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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 70/2010
(2010. gada 25. janvāris),
ar ko 119. 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
EIROPAS KOMISIJA,

(2)

Sankciju komiteja 2010. gada 19. janvārī nolēma
pievienot divas fiziskas personas un vienu juridisku
personu, grupu vai organizāciju to personu, grupu un
organizāciju sarakstam, kam piemēro līdzekļu un saim
niecisko resursu iesaldēšanu.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāatjaunina I pielikums.

(4)

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā 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, 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 iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta
1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu (2),

1. pants
Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs
regulas pielikumā.

tā kā:
(1)

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.

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, 2010. gada 25. janvārī
Komisijas vārdā,
priekšsēdētāja vārdā –
ārējo attiecību ģenerāldirektors
João Vale DE ALMEIDA

(1) OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.
(2) Regulas 7.a pants tajā iekļauts ar Regulu (ES) Nr. 1286/2009
(OV L 346, 23.12.2009., 42. lpp.).
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PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.
1. Sadaļā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” pievieno šādu ierakstu:
“Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c)
Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the
South Arabian Peninsula, f) Al-Qaida in Yemen, g) AQY). Papildu informācija: Atrašanās vieta: Jemena vai Saūda
Arābija. Izveidota 2009. gada janvārī. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums:
19.1.2010.”
2. Sadaļā “Fiziskās personas” pievieno šādus ierakstus:
“a) Said Ali Al-Shihri (alias a) Sa’id Ali Jabir al-Kathim al-Shihri, b) Said Ali Al Shahri, c) Said Ali Jaber Al Khasaam Al
Shahri, d) Said Ali Jaber Al Khassam, e) Abu-Sayyaf, f) Abu-Sufyan al-Azidi, g) Abu-Sayyaf al-Shihri, h) Abu Sufian
Kadhdhaab Matrook, i) Salahm, j) Salah Abu Sufyan, k) Salah al-Din, l) Abu Osama, m) Abu Sulaiman, n) Nur alDin Afghani Azibk, o) Alahhaddm, p) Akhdam, q) Abu Sufian Al Azadi, r) Abu Asmaa). Dzimšanas datums:
12.9.1973. Dzimšanas vieta: Rijāda, Saūda Arābija. Valstspiederība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: C102432 (Saūda
Arābijas pase, izdota 22.4.2000., derīga līdz 26.2.2005. Izdošanas datums pēc Hidžras kalendāra: 17.1.1421.; pēc
Hidžras kalendāra derīga līdz: 17.1.1426.). Valsts identifikācijas Nr.: 1008168450 (Saūda Arābija). Papildu infor
mācija: no 2001. gada līdz 2007. gadam atradās ieslodzījumā Amerikas Savienotajās Valstīs. 2010. gada janvārī
atradās Jemenā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 19.1.2010.
b) Nasir ’Abd-Al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel
Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul-karim
Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah AlWoohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Dzimšanas datums: a) 1.10.1976.,
b) 8.10.1396. (pēc Hidžras kalendāra). Dzimšanas vieta: Jemena. Valstspiederība: Jemenas. Pases Nr.: 40483
(Jemenas pases numurs, izdota 5.1.1997.). Papildu informācija: no 2003. gada līdz 2006. gadam atradās ieslodzī
jumā Jemenā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 19.1.2010.”

26.1.2010.
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KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 71/2010
(2010. gada 25. janvāris),
ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
EIROPAS KOMISIJA,

tā kā:

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

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 2010. gada 26. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2010. gada 25. janvārī
Komisijas vārdā,
priekšsēdētāja 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

73,2
65,3
114,0
101,3
88,5

0707 00 05

MA
TR
ZZ

78,1
110,9
94,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

132,0
128,7
130,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

52,8
58,8
54,9
50,8
53,9
54,2

0805 20 10

IL
MA
ZZ

166,5
85,9
126,2

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

CN
EG
IL
JM
MA
PK
TR
ZZ

54,2
74,4
71,9
106,6
114,0
46,5
89,0
79,5

0805 50 10

EG
IL
TR
ZZ

63,3
88,7
69,5
73,8

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZZ

75,7
60,1
90,3
40,0
129,7
79,2

0808 20 50

CN
US
ZZ

78,3
108,3
93,3

(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”.
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS,
kas pieņemts, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju
(2010 gada 22. janvāris),
ar ko apstiprina pārējo personu sarakstu, kuras viņš ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, un ar ko
atceļ un aizstāj Lēmumu 2009/903/ES
(2010/41/ES, Euratom)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(6)

Vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju,
Lēmums 2009/903/ES būtu jāatceļ, pirms lēmumā
iekļautais saraksts nav iesniegts Eiropas Parlamentam ap
stiprināšanai, un tas būtu jāaizstāj ar šo lēmumu.

