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I
(Leģislatīvi akti)

REGULAS
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1215/2012
(2012. gada 12. decembris)
par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
(pārstrādāta versija)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(2)

Eiropadome 2009. gada 10. un 11. decembra sanāksmē
Briselē pieņēma jaunu daudzgadu programmu ar nosau
kumu “Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa
tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā” (4). Stokholmas
programmā Eiropadome pauž uzskatu, ka laikposmā,
uz kuru minētā programma attiecas, būtu jāturpina visu
atzīšanas un izpildāmības deklarāciju (exequatur) atcel
šanas process. Tajā pašā laikā atzīšanas un izpildāmības
deklarāciju atcelšana būtu jāveic kopsolī ar vairākiem
aizsardzības pasākumiem.

(3)

Savienība ir noteikusi sev mērķi uzturēt un attīstīt brīvī
bas, drošības un tiesiskuma telpu, inter alia veicinot tiesu
iestāžu pieejamību, jo īpaši piemērojot tiesas nolēmumu
un ārpustiesas lēmumu savstarpējas atzīšanas principu
civillietās. Lai pakāpeniski izveidotu šādu telpu, Savienībai
jāpieņem pasākumi saistībā ar tiesu sadarbību civillietās,
kurām ir pārrobežu ietekme, īpaši tad, kad tas nepiecie
šams iekšējā tirgus pienācīgai darbībai.

(4)

Dažas atšķirības starp valstu noteikumiem, kas regla
mentē jurisdikciju un spriedumu atzīšanu, kavē pareizu
iekšējā tirgus darbību. Būtiski ir noteikumi, lai vienādotu
jurisdikcijas kolīziju normas civillietās un komerclietās un
lai nodrošinātu ātru un vienkāršu dalībvalstī pieņemto
spriedumu atzīšanu un izpildi.

(5)

Uz šādiem noteikumiem attiecas tiesu iestāžu sadarbība
civillietās Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD)
81. panta nozīmē.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 67. panta 4. punktu, kā arī 81. panta 2. punkta a), c) un e)
apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

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

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Komisija 2009. gada 21. aprīlī pieņēma ziņojumu par to,
kā tiek piemērota Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001
(2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (3). Ziņo
jumā secināts, ka kopumā minētās regulas darbība ir
apmierinoša, taču ir vēlams uzlabot dažu tās noteikumu
piemērošanu, vēl vairāk atvieglot spriedumu brīvu apriti
un veicināt piekļuvi tiesai. Ņemot vērā, ka minētajā regulā
ir jāveic vairāki grozījumi, skaidrības labad tā būtu jāpār
strādā.

(1) OV C 218, 23.7.2011., 78. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. novembra nostāja (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 6. decembra
lēmums.
(3) OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.

(4) OV C 115, 4.5.2010., 1. lpp.
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(6)

(7)

(8)
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jomas, jo ir pieņemta Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009
(2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemēroja
miem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un
sadarbību uzturēšanas saistību lietās (5).

Lai sasniegtu mērķi panākt spriedumu brīvu apriti civil
lietās un komerclietās, ir vajadzīgi un lietderīgi, ka
normas, kas nosaka jurisdikciju un spriedumu atzīšanu
un izpildīšanu, reglamentē kāds Savienības juridiskais
akts, kas ir saistošs un tieši piemērojams.

Toreizējās Eiropas Kopienu dalībvalstis saskaņā ar Eiropas
Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 220. panta
ceturto ievilkumu 1968. gada 27. septembrī noslēdza
Briseles Konvenciju par jurisdikciju un spriedumu atzī
šanu un izpildi civillietās un komerclietās, kurā turpmāk
izdarīti grozījumi ar konvencijām par jaunu dalībvalstu
pievienošanos minētajai konvencijai (1) (“1968. gada
Briseles konvencija”). 1988. gada 16. septembrī toreizējās
Eiropas Kopienu dalībvalstis un dažas EBTA valstis
noslēdza Lugāno Konvenciju par jurisdikciju un sprie
dumu izpildi civillietās un komerclietās (2) (“1988. gada
Lugāno konvencija”), kas ir 1968. gada Briseles konven
cijas paralēlā konvencija. 1988. gada Lugāno konvencija
kļuva piemērojama Polijai 2000. gada 1. februārī.

