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

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 572/2009
(2009. gada 1. jūlijs),
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 daudz
pusējo 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 orga
nizāciju 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 pieli
kumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2009. gada 2. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 1. jūlijā
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

MA
MK
TR
ZZ

46,5
23,3
47,0
38,9

0707 00 05

MK
TR
ZZ

27,4
99,3
63,4

0709 90 70

TR
ZZ

94,6
94,6

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

55,6
64,2
60,8
60,2

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

77,2
78,1
95,6
97,8
108,6
93,2
55,1
86,4
86,5

0809 10 00

TR
US
XS
ZZ

215,7
172,2
120,6
169,5

0809 20 95

SY
TR
ZZ

197,7
330,2
264,0

0809 30

TR
US
ZZ

90,5
175,8
133,2

0809 40 05

IL
US
ZZ

169,6
196,2
182,9

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 573/2009
(2009. gada 29. jūnijs),
ar kuru sāk pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr.
1338/2006, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes
zamšādas importu, atsauc maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un nosaka šā
ražojuma importa reģistrēšanu
kumi, t. i., laikposmā no 2004. gada 1. aprīļa līdz 2005.
gada 31. martam (“sākotnējais izmeklēšanas periods”),
nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu un ka
tas nav saistīts ne ar vienu no ražojuma ražotājiem
eksportētājiem, uz kuriem attiecas iepriekš minētie anti
dempinga pasākumi.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

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 11. panta 4. punktu,

(5)

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

Pieteikuma iesniedzējs arī apgalvo, ka attiecīgā ražojuma
eksportu uz Kopienu tas sāka pēc sākotnējās izmeklēša
nas perioda beigām.

tā kā:
E. PROCEDŪRA
A. PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMS
(1)

Komisija ir saņēmusi pieteikumu par pārskatīšanu saistībā
ar “jaunu eksportētāju” atbilstīgi pamatregulas 11. panta
4. punktam. Pieteikumu iesniedza uzņēmums Henan
Prosper Skins & Leather Enterprise Co., Ltd (“pieteikuma
iesniedzējs”), ražotājs eksportētājs Ķīnas Tautas Republikā
(“attiecīgā valsts”).

(6)

Zināmie iesaistītie Kopienas ražotāji tika informēti par
iepriekš minēto pieteikumu, un tiem tika dota iespēja
izteikt piezīmes.

(7)

Pārbaudījusi pieejamos pierādījumus, Komisija secina, ka
ir pietiekami daudz pierādījumu tam, lai pamatotu
pārskatīšanas sākšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju”
atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam. Saņemot
šīs regulas 13. apsvērumā minēto pieprasījumu, tiks
noteikts, vai pieteikuma iesniedzējs darbojas tirgus
ekonomikas apstākļos, kā noteikts pamatregulas 2.
panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai arī tas atbilst
prasībām, lai tam noteiktu individuālo maksājumu
saskaņā ar pamatregulas 9. panta 5. punktu. Tādā gadī
jumā pieteikuma iesniedzējam aprēķina individuālo
dempinga starpību un, ja konstatē dempingu, nosaka
maksājuma apmēru, kas jāpiemēro attiecīgā ražojuma
importam Kopienā.

(8)

Ja konstatē, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst prasībām,
lai tam noteiktu individuālo maksājumu, iespējams, ir
jāgroza maksājuma likme, kas patlaban piemērojama
attiecīgā ražojuma importam no visiem pārējiem ražotā
jiem eksportētājiem, t. i., maksājums, kas patlaban
noteikts Regulas (EK) Nr. 1338/2006 1. panta 2. punktā
un ir piemērojams “visiem uzņēmumiem” Ķīnas Tautas
Republikā.

B. RAŽOJUMS
(2)

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir zamšāda un
mākslīgā zamšāda, kas ir vai nav piegriezta pēc formas,
tostarp žāvēta zamšāda un žāvēta mākslīgā zamšāda
(“attiecīgais ražojums”), kuras izcelsme ir Ķīnas Tautas
Republikā un kuru patlaban klasificē ar KN kodu
4114 10 10 un 4114 10 90.
C. SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(3)

Patlaban spēkā esošais pasākums ir galīgais antidempinga
maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr.
1338/2006 (2), atbilstoši kurai Ķīnas Tautas Republikas
izcelsmes attiecīgā ražojuma, arī pieteikuma iesniedzēja
izgatavotā attiecīgā ražojuma, importam Kopienā
piemēro galīgo antidempinga maksājumu 58,9 % apmērā.
D. PĀRSKATĪŠANAS PAMATOJUMS

(4)

Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka tas darbojas tirgus
ekonomikas apstākļos, kā noteikts pamatregulas 2.
panta 7. punkta c) apakšpunktā, vai arī prasa tam
piemērot individuālo režīmu saskaņā ar pamatregulas 9.
panta 5. punktu. Turklāt tas apgalvo, ka izmeklēšanas
periodā, pamatojoties uz kuru ieviesti antidempinga pasā

a) Anketas
(9)

(1 )

OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.
(2) OV L 251, 14.9.2006., 1. lpp.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par nepiecie
šamu izmeklēšanai, tā pieteikuma iesniedzējam nosūtīs
anketu.
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normālās vērtības noteikšanai, ja Ķīnas Tautas Republikā
nav pieejami ticami nepieciešamie dati. Komisija arī šim
nolūkam paredz izmantot Amerikas Savienotās Valstis.

b) Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana
(10)

Visas ieinteresētās personas ir aicinātas rakstiski darīt
zināmu savu viedokli un iesniegt pamatojošus pierādī
jumus.

F. SPĒKĀ
(11)

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja
tās to rakstiski pieprasa, norādot konkrētus iemeslus,
kādēļ tās būtu jāuzklausa.

(12)

Jāievēro, ka personas var izmantot lielāko daļu pamatre
gulā noteikto procesuālo tiesību tikai tad, ja tās ir pietei
kušās šajā regulā paredzētajā termiņā.

(16)

c) Tirgus ekonomikas režīms/individuālais režīms
(13)

Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz pietiekamus pierādī
jumus tam, ka tas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos,
t. i., ka tas atbilst pamatregulas 2. panta 7. punkta c)
apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, normālā vērtība
tika noteikta saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta
b) apakšpunktu. Šai nolūkā īpašā termiņā, kas noteikts šīs
regulas 4. panta 3. punktā, jāiesniedz pienācīgi pamatoti
pieprasījumi. Komisija nosūtīs pieprasījuma veidlapu
pieteikuma iesniedzējam, kā arī Ķīnas Tautas Republikas
iestādēm. Minēto pieprasījuma veidlapu pieteikuma
iesniedzējs var izmantot, lai pieprasītu individuālo
režīmu, t. i., ka tas atbilst pamatregulas 9. panta 5.
punktā noteiktajiem kritērijiem.

2.7.2009.

ESOŠĀ MAKSĀJUMA ATCELŠANA
IMPORTA REĢISTRĒŠANA

UN

Atbilstīgi pamatregulas 11. panta 4. punktam ir jāatceļ
spēkā esošais antidempinga maksājums par tā attiecīgā
ražojuma importu, ko pieteikuma iesniedzējs ir izgata
vojis un pārdevis eksportam uz Kopienu. Vienlaikus
šāds imports ir jāreģistrē saskaņā ar pamatregulas 14.
panta 5. punktu, lai nodrošinātu, ka gadījumā, ja pārska
tīšanā tiek konstatēts dempings attiecībā uz pieteikuma
iesniedzēju, antidempinga maksājumus var uzlikt ar atpa
kaļejošu datumu no šīs pārskatīšanas sākšanas dienas.
Šajā procedūras posmā nav iespējams aplēst pieteikuma
iesniedzēja iespējamo nākotnes saistību apjomu.

G. TERMIŅI
(17)

Pienācīgas pārvaldības labad jānosaka termiņi, kuros:

— ieinteresētās personas var pieteikties Komisijā,
rakstiski darīt zināmu savu viedokli un iesniegt
atbildes uz šīs regulas 9. apsvērumā minētās anketas
jautājumiem vai sniegt visu citu informāciju, kas
jāņem vērā izmeklēšanā,

— ieinteresētās personas var iesniegt rakstisku pieprasī
jumu, lai Komisija tās uzklausītu,
d) Tirgus ekonomikas valsts izvēle
(14)

(15)

— ieinteresētās personas var iesniegt piezīmes par
Amerikas Savienoto Valstu atbilstību, kuras paredzēts
izmantot kā tirgus ekonomikas valsti, lai noteiktu
normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku,
ja pieteikuma iesniedzējam nepiemēros tirgus ekono
mikas režīmu,

Ja pieteikuma iesniedzējam nepiešķir tirgus ekonomikas
statusu, bet tas atbilst prasībām, lai tam varētu noteikt
individuālo maksājumu saskaņā ar pamatregulas 9. panta
5. punktu, tiks izraudzīta atbilstoša tirgus ekonomikas
valsts, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas
Tautas Republiku, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7.
punkta a) apakšpunktu. Komisija paredz šim nolūkam
atkārtoti izmantot Amerikas Savienotās Valstis kā iepriek
šējā izmeklēšanā, kuras rezultātā tika ieviesti pasākumi,
kas piemērojami attiecīgā ražojuma importam no Ķīnas
Tautas Republikas. Ieinteresētās personas šīs regulas 4.
panta 2. punktā noteiktajā īpašajā termiņā ir aicinātas
izteikt piezīmes par minētās izvēles atbilstību.

Turklāt, ja pieteikuma iesniedzējam piemēro tirgus
ekonomikas režīmu, Komisija vajadzības gadījumā var
izmantot arī konstatējumus par normālo vērtību, kas
noteikta atbilstošajā tirgus ekonomikas valstī, piemēram,
lai aizstātu kādu no Ķīnas Tautas Republikas izmaksu vai
cenu elementiem, kas nav ticami, bet ir nepieciešami

— pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz pienācīgi pamatots
pieprasījums par tirgus ekonomikas režīma un/vai
individuālā režīma piešķiršanu atbilstīgi pamatregulas
9. panta 5. punktam.