(7)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta
7. punkta trešo daļu priekšsēdētāju, Savienības Augsto
pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un
pārējos Komisijas locekļus kopumā ar balsojumu apstip
rinās Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā
17. panta 3. un 4. punktu un 7. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu
un jo īpaši tā 106.a pantu,

tā kā:

(1)

(2)

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Ar Lisabonas Līguma ratifikācijas procesu saistītu
apstākļu dēļ Komisija, ko iecēla 2004. gada 22. novembrī,
pēc 2009. gada 31. oktobra joprojām pilda savas piln
varas, gaidot, kad pabeigs jaunās Komisijas iecelšanas
procesu, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību notei
kumiem, kuri grozīti ar Lisabonas Līgumu.

Uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim jāieceļ jauna
Komisija, kuru veido viens pārstāvis no katras dalībvalsts,
tostarp tās priekšsēdētājs un Savienības Augstais pārstāvis
ārlietās un drošības politikas jautājumos.

1. pants
Vienojoties ar José Manuel DURÃO BARROSO kungu, ievēlēto
Komisijas priekšsēdētāju, Padome ierosina par Komisijas locek
ļiem uz laiku līdz 2014. gada 31. oktobrim iecelt šādas
personas:
Joaquín ALMUNIA AMANN kungu,
László ANDOR kungu,
Michel BARNIER kungu,

(3)

Eiropadome izvirzīja José Manuel DURÃO BARROSO
kungu kā personu, ko Eiropas Parlamentam ierosina kā
Komisijas priekšsēdētāju, un Eiropas Parlaments ievēlēja
šādi izvirzīto kandidātu.

Dacian CIOLOȘ kungu,
John DALLI kungu,

(4)

(5)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 18. panta
1. punktu Eiropadome ar Komisijas priekšsēdētāja piekri
šanu ieceļ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības
politikas jautājumos.

Ar Lēmumu 2009/903/ES (2009. gada 4. decembris) (1)
Padome, vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju,
pieņēma pārējo personu sarakstu, kuras viņš ierosina
iecelt par Komisijas locekļiem uz laiku līdz 2014. gada
31. oktobrim.

(1) OV L 321, 8.12.2009., 51. lpp.

Maria DAMANAKI kundzi,
Karel DE GUCHT kungu,
Štefan FÜLE kungu,
Máire GEOGHEGAN-QUINN kundzi,
Kristalina GEORGIEVA kundzi,
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Johannes HAHN kungu,

Antonio TAJANI kungu,

Connie HEDEGAARD kundzi,

Androulla VASSILIOU kundzi.

Siim KALLAS kungu,
Neelie KROES kundzi,
Janusz LEWANDOWSKI kungu,
Cecilia MALMSTRÖM kundzi,

2. pants
Lēmums 2009/903/ES tiek atcelts.
3. pants
Šo lēmumu pārsūta Eiropas Parlamentam.

Günther H. OETTINGER kungu,
Andri PIEBALGA kungu,
Janez POTOČNIK kungu,
Viviane REDING kundzi,
Olli REHN kungu,
Maroš ŠEFČOVIČ kungu,
Algirdas Gediminas ŠEMETA kungu,

To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
Briselē, 2010 gada 22. janvārī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
M. Á. MORATINOS

26.1.2010.
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IV
(Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, Līgumu par ES un Euratom
līgumu)

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/147/EK
(2009. gada 30. novembris)
par savvaļas putnu aizsardzību
(kodificēta versija)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(4)

Savvaļas putnu sugas, kas sastopamas dalībvalstu Eiropas
teritorijā, ir galvenokārt migrējošās sugas. Šīs sugas ir daļa
no mūsu kopīgā dabas mantojuma, un putnu aizsardzība
parasti ir starptautiska vides problēma, ko var efektīvi
risināt, tikai balstoties uz kopēju atbildību.

(5)

Dalībvalstu Eiropas teritorijā sastopamo savvaļas putnu
sugu aizsardzība jāveic, ņemot vērā Kopienas mērķus
uzlabot dzīves apstākļus un panākt noturīgu attīstību.

(6)

Veicamie pasākumi skar vairākas darbības, kas var
ietekmēt putnu skaitu, proti, cilvēka izraisītas sekas, un
jo īpaši putnu dzīvotņu iznīcināšanu un piesārņošanu,
putnu sagūstīšanu un nonāvēšanu, kā arī tirdzniecību,
kas saistīta ar šādām darbībām; un, īstenojot aizsardzības
politiku, šādu pasākumu stingrībai vajadzētu būt samēro
jamai ar atsevišķu sugu konkrēto stāvokli.

(7)

Dabas aizsardzības mērķis ir nodrošināt dabas resursu
ilglaicīgu aizsardzību un apsaimniekošanu, jo tie ir
Eiropas tautu dabas mantojuma sastāvdaļa. Šādi var
uzraudzīt dabas resursus un regulēt to izmantošanu,
balstoties uz nepieciešamiem pasākumiem, kas ļauj
iespēju robežās saprātīgi uzturēt un koriģēt dabīgo līdz
svaru starp sugām.

(8)

Lai aizsargātu jebkuru putnu sugu, ir svarīgi pietiekamā
mērā saglabāt, uzturēt vai atjaunot dzīvotņu daudzvei
dību un to teritoriju. Nodrošinot dažu putnu sugu izdzī
vošanu un vairošanos savā izplatības areālā, ir jāveic īpaši
dzīvotņu aizsardzības pasākumi. Šajos pasākumos jāie
kļauj arī migrējošās sugas, un tie jākoordinē ar mērķi
izveidot vienotu sistēmu.