Padome 2000. gada 22. decembrī pieņēma Regulu (EK)
Nr. 44/2001, kas dalībvalstu starpā, izņemot Dāniju,
aizstāj 1968. gada Briseles konvenciju attiecībā uz to
dalībvalstu teritoriju, uz kurām attiecas LESD. Ar
Padomes Lēmumu 2006/325/EK (3) Kopiena noslēdza
nolīgumu ar Dāniju, kas nodrošināja Regulas (EK)
Nr. 44/2001 noteikumu piemērošanu Dānijā. 1988.
gada Lugāno konvenciju pārskatīja ar Konvenciju par
jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās
un komerclietās (4), ko 2007. gada 30. oktobrī Lugāno
parakstīja Kopiena, Dānija, Islande, Norvēģija un Šveice
(“2007. gada Lugāno konvencija”).

(9)

1968. gada Briseles konvenciju turpina piemērot to dalīb
valstu teritorijās, kas ietilpst minētās konvencijas terito
riālās darbības jomā un kas ir izslēgtas no šīs regulas
saskaņā ar LESD 355. pantu.

(10)

Šīs regulas darbības jomā būtu jāietver galvenie civiltie
siskie un komerciālie jautājumi, izņemot dažus skaidri
noteiktus jautājumus, jo īpaši jautājumu par uzturēšanas
saistībām, kas jāizslēdz no šīs regulas piemērošanas

(1) OV L 299, 31.12.1972., 32. lpp., OV L 304, 30.10.1978., 1. lpp.,
OV L 388, 31.12.1982., 1. lpp., OV L 285, 3.10.1989., 1. lpp., OV
C 15, 15.1.1997., 1. lpp. Konsolidētu tekstu sk. OV C 27,
26.1.1998., 1. lpp.
(2) OV L 319, 25.11.1988., 9. lpp.
(3) OV L 120, 5.5.2006., 22. lpp.
(4) OV L 147, 10.6.2009., 5. lpp.
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(11)

Šīs regulas nolūkiem dalībvalstu tiesām būtu jāietver
tiesas, kas ir kopīgas vairākām dalībvalstīm, piemēram,
Beniluksa valstu tiesa, kad tā īsteno jurisdikciju lietās,
kuras ietilpst šīs regulas darbības jomā. Tāpēc šādu
tiesu pieņemti spriedumi būtu jāatzīst un jāizpilda
saskaņā ar šo regulu.

(12)

Šī regula nebūtu jāpiemēro attiecībā uz šķīrējtiesu.
Nekam šajā regulā nevajadzētu liegt dalībvalsts tiesām,
kurās celta prasība par jautājumu, par kuru puses ir
noslēgušas šķīrējtiesas līgumu, saskaņā ar savas valsts
tiesību aktiem aicināt puses vērsties šķīrējtiesā, apturēt
vai izbeigt tiesvedību vai pārbaudīt, vai šķīrējtiesas līgums
nav spēkā neesošs, nederīgs vai nav izpildāms.

Uz dalībvalsts tiesas nolēmumu par to, vai šķīrējtiesas
līgums ir vai nav spēkā neesošs, nederīgs vai neizpildāms,
nebūtu jāattiecina šīs regulas noteikumi par atzīšanu un
izpildi neatkarīgi no tā, vai tiesa par šo jautājumu ir
lēmusi kā par galveno jautājumu vai kā par saistītu jautā
jumu.

No otras puses, ja dalībvalsts tiesa, īstenojot jurisdikciju
saskaņā ar šo regulu vai valsts tiesību aktiem, ir noteikusi,
ka šķīrējtiesas līgums ir spēkā neesošs, nederīgs vai nav
izpildāms, tam nebūtu jāliedz minētā tiesas sprieduma
par lietas būtību atzīšana vai attiecīgi tā izpilde saskaņā
ar šo regulu. Tam nevajadzētu skart dalībvalstu tiesu
kompetenci lemt par šķīrējtiesas nolēmumu atzīšanu un
izpildi saskaņā ar Konvenciju par ārvalstu šķīrējtiesu nolē
mumu atzīšanu un izpildi, kas pieņemta 1958. gada
10. jūnijā Ņujorkā (“1958. gada Ņujorkas konvencija”)
un prevalē pār šīs regulas noteikumiem.

