīšanas brīdī muitā:

a) preces tiek deklarētas muitas procedūrai vai citādi
pakļautas preču muitošanas vai izmantošanas režīmam;
vai

b) saskaņā ar 314.b līdz 336. pantu tiek konstatēts, ka ir
iesniegts pierādījums, ka precēm ir Kopienas statuss.

9.
Ja muitas deklarācija ir iesniegta ievešanas muitas
iestādē kā ievešanas kopsavilkuma deklarācija saskaņā ar
Kodeksa 36.c pantu, muitas dienesti muitas deklarāciju
nekavējoties pieņem preču uzrādīšanas brīdī un precēm
tieši piemēro deklarēto procedūru saskaņā ar nosacījumiem,
kas noteikti minētajai procedūrai.

10.
Šā panta 1. līdz 9. punkta nolūkā, ja ārpuskopienas
preces, ko pārvieto no nosūtītāja muitas iestādes, piemērojot tranzīta procedūru, uzrāda saņēmēja muitas iestādei
Kopienas muitas teritorijā, tad saņēmēja iestādes muitas
dienestiem paredzēto tranzīta deklarāciju uzskata par
kopsavilkuma deklarāciju pagaidu uzglabāšanas vajadzībām.”

“b) attiecībā uz citām precēm eksporta muitas iestāde ir
informēta saskaņā ar 792.a panta 1. punktu vai uzskata
saskaņā ar 796.e panta 2. punktu, ka deklarētās preces
nav izvestas no Kopienas muitas teritorijas.”

16) Regulas 592.a pantu groza šādi:

a) panta e) punktu aizstāj ar šādu:

“e) precēm, uz kurām attiecas jebkurā citā tiesību aktā
noteiktas muitas deklarācijas saskaņā ar 231. pantu,
232. panta 2. punktu un 233. pantu, izņemot
paletes, konteinerus un autotransporta, dzelzceļa
transporta, gaisa transporta, jūras transporta un
iekšējo ūdensceļu transporta līdzekļus, ko pārvadā
saskaņā ar pārvadājuma līgumu;”;

b) panta g) punktu aizstāj ar šādu:

“g) precēm, attiecībā uz kurām pieļaujama mutiska
deklarācija saskaņā ar 226. un 227. pantu un 229.
panta 2. punktu, izņemot paletes, konteinerus un
autotransporta, dzelzceļa transporta, gaisa transporta,
jūras transporta un iekšējo ūdensceļu transporta līdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar pārvadājuma
līgumu;”;

c) panta j) punktu aizstāj ar šādu:

“j) precēm, ko regulārā kuģu satiksmē pārvadā kuģi,
kuriem ir attiecīgās atļaujas saskaņā ar 313.b pantu;
un preces kuģos vai gaisakuģos, kas pārvietojas starp
Kopienas ostām vai lidostām, starplaikā nepiestājot
nevienā ostā vai lidostā ārpus Kopienas muitas teritorijas;”;
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d) pievieno šādu k) līdz m) punktu:

“k) ieročiem un militāram aprīkojumam, ko no
Kopienas muitas teritorijas izved iestādes, kuras
atbild par dalībvalsts militāro aizsardzību, un kurus
izved militārajā transportā vai transportā, ko
izmanto tikai militāro iestāžu vajadzībām;

l)

šādām precēm, kas izvestas no Kopienas muitas teritorijas tieši uz urbumu vai ieguves platformām, ko
izmanto persona, kura reģistrēta Kopienas muitas
teritorijā:

i) precēm, kuras izmanto minēto platformu būvēšanai, remontam, tehniskajai apkopei vai
pārbūvei;

ii) precēm, kuras izmanto, lai uzstādītu vai aprīkotu
minētās platformas;

iv) krājumiem, ko izmanto vai patērē uz minētajām
platformām;

m) precēm sūtījumā, kuru patiesā vērtība nepārsniedz
EUR 22, ja muitas dienesti, vienojoties ar komersantu, piekrīt veikt riska analīzi, izmantojot informāciju, kas ietverta komersanta izmantotajā sistēmā vai
ko sniedz tāda sistēma.”

17) Regulas 592.b panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu
aizstāj ar šādu:

“ii) vienotai/sadalītai beramai (nefasētai) kravai, ja vien
nepiemēro iii) vai iv) punktu, vismaz četras stundas
pirms Kopienas muitas teritorijā esošas ostas atstāšanas;”.

18) Regulas 592.g pantu aizstāj ar šādu:

“592.g pants
Ja preces, uz ko atbilstīgi 592.a panta c) līdz m) punktam
attiecas atbrīvojums no prasības iesniegt muitas deklarāciju
termiņā, kas noteikts 592.b un 592.c pantā, izved no
Kopienas muitas teritorijas, tad riska analīzi veic preču
uzrādīšanas brīdī, ja iespējams, pamatojoties uz muitas
deklarāciju par minētajām precēm.”

19) Regulas 792.a panta 1. punkta trešo teikumu svītro.

17.4.2009.

20) Regulas 792.b pantu aizstāj ar šādu:

“792.b pants
796.da un 796.e pantu piemēro mutatis mutandis gadījumos, kad ir iesniegta eksporta deklarācija papīra formātā.”

21) Pēc 796.d panta iekļauj šādu 796.da pantu:

“796.da pants
1.
Ja 90 dienas pēc preču izlaišanas eksportam eksporta
muitas iestāde nav saņēmusi 796.d panta 2. punktā minēto
“izvešanas rezultātu” paziņojumu, tad eksporta muitas
iestāde vajadzības gadījumā var pieprasīt, lai eksportētājs
vai deklarētājs norādītu dienu, kad preces ir izvestas no
Kopienas muitas teritorijas, un muitas iestādi, no kuras
preces ir izvestas.

2.
Eksportētājs vai deklarētājs, pēc savas ierosmes vai
ņemot vērā saskaņā ar 1. punktu izdarītu pieprasījumu,
var informēt eksporta muitas iestādi, ka preces ir izvestas
no Kopienas muitas teritorijas, norādot dienu, kad preces ir
izvestas no Kopienas muitas teritorijas, un izvešanas muitas
iestādi, no kuras preces ir izvestas, un pieprasīt eksporta
muitas iestādei apliecināt izvešanu. Tādā gadījumā eksporta
muitas iestāde pieprasa “izvešanas rezultātu” paziņojumu
no izvešanas muitas iestādes, kura sniedz atbildi 10 dienās.

3.
Ja 2. punktā minētajos gadījumos izvešanas muitas
iestāde neapstiprina preču izvešanu 2. punktā minētajā
termiņā, tad eksporta muitas iestāde informē eksportētāju
vai deklarētāju.

Eksportētājs vai deklarētājs var iesniegt eksporta muitas
iestādei pierādījumus, ka preces ir izvestas no Kopienas
muitas teritorijas.

4.
Šā panta 3. punktā minētos pierādījumus var iesniegt,
jo īpaši izmantojot vienu no šādiem dokumentiem vai to
kombinācijas:

a) pavadzīmes kopija, ko parakstījis vai apliecinājis saņēmējs ārpus Kopienas muitas teritorijas;

b) maksājuma apliecinājums vai faktūrrēķins, vai pavadzīme, ko pienācīgi parakstījis vai apliecinājis komersants,
kurš izveda preces no Kopienas muitas teritorijas;
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c) deklarācija, ko parakstījis vai apliecinājis uzņēmums,
kurš izveda preces no Kopienas muitas teritorijas;

d) dokuments, ko sertificējuši muitas dienesti dalībvalstī vai
valstī ārpus Kopienas muitas teritorijas;
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“a) gadījumos, kas norādīti 592.a panta a) līdz m)
punktā;”;

b) panta b) punktu svītro.

24) Regulas 842.d panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:
e) komersantu uzskaite par precēm, kas piegādātas naftas
un gāzes urbumu un ieguves platformām.”

22) Regulas 796.e pantu aizstāj ar šādu:

“796.e pants
1.
Eksporta muitas iestāde apliecina izvešanu eksportētājam vai deklarētājam šādos gadījumos:

a) tā ir saņēmusi “izvešanas rezultātu” paziņojumu no izvešanas muitas iestādes;

b) gadījumos, kas minēti 796.da panta 2. punktā, tā nav
10 dienās saņēmusi “izvešanas rezultātu” paziņojumu no
izvešanas muitas iestādes, bet uzskata pierādījumus, kas
iesniegti saskaņā ar 796.da panta 4. punktu, par pietiekamiem.

2.
Ja eksporta muitas iestāde 150 dienas pēc preču izlaišanas eksportam nav saņēmusi ne “izvešanas rezultātu”
paziņojumu no izvešanas muitas iestādes, ne pietiekamus
pierādījumus saskaņā ar 796.da panta 4. punktu, tad
eksporta muitas iestāde var uzskatīt to par informāciju,
ka preces nav izvestas ārpus Kopienas muitas teritorijas.

“592.b panta 2. un 3. punktu un 592.c pantu piemēro
mutatis mutandis.”

25) Iekļauj šādu 842.f pantu:

“842.f pants
Ja preces, uz ko attiecas izvešanas kopsavilkuma deklarācija,
150 dienas pēc deklarācijas iesniegšanas dienas nav izvestas
ārpus Kopienas muitas teritorijas, tad uzskata, ka izvešanas
kopsavilkuma deklarācija nav iesniegta.”

26) Regulas 30.A pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

27) Regulas 37. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

28) Regulas 38. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

29) Tiek iekļauts 38.d pielikums, kā izklāstīts šīs regulas IV
pielikumā.

2. pants
Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.
Eksporta muitas iestāde informē eksportētāju vai
deklarētāju un deklarēto izvešanas muitas iestādi par
eksporta deklarācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Eksporta
muitas iestāde informē deklarēto izvešanas muitas iestādi, ja
tā ir pieņēmusi pierādījumus saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu.”

23) Regulas 842.a pantu groza šādi:

a) panta a) punktu aizstāj ar šādu:

To piemēro no 2009. gada 1. jūlija.

Tomēr līdz 2010. gada 1. jūlijam 1. panta 2. punktu, ciktāl tas
attiecas uz 4.o panta 4. punktu un 38.d pielikuma 4. punktā
minētajiem datiem, piemēro tikai tad, ja šie dati ir pieejami
valstu sistēmās.

1. panta 2. punktu, ciktāl tas attiecas uz 4.o panta 1. punktu,
piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
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Dalībvalsts var piemērot 1. panta 2. punktu, ciktāl tas attiecas uz 4.l pantu, pirms 2009. gada 1. jūlija. Tādā
gadījumā tā paziņo Komisijai piemērošanas dienu. Komisija publicē minēto informāciju.