H. NESADARBOŠANĀS
(18)

Ja kāda ieinteresētā persona atsakās nodrošināt pieeju
nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā
termiņā, vai arī ievērojami traucē izmeklēšanu, pozitīvus
vai negatīvus konstatējumus saskaņā ar pamatregulas 18.
pantu var iegūt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

2.7.2009.
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Ja konstatē, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu
vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un
saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var izmantot
pieejamos faktus. Ja ieinteresētā persona nesadarbojas
vai sadarbojas tikai daļēji un ir izmantoti pieejamie
fakti, rezultāts attiecībā uz minēto personu var būt
mazāk labvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

I. PERSONAS DATU APSTRĀDE
(20)

Jānorāda, ka šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus
apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu
datu brīvu apriti (1).

L 172/5

3. pants
Muitas dienestiem atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 384/96 14. panta
5. punktam ir uzdots veikt attiecīgos pasākumus, lai reģistrētu
šīs regulas 1. pantā norādīto importu. Reģistrācija beidzas
deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

4. pants
1.
Lai izmeklēšanā tiktu ņemts vērā ieinteresēto personu
viedokli, tām 40 dienu laikā no šīs regulas stāšanās spēkā, ja
vien nav noteikts citādi, jāpiesakās Komisijā, rakstiski jādara
zināms savs viedoklis un jāsniedz atbildes uz šīs regulas 9.
apsvērumā minētās anketas jautājumiem vai arī visa pārējā
informācija.

J. UZKLAUSĪŠANAS AMATPERSONA
(21)

Turklāt jānorāda, ka tad, ja ieinteresētās personas uzskata,
ka tām radušās grūtības realizēt tiesības uz aizstāvību, tās
var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausī
šanas amatpersonas iesaistīšanos. Tā būs vidutājs starp
ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem un
vajadzības gadījumā piedāvās mediāciju procesuālos
jautājumos, kas skar interešu aizsardzību šajā procedūrā,
īpaši jautājumos, kas saistīti ar piekļuvi lietai, konfiden
cialitāti, termiņu pagarināšanu un rakstiski un/vai mutiski
sniegtas informācijas apstrādi. Ieinteresētās personas
papildu informāciju un kontaktinformāciju var meklēt
uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības
ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/
trade),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Turklāt ieinteresētās personas tajā pašā 40 dienu termiņā var
rakstiski pieteikties, lai Komisija tās uzklausītu.

2.
Izmeklēšanā ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt
piezīmes par Amerikas Savienoto Valstu kā trešās tirgus ekono
mikas valsts atbilstību, lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz
Ķīnas Tautas Republiku, tas jādara 10 dienu laikā no šīs regulas
spēkā stāšanās dienas.

3.
Pienācīgi pamatoti pieprasījumi par tirgus ekonomikas
režīma un/vai individuālā režīma piemērošanu ir jāsaņem Komi
sijā 40 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
1. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 4. punktu sāk
pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1338/2006, lai noteiktu, vai un kādā
apjomā tādas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes zamšādas un
mākslīgās zamšādas, kas ir vai nav piegriezta pēc formas,
tostarp žāvētas zamšādas un žāvētas mākslīgās zamšādas,
importam, kuru klasificē ar KN kodu 4114 10 10 un
4114 10 90 un kuru uzņēmums Henan Prosper Skins & Leather
Enterprise Co., Ltd ir izgatavojis un pārdevis eksportam uz
Kopienu (Taric papildkods A957), ir jāpiemēro antidempinga
maksājums, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1338/2006.

2. pants
Antidempinga maksājums, kas piemērots ar Regulu (EK) Nr.
1338/2006, tiek atcelts attiecībā uz šīs regulas 1. pantā minēto
importu.
(1) OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

4.
Ieinteresētajām personām visa informācija un pieprasījumi
jāiesniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav noteikts
citādi) un jānorāda ieinteresētās personas nosaukums/vārds,
uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa
numurs. Visi ieinteresēto personu rakstiski iesniegtie apsvērumi,
tostarp šajā regulā pieprasītā informācija, atbildes uz anketas
jautājumiem un sarakste, kas veikta konfidenciāli, ir ar norādi
“Limited” (2), un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 19. panta 2.
punktu dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi
“For inspection by interested parties”.
(2) Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir
aizsargāts atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas
ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā
(EK) Nr. 384/96 (OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp.) un 6. pantu PTO
Nolīgumā par GATT 1994 VI panta īstenošanu (Antidempinga nolī
gums).
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Visa informācija, kas attiecas uz šo lietu, un/vai visi uzklausīšanas pieprasījumi ir jānosūta uz šādu adresi:
European Commission
Directorate General for Trade
Directorate H
Office: N105 4/92
1049 Brussels
BELGIUM
Fakss (322) 2956505
5. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2009. gada 29. jūnijā
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Catherine ASHTON

2.7.2009.

2.7.2009.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 574/2009
(2009. gada 30. jūnijs),
ar kuru 108. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus
pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin
Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban
šajā sarakstā vienu personu, ņemot vērā informāciju par
viņas saistību ar Al-Qaida. Sankciju komiteja iesniedza šīs
iekļaušanas pamatojumu.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot
vērā
Padomes
2002.
gada
27.
maija
Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus
pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizā
cijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un
Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001,
ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz
Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz
Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldē
šanu (1), un īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Attiecīgi ir jāgroza I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivi
tāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties.

(5)

Komisija darīs zināmus iemeslus, kas ir šīs regulas
pamatā, dos tai iespēju izteikt savas piezīmes par šiem
iemesliem un pārskatīs šo regulu, ņemot vērā šīs piezīmes
un iespējamo papildinformāciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas
personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar
minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu
iesaldēšana.
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sank
ciju komiteja 2009. gada 18. jūnijā nolēma grozīt to
personu, grupu un organizāciju sarakstu, kam piemēro
līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu, un iekļaut

1. pants
Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs
regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2009. gada 30. jūnijā
Komisijas vārdā —
ārējo attiecību ģenerāldirektors
Eneko LANDÁBURU

(1) OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.
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PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.
Sadaļā “Fiziskās personas” pievieno šādu ierakstu:
“Atilla Selek (alias Muaz). Adrese: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulma, Germany. Dzimšanas datums: 28.2.1985.
Dzimšanas vieta: Ulma, Vācija. Valstspiederība: Vācijas. Pases Nr.: 7020142921 (Vācijas pase, izdota Ulmā, Vācijā,
derīga līdz 3.12.2011.). Valsts identifikācijas Nr.: 702092811 (Vācijas Bundespersonalausweis (valsts identifikācijas
karte), izsniegta Ulmā, Vācijā, derīga līdz 6.4.2010. Cita informācija: cietumā Vācijā kopš 20.11.2008. (2009. gada
maijā). 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 18.6.2009.”

2.7.2009.

2.7.2009.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 575/2009
(2009. gada 1. jūlijs),
ar ko nosaka piešķiramā daudzuma ierobežojuma koeficientu, kas piemērojams, izdodot eksporta
licences, ar ko noraida eksporta licenču pieteikumus un pārtrauc ārpuskvotas cukura eksporta
licenču pieteikumu pieņemšanu
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

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 lauksaimnie
cības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK)
Nr. 951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par
to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar
tirdzniecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās
7.e pantu saistībā ar 9. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 61. panta pirmās
daļas d) punktu tirdzniecības gadā saražoto cukura
daudzumu, kas pārsniedz minētās regulas 56. pantā pare
dzēto kvotu, var eksportēt tikai tad, ja ir ievērots Komi
sijas noteiktais kvantitatīvais ierobežojums.

kvantitatīvo ierobežojumu. Tāpēc jānosaka piešķiramā
daudzuma ierobežojuma koeficients daudzumiem, uz
kuriem attiecas 2009. gada 22., 23., 24., 25. un 26. jūnijā
iesniegtie pieteikumi. Līdz ar to visi pēc 2009. gada
29. jūnija iesniegtie cukura eksporta licenču pieteikumi
ir jānoraida un eksporta licenču pieteikumu pieņemšana
jāpārtrauc,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Eksporta licences attiecībā uz ārpuskvotas cukuru, par ko
pieteikumi iesniegti no 2009. gada 22. jūnija līdz 2009. gada
26. jūnijam, izdod par pieteikumos norādītajiem daudzumiem,
kas pareizināti ar piešķiramā daudzuma ierobežojuma koefi
cientu 76,30317 %.
2.
Ar šo tiek noraidīti ārpuskvotas cukura eksporta licenču
pieteikumi, kas iesniegti 2009. gada 29. jūnijā, 30. jūnijā,
1. jūlijā, 2. jūlijā un 3. jūlijā.

Minētie ierobežojumi ir noteikti Komisijas 2008. gada
19. septembra Regulā (EK) Nr. 924/2008, ar ko nosaka
kvantitatīvos ierobežojumus ārpuskvotas cukura un
izoglikozes eksportam līdz 2008./2009. tirdzniecības
gada beigām (3).

3.
Ārpuskvotas cukura eksporta licenču pieteikumu pieņem
šanu pārtrauc uz laiku no 2009. gada 6. jūlija līdz 2009. gada
30. septembrim.

Cukura daudzumi, uz kuriem attiecas eksporta licenču
pieteikumi, pārsniedz Regulā (EK) Nr. 924/2008 noteikto

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

2. pants

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

Briselē, 2009. gada 1. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.
(3) OV L 252, 20.9.2008., 7. lpp.
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2.7.2009.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 576/2009
(2009. gada 1. jūlijs),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 570/2009, ar ko nosaka no 2009. gada 1. jūlijs piemērojamo
ievedmuitas nodokli labības nozarē
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(2)

Ņemot vērā to, ka aprēķinātā vidējā ievedmuitas nodokļa
likme par 5 euro tonnā atšķiras no noteiktās likmes, jāiz
dara korekcija atbilstīgi ievedmuitas nodoklim, kas
noteikts ar Regulu (EK) Nr. 570/2009.