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzi
numu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),
tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 79/409/EEK (1979. gada 2. aprīlis)
par savvaļas putnu aizsardzību (3) ir vairākkārt būtiski
grozīta (4). Skaidrības un praktisku iemeslu labad būtu
lietderīgi veikt attiecīgās direktīvas kodifikāciju.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.
1600/2002/EK (2002. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka
Sesto Kopienas vides rīcības programmu (5), paredz
īpašus pasākumus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību,
tostarp putnu un to dzīvotņu aizsardzību.

(3)

Dalībvalstu Eiropas teritorijā pastāvīgi sarūk, dažreiz pat
ļoti strauji, daudzu tur sastopamo savvaļas putnu sugu
skaitliskais sastāvs. Šāds putnu skaita samazinājums rada
nopietnus draudus dabas vides saglabāšanai, jo īpaši tādēļ,
ka tādējādi tiek izjaukts bioloģiskais līdzsvars.

(1) 2009. gada 10. jūnija Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2) Eiropas Parlamenta 2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 26. novembra
Lēmums.
(3) OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
(4) Sk. VI pielikuma A daļu.
(5) OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
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Lai nepieļautu, ka komerciālas intereses var nelabvēlīgi
ietekmēt dabas izmantošanas apmērus, jāievieš vispārējs
tirdzniecības aizliegums, paredzot izņēmumus tikai attie
cībā uz tām sugām, kuru bioloģiskais statuss to atļauj, un
ņemot vērā konkrētus apstākļus, kas pastāv dažādos
reģionos.

Dažas sugas drīkst medīt, un tas nepārsniedz pieļaujamos
dabas izmantošanas apmērus, ņemot vērā to populāciju
lielumu, ģeogrāfisko izplatību un vairošanās spēju
Kopienā kopumā, ja vien ir noteikti un tiek ievēroti
daži ierobežojumi, un šādas medības netraucē uzturēt
šo sugu populācijas pietiekamā skaitliskā līmenī.

Ir jāaizliedz daudzi masveidīgas vai neselektīvas putnu
sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļi, ierīces vai paņē
mieni, kā arī medības ar dažiem transporta veidiem, jo
tie pārlieku nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt attiecīgo
sugu skaitlisko sastāvu.

Atsevišķos gadījumos dažiem apstākļiem var būt liela
nozīme, tādēļ būtu jāparedz iespēja atkāpties no dažiem
nosacījumiem un šādiem izņēmumiem jābūt Komisijas
uzraudzībā.

(13)

Putnu, un jo īpaši migrējošo putnu, aizsardzībā joprojām
pastāv problēmas, kas prasa zinātnisko izpēti. Šāda izpēte
arī ļaus izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti.

(14)

Konsultējoties ar Komisiju, būtu jārūpējas par to, lai
nevienas savvaļas putnu sugas ieviešana, ja tā parasti
nav sastopama dalībvalstu Eiropas teritorijā, neradītu
kaitējumu vietējai florai un faunai.

(15)

(16)

(17)

Komisija ik pēc trim gadiem sagatavos un nosūtīs dalīb
valstīm apkopojošu ziņojumu, kas pamatojas uz dalīb
valstu sniegto informāciju par tādu valsts tiesību aktu
piemērošanu, kuri ieviesti saskaņā ar šo direktīvu.

Šīs direktīvas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu
jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK
(1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto
ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (1).

Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro grozīt dažus pielikumus,
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību. Šie pasākumi,
kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs
direktīvas elementus, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma

(1) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
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1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles
procedūru.

(18)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus
attiecībā uz termiņiem VI pielikuma B daļā minēto direk
tīvu transponēšanai valsts tiesību aktos,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
1.
Šī direktīva attiecas uz visu tādu savvaļas putnu sugu
aizsardzību, kas sastopamas to dalībvalstu Eiropas teritorijā, uz
kurām attiecas Līgums. Tajā paredzēta šo sugu aizsardzība,
apsaimniekošana un uzraudzība un noteiktas to izmantošanas
normas.

2.
Šī direktīva attiecas uz putniem, putnu olām, putnu
ligzdām un putnu dzīvotnēm.

2. pants
Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai skaitliski uzturētu
1. pantā minēto sugu populācijas tādā līmenī, kas pirmām
kārtām atbilst ekoloģijas, zinātnes un kultūras prasībām, tajā
pašā laikā ņemot vērā saimnieciskās un rekreatīvās prasības,
vai lai tuvinātu šo sugu populācijas minētajam līmenim.

3. pants
1.
Ņemot vērā 2. pantā minētās prasības, dalībvalstis veic
nepieciešamos pasākumus, lai pietiekamā mērā saglabātu, uztu
rētu vai atjaunotu visu 1. pantā minēto putnu sugu dzīvotņu
daudzveidību un teritoriju.