Šī regula nebūtu jāpiemēro nevienai darbībai vai papildu
procedūrai it īpaši saistībā ar šķīrējtiesas izveidi, šķīrējties
nešu pilnvarām, šķīrējtiesas procedūras norisi vai jebku
riem citiem šādas procedūras aspektiem, ne arī jebkurai
citai darbībai vai spriedumam saistībā ar šķīrējtiesas nolē
muma anulēšanu, pārskatīšanu, pārsūdzēšanu, atzīšanu
un izpildi.
(5) OV L 7, 10.1.2009., 1. lpp.
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(13)

Jābūt saistībai starp tiesvedību, kam piemēro šo regulu,
un dalībvalstu teritoriju. Tāpēc kopēji noteikumi par
jurisdikciju principā būtu jāpiemēro, ja atbildētāja domi
cils ir kādā dalībvalstī.

(14)

Uz atbildētāju, kura domicils nav kādā dalībvalstī, būtu
jāattiecas valsts noteikumiem par jurisdikciju, ko piemēro
tās dalībvalsts teritorijā, kuras tiesā ir celta prasība.

L 351/3

(18)

Saistībā ar apdrošināšanas līgumiem, patērētāju līgumiem
un darba līgumiem vājākajai pusei vajadzētu būt aizsar
gātai ar jurisdikcijas normām, kas ir labvēlīgākas tās inte
resēm, nekā to paredz vispārējie noteikumi.

(19)

Izņemot šajā regulā noteikto izņēmuma jurisdikcijas
pamatojumu gadījumus, būtu jāievēro līgumslēdzēju
pušu autonomija līgumos, kas nav apdrošināšanas, patē
rētāju vai darba līgumi, attiecībā uz kuriem ir atļauta
vienīgi ierobežota autonomija noteikt tiesu, kurai ir juris
dikcija.

(20)

Jautājums par to, vai vienošanās par tiesas izvēli par labu
kādai tiesai vai tiesām kādā dalībvalstī ir spēkā attiecībā
uz tās spēkā esamību pēc būtības, būtu jāizlemj saskaņā
ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā atrodas izvēlētā
tiesa vai tiesas, tostarp saskaņā ar minētās dalībvalsts
kolīziju normām.

(21)

Tiesvedības saskaņotas norises interesēs ir jāsamazina
paralēlas tiesvedības iespēja un jānodrošina, ka atšķirīgās
dalībvalstīs nepieņem nesavienojamus spriedumus. Vaja
dzētu būt skaidram un iedarbīgam mehānismam, lai
izšķirtu lis pendens lietas un saistītas darbības un novērstu
problēmas, ko izraisa valstu atšķirības attiecībā uz dienu,
kad prasību uzskata par celtu. Šīs regulas nolūkos minētā
diena būtu jānosaka autonomi.

(22)

Tomēr, lai uzlabotu vienošanos par izņēmuma tiesas
izvēli efektivitāti un lai izvairītos no ļaunprātīgas tiesā
šanās taktikas, jāparedz vispārīgā lis pendens noteikuma
izņēmums nolūkā pieņemami risināt konkrētu situāciju,
kurā pastāv paralēlas tiesvedības iespēja. Tā ir situācija,
kad tiesvedība par vienu prasības pamatu un priekšmetu
un starp tām pašām pusēm vispirms tiek celta tiesā, kas
nav izvēlēta saskaņā ar vienošanos par izņēmuma tiesas
izvēli, un pēc tam arī izvēlētajā tiesā. Šādā gadījumā
tiesai, kurā pirmajā celta prasība, vajadzētu prasīt apturēt
tiesvedību, tiklīdz prasība tiek celta izvēlētajā tiesā, uz
laiku, kamēr izvēlētā tiesa paziņo, ka tai nav jurisdikcijas
saskaņā ar vienošanos par izņēmuma tiesas izvēli. Tas
nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šādā situācijā izvēlētajai
tiesai ir prioritāte lemt par vienošanās spēkā esamību un
to, cik lielā mērā vienošanās attiecas uz izskatāmo strīdu.
Būtu jāparedz iespēja izvēlētajai tiesai turpināt tiesvedību
neatkarīgi no tā, vai tiesa, kas nav izvēlēta, jau ir pieņē
musi lēmumu apturēt tiesvedību.

Tomēr, lai nodrošinātu patērētāju un darba ņēmēju
aizsardzību, aizsargātu dalībvalstu tiesu jurisdikciju situā
cijās, kurās tām ir izņēmuma jurisdikcija, un lai garantētu
pušu autonomiju, atsevišķi šīs regulas jurisdikcijas notei
kumi būtu jāpiemēro neatkarīgi no atbildētāja domicila.