(3)

Attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 570/2009,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 1996. gada 28. jūnija Regulu (EK) Nr.
1249/96 par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1766/92 piemērošanas
noteikumiem (ievedmuitas nodokļi labības nozarē) (2) un jo īpaši
tās 2. panta 1. punktu,

1. pants
Regulas (EK) Nr. 570/2009 I un II pielikumu aizstāj ar šīs
regulas pielikuma tekstu.
2. pants

tā kā:
(1)

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 570/2009 (3) noteica no
2009. gada 1. jūlijā piemērojamo ievedmuitas nodokli
labības nozarē.

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2009. gada 2. jūlijā.

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

Briselē, 2009. gada 1. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 161, 29.6.1996., 125. lpp.
(3) OV L 171, 1.7.2009., 3. lpp.
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I PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis, ko piemēro
no 2009. gada 2. jūlijā
KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)
(EUR/t)

1001 10 00

Cietie KVIEŠI, augsta kvalitāte

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

Mīkstie KVIEŠI, sēklas

0,00

Mīkstie KVIEŠI, augsta kvalitāte, nav paredzēti sēšanai

0,00

1002 00 00

RUDZI

51,26

1005 10 90

KUKURŪZA, sēklas, izņemot hibrīdu sēklas

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

KUKURŪZA, izņemot sēklas

(2 )

Graudu SORGO, izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus

30,13
30,13
56,25

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

(2) Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 5.
punktā paredzētie nosacījumi.
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II PIELIKUMS
Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai
30.6.2009
1) Vidējie rādītāji par laika posmu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 1249/96 2. panta 2. punktā.
(EUR/t)
Mīkstie
kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši,
augsta kvalitāte

Cietie kvieši,
vidēji augsta
kvalitāte (2)

Cietie kvieši,
zema
kvalitāte (3)

Mieži

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

—

196,08

98,74

—

—

—

—

FOB cena, ASV

—

—

207,47

197,47

177,47

88,62

Piemaksa par Persijas līča
reģionu

—

13,16

—

—

—

—

Piemaksa par Lielo Ezeru
reģionu

8,67

—

—

—

—

—

Birža
Kotējums

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

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

19,99 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

17,16 EUR/t

2.7.2009.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 577/2009
(2009. gada 1. jūlijs),
ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, lai izdotu importa licences, par kurām pieteikumi iesniegti no
22. līdz 2009. gada 26. jūnijam, un kuras paredzētas cukura nozares produktu importam saskaņā ar
tarifa kvotām un preferenču nolīgumiem
2008./2009. tirdzniecības gadā (3), laikposmā no 22. līdz
2009. gada 26. jūnijam, kompetentajām iestādēm tika
iesniegti importa licenču pieteikumi, kuros pieprasītais
daudzums ir vienāds ar vai lielāks par daudzumu, kurš
pieejams par kvotu ar kārtas numuru 09.4331 un
09.4337 (2008–2009) un 09.4341 (jūlijs–septembris
2009).

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

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 lauksaimnie
cības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulu (EK)
Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un
2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemē
rošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai
atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (2), un
jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 950/2006 un/vai
Padomes 2007. gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 508/2007,
ar ko atver tarifu kvotas niedru jēlcukura importam
Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu piegādes rafinē
šanas uzņēmumiem 2006./2007., 2007./2008. un

(2)

Ņemot vērā šos apstākļos, Komisijai ir jānosaka piešķī
ruma koeficients, lai varētu izdot licences proporcionāli
pieejamajam daudzumam, un/vai jāinformē dalībvalstis
par to, ka noteiktais daudzums ir izsmelts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Par importa licenču pieteikumiem, kas saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 950/2006 4. panta 2. punktu un/vai Regulas (EK)
Nr. 508/2007 3. pantu iesniegti laikā no 22. līdz 2009. gada
26. jūnijam, licences izdod tā, lai nepārsniegtu šīs regulas pieli
kumā norādītos kvantitatīvos ierobežojumus.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2009. gada 1. jūlijā
Komisijas vārdā —
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp.

(3) OV L 122, 11.5.2007., 1. lpp.
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PIELIKUMS
ĀKK valstu un Indijas izcelsmes preferences cukurs –
Regulas (EK) Nr. 950/2006 IV nodaļa
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Valsts

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

09.4331

Barbadosa

100

09.4332

Beliza

100

09.4333

Kotdivuāra

100

09.4334

Kongo Republika

100

09.4335

Fidži

100

09.4336

Gajāna

100

09.4337

Indija

100

09.4338

Jamaika

100

09.4339

Kenija

100

09.4340

Madagaskara

100

09.4341

Malāvija

100

09.4342

Maurīcija

100

09.4343

Mozambika

100

09.4344

Sentkitsa un Nevisa

—

09.4345

Surinama

—

09.4346

Svazilenda

09.4347

Tanzānija

09.4348

Trinidāda un Tobāgo

09.4349

Uganda

—

09.4350

Zambija

100

09.4351

Zimbabve

100

Kvantitatīvais
ierobežojums

Sasniegts

Sasniegts

100
0
100

Sasniegts
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ĀKK valstu un Indijas izcelsmes preferences cukurs –
Regulas (EK) Nr. 950/2006 IV nodaļa
2009. jūlijs–septembris tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

Valsts

09.4331

Barbadosa

100

09.4332

Beliza

100

09.4333

Kotdivuāra

100

09.4334

Kongo Republika

100

09.4335

Fidži

100

09.4336

Gajāna

100

09.4337

Indija

09.4338

Jamaika

100

09.4339

Kenija

100

09.4340

Madagaskara

100

09.4341

Malāvija

09.4342

Maurīcija

100

09.4343

Mozambika

100

09.4344

Sentkitsa un Nevisa

—

09.4345

Surinama

—

09.4346

Svazilenda

100

09.4347

Tanzānija

100

09.4348

Trinidāda un Tobāgo

100

09.4349

Uganda

—

09.4350

Zambija

100

09.4351

Zimbabve

0

75,1969

0

Kvantitatīvais
ierobežojums

Sasniegts

Sasniegts

Sasniegts

Papildu cukurs
Regulas (EK) Nr. 950/2006 V nodaļa
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Valsts

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

09.4315

Indija

—

09.4316

Valstis, kas parakstījušas ĀKK Protokolu

—

Kvantitatīvais
ierobežojums
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CXL koncesiju cukurs
Regulas (EK) Nr. 950/2006 VI nodaļa
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

Valsts

Kvantitatīvais
ierobežojums

09.4317

Austrālija

0

Sasniegts

09.4318

Brazīlija

0

Sasniegts

09.4319

Kuba

0

Sasniegts

09.4320

Citas trešās valstis

0

Sasniegts

Balkānu valstu izcelsmes cukurs
Regulas (EK) Nr. 950/2006 VII nodaļa
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

Valsts

09.4324

Albānija

09.4325

Bosnija un Hercegovina

09.4326

Serbija un Kosova (*)

100

09.4327

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas
Republika

100

09.4328

Horvātija

100

Kvantitatīvais
ierobežojums

100
0

Sasniegts

(*) Kā tas definēts Apvienoto Nāciju Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūcijā 1244.

Cukurs, kas importēts īpašām un rūpnieciskām vajadzībām
Regulas (EK) Nr. 950/2006 VIII nodaļa
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Veids

09.4380

Īpašais

09.4390

Rūpnieciskais

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

—
100

Kvantitatīvais
ierobežojums
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Papildu EPA cukurs
Regulas (EK) Nr. 950/2006 VIII.a nodaļa
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

Valsts

Kvantitatīvais
ierobežojums

09.4431

Komoru salas, Madagaskara, Maurīcija,
Seišelu salas, Zambija, Zimbabve

100

09.4432

Burundi,
Uganda

100

09.4433

Svazilenda

09.4434

Mozambika

0

Sasniegts

09.4435

Antigva un Barbuda, Bahamu salas, Barba
dosa, Beliza, Dominika, Dominikānas
Republika, Grenāda, Gajāna, Haiti, Jamaika,
Sentkitsa un Nevisa, Sentlusija, Sentvin
senta un Grenadīnas, Surinama, Trinidāda
un Tobāgo

0

Sasniegts

09.4436

Dominikānas Republika

0

Sasniegts

09.4437

Fidži, Papua-Jaungvineja

100

Kenija,

Ruanda,

Tanzānija,

100

Cukurs, kas importēts saskaņā ar Bulgārijai un Rumānijai atvērtajām pārejas posma tarifu kvotām
Regulas (EK) Nr. 508/2007 1. pants
2008./2009. tirdzniecības gads

Kvotas kārtas
numurs

Veids

Piešķiramā daudzuma apjoms procentos
(%) no daudzuma, kurš pieprasīts par
laikposmu no
22.6.2009-26.6.2009

Kvantitatīvais
ierobežojums

09.4365

Bulgārija

0

Sasniegts

09.4366

Rumānija

0

Sasniegts
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DIREKTĪVAS
PADOMES DIREKTĪVA 2009/71/EURATOM
(2009. gada 25. jūnijs),
ar ko izveido Kopienas kodoliekārtu kodoldrošības pamatstruktūru
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(5)

Kā Tiesa atzinusi savā judikatūrā, Līguma 3. nodaļas
noteikumi attiecībā uz veselību un drošību veido saska
ņotu kopumu, ar ko Komisijai ir paredzētas ievērojamas
pilnvaras, lai aizsargātu sabiedrību un vidi pret kodolpie
sārņojuma apdraudējumu.

(6)

Kā Tiesa atzinusi savā judikatūrā, Līguma 2. panta
b) punktā Kopienai noteiktie uzdevumi pieņemt vienotus
drošības standartus, lai aizsargātu sabiedrības un darba
ņēmēju veselību, nenozīmē, ka, ja šādi standarti ir
noteikti, dalībvalsts nedrīkstētu paredzēt vēl stingrākus
aizsardzības pasākumus.