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

Briselē, 2009. gada 16. aprīlī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
László KOVÁCS

17.4.2009.
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I PIELIKUMS
30.A pielikumu groza šādi.
1. Pielikuma 1. iedaļu groza šādi:
a) 1.1. piezīmē pievieno šādu teikumu:
“Maršruta maiņas pieprasījumā, kas jāiesniedz, ja aktīvajam transportlīdzeklim, kas iebrauc Kopienas muitas teritorijā, vispirms jāierodas muitas iestādē, kura atrodas dalībvalstī, kas nav deklarēta ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, ietver 6. tabulā noteikto informāciju.”;
b) 1.2. piezīmi aizstāj ar šādu:
“1.2. 1. līdz 7. tabulā iekļauti visi informācijas elementi, kas vajadzīgi attiecīgajās procedūrās, deklarācijās un
maršruta maiņas pieprasījumos. Tās sniedz visaptverošu pārskatu par prasībām, kas jāizpilda dažādajās
procedūrās, deklarācijās un maršruta maiņas pieprasījumos.”;
c) 1.6. piezīmi aizstāj ar šādu:
“1.6. Apraksti un piezīmes 4. iedaļā par ievešanas un izvešanas kopsavilkuma deklarācijām, par vienkāršotajām
procedūrām un par maršruta maiņas pieprasījumiem attiecas uz informācijas elementiem, kas minēti 1. līdz
7. tabulā.”;
d) 2.1. piezīmes otrajā daļā “6. tabulai” aizstāj ar “7. tabulai”;
e) 2.2. piezīmes otrajā daļā “6. tabulai” aizstāj ar “7. tabulai”;
f) 3.1. piezīmes otrajā daļā “6. tabulai” aizstāj ar “7. tabulai”;
g) 3.2. piezīmes otrajā daļā “6. tabulai” aizstāj ar “7. tabulai”;
h) 4.1. piezīmi aizstāj ar šādu:
“4.1. Slejas “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi” un “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija –
ekspress sūtījumi” 2. tabulā aptver vajadzīgo informāciju, ko muitas dienestiem riska analīzei sniedz elektroniski pirms ekspress sūtījumu nosūtīšanas vai pienākšanas. Pasta iestādes var izvēlēties šajās 2. tabulas slejās
ietvertos datus elektroniski sniegt muitas dienestiem riska analīzei pirms pasta sūtījumu nosūtīšanas vai
pienākšanas.”;
i) 4.2. piezīmi aizstāj ar šādu:
“4.2. Šā pielikuma nolūkos ekspress sūtījums ir atsevišķs priekšmets, ko sūta integrēta pakalpojuma ietvaros, kurā
ietverta paku savākšana, transports, atmuitošana un piegāde paātrinātā režīmā/noteiktā laikā, vienlaikus
sekojot līdzi šo sūtījumu atrašanās vietai un saglabājot kontroli pār tiem visā pakalpojuma sniegšanas laikā.”;
j) 4.3. piezīmi aizstāj ar šādu:
“4.3. Šā pielikuma nolūkos pasta sūtījums ir atsevišķs priekšmets, kura svars nepārsniedz 50 kg un kuru sūta pa
pasta sistēmu saskaņā ar Pasaules Pasta savienības konvencijas noteikumiem, ja preces pārsūta tiesību un
pienākumu īpašnieki atbilstīgi šiem noteikumiem vai ja pārsūtīšana notiek to vārdā.”;
k) 5.1. piezīmē “6. tabulā” aizstāj ar “7. tabulā”.
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2. Pielikuma 2. iedaļu groza šādi:

a) 2.1. punkta 1. tabulā starp ailēm “Maršruta valsts(-u) kodi” un “Izvešanas muitas iestāde” iekļauj šādu aili:

“Transporta veids uz robežas

Z”

b) 2.2. punkta 2. tabulu groza šādi:

i) otrajā slejā virsrakstu “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta un ekspress sūtījumi (sk. 3.1. un 4.1. līdz 4.3.
piezīmi)” aizstāj ar “Izvešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi (sk. 3.1. un 4.1. līdz 4.3. piezīmi)”;

ii) ceturtajā slejā virsrakstu “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – pasta un ekspress sūtījumi (sk. 2.1. un 4.1. līdz
4.3. piezīmi)” aizstāj ar “Ievešanas kopsavilkuma deklarācija – ekspress sūtījumi (sk. 2.1. un 4.1. līdz
4.3. piezīmi)”;

iii) starp ailēm “Pārvadātājs” un “Maršruta valsts(-u) kodi” iekļauj šādas ailes:

“Pārvadājuma atsauces numurs

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ierašanās vietā muitas teritorijā

Z”

iv) starp ailēm “Maršruta valsts(-u) kodi” un “Izvešanas muitas iestāde” iekļauj šādu aili:

“Transporta veids uz robežas

Z”

c) 2.3. punkta 3. tabulā starp ailēm “Maršruta valsts(-u) kodi” un “Iekraušanas vieta” iekļauj šādu aili:

“Transporta veids uz robežas

Z”

d) 2.4. punkta 4. tabulā starp ailēm “Maršruta valsts(-u) kodi” un “Iekraušanas vieta” iekļauj šādu aili:

“Transporta veids uz robežas

Z”

e) 2.5. punkta 5. tabulu groza šādi:

i) starp ailēm “Maršruta valsts(-u) kodi” un “Izvešanas muitas iestāde” iekļauj šādu aili:

“Transporta veids uz robežas

Z”

ii) starp ailēm “Aprīkojuma identifikācijas numurs, ja pārvadā konteineros” un “Preces kods” iekļauj šādu aili:

“Preču vienības numurs

X

X”
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f) iekļauj šādu 2.6. iedaļu:
“2.6. Prasības attiecībā uz maršruta maiņas pieprasījumiem – 6. tabula
Nosaukums

Transporta veids uz robežas

Z

Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācijas dati

Z

Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā

Z

Deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes valsts kods

Z

Persona, kas pieprasa maršruta maiņu

Z

MRN

X

Preču vienības numurs

X

Pirmās ievešanas vietas kods

Z

Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods

Z”

3. Pielikuma 3. iedaļas sadaļā “Prasības vienkāršotajām procedūrām” “6. tabula” aizstāj ar “7. tabula”.
4. Pielikuma 4. iedaļu “Piezīmes informācijas elementu izskaidrojumam” groza šādi:
a) pirms informācijas elementa izskaidrojuma “Deklarācija” iekļauj šādu:
“MRN
Maršruta maiņas pieprasījums: kustības atsauces numurs (MRN) ir alternatīva šādiem diviem informācijas elementiem:
— transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija,
— ierašanās datums un laiks pirmajā ierašanās vietā muitas teritorijā.”;
b) informācijas elementa izskaidrojumā “Transporta dokumenta numurs” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Atsauces numurs transporta dokumentam, kas attiecas uz preču ievešanu muitas teritorijā vai izvešanu no tās. Ja
persona, kas iesniedz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, nav pārvadātājs, norāda arī pārvadātāja transporta
dokumenta numuru.”;
c) informācijas elementa izskaidrojumu “Nosūtītājs” groza šādi:
i) 2. zemsvītras piezīmi svītro;
ii) otro daļu aizstāj ar šādu:
“Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas: šī informācija jāsniedz, ja nosūtītājs nav persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju; šī informācija ir nosūtītāja EORI numurs ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai,
kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju. Ja izvešanas kopsavilkuma deklarācijā vajadzīgā informācija ir iekļauta
muitas deklarācijā saskaņā ar Kodeksa 182.b panta 3. punktu un šīs regulas 216. pantu, tad šī informācija
atbilst muitas deklarācijas ailē “Nosūtītājs/eksportētājs” norādītajai informācijai.
Ievešanas kopsavilkuma deklarācijas: šī informācija ir nosūtītāja EORI numurs ik reizi, kad minētais numurs ir
pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.”;
d) informācijas elementa izskaidrojumu “Nosūtītājs/eksportētājs” groza šādi:
i) 2. zemsvītras piezīmi svītro;
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ii) pēc pirmās daļas iekļauj šādu daļu:
“Ieraksta 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja nosūtītājam/eksportētājam nav EORI numura, muitas
pārvalde var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.”;
e) informācijas elementa izskaidrojumu “Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju” groza šādi:
i) 1. zemsvītras piezīmi svītro;
ii) pēc vārdiem “Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju” iekļauj šādu daļu:
“Šī informācija ir personas, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju, EORI numurs.”;
f)

starp informācijas elementa izskaidrojumu “Persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju” un informācijas elementa
izskaidrojumu “Saņēmējs” iekļauj šādu:
“Persona, kas pieprasa maršruta maiņu
Maršruta maiņas pieprasījums: persona, kas pieprasa maršruta maiņu saistībā ar ievešanu. Šī informācija ir
personas, kas pieprasa maršruta maiņu, EORI numurs.”;

g) informācijas elementa izskaidrojumu “Saņēmējs” groza šādi:
i) 1. zemsvītras piezīmi svītro;
ii) pēc tabulas iekļauj šādu daļu:
“Gadījumos, kad jāsniedz minētā informācija, norāda saņēmēja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir
pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.”;
iii) pēc daļas, kas sākas ar frāzi “izvešanas kopsavilkuma deklarācijas”, pievieno šādu daļu:
“Norāda saņēmēja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.”;
h) informācijas elementa izskaidrojumu “Deklarētājs/pārstāvis” groza šādi:
i) 1. zemsvītras piezīmi svītro;
ii) pēc pirmās daļas pievieno šādu teikumu:
“Šī informācija ir deklarētāja/pārstāvja EORI numurs.”;
i)

informācijas elementa izskaidrojumu “Pārvadātājs” aizstāj ar šādu:
“Pārvadātājs
Šo informāciju sniedz, ja pārvadātājs nav tā pati persona, kas iesniedz kopsavilkuma deklarāciju.
Norāda pārvadātāja EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz kopsavilkuma
deklarāciju. Tomēr situācijās, uz ko attiecas 183. panta 6. un 8. punkts, norāda pārvadātāja EORI numuru.
Pārvadātāja EORI numuru norāda arī gadījumos, uz ko attiecas 184.d panta 2. punkts.”;

j)

informācijas elementa izskaidrojumu “Informējamā persona” groza šādi:
i) 1. zemsvītras piezīmi svītro;
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ii) pēc pirmās daļas pievieno šādu teikumu:
“Norāda informējamās personas EORI numuru ik reizi, kad minētais numurs ir pieejams personai, kura iesniedz
kopsavilkuma deklarāciju.”;
k) informācijas elementa izskaidrojumā “Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācijas dati un valstspiederība”
pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso Kopienas muitas teritorijas robežu, identifikācijas dati un valstspiederība.
Identifikācijai izmanto definīcijas, kas paredzētas 37. pielikumā VAD 18. ailei. Attiecībā uz jūras un iekšējo
ūdensceļu transportu deklarē IMO kuģa identifikācijas numuru vai unikālo Eiropas kuģa identifikācijas numuru
(ENI). Attiecībā uz gaisa transportu nav jāsniedz informācija.
Kodus, kas paredzēti 38. pielikumā VAD 21. ailei, izmanto valstspiederībai, ja minētā informācija vēl nav iekļauta
identifikācijas datos.”;
l)