(15)

(16)

(17)

Jurisdikcijas noteikumiem vajadzētu būt ļoti paredza
miem, un tiem būtu jābalstās uz principu, ka jurisdikcijas
pamatā ir atbildētāja domicils. Jurisdikcijai vienmēr vaja
dzētu būt pieejamai ar šādu pamatojumu, izņemot dažās
skaidri noteiktās situācijās, kurās strīda priekšmets vai
pušu autonomija garantē citu sasaistes faktoru. Juridiskas
personas domicils jānosaka autonomi, lai kopējos notei
kumus padarītu pārskatāmākus un novērstu jurisdikcijas
kolīzijas.

Papildus atbildētāja domicilam vajadzētu būt alternatī
viem jurisdikcijas pamatojumiem, kuru pamatā ir cieša
saistība starp tiesu un lietu vai kuru nolūks ir veicināt
pareizu tiesvedības norisi. Ciešas saistības pastāvēšanai
būtu jānodrošina juridiskā noteiktība un jānovērš iespē
jamība, ka prasību pret atbildētāju ceļ viņam saprātīgi
neparedzamā dalībvalsts tiesā. Tas ir jo īpaši svarīgi
strīdos par ārpuslīgumiskām saistībām, kas izriet no
privātās dzīves un personas tiesību aizskārumiem, tostarp
no goda aizskaršanas un neslavas celšanas.

Būtu jāparedz iespēja, ka kultūras priekšmeta īpašnieks,
kā noteikts Padomes Direktīvas 93/7/EEK (1993. gada
15. marts) par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu
kultūras priekšmetu atgriešanu (1) 1. panta 1. punktā,
saskaņā ar šo regulu tiesvedību par civilprasību attiecībā
uz šāda kultūras priekšmeta atgūšanu, pamatojoties uz
īpašumtiesībām, var ierosināt tās valsts tiesās, kurā
kultūras priekšmets atrodas, kad tiesā ir celta prasība.
Šādai tiesvedībai nevajadzētu skart tiesvedību, kas uzsākta
saskaņā ar Direktīvu 93/7/EEK.

(1) OV L 74, 27.3.1993., 74. lpp.
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mazāk laikietilpīgu un lētāku attaisno izpildāmības paslu
dināšanas atcelšanu, kas pirms izpildes jāveic uzrunātajā
dalībvalstī. Tādējādi dalībvalsts tiesas pieņemts spriedums
būtu jāuzskata par tādu, it kā tas būtu pieņemts uzrunā
tajā dalībvalstī.

Šis izņēmums nebūtu jāpiemēro situācijās, kad puses
noslēgušas pretrunīgas vienošanās par izņēmuma tiesas
izvēli vai kad saskaņā ar vienošanos par izņēmuma tiesas
izvēli izraudzītajā tiesā pirmajā celta prasība. Šādos gadī
jumos būtu jāpiemēro šīs regulas vispārīgais lis pendens
noteikums.

(23)

(24)

Šai regulai būtu jānodrošina elastīgs mehānisms, kas ļauj
dalībvalstu tiesām ņemt vērā tiesvedības, kas norisinās
trešo valstu tiesās, jo īpaši ņemot vērā to, vai trešās valsts
spriedums būs atzīstams un izpildāms attiecīgajā dalīb
valstī saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem, un
pareizu tiesvedības norisi.

(27)

Lai nodrošinātu spriedumu brīvu apriti, vienā dalībvalstī
pieņemts spriedums būtu jāatzīst un jāizpilda citā dalīb
valstī, pat ja tas pieņemts pret personu, kuras domicils
nav dalībvalstī.

(28)

Ja spriedumā noteikts pasākums vai rīkojums, kas nav
pazīstams uzrunātās dalībvalsts tiesību aktos, minētais
pasākums vai rīkojums, tostarp tajā norādītās tiesības,
cik vien iespējams būtu jāpielāgo tam, kāds pastāv
minētās dalībvalsts tiesību aktos un kam ir līdzvērtīgas
sekas un tādi paši mērķi un nolūki. Katrai dalībvalstij
būtu jānosaka, kādā veidā un kurš veic pielāgošanu.

(29)

Uzrunātajā dalībvalstī veiktai citā dalībvalstī pieņemta
sprieduma tiešai izpildei bez izpildāmības pasludināšanas
nebūtu jāapdraud aizstāvības tiesību ievērošana. Tādēļ
personai, pret kuru vērsta izpilde, vajadzētu būt iespējai
prasīt atteikt sprieduma atzīšanu vai izpildi, ja tā uzskata,
ka pastāv viens no sprieduma atzīšanas atteikuma pama
tojumiem. Pamatojums var būt arī tas, ka personai nav
bijusi iespēja nodrošināt sev aizstāvību, ja spriedums
civillietā, kas saistīta ar krimināllietu, pieņemts aizmugu
riski. Tie varētu būt arī pamatojumi, uz kuriem var
atsaukties, pamatojoties uz nolīgumu starp uzrunāto
dalībvalsti un trešo valsti saskaņā ar 1968. gada Briseles
konvencijas 59. pantu.