(7)

Padomes Lēmumā 87/600/Euratom (1987. gada
14. decembris) par Kopienas noteikumiem par operatīvu
informācijas apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos (6)
noteikta pamatstruktūra ziņošanai un informācijas snieg
šanai, kas dalībvalstīm jāizmanto, lai radiācijas avāriju
gadījumā aizsargātu sabiedrību. Padomes Direktīvā
89/618/Euratom (1989. gada 27. novembris) par plašas
sabiedrības informēšanu par veicamajiem veselības aizsar
dzības pasākumiem un par rīcību radiācijas avārijas gadī
jumā (7) dalībvalstīm noteikts pienākums informēt sabied
rību radiācijas avārijas gadījumā.

(8)

Dalībvalstu atbildība par kodoliekārtu kodoldrošību valsts
līmenī ir pamatprincips, saskaņā ar kuru starptautiskā
līmenī ir izstrādāta kodoldrošības reglamentācija, kas
noteikta Konvencijā par kodoldrošību. Ar šo direktīvu
būtu jāsekmē minētais valsts līmeņa atbildības princips,
kā arī licences turētāja galvenās atbildības par kodolie
kārtas kodoldrošību princips valsts kompetentās regula
tīvās iestādes uzraudzībā, kā arī jāpastiprina kompetento
regulatīvo iestāžu nozīme un neatkarība.

(9)

Katra dalībvalsts var pieņemt lēmumus par saviem ener
ģijas avotiem saskaņā ar attiecīgu valsts politiku.

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu
un jo īpaši tā 31. un 32. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas sagatavots, iepriekš
saņemot atzinumu no personu grupas, ko Zinātnes un tehnikas
komiteja iecēlusi no dalībvalstu ekspertu visus, un pēc apsprie
šanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Līguma 2. panta b) punkts paredz ieviest vienotus
drošības standartus darba ņēmēju un visas sabiedrības
veselības aizsardzībai.

(2)

Līguma 30. pantā paredzēts Kopienā noteikt pamatstan
dartus darba ņēmēju un sabiedrības veselības aizsardzībai
pret draudiem, ko rada jonizējošais starojums.

(3)

Ar Padomes Direktīvu 96/29/Euratom (1996. gada
13. maijs), kas nosaka drošības pamatstandartus darba
ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizē
jošā starojuma radītajām briesmām (3), ir noteikti
drošības pamatstandarti. Minētā direktīva ir papildināta
ar konkrētākiem tiesību aktiem.

(4)

Kā to savā judikatūrā (4) atzinusi Eiropas Kopienu Tiesa
(turpmāk “Tiesa”), Kopienai ir ar dalībvalstīm dalīta
kompetence jomās, ko aptver Konvencija par kodoldro
šību (5).

(1) 2009. gada 10. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa Atzinums (Oficiālajā Vēst
nesī vēl nav publicēts).
(3) OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.
(4) C-187/87 (1988, ECR, 5013. lpp.), C-376/90 (1992, ECR,
I-6153. lpp.) un C-29/99 (2002, ECR, I-11221. lpp.).
(5) OV L 318, 11.12.1999., 21. lpp.

(6) OV L 371, 30.12.1987., 76. lpp.
(7) OV L 357, 7.12.1989., 31. lpp.
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(10)

Izstrādājot atbilstīgu valsts sistēmu saistībā ar šo direk
tīvu, tiks ņemti vērā valsts apstākļi.

(11)

Dalībvalstis jau ir īstenojušas pasākumus, kas tām ļauj
Kopienā sasniegt augstu kodoldrošības līmeni.

(12)

Lai gan ar šo direktīvu pievēršas galvenokārt kodoliekārtu
kodoldrošībai, ne mazāk svarīgi ir nodrošināt izlietotās
kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu drošu apsaim
niekošanu, tostarp glabātavās un noglabāšanas iekārtās.

(13)

Vajadzības gadījumā dalībvalstīm būtu jāizvērtē Starptau
tiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) noteiktie attiecīgie
pamatprincipi (1), kuriem būtu jāveido pamats praksei, uz
ko dalībvalstis varētu atsaukties, īstenojot šo direktīvu.

(14)

Ir noderīgi ņemt vērā to, ka tādu dalībvalstu drošības
iestādes, kuru teritorijā atrodas kodolelektrostacijas,
Rietumeiropas Kodolregulatoru asociācijas (WENRA)
kontekstā ir sadarbojušās un ir kodolreaktoriem definē
jušas daudzus drošības atsauces robežlīmeņus.

(15)

Pēc Padomes aicinājuma izveidot augsta līmeņa grupu ES
līmenī, kā minēts 2007. gada 8. maija Secinājumos par
kodoldrošību un izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo
atkritumu drošu apsaimniekošanu, ar Komisijas Lēmumu
2007/530/Euratom (2007. gada 17. jūlijs) par Eiropas
augstākā līmeņa grupas izveidošanu kodoldrošības un
kodolatkritumu apsaimniekošanas jautājumos (2) tika
izveidota Eiropas Kodoldrošības jomas regulatoru grupa
(ENSREG), lai dotu ieguldījumu Kopienas mērķu sasnieg
šanā kodoldrošības jomā.

(16)

Ir lietderīgi izveidot vienotu struktūru ziņojumiem, ko
dalībvalstis sūta Komisijai par šīs direktīvas īstenošanu.
Zinot ENSREG locekļu plašo pieredzi, tā šajā jomā varētu
sniegt vērtīgu ieguldījumu, tādējādi veicinot valstu regu
latīvo iestāžu apspriešanos un sadarbību.

(17)

ENSREG 5. sanāksmē 2008. gada 15. oktobrī tika
pieņemti desmit principi, kas ir jāizmanto, izstrādājot
kodoldrošības
direktīvas
projektu, kā
norādīts
2008. gada 20. novembra protokolā.

(1) SAEA drošības pamatprincipi: Drošības pamatprincipi, SAEA
drošuma standartu sērija Nr. SF-1 (2006).
(2) OV L 195, 27.7.2007., 44. lpp.
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(18)

Kodoltehnoloģijas attīstība, darbības laikā gūtā pieredze,
pētījumi drošības jomā un tiesiskā regulējuma uzlabojumi
varētu sekmēt turpmāku drošības paaugstināšanu. Ievē
rojot pienākumu uzturēt un uzlabot drošību, dalībvalstīm
minētie faktori būtu jāņem vērā, ja tās paplašina kodol
enerģijas programmas vai pirmo reizi nolemj izmantot
kodolenerģiju.

(19)

Spēcīgas drošības kultūras izveide kodoliekārtā ir viens
no drošības pārvaldības pamatprincipiem, kas vajadzīgs,
lai nodrošinātu iekārtas drošu darbību.

(20)

Ekspertīzes un prasmju kodoldrošības jomā uzturēšanas
un turpmākas attīstīšanas pamatā vajadzētu būt, inter alia,
mācībai no iepriekšējas darbības pieredzes, kā arī vaja
dzības gadījumā tajā būtu jāņem vērā jaunākais metodo
loģijā un zinātnē.

(21)

Agrāk pašnovērtējumu veica dalībvalstīs ciešā saistībā ar
starptautiskiem salīdzinošiem novērtējumiem SAEA
vadībā Integrētās reglamentācijas pārbaudes vienības vai
Starptautiskā Reglamentācijas pārbaudes dienesta misijās.
Dalībvalstis brīvprātīgi veica tādus pašnovērtējumus un
ielūdza misijas, pamatojoties uz atvērtības un pārskatā
mības principiem. Pašnovērtējumiem un tos pavadošiem
salīdzinošiem normatīvās un organizatoriskās infrastruk
tūras novērtējumiem vajadzētu būt vērstiem uz dalīb
valstu regulējuma stiprināšanu un uzlabošanu, vienlaikus
atzīstot dalībvalstu kompetenci to teritorijā izvietoto
kodoliekārtu kodoldrošības nodrošināšanā. Pašnovērtē
jumi un tiem sekojošie starptautiskie salīdzinošie novēr
tējumi nav nedz pārbaude, nedz revīzija, bet gan savstar
pējs mācību mehānisms, kurš nenoliedz dažādas pieejas
kompetentās regulatīvās iestādes uzbūvei un darbam,
vienlaikus ņemot vērā dalībvalsts regulatīvos, tehniskos
un politikas jautājumus, kas dod ieguldījumu spēcīga
kodoldrošības režīma nodrošināšanā. Starptautiskie salī
dzinošie novērtējumi būtu jāuztver kā iespēja apmainīties
ar profesionālu pieredzi un dalīties gūtajā pieredzē un
labā praksē atklātā un uz sadarbību vērstā gaisotnē,
uzklausot kolēģu padomus, nevis norādījumus un sprie
dumus. Atzīstot vajadzību pēc elastības un piemērotību
attiecībā uz dalībvalstīs esošām atšķirīgām sistēmām,
dalībvalstij vajadzētu būt tiesībām brīvi noteikt tos
savas sistēmas segmentus, par kuriem lūgt veikt īpašo
izvērtējumu, ar mērķi pastāvīgi paaugstināt kodoldrošību.