2.
Biotopu un dzīvotņu saglabāšana, uzturēšana un atjauno
šana galvenokārt ietver šādus pasākumus:

a) aizsargājamo teritoriju ierīkošana;

b) dzīvotņu uzturēšana un pārzināšana aizsargātās zonās un
ārpus tām saskaņā ar ekoloģijas prasībām;

c) iznīcināto biotopu atjaunošana;

d) biotopu izveidošana.
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4. pants

5. pants

1.
Sugām, kuras minētas I pielikumā, jāpiemēro īpaši
dzīvotņu aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu to izdzīvošanu
un vairošanos savā izplatības areālā.

Neskarot 7. un 9. pantu, dalībvalstis veic nepieciešamos pasā
kumus, lai izveidotu vispārēju aizsardzības sistēmu visām 1.
pantā minētajām putnu sugām, jo īpaši aizliedzot:

Šim nolūkam jāapzina:

a) sugas, kurām draud izzušana;

a) jebkādā veidā apzināti nonāvēt vai sagūstīt putnus;

b) apzināti iznīcināt vai bojāt putnu ligzdas un olas vai
pārvietot to ligzdas;

b) sugas, kuras ir jūtīgas pret dažām izmaiņām savās dzīvotnēs;
c) lasīt putnu olas dabā un paturēt tās pat tad, ja olas ir tukšas;
c) sugas, kuras savas skaitliski mazās populācijas vai ierobe
žotās vietējās izplatības dēļ uzskatāmas par retām sugām;

d) citas sugas, kuras īpaši jāsaudzē to dzīvotņu īpatnību dēļ.

Veicot novērtēšanu, par pamatu ņem populācijas attīstības
tendences un svārstības.

d) apzināti traucēt putnus, jo īpaši vairošanās un ligzdošanas
laikā, ja šādi traucējumi būtiski skar šīs direktīvas mērķus;

e) turēt to sugu putnus, kuras aizliegts medīt un sagūstīt.

6. pants
Kā īpašas aizsargājamās teritorijas šo sugu aizsardzībai dalībval
stis pirmām kārtām nosaka skaitliski un lieluma ziņā vispiemē
rotākās teritorijas, ņemot vērā aizsardzības prasības ģeogrā
fiskajā jūras un sauszemes teritorijā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2.
Dalībvalstis veic līdzīgus pasākumus attiecībā uz tādu
regulāri sastopamu migrējošo sugu vairošanās, spalvu mešanas
un ziemošanas vietām, kā arī atpūtas vietām migrācijas marš
rutā, kuras nav minētas I pielikumā, ņemot vērā to aizsardzības
nepieciešamību ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes teritorijā, uz
kuru attiecas šī direktīva. Tālab dalībvalstīm īpaša uzmanība
jāvelta mitrāju, un pirmām kārtām starptautiski nozīmīgu
mitrāju, aizsardzībai.

3.
Dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo informāciju,
kas tai ļauj paziņot attiecīgās koordinācijas iniciatīvas, kuras
nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka 1. un 2. punktā paredzētās
teritorijas veido vienotu sistēmu saskaņā ar šo sugu aizsardzības
prasībām ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes teritorijā, uz ko
attiecas šī direktīva.

4.
Attiecībā uz 1. un 2. punktā minētajām aizsargājamām
teritorijām dalībvalstis attiecīgi rīkojas, lai nepieļautu dzīvotņu
piesārņošanu vai kaitējuma nodarīšanu tām, kā arī novērš
jebkurus traucējumus putnu dzīvei, ciktāl tie būtiski skar šā
panta mērķus. Dalībvalstis cenšas nepieļaut dzīvotņu piesārņo
šanu vai kaitējuma nodarīšanu tām arī ārpus šīm aizsargājamām
teritorijām.

1.
Neskarot 2. un 3. punkta noteikumus, dalībvalstis aizliedz
tirgot, pārvadāt un turēt tirdzniecības nolūkā un piedāvāt tirdz
niecībai jebkuru 1. pantā minēto sugu putnus, dzīvus vai
beigtus, kā arī jebkuras viegli atpazīstamas šo putnu daļas vai
izstrādājumus no tiem.

2.
Darbības, kas minētas 1. punktā, nav aizliegtas ar III pieli
kuma A daļā minētajām sugām, ja šie putni ir nonāvēti vai
sagūstīti likumīgi vai citādi likumīgi iegādāti.

3.
Dalībvalstis, paredzot dažus ierobežojumus, var atļaut savā
teritorijā 1. punktā minētās darbības ar sugām, kas minētas III
pielikuma B daļā, ja šie putni ir nonāvēti vai sagūstīti likumīgi
vai citādi likumīgi iegādāti.

Dalībvalstis, kas vēlas piešķirt šādu atļauju, pirmkārt, apspriežas
ar Komisiju un kopīgi ar to noskaidro, vai tirdzniecība ar šīs
sugas īpatņiem var apdraudēt vai iespējami apdraudēt šo sugu
populācijas lielumu, ģeogrāfisko izplatību vai vairošanās spēju
visā Kopienā. Ja pārbaudē noskaidrojas, ka paredzamā atļauja,
pēc Komisijas ieskatiem, šādi apdraudēs kaut vienu no iepriekš
minētajām sugām vai radīs šāda apdraudējuma iespēju, Komisija
nosūta argumentētu ieteikumu ieinteresētajai dalībvalstij, pama
tojot savus iebildumus pret minētās sugas tirdzniecību. Ja Komi
sija uzskata, ka šāds risks nepastāv, tā attiecīgi informē ieinte
resēto dalībvalsti.
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2.
Turklāt dalībvalstis aizliedz visas medības, ko veic, izman
tojot IV pielikuma b) punktā minētos transporta līdzekļus un
apstākļus.