(30)

Pusei, kas apstrīd citā dalībvalstī pieņemta sprieduma
izpildi, cik vien iespējams būtu jāvar tās pašas procedūras
ietvaros un saskaņā ar uzrunātās dalībvalsts tiesību
sistēmu papildus šajā regulā noteiktajiem atteikuma
pamatojumiem atsaukties uz atteikuma pamatojumiem,
kas paredzēti valsts tiesību aktos, un ievērojot minētajos
tiesību aktos noteiktos termiņus.

Ņemot vērā pareizu tiesvedības norisi, attiecīgās dalīb
valsts tiesai būtu jāizvērtē visi konkrētās lietas apstākļi.
Šādi apstākļi var ietvert saistību starp lietas faktiem un
pusēm un attiecīgo trešo valsti, stadiju, līdz kādai trešās
valsts tiesvedība ir īstenota brīdī, kad tiesvedība tiek
uzsākta dalībvalsts tiesā, un faktu, vai ir vai nav sagai
dāms, ka trešās valsts tiesa varētu pieņemt spriedumu
saprātīgā termiņā.

Minētajā izvērtējumā var ietvert arī to, vai konkrētajā lietā
trešās valsts tiesai ir izņēmuma jurisdikcija apstākļos, kad
izņēmuma jurisdikcija būtu arī dalībvalsts tiesai.

(25)

(26)

(1 )

Pagaidu, tostarp aizsardzības, pasākumu jēdzienā būtu
jāiekļauj, piemēram, nodrošināšanas rīkojumi, kuru
mērķis ir iegūt informāciju vai saglabāt pierādījumus, kā
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas
2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par intelektuālā
īpašuma tiesību piemērošanu (1) 6. un 7. pantā. Jēdzienā
nebūtu jāiekļauj pasākumi, kuri pēc būtības nav aizsargā
joši, piemēram, pasākumi, ar kuriem norīko liecinieka
nopratināšanu. Tam nevajadzētu skart Padomes Regulas
(EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību
starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās
un komerclietās (2) piemērošanu.

Savstarpēja uzticēšanās tiesvedībai Savienībā attaisno
principu, kas paredz, ka kādā dalībvalstī pieņemti sprie
dumi būtu jāatzīst visās dalībvalstīs bez kādas īpašas
procedūras. Turklāt mērķis padarīt pārrobežu tiesvedību

OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.
(2) OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.

20.12.2012.

Tomēr sprieduma atzīšanu vajadzētu atteikt tikai tad, ja
pastāv viens vai vairāki šajā regulā minētie atteikuma
pamatojumi.
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(31)

Ja sprieduma izpilde tiek apstrīdēta, būtu jāparedz iespēja
uzrunātās dalībvalsts tiesām tiesvedības laikā attiecībā uz
šādu apstrīdēšanu, tostarp pārsūdzības izskatīšanas laikā,
atļaut turpināt izpildi, ievērojot izpildes ierobežojumus
vai pieprasot nodrošinājumu.

(32)

Lai informētu personu, pret kuru ir vērsta citā dalībvalstī
pieņemta tiesas sprieduma izpilde, tai saprātīgā termiņā
pirms pirmā izpildes pasākuma izsniedz apliecību, kas
izdota saskaņā ar šo regulu, vajadzības gadījumā pievie
nojot spriedumu. Šajā gadījumā pirmajam izpildes pasā
kumam vajadzētu nozīmēt pirmo izpildes pasākumu pēc
šādas izsniegšanas.