(22)

Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu nolīgumā par labāku
likumdošanas procesu (3) dalībvalstīm ir ieteikts gan
savām vajadzībām, gan Kopienas interesēs izstrādāt
tabulas, kur pēc iespējas precīzāk atspoguļota atbilstību
starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un
padarīt tās publiski pieejamas,

(3) OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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3) “kompetenta regulatīvā iestāde” ir dalībvalstī noteikta iestāde
vai iestāžu struktūra kodoliekārtu kodoldrošības tiesiskā
regulējuma jomā, kā minēts 5. pantā;

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. NODAĻA
MĒRĶI, DEFINĪCIJAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

1. pants
Mērķi

4) “licence” ir juridisks dokuments, kas izsniegts dalībvalsts
jurisdikcijā un ar ko nosaka atbildību par kodoliekārtas atra
šanās vietas izvēli, projektēšanu, būvniecību, nodošanu
ekspluatācijā, darbību vai ekspluatācijas izbeigšanu;

Šīs direktīvas mērķi ir:
a) izveidot Kopienas sistēmu, lai uzturētu un sekmētu kodol
drošības un tās regulējuma pastāvīgu uzlabošanu;

5) “licences turētājs” ir juridiska vai fiziska persona, kurai ir
visaptveroša atbildība par licencē minēto kodoliekārtu.
2. NODAĻA

b) panākt, ka dalībvalstis paredz piemērotus valsts pasākumus
nolūkā nodrošināt augstu kodoldrošības līmeni, tādējādi
aizsargājot darba ņēmējus un sabiedrību no kodoliekārtu
jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības apdraudējuma.
2. pants
Darbības joma
1.
Šo direktīvu piemēro ikvienai civilajai kodoliekārtai, kas
visos darbības posmos, uz ko attiecas 3. panta 4. punktā defi
nētā licence, darbojas saskaņā ar šo licenci.
2.
Šī direktīva neliedz dalībvalstīm veikt stingrākus pasā
kumus šīs direktīvas darbības jomā atbilstīgi Kopienas tiesību
aktiem.
3.
Šī direktīva papildina Līguma 30. pantā minētos pamat
standartus attiecībā uz kodoliekārtu kodoldrošību un neskar
Direktīvu 96/29/Euratom.
3. pants

PIENĀKUMI

4. pants
Normatīvā un organizatoriskā sistēma
1.
Dalībvalstis attiecībā uz kodoliekārtu kodoldrošību izveido
un uztur valsts normatīvo un organizatorisko sistēmu (turpmāk
“valsts sistēma”), ar ko paredz atbildību un nosaka koordināciju
starp atbilstīgām valsts iestādēm. Valsts sistēmā paredz atbildību
attiecībā uz:
a) valsts kodoldrošības prasību pieņemšanu. Tas, kā tās pieņem
un pamatojoties uz kādu instrumentu tās piemēro, ir dalīb
valstu kompetencē;
b) licenču izsniegšanas sistēmas izveidi un nelicencētu kodol
iekārtu darbības aizliegšanu;
c) kodoldrošības uzraudzības sistēmas izveidi; un
d) izpildes nodrošināšanas darbībām, tostarp darbības apturē
šanu un licences grozīšanu vai atcelšanu.

Definīcijas
Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:
1) “kodoliekārta” ir:
a) bagātināšanas iekārta, kodoldegvielas ražošanas iekārta,
kodolelektrostacija, pārstrādes iekārta, pētnieciskā reak
tora iekārta, izlietotās kodoldegvielas glabātava; un
b) radioaktīvu atkritumu glabātavas, kas atrodas tajā pašā
teritorijā un ir tieši saistītas ar a) apakšpunktā uzskaitī
tajām kodoliekārtām;
2) “kodoldrošība” ir piemērotu darbības apstākļu panākšana,
avāriju novēršana un avāriju seku mazināšana, tādējādi
aizsargājot darba ņēmējus un sabiedrību no kodoliekārtu
jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības apdraudējuma;

2.
Dalībvalstis nodrošina valsts sistēmas uzturēšanu un, vaja
dzības gadījumā, uzlabošanu, ņemot vērā darbības pieredzi,
darbībā esošo kodoliekārtu drošības analīzēs gūtās atziņas,
tehnoloģijas attīstību un drošības pētījumu rezultātus, ja tie ir
pieejami un vajadzīgi.
5. pants
Kompetenta regulatīvā iestāde
1.
Dalībvalstis izveido un uztur kompetentu regulatīvo iestādi
kodoliekārtu kodoldrošības jomā.
2.
Dalībvalstis nodrošina kompetento regulatīvo iestāžu
darbības neatkarību no citām iestādēm vai organizācijām,
kuras ir saistītas ar kodolenerģijas veicināšanu vai izmantošanu,
tostarp elektroenerģijas ražošanu, lai tādējādi praktiski nodroši
nātu neatkarību no neatbilstīgas ietekmes saistošu lēmumu
pieņemšanā.

2.7.2009.
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3.
Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajai regulatīvajai
iestādei tiek piešķirtas juridiskas pilnvaras, kā arī cilvēkresursi
un finanšu resursi, kas vajadzīgi, lai īstenotu pienākumus
saistībā ar valsts sistēmu, kas aprakstīta 4. panta 1. punktā,
drošības jomai piešķirot atbilstīgu prioritāti. Tas ietver pilnvaras
un resursus, lai:
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7. pants
Ekspertīze un prasmes kodoldrošības jomā
Dalībvalstis nodrošina, ka spēkā esošajā valsts sistēmā visām
pusēm ir paredzēts pienākums nodrošināt izglītības un apmā
cību pasākumus darbiniekiem, kuru darba pienākumi ir saistīti
ar kodoliekārtu kodoldrošības jautājumiem, lai tādējādi uzturētu
un turpmāk attīstītu ekspertīzi un prasmes kodoldrošības jomā.

a) pieprasītu licences turētājam ievērot valsts kodoldrošības
prasības un attiecīgās licences nosacījumus;
8. pants
b) pieprasītu praktiski apliecināt ievērošanu, tostarp direktīvas
6. panta 2. līdz 5. punktā noteikto prasību ievērošanu;

c) apstiprinātu minēto ievērošanu, izmantojot regulatīvus
novērtējumus un inspekcijas; un

d) veiktu regulatīvas izpildes darbības, tostarp kodoliekārtas
darbības apturēšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas definēti
4. panta 1. punktā minētajā valsts sistēmā.

Sabiedrības informēšana
Dalībvalstis nodrošina ar kodoldrošības jomas tiesisko regulē
jumu saistītās informācijas pieejamību darba ņēmējiem un
sabiedrībai. Šis pienākums arī paredz to, ka kompetentā regula
tīvā iestāde savas kompetences jomās informē sabiedrību. Infor
māciju dara sabiedrībai pieejamu saskaņā ar valsts tiesību aktiem
un starptautiskām saistībām ar nosacījumu, ka tas neapdraud
citas intereses, piemēram, inter alia, drošību, kā noteikts valsts
tiesību aktos vai starptautiskās saistībās.

9. pants
Ziņošana

6. pants
Licences turētāji
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka galvenā atbildība par kodolie
kārtu kodoldrošību ir licences turētājam. Atbildību nevar
deleģēt.

2.
Dalībvalstis nodrošina, ka spēkā esošajā valsts sistēmā
licences turētājiem ir paredzēts pienākums kompetentas regula
tīvās iestādes uzraudzībā sistemātiski un pārbaudāmā veidā
regulāri novērtēt un pārbaudīt, un nepārtraukti uzlabot, ciktāl
tas ir praktiski iespējams, kodoliekārtu kodoldrošību.

3.
Šā panta 2. punktā minētie novērtējumi ietver pārbaudi,
lai noskaidrotu, vai ir ieviesti pasākumi avāriju novēršanai un
avāriju seku mazināšanai, tostarp fizisku barjeru un licences
turētāja administratīvu aizsardzības procedūru pārbaudi, kuru
nepilnības gadījumā darba ņēmējus un sabiedrību būtiski ietek
mētu jonizējošais starojums.

1.
Pirmoreiz līdz 2014. gada 22. jūlijam un pēc tam reizi
trijos gados dalībvalstis, lietderīgi izmantojot Konvencijā par
kodoldrošību paredzētos pārskata un ziņošanas ciklus, sniedz
Komisijai ziņojumus par šīs direktīvas īstenošanu.

2.
Pamatojoties uz dalībvalstu ziņojumiem, Komisija iesniedz
ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par šīs direktīvas
īstenošanas gaitu.

3.
Dalībvalstis vismaz reizi desmit gados sagatavo periodis
kus pašnovērtējumus par valsts sistēmu un kompetentām regu
latīvām iestādēm un aicina veikt starptautisku novērtējumu par
attiecīgiem valsts sistēmas segmentiem un/vai iestādēm ar mērķi
pastāvīgi uzlabot kodoldrošību. Visu novērtējumu rezultātus
paziņo dalībvalstīm un nosūta Komisijai, tiklīdz tie ir pieejami.

3. NODAĻA
NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10. pants
4.
Dalībvalstis nodrošina, ka spēkā esošajā valsts sistēmā
licences turētājiem ir paredzēts pienākums izveidot un ieviest
pārvaldības sistēmas, kurās par prioritāti ir noteikta kodoldro
šība un kuras regulāri pārbauda kompetenta regulatīvā iestāde.

5.
Dalībvalstis nodrošina, ka spēkā esošajā valsts sistēmā
licences turētājiem ir paredzēts pienākums paredzēt un uzturēt
pietiekamus finanšu resursus un cilvēkresursus, lai pildītu sais
tības kodoliekārtu kodoldrošības jomā, kā minēts 1. līdz
4. punktā.

Transponēšana
1.
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti,
kas vajadzīgi, lai līdz 2011. gada 22. jūlijam izpildītu šīs direk
tīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publi
kācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas
atsauces.
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2.
Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz
kuru attiecas šī direktīva, un jebkurus turpmākus grozījumus minētajos tiesību aktos.
11. pants
Stāšanās spēkā
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
12. pants
Adresāti
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 2009. gada 25. jūnijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
L. MIKO

2.7.2009.