Dalībvalstis, kas piešķir atļauju saskaņā ar šo punktu, periodiski
pārbauda, kā tiek ievēroti šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi.

7. pants
1.
Ņemot vērā to populāciju lielumu, ģeogrāfisko izplatību
un vairošanās spēju visā Kopienā, II pielikumā minētās sugas
drīkst medīt saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem. Dalībval
stis nodrošina, ka šo sugu medības neapdraud dabas aizsar
dzības pasākumus to izplatības teritorijā.

9. pants
1.
Ja nevar rast citu pieņemamu risinājumu, dalībvalstis var
atkāpties no 5. līdz 8. panta noteikumiem šādu iemeslu dēļ:

a) — sabiedrības veselības aizsardzības un drošības interesēs,

— lidojumu drošības interesēs,

— lai nepieļautu nopietnu kaitējumu kultūraugiem, lauk
saimniecības dzīvniekiem, mežiem, zvejniecībai un
ūdeņiem,

2.
Sugas, kuras minētas II pielikuma A daļā, drīkst medīt
ģeogrāfiskajā jūras un sauszemes teritorijā, uz ko attiecas šī
direktīva.

— lai aizsargātu floru un faunu;

3.
Sugas, kuras minētas II pielikuma B daļā, drīkst medīt tikai
attiecīgi norādītajās dalībvalstīs.

4.
Dalībvalstis apņemas nodrošināt, ka medību ieražas, ko
veic saskaņā ar valstī spēkā esošajiem pasākumiem, arī medības
ar piekūnu, ja tās praktizē, atbilst attiecīgo putnu sugu resursu
racionālas izmantošanas un ekoloģiskā līdzsvara regulēšanas
principiem un ka šīs ieražas, ņemot vērā šo sugu, jo īpaši
migrējošo sugu, populācijas lielumu, ir samērojamas ar pasāku
miem, kas izriet no 2. panta.

b) pētniecības un mācību nolūkā, veicot populācijas atjauno
šanu, sugu reintrodukciju un šim nolūkam nepieciešamo
pavairošanu;

c) lai stingri kontrolētos apstākļos un izlases veidā atļautu
nelielā skaitā sagūstīt, turēt vai citādi saprātīgi izmantot
dažus putnus.

2.
Tās jo īpaši rūpējas par to, lai sugas, uz kurām attiecas medību
likumi, netiktu medītas ligzdošanas laikā, kā arī atsevišķu vairo
šanās stadiju laikā.

Attiecībā uz migrējošām sugām tās jo īpaši rūpējas par to, lai
sugas, uz kurām attiecas medību noteikumi, netiktu medītas
vairošanās laikā vai tad, kad tās atgriežas savās ligzdošanas
vietās.
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Izņēmuma gadījumos, kas minēti 1. punktā, jānorāda:

a) sugas, uz kurām attiecas izņēmumi;

b) līdzekļi, pasākumi vai paņēmieni, ar kādiem atļauts sagūstīt
vai nonāvēt putnus;

c) riska nosacījumi, kā arī citi apstākļi (laiks un vieta), kādos
pieļaujami šādi izņēmumi;
Dalībvalstis nosūta Komisijai visu vajadzīgo informāciju par
savu medību noteikumu praktisko piemērošanu.

d) iestāde, kas pilnvarota paziņot, ka pastāv nepieciešamie nosa
cījumi, un lemt par to, kādus līdzekļus, pasākumus vai paņē
mienus, kam un ar kādiem ierobežojumiem atļauts izmantot;

8. pants
1.
Attiecībā uz putnu medībām, to sagūstīšanu vai nonāvē
šanu saskaņā ar šo direktīvu dalībvalstis aizliedz lietot jebkādus
masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas
līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt
kādas sugas lokālu izzušanu, jo īpaši IV pielikuma a) punktā
minētos.

e) kādi uzraudzības pasākumi tiks veikti.

3.
Dalībvalstis ik gadu nosūta Komisijai ziņojumu par 1. un
2. punkta izpildi.
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4.
Pamatojoties uz tai pieejamo informāciju un pirmām
kārtām uz informāciju, ko tā saņem saskaņā ar 3. punktu,
Komisija pastāvīgi seko tam, lai 1. punktā minēto izņēmumu
sekas nebūtu pretrunā šai direktīvai. Tālab tā atbilstīgi rīkojas.

10. pants
1.
Dalībvalstis veicina zinātniskos pētījumus un citus darbus,
kas nepieciešami visu 1. pantā minēto putnu sugu populāciju
aizsardzībai, to pārzināšanai un izmantošanai. Īpašu uzmanību
pievērš pētījumiem un darbiem saistībā ar V pielikumā norādī
tajām tēmām.