(33)

Ja pagaidu, tostarp aizsardzības, pasākumus norīko tiesa,
kurai ir jurisdikcija izskatīt lietu pēc būtības, būtu jāno
drošina šādu pasākumu brīva aprite saskaņā ar šo regulu.
Tomēr saskaņā ar šo regulu nevajadzētu atzīt un izpildīt
tādus pagaidu, tostarp aizsardzības, pasākumus, kurus
šāda tiesa norīkojusi, neuzaicinot ierasties atbildētāju, ja
vien spriedums, kurā noteikts pasākums, atbildētājam nav
izsniegts pirms izpildes. Tam nebūtu jāliedz šādu pasā
kumu atzīšana un izpilde saskaņā ar valstu tiesību
aktiem. Ja pagaidu, tostarp aizsardzības, pasākumus
norīko dalībvalsts tiesa, kurai nav jurisdikcijas izskatīt
lietu pēc būtības, šādu pasākumu iedarbībai saskaņā ar
šo regulu būtu jāaprobežojas ar minētās dalībvalsts teri
toriju.

(34)

Būtu jānodrošina nepārtrauktība starp 1968. gada
Briseles konvenciju, Regulu (EK) Nr. 44/2001 un šo
regulu, un tālab būtu jānosaka pārejas noteikumi. Šī
pati nepārtrauktības vajadzība attiecas uz 1968. gada
Briseles konvencijas un regulu, kas to aizstāj, interpretā
ciju Eiropas Savienības Tiesā.

(35)

To starptautisko saistību ievērošana, ko uzņēmušās dalīb
valstis, nozīmē, ka šai regulai nevajadzētu ietekmēt
konvencijas, kuru puses ir dalībvalstis un kuras attiecas
uz konkrētiem jautājumiem.

(36)

Neskarot dalībvalstu pienākumus saskaņā ar Līgumiem,
šai regulai nevajadzētu ietekmēt divpusēju konvenciju
un nolīgumu piemērošanu starp trešo valsti un dalībval
sti, kas noslēgti pirms Regulas (EK) Nr. 44/2001 stāšanās
spēkā un attiecas uz jautājumiem, kurus reglamentē ar šo
regulu.
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(37)

Lai nodrošinātu to, ka šajā regulā paredzētās apliecības,
kas izmantojamas saistībā ar spriedumu atzīšanu vai
izpildi, publiskie akti un tiesas izlīgumi tiek atjaunināti,
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā
ar LESD 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I un II pieli
kuma grozījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās,
tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrā
dājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlai
cīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas
Parlamentam un Padomei.

(38)

Šajā regulā tiek ievērotas pamattiesības un principi, kas
atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši
tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu,
kas garantētas Pamattiesību hartas 47. pantā.

(39)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi nevar pietiekami labi
sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un to var labāk sasniegt
Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā
noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā
pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā
mērķa sasniegšanai.

(40)

Apvienotā Karaliste un Īrija saskaņā ar 3. pantu Protokolā
par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots
LES un toreizējam Eiropas Kopienas dibināšanas līgu
mam, piedalījās Regulas (EK) Nr. 44/2001 pieņemšanā
un piemērošanā. Saskaņā ar 3. pantu 21. protokolā par
Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības,
drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots LES un
LESD, Apvienotā Karaliste un Īrija ir paziņojušas, ka tās
vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(41)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas
nostāju, kas pievienots LES un LESD, Dānija nepiedalās
šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai tā nav saistoša vai nav
jāpiemēro, neskarot iespēju Dānijai piemērot Regulas (EK)
Nr. 44/2001 grozījumus saskaņā ar 3. pantu Eiropas
Kopienas un Dānijas Karalistes 2005. gada 19. oktobra
Nolīgumā par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un
izpildi civillietās un komerclietās (1),

(1) OV L 299, 16.11.2005., 62. lpp.
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA
DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

20.12.2012.

III nodaļā “spriedums” ietver pagaidu, tostarp aizsardzības,
pasākumus, ko norīko tiesa, kuras jurisdikcijā saskaņā ar šo
regulu ir lietas izskatīšana pēc būtības. Tas neietver pagaidu,
tostarp aizsardzības, pasākumu, ko norīko šāda tiesa, neuzai
cinot ierasties atbildētāju, ja vien spriedums, kurā paredzēts
pasākums, atbildētājam nav izsniegts pirms izpildes;

1. pants
1.
Šo regulu piemēro civillietās un komerclietās neatkarīgi no
tiesas būtības. Tā neattiecas jo īpaši uz nodokļu, muitas vai
administratīvajām lietām vai uz valsts atbildību par darbību
un bezdarbību, īstenojot valsts varu (acta iure imperii).

2.