starp informācijas elementa izskaidrojumu “Aktīvā transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identitāte un valstspiederība” un
informācijas elementa izskaidrojumu “Pārvadājuma atsauces numurs” iekļauj šādu:
“Transportlīdzekļa, kas šķērso robežu, identifikācija
Maršruta maiņas pieprasījums: šī informācija jūras, iekšējo ūdensceļu vai gaisa transportam attiecīgi ir IMO kuģa
identifikācijas numurs, ENI kods vai IATA lidojuma numurs.
Gaisa transportam situācijās, kad aviosabiedrība pārvadā preces atbilstīgi sadarbības lidojumu līgumam, kas
noslēgts ar partneriem, izmanto sadarbības lidojuma partnera lidojuma numuru.”;

m) informācijas elementa izskaidrojumā “Pārvadājuma atsauces numurs” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Transportlīdzekļa pārvietošanās identifikācija, piemēram, pārbrauciena numurs, lidojuma numurs, reisa numurs, ja
tāds ir.
Gaisa transportam situācijās, kad aviosabiedrība pārvadā preces atbilstīgi sadarbības lidojumu līgumam, kas
noslēgts ar partneriem, izmanto sadarbības lidojuma partnera lidojuma numuru.”;
n) informācijas elementa izskaidrojumā “Pirmās ievešanas vietas kods” pievieno šādu daļu:
“Maršruta maiņas pieprasījums: jānorāda deklarētās pirmās ievešanas muitas iestādes kods.”;
o) starp informācijas elementa izskaidrojumu “Pirmās ievešanas vietas kods” un informācijas elementa izskaidrojumu
“Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā” iekļauj šādu:
“Faktiskās pirmās ievešanas vietas kods
Maršruta maiņas pieprasījums: jānorāda faktiskās pirmās ievešanas muitas iestādes kods.
Tās valsts kods, kurā atrodas deklarētā pirmās ievešanas muitas iestāde
Maršruta maiņas pieprasījums: izmanto kodus, kas 38. pielikumā noteikti VAD 2. ailei.”;
p) informācijas elementa izskaidrojumā “Ierašanās datums un laiks pirmajā ievešanas vietā muitas teritorijā” pievieno šādu
daļu:
“Maršruta maiņas pieprasījums: šī informācija ir tikai datums; izmanto kodu n8 (CCYYMMDD).”;
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q) informācijas elementa izskaidrojumā “Maršruta valsts(-u) kodi” otro un trešo daļu aizstāj ar šādām daļām:
“Ekspress sūtījumu izvešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: norāda tikai preču galamērķa valsti.
Ekspress sūtījumu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: norāda tikai preču sākotnējās izvešanas
valsti.”;
r) starp informācijas elementa izskaidrojumu “Valūtas kods” un informācijas elementa izskaidrojumu “Izvešanas muitas
iestāde” iekļauj šādu:
“Transporta veids uz robežas
Ievešanas kopsavilkuma deklarācija: transporta veids, kas atbilst tā aktīvā transportlīdzekļa veidam, kurā preces
paredzēts ievest Kopienas muitas teritorijā. Kombinētā pārvadājuma gadījumā piemēro noteikumus, kas izklāstīti
37. pielikuma izskaidrojumā 21. ailei.
Ja gaisa kravu pārvadā ar citu transporta veidu, kas nav gaisa transports, tad deklarē attiecīgo citu transporta veidu.
Izmanto 1., 2., 3., 4., 7., 8. vai 9. kodu, kā paredzēts 38. pielikumā VAD 25. ailei.
[Atsauce: VAD 25. aile.]”;
s) informācijas elementa izskaidrojumā “Izvešanas muitas iestāde” otro daļu aizstāj ar šādu:
“Ekspress sūtījumu izvešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: šis elements nav jānorāda, ja to var automātiski
un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja norādītajiem datiem.”;
t)

informācijas elementa izskaidrojumā “Iekraušanas vieta” otro daļu aizstāj ar šādu:
“Ekspress sūtījumu ievešanas kopsavilkuma deklarācijas – pasta sūtījumi: šis elements nav jānorāda, ja to var
automātiski un nepārprotami iegūt no citiem tirgotāja norādītajiem datiem.”;

u) informācijas elementa izskaidrojumā “Preču vienības numurs” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Vienības numurs attiecībā pret vienību kopējo skaitu deklarācijā, kopsavilkuma deklarācijā vai maršruta maiņas
pieprasījumā.
Maršruta maiņas pieprasījums: gadījumos, kur ir norādīts MRN un maršruta maiņas pieprasījums neattiecas uz
visām preču vienībām, kas minētas ievešanas kopsavilkuma deklarācijā, persona, kas pieprasa maršruta maiņu,
iesniedz attiecīgos vienību numurus, kas piešķirti precēm sākotnējā ievešanas kopsavilkuma deklarācijā.”
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II PIELIKUMS
37. pielikuma II sadaļu groza šādi.
1. Sadaļas A iedaļu groza šādi:
a) 2. ailē “Nosūtītājs/eksportētājs” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Ievada 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja nosūtītājam/eksportētājam nav EORI numura, muitas pārvalde
var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.”;
b) 8. ailē “Saņēmējs” otro daļu aizstāj ar šādu:
“Ja ir prasīts identifikācijas numurs, ievada 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja saņēmējam nav piešķirts
EORI numurs, ievada numuru, kas prasīts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.”;
c) 14. ailē “Deklarētājs/pārstāvis” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Ievada 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja deklarētājam/pārstāvim nav EORI numura, muitas pārvalde
var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.”;
d) 50. ailē “Principāls” pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
“Ievada principāla (personas vai uzņēmuma) pilnu vārdu/nosaukumu un adresi, kā arī 1. panta 16. punktā minēto
EORI numuru. Ja ir norādīts EORI numurs, dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma norādīt (personas vai
uzņēmuma) pilnu vārdu/nosaukumu un adresi.”
2. Sadaļas C iedaļu groza šādi:
a) 2. ailē “Nosūtītājs/eksportētājs” trešo daļu aizstāj ar šādu:
“Ja ir prasīts identifikācijas numurs, ievada 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja nosūtītājam/eksportētājam
nav piešķirts EORI numurs, ieraksta numuru, kas prasīts attiecīgās dalībvalsts tiesību aktos.”;
b) 8. ailē “Saņēmējs” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Ievada 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja saņēmējam nav EORI numura, muitas pārvalde var tam
piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.”;
c) 14. ailē “Deklarētājs/pārstāvis” pirmo daļu aizstāj ar šādu:
“Ievada 1. panta 16. punktā minēto EORI numuru. Ja deklarētājam/pārstāvim nav EORI numura, muitas pārvalde
var tam piešķirt ad hoc numuru attiecībā uz konkrēto deklarāciju.”

L 98/21

L 98/22

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

17.4.2009.

III PIELIKUMS
38. pielikuma II sadaļu groza šādi.
1. Sadaļas 2. ailes “Nosūtītājs/eksportētājs” tekstu aizstāj ar šādu:
“Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru. Tam ir šāda struktūra:
Lauks

Saturs

Lauka veids

Formāts

Piemēri

1

Numura piešķīrējas dalībvalsts identifikators (ISO
valsts kods (Alpha 2
sistēmā))

Burti 2

a2

PL

2

Unikālais identifikators
dalībvalstī

Burtcipari 15

an..15

1234567890ABCDE

Piemērs. “PL1234567890ABCDE” Polijas eksportētājam (valsts kods: PL), kura unikālais valsts EORI numurs ir
“1234567890ABCDE”.
Valsts kods: valstu un teritoriju Kopienas burtu kodu pamatā ir pašreizējie ISO alpha 2 (a2) kodi, ciktāl tie ir saderīgi ar
prasībām Padomes 1995. gada 22. maija Regulā (EK) Nr. 1172/95 par statistiku, kas attiecas uz Kopienas un tās
dalībvalstu preču tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (*). Komisija regulāri publicē regulas, kas atjaunina valstu kodu
sarakstu.

___________
(*) OV L 118, 25.5.1995., 10. lpp.”

2. Sadaļas 8. ailes “Saņēmējs” tekstu aizstāj ar šādu:
“Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru, kura struktūra ir precizēta aprakstā 2. ailei.”
3. Sadaļas 14. ailē “Deklarētājs/pārstāvis” b) punktu groza šādi:
a) pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
“Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru, kura struktūra ir precizēta aprakstā 2. ailei.”;
b) otro teikumu svītro.
4. Pēc 49. ailes iekļauj šādu 50. aili:
“50. aile: Principāls
Ja ir prasīts identifikācijas numurs, izmanto EORI numuru, kura struktūra ir precizēta aprakstā 2. ailei.”
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IV PIELIKUMS
“38.d PIELIKUMS
(minēts 4.o pantā)
Dati, ko apstrādā 4.o panta 1. punktā paredzētajā centrālajā sistēmā
1. EORI numurs, kas minēts 1. panta 16. punktā.
2. Personas pilns vārds/nosaukums.
3. Juridiskā adrese/dzīvesvietas adrese: pilna personas juridiskā/dzīvesvietas adrese, tostarp valsts vai teritorijas identifikators (ISO valsts kods (Alpha 2 sistēmā), ja pieejams, kā noteikts 38. pielikuma II sadaļas 2. ailē).
4. PVN reģistrācijas numurs(-i), ja dalībvalstis to(-s) piešķīrušas.
5. Attiecīgā gadījumā dibināšanas dokumentā norādītais juridiskais statuss.
6. Nodibināšanas datums vai fiziskas personas dzimšanas datums.
7. Personas veids (fiziska persona, juridiska persona, Kodeksa 4. panta 1. punktā minētā personu apvienība) kodētā
veidā. Attiecīgie kodi ir norādīti turpmāk:
1) fiziska persona;
2) juridiska persona;
3) Kodeksa 4. panta 1. punktā minētā personu apvienība.
8. Kontaktinformācija: kontaktpersonas vārds, adrese un kāds no šādiem informācijas elementiem – tālruņa numurs,
faksa numurs, e-pasta adrese.
9. Ja persona ir reģistrēta ārpus Kopienas muitas teritorijas: identifikācijas numurs(-i), ja to(-s) attiecīgajai personai muitas
vajadzībām ir piešķīrušas kompetentās iestādes trešā valstī, ar ko ir spēkā nolīgums par savstarpējo administratīvo
palīdzību muitas lietās. Tādā(-os) identifikācijas numurā(-os) ir valsts vai teritorijas identifikators (ISO valsts kods
(Alpha 2 sistēmā), ja pieejams, kā noteikts 38. pielikuma II sadaļas 2. ailē).
10. Attiecīgā gadījumā galvenā saimnieciskās darbības veida četrciparu kods atbilstīgi Saimnieciskās darbības statistiskajai
klasifikācijai Eiropas Kopienā (NACE), kas norādīts attiecīgās dalībvalsts uzņēmumu reģistrā.
11. Attiecīgā gadījumā EORI numura derīguma termiņš.
12. Piekrišana izpaust atklātībai 1., 2. un 3. punktā minētos personas datus, ja tāda ir dota.”
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 313/2009
(2009. gada 16. aprīlis),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 par apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas
mehānismu attiecībā uz gurķiem un ķiršiem, izņemot skābos ķiršus
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(2)

Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību (4), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu
Urugvajas kārtas ietvaros, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2006., 2007. un
2008. gadu, ir jāpielāgo apjomi, kas iedarbina papildu
nodokļu mehānismu attiecībā uz gurķiem un ķiršiem,
izņemot skābos ķiršus.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EK) Nr. 1580/2007.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas
atzinumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās
143. panta b) punktu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK)
Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK)
Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007
īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2),
paredzēta tās XVII pielikumā uzskaitīto produktu importa
uzraudzība. Šī uzraudzība jāveic atbilstīgi kārtībai, kas
paredzēta 308.d 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 (3).