2.
Dalībvalstis nosūta Komisijai visas nepieciešamās ziņas, lai
tā varētu veikt attiecīgos pasākumus, koordinējot 1. punktā
minētos zinātniskos pētījumus un darbus.
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15. pants
Pieņem grozījumus, kas ir nepieciešami, lai I un V pielikumu
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai. Šos pasākumus, kas ir
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas elementus, pieņem
saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles
procedūru.
16. pants
1.
Komisijai palīdz Tehniskā un zinātniskā progresa ievie
šanas komiteja.
2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma
1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot
vērā tā 8. panta noteikumus.
17. pants

11. pants
Dalībvalstis rūpējas par to, lai jebkuras savvaļas putnu sugas
ieviešana, ja tā parasti nav sastopama dalībvalstu Eiropas terito
rijā, nekaitētu vietējai florai un faunai. Dalībvalstis šajā sakarā
apspriežas ar Komisiju.

12. pants
1.
No 1981. gada 7. aprīļa dalībvalstis ik pēc trim gadiem
nosūta Komisijai ziņojumu par to valsts tiesību aktu izpildi, ko
tās pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu.

2.
Komisija ik pēc trim gadiem sagatavo apkopojošu ziņo
jumu, kas pamatojas uz 1. punktā minēto informāciju. Tā ziņo
juma projekta daļu, kas iekļauj dalībvalsts sniegtās ziņas, nosūta
attiecīgās dalībvalsts iestādēm pārbaudei. Ziņojuma galīgo redak
ciju nosūta dalībvalstīm.

Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos
noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direk
tīva.
18. pants
Direktīvu 79/409/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar VI pielikuma A
daļā minētajiem aktiem, atceļ, neskarot dalībvalstu pienākumus
attiecībā uz termiņiem VI pielikuma B daļā minēto direktīvu
transponēšanai valsts tiesību aktos.
Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direk
tīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu VII pielikumā.
19. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
20. pants

13. pants
Pasākumi, ko īsteno saskaņā ar šo direktīvu, nedrīkst pasliktināt
jau esošo stāvokli attiecībā uz 1. pantā minēto putnu sugu
aizsardzību.

14. pants
Dalībvalstis drīkst ieviest vēl stingrākus aizsardzības pasākumus
nekā pasākumi, kas paredzēti saskaņā ar šo direktīvu.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja

J. BUZEK

B. ASK
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I PIELIKUMS
GAVIIFORMES

PHOENICOPTERIFORMES

Gaviidae

Phoenicopteridae

Gavia stellata

Phoenicopterus ruber

Gavia arctica

ANSERIFORMES

Gavia immer

Anatidae

PODICIPEDIFORMES

Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)

Podicipedidae

Cygnus cygnus

Podiceps auritus

Anser albifrons flavirostris

PROCELLARIIFORMES

Anser erythropus

Procellariidae

Branta leucopsis

Pterodroma madeira

Branta ruficollis

Pterodroma feae

Tadorna ferruginea

Bulweria bulwerii

Marmaronetta angustirostris

Calonectris diomedea

Aythya nyroca

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus yelkouan
Puffinus assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Phalacrocorax pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax

Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus

Ardeola ralloides

Circus macrourus

Egretta garzetta

Circus pygargus

Egretta alba (Ardea alba)

Accipiter gentilis arrigonii

Ardea purpurea

Accipiter nisus granti

Ciconiidae

Accipiter brevipes

Ciconia nigra

Buteo rufinus

Ciconia ciconia

Aquila pomarina

Threskiornithidae

Aquila clanga

Plegadis falcinellus

Aquila heliaca

Platalea leucorodia

Aquila adalberti
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Glareolidae

Hieraaetus pennatus

Cursorius cursor

Hieraaetus fasciatus

Glareola pratincola

Falconidae

Charadriidae

Falco naumanni

Charadrius alexandrinus

Falco vespertinus

Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)

Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus

Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola

Lagopus mutus helveticus

Xenus cinereus (Tringa cinerea)

Tetrao tetrix tetrix

Phalaropus lobatus

Tetrao urogallus
Phasianidae

Laridae
Larus melanocephalus

Alectoris graeca

Larus genei

Alectoris barbara

Larus audouinii

Perdix perdix italica

Larus minutus

Perdix perdix hispaniensis

Sternidae

GRUIFORMES

Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)

Turnicidae

Sterna caspia

Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax

Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae

Chlamydotis undulata

Pterocles orientalis

Otis tarda

Pterocles alchata

CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES

Recurvirostridae

Columbidae

Himantopus himantopus

Columba palumbus azorica

Recurvirostra avosetta

Columba trocaz

Burhinidae
Burhinus oedicnemus

Columba bollii
Columba junoniae
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Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia svecica

Bubo bubo

Saxicola dacotiae

Nyctea scandiaca

Oenanthe leucura

Surnia ulula

Oenanthe cypriaca

Glaucidium passerinum

Oenanthe pleschanka

Strix nebulosa

Muscicapidae (Sylviinae)