2.7.2009.
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KOMISIJAS DIREKTĪVA 2009/77/EK
(2009. gada 1. jūlijs),
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās vielas hlorsulfuronu,
ciromazīnu, dimetahloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, triallātu un triflusulfuronu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

attiecīgā informācija tika iesniegta 2007. gada 27. jūlijā
un 2007. gada 31. augustā. Vācija bija ziņotāja dalīb
valsts par dimetahloru un penkonazolu, un visa attiecīgā
informācija tika iesniegta attiecīgi 2007. gada 2. maijā un
2007. gada 19. jūnijā. Itālija bija ziņotāja dalībvalsts par
etofenproksu, un visa attiecīgā informācija tika iesniegta
2005. gada 15. jūlijā. Portugāle bija ziņotāja dalībvalsts
par lufenuronu, un visa attiecīgā informācija tika
iesniegta 2006. gada 20. septembrī. Apvienotā Karaliste
bija ziņotāja dalībvalsts par triallātu, un visa attiecīgā
informācija tika iesniegta 2007. gada 6. augustā. Francija
bija ziņotāja dalībvalsts par triflusulfuronu, un visa par to
atbilstošā informācija tika iesniegta 2007. gada 26. jūlijā.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un
jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

(3)

tā kā:

(1)

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 451/2000 (2) un Komisijas
Regulā (EK) Nr. 1490/2002 (3) paredzēti sīki izstrādāti
noteikumi Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 2. punktā
minētās darba programmas trešā posma īstenošanai un
izveidots to darbīgo vielu saraksts, kuras jānovērtē attie
cībā uz to iespējamo iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I
pielikumā. Minētajā sarakstā iekļauts hlorsulfurons, ciro
mazīns, dimetahlors, etofenprokss, lufenurons, penkona
zols, triallāts un triflusulfurons.

Minēto darbīgo vielu iedarbība uz cilvēka veselību un vidi
ir novērtēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 451/2000 un
Regulas (EK) Nr. 1490/2002 noteikumiem attiecībā uz
vairākiem lietošanas veidiem, ko ierosinājuši pieteikuma
iesniedzēji. Turklāt minētajās regulās ir noteiktas ziņotājas
dalībvalstis, kuru pienākums ir iesniegt Eiropas Pārtikas
nekaitīguma iestādei (EFSA) attiecīgos novērtējuma ziņo
jumus un ieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1490/2002 10. panta 1. punktu. Grieķija bija ziņotāja
dalībvalsts par hlorsulfuronu un ciromazīnu, un visa

(1) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.
(2) OV L 55, 29.2.2000., 25. lpp.
(3) OV L 224, 21.8.2002., 23. lpp.

Dalībvalstu un EFSA speciālisti veica novērtējuma ziņo
jumu salīdzinošo pārskatīšanu un iesniedza tos Komisijai
kā EFSA zinātniskos ziņojumus (4) 2008. gada
26. novembrī par hlorsulfuronu, 2008. gada
17. septembrī par ciromazīnu un dimetahloru, 2008.
gada 19. decembrī par etofenproksu, 2008. gada
30. septembrī par lufenuronu un triflusulfuronu, 2008.
gada 25. septembrī par penkonazolu un 2008. gada
26. septembrī par triallātu. Dalībvalstis un Komisija
izskatīja šos ziņojumus Pārtikas aprites un dzīvnieku
veselības pastāvīgajā komitejā un 2009. gada 26. februārī
pabeidza tos kā Komisijas pārskata ziņojumus par hlor
sulfuronu, ciromazīnu, dimetahloru, lufenuronu, penko
nazolu, triallātu un triflusulfuronu un 2009. gada
13. martā – par etofenproksu.

(4) EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 201, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorsulfuron
(pabeigts 2008. gada 26. novembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 168, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance cyromazine
(pabeigts 2008. gada 17. septembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 169, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethachlor
(pabeigts 2008. gada 17. septembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 213, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance etofenprox
(pabeigts 2008. gada 19. decembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 189, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron
(pabeigts 2008. gada 30. septembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 175, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance penconazole
(pabeigts 2008. gada 25. septembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 195, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance triflusulfuron
(pabeigts 2008. gada 30. septembrī).
EFSA zinātniskais ziņojums (2008) 181, Conclusion regarding the peer
review of the pesticide risk assessment of the active substance tri-allate
(pabeigts 2008. gada 26. septembrī).
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(4)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs atklājās, ka augu aizsar
dzības līdzekļi, kuru sastāvā ir hlorsulfurons, ciromazīns,
dimetahlors, etofenprokss, lufenurons, penkonazols, trial
lāts un triflusulfurons, kopumā varētu atbilst Direktīvas
91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā
paredzētajām prasībām, it īpaši attiecībā uz lietošanas
veidiem, kas pārbaudīti un sīki izklāstīti Komisijas
pārskata ziņojumos. Tāpēc ir lietderīgi iekļaut minētās
darbīgās vielas I pielikumā, lai nodrošinātu, ka visās
dalībvalstīs var piešķirt lietošanas atļaujas augu aizsar
dzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir šīs darbīgās vielas,
saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(5)

Neskarot šo secinājumu, ir lietderīgi iegūt papildu infor
māciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas
91/414/EK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielas iekļau
šanai I pielikumā var paredzēt nosacījumus. Tāpēc attie
cībā uz lufenuronu, dimetahloru un hlorsulfuronu jāno
saka prasība par to, ka pieteikuma iesniedzēji iesniedz
papildu informāciju par ražoto darbīgo vielu ķīmisko
specifikāciju. Turklāt attiecībā uz ciromazīnu un penko
nazolu ir lietderīgi noteikt prasību par to, ka pieteikuma
iesniedzēji iesniedz papildu informāciju par augsnes
metabolītu NOA 435343 (ciromazīnam) un U1 (penko
nazolam) apriti un uzvedību un par risku ūdens organi
smiem. Tāpat attiecībā uz triallātu ir lietderīgi noteikt
prasību par to, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz papildu
informāciju par augu primāro metabolismu, augsnes
metabolīta diizopropilamīna apriti un uzvedību, biolo
ģiskās pastiprināšanās potenciālu ūdens organismu
barības ķēdēs, risku zīdītājdzīvniekiem, kuri ēd zivis, un
ilgtermiņa risku sliekām. Turklāt attiecībā uz etofen
proksu ir lietderīgi noteikt prasību par to, ka pieteikuma
iesniedzējs iesniedz papildu informāciju par risku ūdens
organismiem, ieskaitot risku organismiem, kas dzīvo
nogulsnēs, papildu pētījumus par ūdens organismu endo
krīno traucējumu potenciālu (pētījums par zivju pilnu
dzīves ciklu) un bioloģisko pastiprināšanos. Visbeidzot,
attiecībā uz dimetahloru, hlorsulfuronu un triflusulfuronu
jānosaka prasība par to, ka pieteikuma iesniedzējs
iesniedz papildu informāciju par metabolītu toksiskumu
gadījumā, ja viela ir klasificēta kā 3. kategorijas kancero
gēna viela.

2.7.2009.

pašreizējo atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsar
dzības līdzekļiem, kuri satur hlorsulfuronu, ciromazīnu,
dimetahloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu,
triallātu un triflusulfuronu, lai nodrošinātu atbilstību
Direktīvas 91/414/EEK, it īpaši tās 13. panta, prasībām
un attiecīgajiem I pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.
Dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteiku
miem attiecīgi jāmaina, jāaizstāj vai jāatsauc spēkā esošās
atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāno
saka ilgāks laika periods, lai saskaņā ar Direktīvā
91/414/EEK izklāstītajiem vienotajiem principiem
iesniegtu un novērtētu pilnu III pielikuma dokumentāciju
par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lieto
šanas veidu.

(8)

Iepriekš gūtā pieredze, iekļaujot saskaņā ar Komisijas
Regulu (EEK) Nr. 3600/92 (1) novērtētās darbīgās vielas
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, liecina par iespē
jamām grūtībām interpretēt pašreizējo atļauju turētāju
pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos
no turpmākām grūtībām, jāprecizē dalībvalstu pienākumi,
galvenokārt pienākums pārbaudīt, ka atļaujas turētājs var
pamatot piekļuvi dokumentācijai, kas atbilst minētās
direktīvas II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums,
salīdzinot ar līdzšinējām direktīvām par grozījumiem I
pielikumā, neuzliek jaunus pienākumus dalībvalstīm vai
atļauju turētājiem.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 91/414/EKK.

(10)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzi
numu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

(6)

(7)

Pirms darbīgo vielu iekļauj I pielikumā, jāparedz pietie
kams laikposms, lai dalībvalstis un ieinteresētās personas
varētu sagatavoties no šīs iekļaušanas izrietošo jauno
prasību izpildei.

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus,
kas izriet no darbīgās vielas iekļaušanas I pielikumā,
pēc iekļaušanas jāatvēl dalībvalstīm sešu mēnešu periods

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas
pielikumam.

2. pants
Dalībvalstis vēlākais līdz 2010. gada 30. jūnijam pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus
Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu
un šīs direktīvas atbilstības tabulu.
(1) OV L 366, 15.12.1992., 10. lpp.
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Tās piemēro minētos noteikumus no 2010. gada 1. jūlija.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikā
cijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
3. pants
1.
Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2010. gada
30. jūnijam saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc
spēkā esošās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur
darbīgās vielas hlorsulfuronu, ciromazīnu, dimetahloru, etofen
proksu, lufenuronu, penkonazolu, triallātu un triflusulfuronu.
Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārliecinās, vai ir izpildīti
minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz hlorsulfu
ronu, ciromazīnu, dimetahloru, etofenproksu, lufenuronu,
penkonazolu, triallātu un triflusulfuronu, izņemot tos nosacī
jumus, kas noteikti attiecīgās darbīgās vielas ieraksta B daļā,
un ka atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve doku
mentācijai atbilstīgi minētās direktīvas II pielikuma prasībām
saskaņā ar tās 13. panta nosacījumiem.
2.
Atkāpjoties no 1. punkta, par katru atļauto augu aizsar
dzības līdzekli, kas satur hlorsulfuronu, ciromazīnu, dimeta
hloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, triallātu un
triflusulfuronu kā vienīgo vai vienu no vairākām darbīgajām
vielām, kuras vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim ir
iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma sarakstā, dalībval
stis atkārtoti izvērtē šo līdzekli saskaņā ar vienotajiem princi
piem, kas noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pama
tojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pieli
kuma prasībām, un ievērojot minētās direktīvas I pielikuma
ieraksta B daļu, kas attiecīgi attiecas uz hlorsulfuronu, ciroma
zīnu, dimetahloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trial
lātu un triflusulfuronu. Pamatojoties uz minēto vērtējumu,
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dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK
4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā paredzētajiem
nosacījumiem.
Kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:
a) ja līdzeklis satur hlorsulfuronu, ciromazīnu, dimetahloru,
etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, triallātu un triflusul
furonu kā vienīgo darbīgo vielu, vajadzības gadījumā groza
vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2014. gada 30. jūnijam; vai
b) ja līdzeklis satur hlorsulfuronu, ciromazīnu, dimetahloru,
etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, triallātu un triflusul
furonu kā vienu no vairākām darbīgajām vielām, vajadzības
gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2014. gada
30. jūnijam vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai
paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attie
cīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pieli
kumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.
4. pants
Šī direktīva stājas spēkā 2010. gada 1. janvārī.
5. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Briselē, 2009. gada 1. jūlijā
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Androulla VASSILIOU
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PIELIKUMS
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:
Nr.