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1580/2007 XVII pielikumu aizstāj ar šīs
regulas pielikuma tekstu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2009. gada 1. maija.

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

Briselē, 2009. gada 16. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.
(3) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4) OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

17.4.2009.
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PIELIKUMS
“XVII PIELIKUMS
PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻA, II NODAĻA, 2. IEDAĻA
Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi
orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs
regulas pieņemšanas brīdī.

Kārtas
numurs

KN kods

780015

0702 00 00

Apraksts

Tomāti

780020
780065

0707 00 05

Gurķi

780075

Piemērojuma periodi

Apjoms, kas
iedarbina
papildu nodokļu
mehānismu
(tonnās)

— No 1. oktobra līdz 31. maijam

594 495

— No 1. jūnija līdz 30. septembrim

108 775

— No 1. maija līdz 31. oktobrim

19 309

— No 1. novembra līdz 30. aprīlim

17 223

780085

0709 90 80

Artišoki

— No 1. novembra līdz 30. jūnijam

16 421

780100

0709 90 70

Cukīni

— No 1. janvāra līdz 31. decembrim

65 893

780110

0805 10 20

Apelsīni

— No 1. decembra līdz 31. maijam

700 277

780120

0805 20 10

Klementīni

— No 1. novembra līdz februāra beigām

385 569

780130

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

Mandarīni (ieskaitot
tanžerīnus un
sacumas); vilkingi un
līdzīgi citrusaugļu
hibrīdi

— No 1. novembra līdz februāra beigām

95 620

780155

0805 50 10

Citroni

— No 1. jūnija līdz 31. decembrim

780160

335 735

— No 1. janvāra līdz 31. maijam

64 586

780170

0806 10 10

Galda vīnogas

— No 21. jūlija līdz 20. novembrim

89 754

780175

0808 10 80

Āboli

— No 1. janvāra līdz 31. augustam

876 665

— No 1. septembra līdz 31. decembrim

106 465

— No 1. janvāra līdz 30. aprīlim

257 327

780180
780220

0808 20 50

Bumbieri

780235

— No 1. jūlija līdz 31. decembrim

37 316

780250

0809 10 00

Aprikozes

— No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

4 199

780265

0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos
ķiršus

— No 21. maija līdz 10. augustam

780270

0809 30

Persiki, ieskaitot
nektarīnus

— No 11. jūnija līdz 30. septembrim

39 144

780280

0809 40 05

Plūmes

— No 11. jūnija līdz 30. septembrim

7 658”

133 425
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 314/2009
(2009. gada 16. aprīlis),
ar ko daļā Apvienotās Karalistes nosaka pagaidu ārkārtēju atbalsta pasākumu cūkgaļas un liellopu
gaļas tirgum iznīcināšanas shēmas veidā
lopkautuves, paredzot līdzfinansētus pasākumus, lai no
tirgus izņemtu visus attiecīgos dzīvniekus un produktus.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(5)

Šajā sakarā Komisijas 2009. gada 30. janvāra Regulā (EK)
Nr. 94/2009, ar ko pieņem pagaidu ārkārtēju atbalsta
pasākumu Īrijas cūkgaļas un liellopu gaļas tirgum,
ieviešot iznīcināšanas shēmu (4), paredzēta iznīcināšanas
shēma noteiktām cūkām un liellopiem no saimniecībām,
kuras izmantojušas piesārņotu barību, kā arī cūkgaļas
produktiem, kuri atrodas Īrijas lopkautuvēs vai par
kuriem lopkautuves ir atbildīgas.

(6)

Papildus tam Komisija 2008. gada 23. decembrī nolēma
neiebilst pret valsts atbalsta shēmu par īpašiem pasākumiem attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes gaļas produktiem,
kas iegūti no cūkām pēc dioksīnu piesārņojuma Īrijā (5)
(turpmāk “valsts atbalsta shēma N 643/2008”). Ievērojot
noteiktus nosacījumus, minētajā shēmā paredzēta
kompensācija par cūkgaļu, kas citās dalībvalstīs izņemta
no tirgus.

(7)

Lielas daļas Ziemeļīrijā nokauto cūku izcelsme ir Īrijā.
Šajā sakarā lopbarības piesārņojums Īrijā ir nepārprotami
ietekmējis arī Ziemeļīrijas cūkgaļas tirgu. Tomēr tiesības
pretendēt uz kompensāciju saskaņā ar valsts atbalsta
shēmu N 643/2008 ir tikai par cūkgaļu, kas iegūta no
Īrijā nokautām cūkām, tādējādi kompensācija saskaņā ar
minēto shēmu nav paredzēta par gaļu, kas iegūta no
Ziemeļīrijā nokautām cūkām.

(8)

Ziemeļīrijas liellopu gaļas nozari arī ietekmēja lopbarības
piesārņojums Īrijā. Kā ziņo Apvienotās Karalistes iestādes,
konkrēti ir konstatēts, ka piesārņotā lopbarība piegādāta
dažām liellopu audzēšanas saimniecībām Ziemeļīrijā.
Tāpēc noteiktus liellopus joprojām nedrīkst pārvietot no
saimniecībām Ziemeļīrijā, kurās no citiem liellopiem
ņemtajos paraugos konstatēta paaugstināta dioksīnu un
polihlorbifenilu (PCB) koncentrācija. Turklāt noteikta
daudzuma liellopu gaļa, kas iegūta no dzīvniekiem, kuri
nokauti Ziemeļīrijā vēlākais līdz 2008. gada 6. decembrim, un kas tiek turēta noliktavās Apvienotajā Karalistē,
bija no ganāmpulkiem, kuros no citiem šo ganāmpulku
liellopiem ņemtajos paraugos konstatēta paaugstināta
dioksīnu un polihlorbifenilu (PCB) koncentrācija.

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās
191. pantu saistībā ar 4. pantu,

tā kā:

(1)

Stāvoklis cūkgaļas tirgū Īrijā un Ziemeļīrijā ir īpaši
kritisks, jo nesen Īrijas izcelsmes cūkgaļā konstatēja
augstu dioksīnu un polihlorbifenilu (PCB) koncentrāciju.
Kompetentās iestādes ir veikušas dažādus pasākumus, lai
risinātu šo situāciju.

(2)

Īrijas cūku un liellopu audzēšanas saimniecībām tika
piegādāta piesārņota lopbarība. Piesārņotā lopbarība
veido ļoti lielu cūku barības devas daļu, kas izraisa augstu
dioksīnu koncentrāciju cūkgaļā, kura iegūta no šo saimniecību cūkām. Ņemot vērā grūtības cūkgaļas izcelsmes
saimniecības noteikšanā un dioksīnu augsto koncentrāciju, kāda konstatēta piesārņotajā cūkgaļā, Īrijas iestādes
nolēma veikt piesardzības pasākumu un izņemt no tirgus
visu cūkgaļu un cūkgaļas produktus.

(3)

(4)

Ņemot vērā ārkārtējos apstākļus un praktiskās grūtības, ar
kurām saskaras Īrijas un Ziemeļīrijas cūkgaļas tirgus,
Komisija 2008. gada 17. decembrī pieņēma Regulu (EK)
Nr. 1278/2008, ar ko nosaka ārkārtējus atbalsta pasākumus cūkgaļas tirgum, piešķirot atbalstu par uzglabāšanu privātās noliktavās Īrijā (2), un 2008. gada
22. decembrī – Regulu (EK) Nr. 1329/2008, ar ko nosaka
ārkārtējus atbalsta pasākumus cūkgaļas tirgum, piešķirot
atbalstu par uzglabāšanu privātās noliktavās daļā Apvienotās Karalistes (3).

Turklāt 2008. gada 11. un 12. decembra Eiropadome
aicināja Komisiju atbalstīt Īrijas lauksaimniekus un

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 339, 18.12.2008., 78. lpp.
(3) OV L 345, 23.12.2008., 56. lpp.

(4) OV L 29, 31.1.2009., 41. lpp.
(5) OV C 36, 13.2.2009., 2. lpp.
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(10)

(11)
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Ziemeļīrijas saimniecībās piesārņotā barība un kontroles,
kas veiktas, lai novērstu attiecīgo liellopu nonākšanu
pārtikas apritē un mazinātu iespējamo sabiedrības veselības apdraudējumu, izraisījusi situāciju, kurā uzņēmējdarbības turpināšana ir nopietni apdraudēta. Turklāt radušās
dzīvnieku labturības problēmas, jo attiecīgie liellopi ir
ieguvuši pārlieku lielu svaru. Arī dažiem lauksaimniekiem
radušās ievērojamas finansiālas grūtības, lai iegūtu kredītu
lopbarības iegādei.

devīgākā situācijā salīdzinājumā ar Īrijas tirgu, ņemot vērā
nosacījumus dalībai iznīcināšanas shēmā saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 94/2009 un valsts atbalsta shēmā N
643/2008 paredzētos nosacījumus.

(14)

Minētais ārkārtējais tirgus atbalsta pasākums daļēji ir jāfinansē Kopienai. Kopienas kompensācijas daļa jāizsaka kā
maksimālā vidējā summa par dzīvnieku vai vienu liellopu
gaļas vai cūkgaļas tonnu attiecībā uz ierobežotu attiecīgo
produktu daudzumu, savukārt jāpieprasa, lai kompetentās
iestādes nosaka kompensācijas apmēru un tādējādi līdzdalības finansējuma apmēru, pamatojoties uz noteiktajos
ierobežojumos kompensēto dzīvnieku un produktu tirgus
vērtību.

(15)

Kompetentajām iestādēm jāizmanto visi vajadzīgie
pārbaudes un uzraudzības pasākumi, lai pareizi piemērotu šajā regulā paredzēto ārkārtējo pasākumu, un attiecīgi jāinformē Komisija.

(16)

Tā kā dzīvnieku labturības, sabiedrības veselības un tirgus
apgādes apsvērumu dēļ kompetentajām iestādēm dzīvnieku, kā arī attiecīgo produktu iznīcināšana bija jāsāk
2009. gada 14. februārī (Apvienotās Karalistes pieprasījuma datums), ir jāparedz, ka šī regula jāpiemēro no
iepriekš minētā datuma.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas
atzinumu,

Tāpēc Apvienotās Karalistes iestādes ir pieprasījušas, lai
Komisija nodrošina turpmākus ārkārtējus atbalsta pasākumus Ziemeļīrijas cūkgaļas un liellopu gaļas tirgum.