Šo regulu nepiemēro attiecībā uz:

a) fizisko personu juridisko statusu vai tiesībspēju un rīcībspēju,
īpašumtiesībām, kas izriet no laulības attiecībām vai attiecī
bām, kuru ietekmi saskaņā ar šādām attiecībām piemēroja
miem tiesību aktiem uzskata par pielīdzināmu laulības ietek
mei;

b) bankrotu, ar maksātsnespējīgu uzņēmējsabiedrību vai citu
juridisko personu likvidāciju saistītām procedūrām, tiesas
rīkojumiem, mierizlīgumiem un līdzīgām procedūrām;

b) “tiesas izlīgums” ir izlīgums, ko ir apstiprinājusi dalībvalsts
tiesa vai kas ir noslēgts dalībvalsts tiesā tiesvedības laikā;

c) “publisks akts” ir dokuments, kas ir oficiāli sastādīts vai reģis
trēts kā publisks akts izcelsmes dalībvalstī un kura autentis
kums:

i) attiecas uz akta parakstu un saturu; un

ii) ir konstatēts valsts iestādē vai citā iestādē, kas šādam
nolūkam pilnvarota;

d) “izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā attiecīgi ir pieņemts
spriedums, apstiprināts vai noslēgts tiesas izlīgums vai oficiāli
sastādīts vai reģistrēts publisks akts;

c) sociālo nodrošinājumu;
e) “uzrunātā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā atsaucas uz sprie
duma atzīšanu vai kurā pieprasa sprieduma, tiesas izlīguma
vai publiskā akta izpildi;
d) šķīrējtiesu;

e) uzturēšanas saistībām, kas izriet no ģimenes, vecāku un
bērnu, laulības vai radniecības attiecībām;

f) testamentiem un mantošanu, tostarp uzturēšanas saistībām,
kas rodas nāves gadījumā.

2. pants
Šajā regulā:

a) “spriedums” ir jebkurš spriedums, ko pieņēmusi kādas dalīb
valsts tiesa, neatkarīgi no sprieduma nosaukuma, tostarp
dekrēts, rīkojums, lēmums vai izpildraksts, kā arī lēmums
par izmaksu vai izdevumu noteikšanu, ko pieņem tiesas
ierēdnis.

f) “izcelsmes tiesa” ir tiesa, kas pieņēmusi spriedumu, uz kura
atzīšanu atsaucas vai kura izpildi pieprasa.

3. pants
Šajā regulā “tiesa” ietver šādas turpmāk minētas iestādes, ciktāl
tām ir jurisdikcija lietās, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā:

a) Ungārijā – saīsinātās tiesāšanās procedūrās par atgādināju
miem veikt maksājumus (fizetési meghagyásos eljárás) – notārs
(közjegyző);

b) Zviedrijā – saīsinātās tiesāšanās procedūrās par atgādināju
miem veikt maksājumus (betalningsföreläggande) un par palī
dzību (handräckning) – izpildes iestāde (Kronofogdemyndighe
ten).

20.12.2012.
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II NODAĻA
JURISDIKCIJA
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— preču iegādes gadījumā – vieta dalībvalstī, kur saskaņā
ar līgumu preces piegādāja vai tās būtu bijis jāpiegādā,

1. IEDAĻA

Vispārīgi noteikumi
4. pants
1.
Saskaņā ar šo regulu personas, kuru domicils ir kādā
dalībvalstī, var iesūdzēt minētās dalībvalsts tiesā neatkarīgi no
viņu pilsonības.

2.
Uz personām, kas nav tās dalībvalsts pilsoņi, kurā ir to
domicils, attiecas jurisdikcijas noteikumi, ko piemēro minētās
dalībvalsts pilsoņiem.

— pakalpojumu sniegšanas gadījumā – vieta dalībvalstī,
kur saskaņā ar līgumu pakalpojumu sniedza vai tas
būtu bijis jāsniedz;

c) ja nepiemēro b) apakšpunktu, tad piemēro a) apakšpun
ktu;

2) lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu, – tās
vietas tiesās, kur iestājies vai var iestāties notikums, kas rada
kaitējumu;

5. pants
1.
Personas, kuru domicils ir kādā dalībvalstī, var iesūdzēt
citas dalībvalsts tiesā vienīgi saskaņā ar šīs nodaļas 2. līdz 7.
iedaļā izklāstītajiem noteikumiem.

2.
Pret 1. punktā minētajām personām jo īpaši nav piemē
rojami valsts jurisdikcijas noteikumi, kas dalībvalstīm ir jāpaziņo
Komisijai saskaņā ar 76. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

6. pants
1.
Ja atbildētāja domicils nav kādā dalībvalstī, tad katras
dalībvalsts tiesu jurisdikciju, ievērojot 18. panta 1. punktu, 21.
panta 2. punktu, 24. un 25. pantu, nosaka minētās dalībvalsts
tiesību akti.