Hlorsulfurons
CAS Nr. 64902-72-3
CIPAC Nr. 391

IUPAC nosaukums

1-(2-hlorfenilsulfonil)-3(4-metoksi-6-metil-1,3,5triazīn-2-il)urīnviela

Tīrība (1)

≥ 950 g/kg
Piemaisījumi:
2-hlorbenzolsulfonamīds
(IN-A4097) ne vairāk kā
5 g/kg un
4-metoksi-6-metil-1,3,5triazīn-2-amīns
(IN-A4098) ne vairāk kā
6 g/kg

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

Īpaši noteikumi

A

DAĻA

LV

“287

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

B

DAĻA

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

— ūdens organismu un pie mērķa grupas nepiederošu augu
aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības
gadījumā piemēro riska mazināšanas pasākumus, piemēram,
buferzonas,

— gruntsūdens aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto
apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiska
jiem apstākļiem.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par hlorsul
furonu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Attiecīgās dalībvalstis:

— nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs līdz 2010. gada
1. janvārim Komisijai iesniegtu papildu pētījumus par specifi
kāciju.

2.7.2009.

Ja hlorsulfurons ir klasificēts kā 3. kategorijas kancerogēna viela
atbilstoši Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma 4.2.1. punktam,
attiecīgās dalībvalstis pieprasa, lai tiktu iesniegta papildu informā
cija par metabolītu IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 un
IN-V7160 saistību ar vēzi, un nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs
minēto informāciju iesniegtu Komisijai sešu mēnešu laikā pēc tam,
kad paziņots lēmums par klasifikāciju attiecībā uz minēto vielu.
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Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Ciromazīns
CAS Nr. 66215-27-8
CIPAC Nr. 420

IUPAC nosaukums

N-ciklopropil-1,3,5triazīn-2,4,6-triamīns

Tīrība (1)

≥ 950 g/kg

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

Īpaši noteikumi

A

DAĻA

2.7.2009.

Nr.

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu siltumnīcās.
B

DAĻA

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:
— gruntsūdens aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto
apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiska
jiem apstākļiem,
— ūdens organismu aizsardzībai,
— apputeksnētāju aizsardzībai.
Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas
pasākumus.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par ciroma
zīnu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

LV

Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot
ciromazīnu saturošus augu aizsardzības līdzekļus citādi nekā
tomātu aizsardzībai, dalībvalstis pievērš īpašu uzmanību 4. panta
1. punkta b) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, jo īpaši saistībā ar
ietekmi uz patērētājiem, un nodrošina, lai pirms šādas atļaujas
izsniegšanas būtu iesniegti visi nepieciešamie dati un informācija.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs
iesniegtu papildu informāciju par augsnes metabolīta NOA
435343 apriti un uzvedību un par risku ūdens organismiem.
Dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs, pēc kura inicia
tīvas ciromazīns ir iekļauts šajā pielikumā, iesniegtu Komisijai
minēto informāciju vēlākais līdz 2011. gada 31. decembrim.
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Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Dimetahlors
CAS Nr. 50563-36-5
CIPAC Nr. 688

IUPAC nosaukums

2-hlor-N-(2-metoksietil)
acet-2′,6′-ksilidīds

Tīrība (1)

≥ 950 g/kg
Piemaisījums: 2,6dimetilanilīns ne vairāk
kā 0,5 g/kg

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

Īpaši noteikumi

A

DAĻA

L 172/28

Nr.

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu (maks. 1,0 kg/ha) tikai katru
trešo gadu uz tā paša lauka.
DAĻA

LV

B

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par dimetahloru un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

— ūdens organismu un pie mērķa grupas nepiederošu augu
aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības
gadījumā piemēro riska mazināšanas pasākumus, piemēram,
buferzonas,
— gruntsūdens aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto
apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiska
jiem apstākļiem.
Vajadzības gadījumā atļaujas piešķiršanas nosacījumos ietver riska
mazināšanas pasākumus un piesārņojumjutīgajos apgabalos uzsāk
monitoringa programmas, lai pārbaudītu iespējamo gruntsūdens
piesārņošanu ar CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 un
SYN 528702 metabolītu.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— lietotāju drošībai un jāgarantē, lai lietošanas nosacījumos būtu
paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzek
ļus,

Attiecīgās dalībvalstis:
— nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs līdz 2010. gada
1. janvārim Komisijai iesniegtu papildu pētījumus par specifi
kāciju.
Ja dimetahlors saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma
4.2.1. punktu ir klasificēts kā 3. kategorijas kancerogēna viela,
attiecīgās dalībvalstis pieprasa, lai tiktu iesniegta papildu informā
cija par metabolītu CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 un
SYN 528702 saistību ar vēzi, un nodrošina, lai pieteikuma iesnie
dzējs minēto informāciju iesniegtu Komisijai sešu mēnešu laikā pēc
tam, kad paziņots lēmums par klasifikāciju attiecībā uz minēto
vielu.

2.7.2009.
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Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Etofenprokss
CAS Nr. 80844-07-1
CIPAC Nr. 471

IUPAC nosaukums

2-(4-etoksifenil)-2-metil
propil 3-fenoksibenzil
ēteris

Tīrība (1)

≥ 980 g/kg

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

Īpaši noteikumi

A

DAĻA

2.7.2009.

Nr.

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu.
B

DAĻA
LV

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par etofen
proksu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:
— lietotāju un darbinieku drošībai un jānodrošina, lai lietošanas
noteikumos būtu paredzēts izmantot atbilstošus individuālās
aizsardzības līdzekļus,

— bišu un pie mērķa grupas nepiederošu posmkāju aizsardzībai.
Saistībā ar identificēto apdraudējumu vajadzības gadījumā
piemēro riska mazināšanas pasākumus, piemēram, buferzonas.
Attiecīgās dalībvalstis:
— nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs Komisijai iesniegtu
papildu informāciju par risku ūdens organismiem, ieskaitot
risku organismiem, kas dzīvo nogulsnēs, un bioloģisko pastiprināšanos,

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— ūdens organismu aizsardzībai. Saistībā ar identificēto apdrau
dējumu vajadzības gadījumā piemēro riska mazināšanas pasā
kumus, piemēram, buferzonas,

— iesniegtu papildu pētījumus par ūdens organismu endokrīno
traucējumu potenciālu (pētījums par zivju pilnu dzīves ciklu).
Dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzēji šādus pētījumus
iesniegtu Komisijai līdz 2011. gada 31. decembrim.
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Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Lufenurons
CAS Nr. 103055-07-8
CIPAC Nr. 704

IUPAC nosaukums

(RS)-1-[2,5-dihlor-4(1,1,2,3,3,3-heksafluor
propoksi)-fenil]-3-(2,6difluorbenzoil)-urīnviela

Tīrība (1)

≥ 970 g/kg

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

Īpaši noteikumi

A

DAĻA

L 172/30

Nr.

Var atļaut izmantot tikai kā insekticīdu telpās vai ēsmas likšanas
vietās ārpus telpām.
DAĻA

LV

B

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par lufenu
ronu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

— putnu, zīdītājdzīvnieku, pie mērķa grupas nepiederošu augsnes
organismu, bišu, pie mērķa grupas nepiederošu posmkāju,
virszemes ūdeņu un ūdens organismu aizsardzībai nedrošās
situācijās.
Attiecīgās dalībvalstis:
— nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs līdz 2010. gada
1. janvārim Komisijai iesniegtu papildu pētījumus par
specifikāciju.
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Penkonazols
CAS Nr. 66246-88-6
CIPAC Nr. 446

(RS) 1-[2-(2,4-dihlorfenil)-pentil]-1H-[1,2,4]
triazols

≥ 950 g/kg

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

A

DAĻA

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— ilgstošajam noturīgumam vidē un lielajam bioloģiskās akumu
lācijas riskam un jānodrošina, lai lufenurona lietošana ilgter
miņā kaitīgi neietekmētu pie mērķa grupas nepiederošus orga
nismus,

Var atļaut izmantot tikai kā fungicīdu siltumnīcās.
B

DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par penkona
zolu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

2.7.2009.

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

2.7.2009.

Nr.

Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:

LV

— gruntsūdens aizsardzībai gadījumos, kad darbīgo vielu lieto
apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiska
jiem apstākļiem.
Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas
pasākumus.
Attiecīgās dalībvalstis pieprasa, lai tiktu iesniegta papildu informā
cija par augsnes metabolīta U1 apriti un uzvedību. Dalībvalstis
nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs, pēc kura iniciatīvas penko
nazols ir iekļauts šajā pielikumā, iesniegtu Komisijai minēto infor
māciju vēlākais līdz 2011. gada 31. decembrim.
Triallāts
CAS Nr. 2303-17-5
CIPAC Nr. 97

S-2,3,3-trihloralil-diizopropil-(tiokarbamāts)

≥ 940 g/kg
NDIPA (nitrozo-diizo
propilamīns)
maks. 0,02 mg/kg

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

A

DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.
B

DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par triallātu
un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm jāpievērš īpaša uzmanība:
— lietotāju drošībai un jāgarantē, lai lietošanas nosacījumos būtu
paredzēts izmantot atbilstošus individuālās aizsardzības līdzek
ļus,

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

293

— ietekmei uz patērētājiem, kāda rodas, ar uzturu uzņemot trial
lāta atliekvielas no apstrādātiem kultūraugiem un secīgajiem
rotācijas kultūraugiem, kā arī no dzīvnieku izcelsmes produk
tiem,
— ūdens organismu un pie mērķa grupas nepiederošu augu
aizsardzībai un tām jānodrošina, lai atļaujas nosacījumos
nepieciešamības gadījumā tiktu iekļauti riska mazināšanas
pasākumi, piemēram, buferzonas,
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Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

L 172/32

Nr.

Īpaši noteikumi

Attiecīgās dalībvalstis
iesniegtu Komisijai:

nodrošina,

lai

pieteikuma

LV

— iespējamai gruntsūdens piesārņošanai ar noārdīšanās produk
tiem TCPSA gadījumos, kad darbīgo vielu lieto apgabalos ar
piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.
Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā jāietver riska mazi
nāšanas pasākumi.
iesniedzējs

— papildu informāciju augu primārā metabolisma novērtēšanai,
— papildu informāciju par augsnes metabolīta diizopropilamīna
apriti un uzvedību,

— papildu informāciju par risku zīdītājdzīvniekiem, kuri ēd zivis,
un ilgtermiņa risku sliekām.
Dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu šādu
informāciju Komisijai līdz 2011. gada 31. decembrim.
294

Triflusulfurons
CAS Nr. 126535-15-7
CIPAC Nr. 731

2-[4-dimetilamino-6(2,2,2-trifluoretoksi)1,3,5-triazīn-2ilkarbamoilsulfamoil]m-toluilskābe

≥ 960 g/kg
N,N-dimetil-6-(2,2,2trifluoretoksi)-1,3,5triazīn-2,4-diamīns
maks. 6 g/kg

2010. gada 1. janvāris

2019. gada
31. decembris

A

DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu cukurbietēm un lopbarības
bietēm (maks. 60 g/ha) tikai katru trešo gadu uz tā paša lauka.
Apstrādātu kultūraugu lapas nedrīkst izbarot lopiem.
B

DAĻA

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— papildu informāciju par bioloģiskās pastiprināšanās potenciālu
ūdens organismu barības ķēdēs,

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas 2009. gada
26. februārī pabeigtā pārskata ziņojuma secinājumus par triflusul
furonu un jo īpaši tā I un II papildinājumu.
Vispārējā novērtēšanā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš:
— ietekmei uz patērētājiem, kāda rodas, ar uzturu uzņemot meta
bolītu IN-M7222 un IN-E7710 atliekvielas no secīgajiem rotā
cijas kultūraugiem un no dzīvnieku izcelsmes produktiem,

2.7.2009.

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

2.7.2009.

Nr.

— ūdens organismu un ūdensaugu aizsardzībai pret risku, ko
rada triflusulfurons un metabolīts IN-66036, un tām jānodro
šina, lai atļaujas nosacījumos nepieciešamības gadījumā tiktu
iekļauti riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas,

(1) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskatīšanas ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ja triflusulfurons saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK VI pielikuma
4.2.1. punktu ir klasificēts kā 3. kategorijas kancerogēna viela,
attiecīgās dalībvalstis pieprasa, lai tiktu iesniegta papildu informā
cija par metabolītu IN-M7222, IN-D8526 un IN-E7710 saistību ar
vēzi. Tās nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs minēto informāciju
iesniegtu Komisijai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad paziņots
lēmums par klasifikāciju attiecībā uz minēto vielu.”

LV

— iespējamai gruntsūdens piesārņošanai ar noārdīšanās produk
tiem IN-M7222 un IN-W6725 gadījumos, kad darbīgo vielu
lieto apgabalos ar piesārņojumjutīgiem augsnes un/vai klima
tiskajiem apstākļiem. Atļaujas nosacījumos vajadzības gadī
jumā jāietver riska mazināšanas pasākumi.

L 172/33

L 172/34

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2.7.2009.

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

LĒMUMI

PADOME
PADOMES LĒMUMS
(2009. gada 30. jūnijs)
par jauna Eiropas Kopienu Komisijas locekļa iecelšanu
(2009/507/EK, Euratom)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants
ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
215. panta otro daļu,

Ar šo Algirdas Gediminas ŠEMETA kungs tiek iecelts par Komi
sijas locekli laikposmam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada
31. oktobrim.
2. pants

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu
un jo īpaši tā 128. panta otro daļu,

Šis lēmums stājas spēkā 2009. gada 1. jūlijā.
3. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

tā kā:

Dalia GRYBAUSKAITĖ kundze ar 2009. gada 25. jūnija vēstuli ir
atkāpusies no Komisijas locekļa amata. Uz atlikušo pilnvaru
laiku viņa būtu jāaizstāj,

Briselē, 2009. gada 30. jūnijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
J. KOHOUT

2.7.2009.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 172/35

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA
EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS
(2009. gada 25. jūnijs),
ar ko groza Lēmumu ECB/2008/20 attiecībā uz euro monētu daudzumu, ko Austrija var emitēt
2009. gadā
(ECB/2009/15)
(2009/508/EK)
(milj. euro)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

“Apgrozībai paredzēto monētu emisija un kolekcijas
monētu (nav paredzētas apgrozībai) emisija 2009. gadā

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
106. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

No 1999. gada 1. janvāra Eiropas Centrālajai bankai
(ECB) ir ekskluzīvas tiesības apstiprināt monētu
daudzumu, kuru var emitēt dalībvalstis, kas ieviesušas
euro (turpmāk tekstā – “iesaistītās dalībvalstis”).

Oesterreichische Nationalbank 2009. gada 26. maijā lūdza
ECB apstiprināt euro monētu, ko Austrija var emitēt
2009. gadā, daudzuma palielinājumu par 160 milj. euro,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

Beļģija

105,4

Vācija

632,0

Īrija

65,5

Grieķija

85,7

Spānija

390,0

Francija

252,5

Itālija

234,3

Kipra

22,5

Luksemburga

42,0

Malta

15,4

Nīderlande

68,5

Austrija

376,0

Portugāle

50,0

Slovēnija

27,0

Slovākija

131,0

Somija

60,0”

2. pants
1. pants
Euro monētu daudzuma palielinājums
ECB apstiprina euro monētu, ko Austrija var emitēt 2009. gadā,
daudzuma palielinājumu.

Tādēļ tabulu Eiropas Centrālās bankas Lēmuma ECB/2008/20 (1)
1. pantā aizstāj ar šādu tabulu:

(1) OV L 352, 31.12.2008., 58. lpp.

Nobeiguma noteikums
Šis lēmums ir adresēts iesaistītajām dalībvalstīm.

Frankfurtē pie Mainas, 2009. gada 25. jūnijā
ECB prezidents
Jean-Claude TRICHET

L 172/36
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

2.7.2009.

III
(Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību)

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU
PADOMES VIENOTĀ RĪCĪBA 2009/509/KĀDP
(2009. gada 25. jūnijs),
ar ko groza un pagarina Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju
un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā
(EUSEC RD Congo)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

IR PIEŅĒMUSI ŠO VIENOTO RĪCĪBU.

1. pants

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā
14. pantu,

Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP ar šo groza šādi:

tā kā:

1) vienotās rīcības 9. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu
daļu:

(1)

(2)

(3)

(4)

Padome 2007. gada 12. jūnijā pieņēma Vienoto rīcību
2007/406/KĀDP (1) par Eiropas Savienības konsultāciju
un palīdzības misiju saistībā ar drošības sektora reformu
Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo), ar
ko aizstāja iepriekš ar Vienoto rīcību 2005/355/KĀDP (2)
izveidoto misiju.
Padome 2008. gada 26. jūnijā pieņēma Vienoto rīcību
2008/491/KĀDP (3), ar ko groza Vienoto rīcību
2007/406/KĀDP un to pagarina līdz 2009. gada
30. jūnijam.
Pēc konsultēšanās ar Kongo iestādēm un citām iesaistī
tajām personām tiek uzskatīts, ka misijas pilnvaras ir
jāpagarina, un Politikas un drošības komiteja
2009. gadā 12. maijā ieteica misiju pagarināt vēl par
trīs mēnešiem.
Vienotā rīcība 2007/406/KĀDP būtu atbilstīgi jāgroza,

(1) OV L 151, 13.6.2007., 52. lpp.
(2) OV L 112, 3.5.2005., 20. lpp.
(3) OV L 168, 28.6.2008., 42. lpp.

“Bāzes finansējums, ar kuru ir paredzēts segt misijas izde
vumus laikposmā no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada
30. septembrim, ir EUR 8 450 000.”;
2) vienotās rīcības 16. panta otro daļu aizstāj ar šādu daļu:
“To piemēro līdz 2009. gada 30. septembrim.”
2. pants
Šī vienotā rīcība stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
3. pants
Šo vienoto rīcību publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2009. gada 25. jūnijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
L. MIKO

Saturs (turpinājums)

III

Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU
★
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Padomes Vienotā rīcība 2009/509/KĀDP (2009. gada 25. jūnijs), ar ko groza un pagarina
Vienoto rīcību 2007/406/KĀDP par Eiropas Savienības konsultāciju un palīdzības misiju saistībā
ar drošības sektora reformu Kongo Demokrātiskajā Republikā (EUSEC RD Congo) . . . . . . . . . . . .
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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

EIROPAS KOPIENU OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU BIROJS
L-2985 LUKSEMBURGA

LV