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 II daļas II nodaļas I iedaļā
paredzēti ārkārtas tirgus atbalsta pasākumi. Jo īpaši
44. pants paredz, ka Komisija var veikt ārkārtas atbalsta
pasākumus dzīvnieku slimību gadījumā, un 45. pants
paredz, ka attiecībā uz mājputnu gaļu un olu nozari
Komisija var pieņemt ārkārtas tirgus atbalsta pasākumus,
lai novērstu nopietnus tirgus traucējumus, ko tieši izraisījusi patērētāju uzticības zaudēšana saistībā ar sabiedrības veselības vai dzīvnieku veselības risku. Lai atrisinātu
praktiskās problēmas, ko radījusi pašreizējā situācija
Ziemeļīrijas cūkgaļas un liellopu gaļas tirgū, ir lietderīgi
īstenot pagaidu ārkārtēju tirgus atbalsta pasākumu, kas
līdzīgs Regulas (EK) Nr. 1234/2007 I iedaļā noteiktajiem
pasākumiem un tiem, kas ar Regulu (EK) Nr. 94/2009
pieņemti attiecībā uz Īriju.
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IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
(12)

(13)

Minētajam ārkārtējam tirgus atbalsta pasākumam jābūt
iznīcināšanas shēmai attiecībā uz noteiktiem liellopiem,
kurus nedrīkst pārvietot no saimniecībām Ziemeļīrijā,
kurās no citiem liellopiem ņemtajos paraugos konstatēta
paaugstināta dioksīnu un polihlorbifenilu (PCB) koncentrācija. Turklāt ir lietderīgi paredzēt iznīcināšanas shēmu
attiecībā uz tādiem liellopu un cūkgaļas produktiem, kuri
atrodas Apvienotās Karalistes lopkautuvēs vai par kuriem
lopkautuves ir atbildīgas un tos kontrolē, kā arī par
kuriem nav skaidrs, kādā mērā tie iegūti no liellopiem
vai cūkām, kas ir no saimniecībām, kurās izmantoja
piesārņoto lopbarību.

Tāpēc minētais ārkārtējais tirgus atbalsta pasākums paredzēts, lai risinātu pieaugošo dzīvnieku veselības un labturības apdraudējumu un vienlaikus novērstu iespējamību,
ka pārtikas apritē un barības ķēdē nonāk produkti, kas
iegūti no dzīvniekiem, kuros var būt paaugstināts piesārņojums. Turklāt ar šo pasākumu jānovērš iespējamība, ka
Ziemeļīrijas liellopu gaļas un cūkgaļas tirgus būtu neiz-

1. pants
Darbības joma
1.
Ar šo tiek ieviests ārkārtējs tirgus atbalsta pasākums daļai
Apvienotās Karalistes, paredzot iznīcināšanas shēmu attiecībā
uz:

a) liellopiem, kas kopš 2008. gada 6. decembra joprojām
atrodas Ziemeļīrijas saimniecībās, kurās no citiem liellopiem
ņemtajos paraugos konstatēta paaugstināta dioksīnu un
polihlorbifenilu (PCB) koncentrācija;

b) svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu, kas iegūta no
dzīvniekiem, kuri nokauti Ziemeļīrijā vēlākais līdz
2008. gada 6. decembrim, un kas tiek glabāta noliktavās
Ziemeļīrijā un ir no ganāmpulkiem, kuros no citiem šo
ganāmpulku liellopiem ņemtajos paraugos konstatēta paaugstināta dioksīnu un polihlorbifenilu (PCB) koncentrācija;
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c) svaigu, dzesinātu vai saldētu cūkgaļu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuru izcelsme ir Īrijā un kuri ir nokauti Ziemeļīrijā
vēlākais 2008. gada 6. decembrī. Minētā cūkgaļa tiek uzglabāta Apvienotajā Karalistē:

17.4.2009.

pārbaudes saskaņā ar 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Par
kompetento iestāžu izmaksāto kompensāciju saskaņā ar šo
regulu ir tiesības pretendēt uz Kopienas līdzdalības finansējumu
pēc tam, kad ir apstiprināta attiecīgo produktu pilnīga iznīcināšana, pamatojoties uz visām vajadzīgajām dokumentārajām un
fiziskajām pārbaudēm.

i) lopkautuvē; vai

ii) ārpus lopkautuves (lopkautuve ir atbildīga par šo cūkgaļu
un kontrolē to), ja lopkautuve ievēro kompetento iestāžu
prasības.

2. pants
Dzīvnieku un gaļas iznīcināšana
1.
Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm ir atļauts
izmaksāt kompensāciju par 1. pantā minēto dzīvnieku un
gaļas iznīcināšanu, lai šo dzīvnieku nokaušana un pilnīga šo
dzīvnieku un to blakusproduktu, kā arī gaļas iznīcināšana
notiktu saskaņā ar attiecīgajiem veterinārijas tiesību aktiem.

Dzīvu dzīvnieku iznīcināšanu veic, nogādājot tos lopkautuvēs
un pēc nokaušanas, skaitīšanas un svēršanas visus liemeņus
transportējot uz utilizācijas uzņēmumu, kur visu pārstrādā.

Ja dzīvnieki nav piemēroti pārvadāšanai, tos drīkst nokaut saimniecībā.

Gaļas iznīcināšanu veic pēc svēršanas un transportēšanas uz
utilizācijas uzņēmumu, kur visu pārstrādā.

Šīs darbības veic pastāvīgā kompetento iestāžu uzraudzībā,
izmantojot standartizētus pārbaudes punktu sarakstus, kuros
iekļautas svēršanas un skaitīšanas lapas.

2.
Kompensācija, kas kompetentajām iestādēm jāizmaksā par
1. panta a) punktā minēto dzīvnieku un minētā panta b) un
c) punktā minēto produktu iznīcināšanu, nepārsniedz attiecīgo
dzīvnieku un produktu tirgus vērtību, kāda tiem bija pirms Īrijas
iestāžu lēmuma veikt piesardzības pasākumu un izņemt no
tirgus visu cūkgaļu un cūkgaļas produktus.

Lai novērstu pārmērīgu kompensāciju, kompetento iestāžu
izmaksātajā kompensācijā ņem vērā jebkādu citu kompensāciju,
uz ko dzīvnieku piegādātājiem vai lopkautuvēm var būt tiesības.

3.
Kompetentās iestādes izmaksā kompensāciju par produktiem, kuri jāiznīcina saskaņā ar šo regulu, pēc tam, kad utilizācijas uzņēmumi ir saņēmuši šos produktus un ir veiktas

Komisijas Regulas (EK) Nr. 883/2006 (1) 5. panta 1. punkta
trešās daļas a) apakšpunktu piemēro mutatis mutandis.

Tikai par tiem deklarētajiem izdevumiem, kas attiecas uz laikposmu vēlākais līdz 2009. gada jūlijam, ir tiesības pretendēt uz
Kopienas līdzfinansējumu.

3. pants
Finansējums
1.
Par katru pilnībā iznīcinātu dzīvnieku vai gaļas produktu
Kopiena nodrošina daļēju finansējumu, kas atbilst 50 % no izdevumiem, kuri radušies saskaņā ar 2. panta 1. punktu. Šis daļējais
finansējums nepārsniedz maksimālo vidējo summu, proti:

a) EUR 468,62 par dzīvnieku par ne vairāk kā 5 196 liellopiem;

b) EUR 3 150,00 par tonnu liellopu gaļas par ne vairāk kā 40
tonnām liellopu gaļas;

c) EUR 1 133,50 par tonnu cūkgaļas par ne vairāk kā 1 034
tonnām cūkgaļas.

2.
Kompetentās iestādes nosaka daļējā finansējuma apmēru
par kompensēto dzīvnieku un gaļas produktu, pamatojoties uz
2. panta 2. punktā minēto tirgus vērtību un ņemot vērā šā
panta 1. punktā noteiktās maksimālās vidējās summas.

3.
Ne vēlāk kā 2009. gada 31. augustā Apvienotā Karaliste
sniedz Komisijai informāciju par kopējiem kompensācijas izdevumiem, norādot liellopu skaitu un kategorijas, kā arī tās liellopu gaļas un cūkgaļas apjomu un veidus, kas iznīcināta saskaņā
ar šo regulu.
(1) OV L 171, 23.6.2006., 1. lpp.

17.4.2009.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4.
Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar 2. panta 3. punktu izmaksātās summas saņēmējs ir saņēmis papildu kompensāciju
saskaņā ar apdrošināšanas polisi vai trešās puses izmaksātu
kompensāciju, Apvienotā Karaliste atgūst šo summu un 50 %
no tās ieskaita Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā kā
attiecīgo izdevumu samazinājumu. Ja saskaņā ar 2. panta
3. punktu izmaksātā summa ir lielāka par saņemto kompensāciju, Apvienotā Karaliste atgūst summu, kas atbilst minētajai
kompensācijai.

iii) ja kaušana notiek saimniecībā, kā minēts 2. panta
1. punkta trešajā daļā, saimniecībā nokauto dzīvnieku
skaitu, liemeņu skaitu, kuri tiek vesti noplombētā transporta līdzeklī un saņemti utilizācijas uzņēmumā, dzīvnieku pārvietošanas atļauju un plombu numurus;

iv) attiecībā uz katru liellopu gaļas un cūkgaļas produktu tā
dzīvnieka nokaušanas datumu, no kura šis produkts
iegūts, un šā produkta svara protokolu; un attiecībā uz
svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu un cūkgaļu, kas
tiek uzglabāta ārpus lopkautuvēm, glabāšanas vietu un
veiktos pasākumus, lai nodrošinātu attiecīgā produkta
drošību glabāšanas un izņemšanas laikā;