Strix uralensis

Acrocephalus melanopogon

Asio flammeus

Acrocephalus paludicola

Aegolius funereus

Hippolais olivetorum

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri

Sylvia sarda
Sylvia undata
Sylvia melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio

Dendrocopos syriacus

Lanius minor

Dendrocopos medius

Lanius nubicus

Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus duponti
Melanocorypha calandra

Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae (Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae (Carduelinae)

Calandrella brachydactyla

Loxia scotica

Galerida theklae

Bucanetes githagineus

Lullula arborea

Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)

Motacillidae
Anthus campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis

Emberizidae (Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza caesia
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II PIELIKUMS
A DAĻA
ANSERIFORMES

Phasianidae

Anatidae

Alectoris graeca

Anser fabalis

Alectoris rufa

Anser anser

Perdix perdix

Branta canadensis

Phasianus colchicus

Anas penelope
Anas strepera

GRUIFORMES
Rallidae

Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula

Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus

Anas clypeata
Aythya ferina

Gallinago gallinago

Aythya fuligula

Scolopax rusticola

GALLIFORMES

COLUMBIFORMES

Tetraonidae

Columbidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Columba livia

Lagopus mutus

Columba palumbus

B DAĻA
ANSERIFORMES
Anatidae

Tetraonidae
Bonasa bonasia

Cygnus olor

Lagopus lagopus lagopus

Anser brachyrhynchus

Tetrao tetrix

Anser albifrons

Tetrao urogallus

Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula

Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae

Mergus serrator

Rallus aquaticus

Mergus merganser

Gallinula chloropus

GALLIFORMES

CHARADRIIFORMES

Meleagridae

Haematopodidae

Meleagris gallopavo

Haematopus ostralegus
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COLUMBIFORMES
Columbidae

Pluvialis squatarola

Columba oenas

Vanellus vanellus

Streptopelia decaocto

Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus

Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica

Larus argentatus

Corvus monedula

Larus cachinnans

Corvus frugilegus

Larus marinus

Corvus corone
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AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT =
Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom+ =
Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.
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III PIELIKUMS
A DAĻA
ANSERIFORMES

Alectoris barbara

Anatidae

Perdix perdix

Anas platyrhynchos
GALLIFORMES

Phasianus colchicus

Tetraonidae
Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae

COLUMBIFORMES
Columbidae

Alectoris rufa

Columba palumbus

B DAĻA
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca

Tetrao tetrix britannicus
Tetrao urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra

Anas acuta
Anas clypeata

CHARADRIIFORMES

Aythya ferina

Charadriidae

Aythya fuligula
Aythya marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus mutus

Pluvialis apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
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IV PIELIKUMS
a) — Cilpas (tas neattiecas uz Lagopus lagopus lagopus un Lagopus mutus medībām Somijā un Zviedrijā uz ziemeļiem no
58° ziemeļu platuma), “putnu” līme, āķi, akli vai sakropļoti dzīvi putni, ko izmanto kā pievilinātājputnus, magne
tofoni, elektrotrieciena ierīces,
— mākslīgās gaismas avoti, spoguļi, ierīces mērķu apgaismošanai, tēmēšanas ierīces šaušanai naktī, kas ietver elektro
nisko attēla palielinātāju vai attēla pārveidotāju,
— sprāgstvielas,
— tīkli, lamatas, saindēta vai anestezējoša ēsma,
— pusautomātiskie vai automātiskie ieroči, kuru aptverē var ievietot vairāk nekā divas munīcijas;
b) — lidaparāti, mehāniskie transportlīdzekļi,
— motorlaivas, kuru ātrums pārsniedz piecus kilometrus stundā. Atklātā jūrā dalībvalstis var drošības labad atļaut
izmantot motorlaivas ar maksimālo ātrumu 18 kilometri stundā. Dalībvalstis informē Komisiju par katru izsniegto
atļauju.

V PIELIKUMS
a) Izzūdošu vai īpaši apdraudētu sugu saraksts katrai valstij, norādot sugu ģeogrāfisko izplatību;
b) to teritoriju uzskaitījums un ekoloģiskais raksturojums, kam ir īpaši svarīga nozīme migrējošo sugu migrācijas
maršrutos, kā arī kā ziemošanas un ligzdošanas vietai;
c) gredzenošanas datu apkopojums par migrējošo sugu populāciju lielumu;
d) kā savvaļas putnu medījumu metodes ietekmē populācijas lieluma novērtējumu;
e) ekoloģisko metožu izstrādāšana vai pilnveidošana ar mērķi novērst putnu radītu kaitējumu;
f) dažas sugas, kas kalpo kā indikatori piesārņojuma noteikšanai;
g) ķīmiskā piesārņojuma kaitīgā ietekme uz putnu sugu populāciju lielumu.