4. pants
Pārbaudes un saziņa
1.
Apvienotā Karaliste veic visus nepieciešamos pasākumus,
lai nodrošinātu pareizu šīs regulas piemērošanu, it sevišķi:

v) to liellopu gaļas un cūkgaļas produktu daudzumu un
klasifikāciju, kuri ar noplombētu transporta līdzekli tiek
vesti no savākšanas punkta un saņemti utilizācijas uzņēmumā, dzīvnieku pārvietošanas atļauju un plombu
numurus;

a) nodrošina, ka neviens no saskaņā ar 2. pantu kompensētajiem produktiem neiekļūst pārtikas vai barības ķēdē, paredzot
atbilstīgu uzraudzību uz vietas, izmantojot denaturējošas
vielas, kā arī noplombējot transportētās kravas;

b) vismaz vienu reizi kalendārajā mēnesī veic administratīvas un
grāmatvedības pārbaudes katrā iesaistītajā utilizācijas uzņēmumā, lai nodrošinātu, ka ir pārstrādāti visi liemeņi, liellopu
un cūkgaļas produkti, kas atvesti kopš shēmas īstenošanas
sākuma vai kopš tika veikta pēdējā šāda pārbaude;

c) attiecībā uz svaigu, dzesinātu vai saldētu liellopu gaļu un
cūkgaļu, kas tiek glabāta ārpus lopkautuvēm, kā minēts
1. panta c) punkta ii) apakšpunktā, veic krājumu pārbaudi
uz vietas, lai konstatētu, kāds liellopu un cūkgaļas daudzums
ir iegūts no dzīvniekiem, kuri nokauti ne vēlāk kā
2008. gada 6. decembrī, nodrošinot, ka šāda liellopu gaļa
un cūkgaļa ir droša, viegli identificējama un fiziski nošķirta
no citiem krājumiem, kā arī to, ka izņemšanas darbībām
piemēro nepieciešamās identifikācijas un svēršanas
pārbaudes;

d) nodrošina pārbaudes uz vietas un sīki izstrādātus ziņojumus
par šīm pārbaudēm, jo īpaši norādot:

i) no saimniecības aizvesto dzīvnieku vecumu, klasifikāciju
un kopējo skaitu, kā arī datumu un laiku, kad tie aizvesti
no saimniecības un ievesti lopkautuvē;

ii) liemeņu skaitu, kuri tiek vesti noplombētā transporta
līdzeklī un saņemti utilizācijas uzņēmumā, dzīvnieku
pārvietošanas atļauju un plombu numurus;
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vi) elementus, reģistrācijas žurnālus un dokumentus, kas
pārbaudīti saskaņā ar iepriekš minētajā b) apakšpunktā
noteikto pārbaudes procedūru, kā arī vismaz dienas
kopsavilkumu par liemeņu, liellopu gaļas un cūkgaļas
daudzumu, kas nonāk utilizācijas uzņēmumā, attiecīgos
pārstrādes datumus un pārstrādātos daudzumus.

2.

Apvienotā Karaliste Komisijai nosūta:

a) iespējami drīz pēc šīs regulas stāšanās spēkā aprakstu par tās
īstenotajiem pārbaudes un ziņojumu sniegšanas pasākumiem
attiecībā uz visām veiktajām darbībām;

b) ne vēlāk kā 2009. gada 30. aprīlī sīki izstrādātu ziņojumu
par saskaņā ar 1. punktu veiktajām pārbaudēm.

5. pants
Intervences pasākums
Saskaņā ar šo regulu veiktos pasākumus uzskata par intervences
pasākumiem, lai regulētu lauksaimniecības tirgus Padomes
Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (1) 3. panta 1. punkta
b) apakšpunkta nozīmē.
(1) OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.
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6. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2009. gada 14. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 16. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

17.4.2009.

17.4.2009.
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DIREKTĪVAS
KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/36/EK
(2009. gada 16. aprīlis),
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III
pielikumu tehnikas attīstībai
(Dokuments attiecas uz EEZ)

numu par 17 matu krāsu sastāvdaļām. Tādēļ ir iespējams
pieņemt galīgu regulējumu minētajām matu krāsu sastāvdaļām, pamatojoties uz šādiem novērtējumiem.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā
uz kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

apspriedusies ar Patēriņa preču zinātnisko komiteju,

Pēc zinātniskā pētījuma “Noturīgo matu krāsu lietošana
un urīnpūšļa vēža risks” publicēšanas 2001. gadā Zinātniskā komiteja galapatērētājiem paredzēto kosmētikas
līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos, tagad Patēriņa
preču zinātniskā komiteja (turpmāk – SCCP) (2), secināja,
ka pastāv riska iespējamība. Tā Komisijai ieteica veikt
turpmākus matu krāsu sastāvdaļu lietošanas kontroles
pasākumus.

(2)

SCCP ieteica vispārēju matu krāsu sastāvdaļu drošuma
novērtēšanas stratēģiju, iekļaujot prasības, lai pārbaudītu
matu krāsošanas līdzekļos izmantotās vielas attiecībā uz
to potenciālo genotoksicitāti/mutagenitāti.

(3)

Saskaņā ar SCCP atzinumiem Komisija kopā ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām vienojās par vispārēju
stratēģiju, lai reglamentētu matu krāsās izmantotās
sastāvdaļas, saskaņā ar kuru ražotāji iesniedz SCCP novērtēšanai dokumentus ar zinātnisku informāciju par matu
krāsu sastāvdaļām.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

tā kā:

(1)

(5)

1. pants
Direktīvas 76/768/EEK III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants
1.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2009. gada 15. novembrim
pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt
dara zināmu Komisijai minēto noteikumu tekstu.

Tās piemēro šīs direktīvas pielikumā izklāstītos noteikumus no
2010. gada 15. maija.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarāma šāda atsauce.

Patlaban SCCP vērtē sastāvdaļas, par kurām iesniegti
atjauninātie drošuma dati. SCCP jau sniedza galīgo atzi-

(1) OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.
(2) Komitejas nosaukums mainīts ar Komisijas Lēmumu 2004/210/EK
(OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.).

2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu
galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
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3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 16. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN

17.4.2009.

17.4.2009.
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PIELIKUMS
Direktīvu 76/768/EEK groza šādi.

1. Direktīvas III pielikuma 1. daļā iekļauj šādus atsauces numurus 189 līdz 205:

Ierobežojumi
Atsauces
numurs

Viela

a

b

c

“189

Trinātrija 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol3-karboksilāts un alumīnija
laka (15)

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

Maksimālā pieļauPiemērošanas un/vai lietošanas jamā koncentrācija
joma
gatavā kosmētikas
līdzeklī
d

Acid Yellow 23
CAS 1934-21-0
Einecs 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake
CAS 12225-21-7
Einecs 235-428-9
CI 19140

190

N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amino)fenil)(2-sulfofenil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn1-ilidēn)-3-sulfo-benzolmetānamīnijs, iekšējais sāls, dinātrija
sāls, amonija sāls un alumīnija
sāls (15)
Acid Blue 9
CAS 3844-45-9
Einecs 223-339-8
Acid Blue 9 Ammonium salt
CAS 2650-18-2
Einecs 220-168-0
Acid Blue 9 Aluminum lake
CAS 68921-42-6
Einecs 272-939-6
ci 42090

Citi ierobežojumi un prasības

Kosmētikas līdzekļa etiķetē
norādāmie lietošanas noteikumi un brīdinājumi

e

f
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a

b

c

d

191

Dinātrija 6-hidroksi-5-[(2metoksi-4-sulfonāt-m-tolil)azo]naftalīn-2-sulfonāts (15)

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,4 %

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

17.4.2009.

e

f

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos
lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst
būt augstāka par 1,5 %.

a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz
etiķetes.

Curry Red
CAS 25956-17-6
Einecs 247-368-0
CI 16035

192

Trinātrija 1-(1-naftilazo)-2hidroksinaftalīn-4',6,8-trisulfonāts un alumīnija laka (15)
Acid Red 18
CAS 2611-82-7
Einecs 220-036-2
Acid Red 18 Aluminum lake
CAS 12227-64-4
einecs 235-438-3
CI 16255

193

Hidrogēn-3,6-bis(dietilamino)9-(2,4-disulfonātfenil)ksantīlija
nātrija sāls (15)

a) Matu krāsu sastāvdaļa
oksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

Acid Red 52
CAS 3520-42-1
Einecs 222-529-8

b) Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

b) 0,6 %

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,5 %

CI 45100

194

Dinātrija 5-amino-4-hidroksi-3(fenilazo)naftalīn-2,7-disulfonāts (15)
Acid Red 33
CAS 3567-66-6
Einecs 222-656-9
CI 17200

17.4.2009.
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a

b

c

195

Nātrija 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10dioksoantracēn-2-sulfonāts (15)

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

d

0,5 %
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e

f

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām
— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

Acid Blue 62
CAS 4368-56-3

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Einecs 224-460-9
CI 62045

196

1-[(2'-metoksietil)amino]-2nitro-4-[di-(2'-hidroksietil)amino]benzols (15)

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

2,0 %

— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

HC Blue No 11
CAS 23920-15-2

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Einecs 459-980-7

197

1,5-di-(ß-hidroksietilamino)-2nitro-4-hlorbenzols (15)
HC Yellow No 10

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,1 %

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Einecs 416-940-3

3-metilamino-4-nitrofenoksietanols (15)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

0,15 %

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Einecs 261-940-7

2,2'-[[4-[(2-hidroksietil)amino]3-nitrofenil]imino]bisetanols (15)
HC Blue No 2
CAS 33229-34-4
Einecs 251-410-3

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām
— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

CAS 59820-63-2

199

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām
— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

CAS 109023-83-8

198

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

2,8 %

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām
— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Var izraisīt alerģisku
reakciju.
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b

1-propanol-3-[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino] (15)

c

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

d

2,0 %

CAS 104226-19-9

2-hlor-6-etilamino-4-nitrofenols

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

3,0 %

a) Matu krāsu sastāvdaļa
oksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

1,3-bis-(2,4-diaminofenoksi)propāns
CAS 81892-72-0
Einecs 279-845-4

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām

Var izraisīt alerģisku
reakciju.

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Einecs 411-440-1

4,4'-[1,3-propāndiilbis(oksi)]bisbenzol-1,3-diamīns un
tetrahidrohlorīda sāls (15)

Var izraisīt alerģisku
reakciju.

— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

CAS 131657-78-8

202

— Nelietot ar nitrozējošām
sistēmām

f

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā

Einecs 410-910-3

2-hlor-6-(etilamino)-4-nitrofenols (15)

e

— Maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg

HC Violet No 2

201

17.4.2009.

b) Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

1,3-bis-(2,4-diaminofenoksi)propāns HCl

b) 1,2 % kā
brīvā bāze
(1,8 % kā
tetrahidrohlorīda sāļi)

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos
lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst
būt augstāka par 1,2 %,
kas aprēķināta kā brīvā
bāze (1,8 % kā tetrahidrohlorīda sāļi).

a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz
etiķetes.

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos
lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst
būt augstāka par 0,68 %,
kas aprēķināta kā brīvā
bāze (1,0 % kā dihidrohlorīds).

a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz
etiķetes.

Saistībā ar a) un b):
var izraisīt alerģisku
reakciju

CAS 74918-21-1
Einecs 278-022-7

203

6-metoksi- N2-metil-2,3-piridīndiamīna hidrohlorīds un tā
dihidrohlorīda sāls (15)

a) Matu krāsu sastāvdaļa
oksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

6-metoksi-2-metilamino-3aminopiridīns HCl
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)

Saistībā ar a) un b):

Einecs 280-622-9 (2HCl)

— nelietot ar nitrozējošām
sistēmām,
— maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg,
b) Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

b) 0,68 % kā
brīvā bāze
(1,0 % kā
dihidrohlorīds)

— uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā.

Saistībā ar a) un b):
var izraisīt alerģisku
reakciju.

17.4.2009.

a

204

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b

2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diols
un tā hidrobromīds (15)
Dihidroksiindolīns

c

Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

d

L 98/37

e

2,0 %

f

Var izraisīt alerģisku
reakciju.

CAS 29539-03-5
Dihidroksiindolīns HBr
CAS 138937-28-7
Einecs 421-170-6
205

4-hidroksipropilamino-3-nitrofenols (15)
4-Hydroxypropylamino-3nitrophenol (INCI)
CAS 92952-81-3

a) Matu krāsu sastāvdaļa
oksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos
b) Matu krāsu sastāvdaļa
neoksidējošos matu
krāsošanas līdzekļos

b) 2,6 %

Einecs 406-305-9

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos matos
lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst
būt augstāka par 2,6 %,
kas aprēķināta kā brīvā
bāze.
Saistībā ar a) un b):
— nelietot ar nitrozējošām
sistēmām,
— maksimālais nitrozoamīnu saturs: 50 μg/kg,
— uzglabāt nitrītus nesaturošā iesaiņojumā.

(15) Šīs matu krāsu sastāvdaļas brīvo bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja vien to neaizliedz II pielikums.”

2. Direktīvas III pielikuma 2. daļas 55. ieraksta “c” un “d” slejā svītro b sadaļu.
3. Direktīvas III pielikuma 2. daļā svītro atsauces numuru: 7, 9, 14, 24, 28, 47 un 58.

a) Sajaukšanas proporcijas jānorāda uz
etiķetes.
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17.4.2009.

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

LĒMUMI

EIROPAS PARLAMENTS UN PADOME
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
(2009. gada 11. marts)
par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 26. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā
starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
(2009/326/EK)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006.
gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un
pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 26. punktu,
ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr.
2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes
fondu (2), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

(4)

Rumānija ir iesniegusi pieteikumu Fonda izmantošanai
sakarā ar katastrofu, ko izraisīja plūdi. Komisija uzskata,
ka pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 2.
panta nosacījumiem, un tālab ierosina atļaut attiecīgās
apropriācijas,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants
Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžetā
izmanto Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, lai piešķirtu
EUR 11 785 377 saistību un maksājumu apropriācijās.

tā kā:
(1)

2. pants
Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk – “Fonds”), lai apliecinātu solidaritāti ar katastrofu skarto reģionu iedzīvotājiem.

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2009. gada 11. martā
(2)

(3)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu finansiālo palīdzību no Fonda var piešķirt, nepārsniedzot 1
miljarda EUR maksimālo apjomu gadā.
Regulā (EK) Nr. 2012/2002 ir noteikta kārtība, kādā var
piešķirt palīdzību no Fonda.

(1) OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.
(2) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.

Eiropas Parlamenta vārdā —
priekšsēdētājs

Padomes vārdā —
priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

A. VONDRA

17.4.2009.
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KOMISIJA
KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 16. aprīlis),
ar ko izbeidz antidempinga procedūru, kas attiecas uz Ķīnas Tautas Republikas, Korejas Republikas
un Taivānas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksti velmētu ražojumu importu
(2009/327/EK)
1.2. Iesaistītās personas un pārbaudes apmeklējumi

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,
(3)

Komisija par procedūras uzsākšanu oficiāli informēja
sūdzības iesniedzēju, visus zināmos iesaistītos Kopienas
ražotājus, importētājus/tirgotājus un lietotājus, kā arī to
apvienības un attiecīgo valstu ražotājus eksportētājus un
iestādes. Ieinteresētajām personām bija dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstveidā darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu. Tika uzklausītas visas ieinteresētās personas, kas to
pieprasīja, norādot konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu
jāuzklausa.

(4)

Lai ĶTR ražotāji eksportētāji saskaņā ar pašu vēlēšanos
varētu iesniegt pieprasījumu piemērot tirgus ekonomikas
režīmu (“TER”) vai atsevišķu režīmu (“AR”), Komisija ĶTR
zināmajiem iesaistītajiem ražotājiem eksportētājiem un
iestādēm nosūtīja pieprasījuma veidlapas. Četras ĶTR
uzņēmumu grupas pieprasīja TER atbilstīgi pamatregulas
2. panta 7. punkta b) apakšpunktam vai AR gadījumā, ja
izmeklēšanā tiktu konstatēts, ka uzņēmums neatbilst TER
nosacījumiem.

(5)

Ņemot vērā acīmredzami lielo attiecīgā ražojuma ĶTR,
Korejas Republikas un Taivānas ražotāju eksportētāju
skaitu, kā arī importētāju Kopienā un Kopienas ražotāju
skaitu, paziņojumā par procedūras sākšanu attiecībā uz
šīm pusēm bija paredzēta izlases veida pārbaude saskaņā
ar pamatregulas 17. pantu.

(6)

Tomēr ĶTR un Korejas Republikas gadījumā uzskatīja, ka
visu sadarbojošos uzņēmumu vai uzņēmumu grupu
izmeklēšanu būtu iespējams veikt noteiktajā termiņā un
tā nebūtu pārmērīgi apgrūtinoša, tāpēc nolēma, ka izlases
veida pārbaude nebūs vajadzīga. Attiecībā uz Taivānu
izveidoja izlasi ar četriem uzņēmumiem vai uzņēmumu
grupām no desmit uzņēmumiem vai uzņēmumu grupām
(vienā grupā bija divi uzņēmumi), kuras bija atbildējušas
uz atlases jautājumiem. Tomēr viena no tām vēlāk
atsauca sadarbību, tāpēc galīgajā izlasē bija trīs uzņēmumi
vai
uzņēmumu
grupas.
Visbeidzot,

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) (“pamatregula”),
un jo īpaši tās 9. pantu,

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

1. KĀRTĪBA
1.1. Procedūras sākšana
(1)

Saskaņā ar pamatregulas 5. pantu, publicējot paziņojumu
(“paziņojums par procedūras sākšanu”) Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī (2), Komisija 2008. gada 1. februārī
paziņoja par antidempinga procedūras sākšanu attiecībā
uz Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”), Korejas Republikas
un Taivānas (“attiecīgās valstis”) izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksti velmētu ražojumu (“SSCR”) importu
Kopienā.

(2)

Procedūru sāka pēc tam, kad 2007. gada 21. decembrī
Eurofer (“sūdzības iesniedzējs”) iesniedza sūdzību ražotāju
vairākuma vārdā, kas šajā gadījumā pārstāv vairāk nekā
25 % no SSCR ražošanas Kopienā. Sūdzībā bija iekļauti
prima facie pierādījumi par attiecīgo valstu izcelsmes SSCR
dempingu un būtisko kaitējumu, ko tas izraisījis, un šos
pierādījumus atzina par pietiekamiem, lai pamatotu
procedūras sākšanu.

(1) OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.
(2) OV C 29, 1.2.2008., 13. lpp.
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viens Taivānas uzņēmums, kas
pieprasīja individuālu pārbaudi
17. panta 3. punktam. Tomēr
uzņēmums nesadarbojās, jo tas
informāciju.

(7)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

nebija iekļauts izlasē,
atbilstīgi pamatregulas
uzskatīja, ka minētais
neiesniedza pietiekamu

Attiecībā uz SSCR importētājiem Komisija visiem zināmajiem importētājiem lūdza sniegt informāciju par attiecīgā ražojuma importu un tirdzniecību. Daudzi importētāji piedāvāja sadarboties. Izlasei izraudzīja piecus
importa apjoma ziņā lielākos importētājus. Šie importētāji veido aptuveni 16 % Kopienas importa no attiecīgajām valstīm. Saskaņā ar pamatregulas 17. panta 2.
punktu notika apspriedes ar attiecīgajām pusēm, un
tām nebija iebildumu. Tomēr trīs no izraudzītajiem
importētājiem neiesniedza atbildes uz anketas jautājumiem un nolēma izmeklēšanā turpmāk nesadarboties.
Divi atlikušie importētāji izmeklēšanas periodā veidoja
no 2 līdz 4 % Kopienas kopējā importa no attiecīgajām
valstīm. Iekļaujot dažus no importētājiem, kuri piedāvāja
sadarboties, izlases reprezentativitāte tiktu ietekmēta tikai
nedaudz, tāpēc nolēma neaizvietot trīs importētājus, kuri
pārtrauca sadarbību ar izmeklēšanu.

17.4.2009.

sījumus attiecībā uz ĶTR un lai par attiecīgajām valstīm
noteiktu dempingu, izrietošo kaitējumu un Kopienas intereses. Pārbaudes apmeklējumus veica šādos uzņēmumos:
a) Kopienas ražotāji:
— ArcelorMittal, Genk, Belgium,
— ArcelorMittal, Paris, France,
— ThyssenKrupp Nirosta, Krefeld, Germany,
— ThyssenKrupp Terni, Terni, Italy;
b) Taivānas ražotāji eksportētāji:
— Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei,
— Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd, Yung Kang
City,

(8)

Attiecībā uz Kopienas ražotājiem saskaņā ar pamatregulas
17. pantu izveidoja izlasi, pamatojoties uz lielāko reprezentatīvo SSCR ražošanas un EK tirdzniecības apjomu
Kopienā, ko pieejamā laikā varēja pamatoti pārbaudīt.
Pamatojoties uz informāciju, ko saņēma no Kopienas
ražotājiem, Komisija izraudzīja četrus uzņēmumus
(divas saistītu uzņēmumu grupas), kuriem bija vislielākais
ražošanas un tirdzniecības apjoms Kopienā. Kopienas
ražošanas ziņā izlasē iekļautie uzņēmumi veidoja 62 %
no lēstā SSCR kopējā ražošanas apjoma Kopienā un
99 % no to ražotāju tirdzniecības apjoma Kopienā, kuri
piedāvāja sadarbību. Saskaņā ar pamatregulas 17. panta
2. punktu notika apspriedes ar attiecīgajām pusēm, un
tām nebija iebildumu. Turklāt pārējos Kopienas ražotājus
lūdza iesniegt atsevišķus vispārējus datus kaitējuma
analīzes veikšanai.

— Yeun Chyang Industrial Co., Ltd, Shijou Shiang,
Chang-Hwa,
— YUSCO Group (Yieh United Steel Corporation un
saistītie uzņēmumi), Kaohsiung;
c) Korejas Republikas ražotāji eksportētāji:
— Daiyang Metal Co., Ltd; Seoul,
— BNG Steel Co., Ltd grupa un Hyundai Steel Company;
Changwon un Seoul,
— POSCO un Daimyung TMS CO., Ltd grupa; Seoul;

(9)

(10)

Komisija nosūtīja aptaujas anketas izlasē iekļautajiem
ražotājiem eksportētājiem, Kopienas ražotājiem un
importētājiem, kā arī visiem zināmiem lietotājiem un to
apvienībām. Pilnīgas atbildes uz aptaujas jautājumiem
saņēma no četriem Kopienas ražotājiem, 25 uzņēmumiem četrās ĶTR uzņēmumu grupās, astoņiem uzņēmumiem trijās uzņēmumu grupās Korejas Republikā, trim
izlasē iekļautajiem Taivānas ražotājiem eksportētājiem,
viena Taivānas uzņēmuma, kurš pieprasīja individuālu
pārbaudi, diviem importētājiem un pieciem lietotājiem
Kopienā. Turklāt atlikušie seši Kopienas ražotāji sniedza
prasītos vispārīgos datus.