L 20/21

L 20/22

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

VI PIELIKUMS
A DAĻA
ATCELTĀ DIREKTĪVA AR TURPMĀKO GROZĪJUMU SARAKSTU
(minēti 18. pantā)
Padomes Direktīva 79/409/EEK
(OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.)
1979. gada Pievienošanās akta I pielikuma XIII.1.F
punkts
(OV L 291, 19.11.1979., 111. lpp.)
Padomes Direktīva 81/854/EEK
(OV L 319, 7.11.1981., 3. lpp.)
Komisijas Direktīva 85/411/EEK
(OV L 233, 30.8.1985., 33. lpp.)
1985. gada Pievienošanās akta I pielikuma X.1.h)
un X.6. punkts
(OV L 302, 15.11.1985., 218. lpp.)
Padomes Direktīva 86/122/EEK
(OV L 100, 16.4.1986., 22. lpp.)
Komisijas Direktīva 91/244/EEK
(OV L 115, 8.5.1991., 41. lpp.)
Padomes Direktīva 94/24/EK
(OV L 164, 30.6.1994., 9. lpp.)
1994. gada Pievienošanās akta I pielikuma VIII.E.1.
punkts
(OV C 241, 29.8.1994., 175. lpp.)
Komisijas Direktīva 97/49/EK
(OV L 223, 13.8.1997., 9. lpp.)
Padomes Regula (EK) Nr. 807/2003
(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.)

tikai tās III pielikuma 29. punkts

2003. gada Pievienošanās akts, II pielikuma, 16.C.1.
punkts
(OV L 236, 23.9.2003., 667. lpp.)
Padomes Direktīva 2006/105/EK
(OV L 363, 20.12.2006., 368. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva
2008/102/EK
(OV L 323, 3.12.2008., 31. lpp.)

tikai atsauce Direktīvas 79/409/EEK 1. pantā un pieli
kuma A 1. punktā

26.1.2010.

26.1.2010.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

B DAĻA
TERMIŅI TRANSPONĒŠANAI VALSTS TIESĪBU AKTOS
(minēti 18. pantā)
Direktīva

Termiņš transponēšanai

79/409/EEK

1981. gada 7. aprīlis

81/854/EEK

—

85/411/EEK

1986. gada 31. jūlijs

86/122/EEK

—

91/244/EEK

1992. gada 31. jūlijs

94/24/EK

1995. gada 29. septembris

97/49/EK

1998. gada 30. septembris

2006/105/EK

2007. gada 1. janvāris

2008/102/EK

—
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VII PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 79/409/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. un 2. punkts

1. panta 1. un 2. punkts

1. panta 3. punkts

—

2. līdz 5. pants

2. līdz 5. pants

6. panta 1., 2. un 3. punkts

6. panta 1., 2. un 3. punkts

6. panta 4. punkts

—

7. panta 1., 2. un 3. punkts

7. panta 1., 2. un 3. punkts

7. panta 4. punkta pirmais teikums

7. panta 4. punkta pirmā daļa

7. panta 4. punkta otrais teikums

7. panta 4. punkta otrā daļa

7. panta 4. punkta trešais teikums

7. panta 4. punkta trešā daļa

7. panta 4. punkta ceturtais teikums

7. panta 4. punkta ceturtā daļa

8. pants

8. pants

9. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts

9. panta 2. punkta ievadvārdi

9. panta 2. punkta ievadvārdi

9. panta 2. punkta pirmais ievilkums

9. panta 2. punkta a) apakšpunkts

9. panta 2. punkta otrais ievilkums

9. panta 2. punkta b) apakšpunkts

9. panta 2. punkta trešais ievilkums

9. panta 2. punkta c) apakšpunkts

9. panta 2. punkta ceturtais ievilkums

9. panta 2. punkta d) apakšpunkts

9. panta 2. punkta piektais ievilkums

9. panta 2. punkta e) apakšpunkts

9. panta 3. punkts

9. panta 3. punkts

9. panta 4. punkts

9. panta 4. punkts

10. panta 1. punkts

10. panta 1. punkta pirmais teikums

10. panta 2. punkta pirmais teikums

10. panta 1. punkta otrais teikums

10. panta 2. punkta otrais teikums

10. panta 2. punkts

11. līdz 15. pants

11. līdz 15. pants

16. panta 1. punkts

—

17. pants

16. pants

18. panta 1. punkts

—

18. panta 2. punkts

17. pants
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Direktīva 79/409/EEK
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Šī direktīva

—

18. pants

—

19. pants

19. pants

20. pants

I pielikums

I pielikums

II/1. pielikums

II pielikuma A daļa

II/2. pielikums

II pielikuma B daļa

III/1. pielikums

III pielikuma A daļa

III/2. pielikums

III pielikuma B daļa

IV pielikums

IV pielikums

V pielikums

V pielikums

—

VI pielikums

—

VII pielikums

Abonementa cenas 2010. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 100 gadā

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 770 gadā

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

22 oficiālajās ES valodās

EUR 400 gadā

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

daudzvalodu: 23 oficiālajās
ES valodās

EUR 300 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija – Konkursi

valodā(-ās) saskaņā ar
konkursu(-iem)

EUR 50 gadā

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.
CD-ROM formāts 2010. gada laikā tiks aizstāts ar DVD formātu.

Pārdošana un abonementi
Dažādus maksas periodiskos izdevumus, tādus kā Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, var abonēt 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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