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, kuru
tā uzskatīja par vajadzīgu, lai pārbaudītu TER/AR piepra-

d) ĶTR ražotāji eksportētāji:
— Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou,
— Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd; Ningbo,
— POSCO China Group (astoņu uzņēmumu grupa);
Zhangjiagang, Qingdao un Hong Kong SAR,
— STSS Group (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd
un 14 saistītie uzņēmumi); Taiyuan, Tianjin, Wuxi,
Foshan, Hong Kong SAR un Willich, Germany;

17.4.2009.
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e) nesaistītie importētāji Kopienā:

(14)

— Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Germany,
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SSCR plaši izmanto rūpnieciskie patērētāji, un to izmanto
daudzos galaproduktos. Piemēram:

— automobiļu ražošanā: izplūdes sistēmās, apdarē,
drošības un struktūras sastāvdaļās,

— Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Italy;
— ķīmisku vielu, petroķīmijas produktu, papīra ražošanas un pārtikas pārstrādes iekārtās un farmācijas
nozarē,

f) lietotāji Kopienā:

(11)

— BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, München,
Germany,

— mājsaimniecības ierīcēm, virtuves piederumiem, traukiem un galda piederumiem,

— Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Germany,

— medicīnas iekārtu ražošanā,

— Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Italy.

— sabiedrisko vietu apgaismošanā un āra mēbeļu aprīkojumā,

Ņemot vērā vajadzību noteikt normālo vērtību ražotājiem
eksportētājiem ĶTR, kuriem TER varētu netikt piešķirts,
izraudzītajā pagaidu analogajā valstī (ASV) veica pārbaudi
šādu ražotāju telpās:

— šķidrumu pārvadāšanai paredzētu cauruļu ražošanā,
apdarē, struktūriekārtās, siltummaiņos,

— kuģubūvē,
— AK Steel; West Chester, OH, Coshocton, OH and Butler,
PA,
— atsāļošanas iekārtās,
— Theis Precision Metal; Bristol, CT.

— vilciena vagonu, autocisternu, saldēšanas konteineru
ražošanā,

1.3. Izmeklēšanas periods
(12)

Dempinga un kaitējuma izmeklēšana attiecās uz laiku no
2007. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim
(“izmeklēšanas periods” jeb “IP”). Kaitējuma noteikšanai
būtisko tendenču pārbaude attiecās uz laikposmu no
2004. gada 1. janvāra līdz izmeklēšanas perioda beigām
(“attiecīgais periods”).

1.4. Attiecīgais ražojums
(13)

Ražojums, kuru, domājams, pārdod par dempinga cenām,
ir plakani nerūsējošā tērauda auksti velmēti ražojumi, pēc
aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk
neapstrādāti, ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā, Korejas
Republikā un Taivānā (“attiecīgais ražojums”), ko parasti
deklarē ar KN kodiem 7219 31 00, 7219 32 10,
7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10,
7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21,
7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 un
7220 20 89.

— apdarē un struktūriekārtās celtniecības nozarē.

1.5. Starpposma ziņojums un turpmākā procedūra
(15)

Komisija 2008. gada 4. novembrī ļāva ieinteresētajām
personām iepazīties ar starpposma ziņojumu, kurā izklāstīti šajā procedūrā gūtie pagaidu konstatējumi, proti, tas,
ka pagaidu kārtā izmeklēšana konstatēja dempingu, bet
ziņojumā nesecināja, ka pastāv būtiska saikne starp
importu par dempinga cenām un jebkuru Kopienas
nozarei nodarītu kaitējumu, un uzsvērts, ka jāturpina
izmeklēt situāciju un iespējama kaitējuma risku. Pamatojoties uz pagaidu konstatējumiem, uzskatīja par lietderīgu
turpināt izmeklēšanu, nevis veikt pagaidu pasākumus.
Visām pusēm bija iespēja iesniegt attiecīgus pierādījumus
un komentārus par pagaidu konstatējumiem. Puses, kuras
to pieprasīja, tika uzklausītas. Komisija turpināja ievākt
un pārbaudīt visu informāciju, ko uzskatīja par vajadzīgu
galīgajiem secinājumiem.
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2. SŪDZĪBAS ATSAUKŠANA UN PROCEDŪRAS

(21)

Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 1. punktu procedūru
var izbeigt, ja ir atsaukta sūdzība, izņemot gadījumus,
kad šāda izbeigšana nav Kopienas interesēs.

(22)

Komisija uzskatīja, ka pašreizējā procedūra jāizbeidz, jo
izmeklēšanā neatklāja apsvērumus, kas norādītu, ka šī
procedūras izbeigšana būtu pretrunā Kopienas interesēm.
Ieinteresētajām personām sniedza attiecīgu informāciju
un iespēju izteikt komentārus. Tomēr netika saņemtas
piezīmes, kas varētu ietekmēt šo lēmumu.

(23)

Tāpēc Komisija secina, ka antidempinga procedūra, kas
attiecas uz Ķīnas Tautas Republikas, Korejas Republikas
un Taivānas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksti
velmētu ražojumu importu Kopienā, ir jāizbeidz, nepiemērojot antidempinga pasākumus,

IZBEIGŠANA
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Sūdzības iesniedzējs ar 2009. gada 4. marta vēstuli Komisijai oficiāli atsauca sūdzību. Sūdzības iesniedzējs norādīja, ka sūdzības atsaukuma iemesls ir fakts, ka pašreizējā
Kopienas nozares tirgus situācija būtiski atšķiras no tirgus
situācijas sūdzības iesniegšanas laikā, jo reālais un šķietamais pieprasījums ES nesen sabrucis un tādēļ samazinājies arī imports. Ņemot vērā minētās tirgus svārstības,
sūdzības iesniedzējs nevēlas turpināt savu lietu, jo tās
pamatā bija vēsturisko datu analīze, kuri vairs pilnībā
neatbilst pašreizējiem tirgus apstākļiem. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka šajos apstākļos jebkura negodīga un
kaitējoša tirdzniecības darbība būtu labāk novēršama,
sākot jaunu lietu, ja nākotnē tam būtu pamats, un tādējādi tiktu risināti visi minētie jautājumi.
Sūdzības iesniedzējs uzskatīja arī, ka pašreizējos apstākļos
varētu tikt apdraudēta Kopienas nozares dzīvotspēja, ja
importa apjomi atkal palielinātos.
Jānorāda, ka patlaban attiecīgo ražojumu EK un attiecīgajās valstīs ietekmē nepieredzēti dziļas ekonomisko
apstākļu pārmaiņas. Šādos apstākļos ir grūti izteikt pamatotus pieņēmumus par tirgus attīstību īsā un vidējā
termiņā, tomēr arī šķiet, ka ekonomiskā situācija ir nepastāvīga un nevar izslēgt kaitējošu dempingu. Ņemot vērā
to, ka vismaz vienā izmeklēšanas perioda posmā konstatēja ievērojamu attiecīgā ražojuma importa pieaugumu
salīdzinoši īsā laikā, un ņemot vērā noteikto cenu samazināšanos, uzskata par lietderīgu uzraudzīt attiecīgā ražojuma importu ES. Šādas uzraudzības procesā iegūta informācija vajadzības gadījumā ļautu Komisijai ātri reaģēt.
Piemēram, to varētu izmantot jaunas procedūras uzsākšanai, ja ir izpildītas pamatregulas 5. panta prasības,
proti, ir pietiekami prima facie pierādījumi par kaitējošu
dempingu.
Komisija arī norāda, ka gadījumā, ja sāk jaunu procedūru
par attiecīgo ražojumu un apstākļi to pamato, būtu lietderīgi veikt paātrinātu izmeklēšanu. Pamatregulas 7.
panta 1. punktā tiešām paredzēta šāda iespēja, jo tajā
atļauta pagaidu pasākumu piemērošana visai drīz pēc
uzsākšanas.
Uzraudzības periodam nevajadzētu pārsniegt 24
mēnešus, kopš publiskots, ka tiek izbeigta pašreizējā
procedūra.

17.4.2009.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
Ar šo izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz plakaniem
nerūsējošā tērauda auksti velmētiem ražojumiem, pēc aukstās
velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādātiem,
ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā, Korejas Republikā un
Taivānā, ko parasti deklarē ar KN kodiem 7219 31 00,
7219 32 10,
7219 32 90,
7219 33 10,
7219 33 90,
7219 34 10,
7219 34 90,
7219 35 10,
7219 35 90,
7220 20 21,
7220 20 29,
7220 20 41,
7220 20 49,
7220 20 81 un 7220 20 89.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Catherine ASHTON

Abonementa cenas 2009. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 000 gadā (*)

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 100 mēnesī (*)

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, papīra formātā + CD-ROM,
ikgadējs

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 200 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 700 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 70 mēnesī

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 400 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 40 mēnesī

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, ikmēneša (apkopojošs)

22 oficiālajās ES valodās

EUR 500 gadā

ES Oficiālā Vēstneša pielikums (S sērija) – Publiskā iepirkuma
līgumu konkursi, CD-ROM, 2 izdevumi nedēļā

daudzvalodu: 23 oficiālajās
ES valodās

EUR 360 gadā
(= EUR 30 mēnesī)

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija – Konkursi

valodā(-ās) saskaņā ar
konkursu(-iem)

EUR 50 gadā

(*) Atsevišķi drukātie eksemplāri:

1 līdz 32 lappuses:
33 līdz 64 lappuses:
vairāk nekā 64 lappuses:

EUR 6
EUR 12
cena pēc pieprasījuma

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša, kas iznāk oficiālajās Eiropas Savienības valodās, abonements ir pieejams
22 valodās. Tajā ir L sērija (“Tiesību akti”) un C sērija (“Paziņojumi un informācija”).
Katrai valodas versijai nepieciešams atsevišķs abonements.
Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005, kas publicēta 2005. gada 18. jūnija Oficiālajā Vēstnesī L 156,
Eiropas Savienības iestādes uz zināmu laiku nesaista pienākums visus tiesību aktus sagatavot īru valodā un tos
publicēt šajā valodā. Tādēļ Oficiālā Vēstneša izdevumus īru valodā var iegādāties atsevišķi.
Oficiālā Vēstneša pielikumu (S sērija – “Publiskā iepirkuma līgumu konkursi”) var abonēt 23 oficiālo valodu versijās
vienā daudzvalodu CD-ROM formātā.
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša abonentiem ir tiesības saņemt dažādus Oficiālā Vēstneša pielikumus bez
papildu samaksas. Abonentus informē par pielikumiem ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī iekļautiem
paziņojumiem lasītājiem.

Pārdošana un abonementi

Publikāciju biroja maksas izdevumi ir pieejami pie mūsu komerciālajiem izplatītājiem. To saraksts ir pieejams šādā
tīmekļa vietnē:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) piedāvā tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Šajā vietnē iespējams iepazīties ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi, un tajā ir iekļauti
arī līgumi, tiesību akti, tiesu prakse un sagatavošanā esošie tiesību akti.
Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienību, skatīt: http://europa.eu
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