3) attiecībā uz tādu civilprasību par zaudējumu atlīdzināšanu
vai restitūciju, kuras pamatā ir kriminālsodāma darbība, –
tiesā, kurā izskata minēto krimināllietu, ciktāl šīs tiesas juris
dikcijā saskaņā ar tās tiesību aktiem ir civillietu izskatīšana;

4) attiecībā uz civilprasību kultūras priekšmeta atgūšanai, pama
tojoties uz īpašumtiesībām, kā noteikts Direktīvas 93/7/EEK
1. panta 1. punktā, ko ierosinājusi persona, kura apgalvo, ka
tai ir tiesības atgūt šādu priekšmetu, – tiesās tajā vietā, kurā
kultūras priekšmets atrodas, kad tiesā ir celta prasība;

5) attiecībā uz strīdu, kas izriet no filiāles, aģentūras vai citas
struktūras darbības – filiāles, aģentūras vai cita struktūras
atrašanās vietas tiesās;

2.
Pret šādu atbildētāju visas personas, kuru domicils ir kādā
dalībvalstī, neatkarīgi no viņu pilsonības var minētajā dalībvalstī
– tāpat kā minētās dalībvalsts pilsoņi – izmantot tajā spēkā
esošos jurisdikcijas noteikumus un jo īpaši tos noteikumus,
kas dalībvalstīm ir jāpaziņo Komisijai saskaņā ar 76. panta 1.
punkta a) apakšpunktu.

6) attiecībā uz strīdu, kas ierosināts pret tādu trasta dibinātāju,
pilnvaroto vai labuma guvēju, kurš izveidots ar statūtiem vai
ar rakstisku instrumentu vai kurš izveidots mutiski un aplie
cināts rakstiski, – tās dalībvalsts tiesās, kurā ir trasta domicils;

2. IEDAĻA

7) attiecībā uz strīdu par tādas atlīdzības maksājumu, ko prasa
saistībā ar kravas izglābšanu, – tiesā, kuras jurisdikcijā attie
cīgajai kravai:

Īpašā jurisdikcija
7. pants
Personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, var iesūdzēt citā
dalībvalstī:

1) a) lietās, kas attiecas uz līgumiem, – attiecīgās saistības
izpildes vietas tiesās;

b) šā noteikuma mērķiem un, ja vien nepastāv citāda vieno
šanās, attiecīgās saistības izpildes vieta ir:

a) ir uzlikts arests, lai nodrošinātu šādu maksājumu; vai

b) varēja tikt uzlikts šāds arests, taču ir tikusi iemaksāta
drošības nauda vai sniegts cits nodrošinājums,

ar nosacījumu, ka šo noteikumu piemēro vienīgi tad, ja tiek
apgalvots, ka atbildētājs ir ieinteresēts kravā vai bija ieintere
sēts tās izglābšanas laikā.
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8. pants
Personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, var arī iesūdzēt:

1) ja šī persona ir viens no vairākiem atbildētājiem – tās vietas
tiesās, kurā kādam no atbildētājiem ir domicils, ja prasības ir
tik cieši saistītas, ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā,
lai izvairītos no riska, ka atsevišķā tiesvedībā tiek pieņemti
nesavienojami spriedumi;

2) kā trešo personu prasībā par garantiju vai galvojumu vai
jebkurā citā tiesvedībā ar trešo personu piedalīšanos – tiesā,
kurā ir celta sākotnējā prasība, ja vien tā nav celta vienīgi ar
mērķi attiecībā uz šo personu nepieļaut tās tiesas jurisdikciju,
kas būtu kompetenta šīs personas lietā;

3) ar pretprasību, kura izriet no tā paša līguma vai faktiem, kas
bija pamatprasības pamatā, – tiesā, kurā tiek izskatīta pamat
prasība;

4) lietās, kas attiecas uz līgumu, ja tiesvedību var apvienot ar
tiesvedību pret to pašu atbildētāju jautājumos par lietu
tiesībām uz nekustamo īpašumu, – tās dalībvalsts tiesā,
kurā atrodas īpašums.

9. pants
Ja saskaņā ar šo regulu kādas dalībvalsts tiesas jurisdikcijā ir
prasības attiecībā uz atbildību, ko rada kuģa izmantošana vai
ekspluatācija, minētās tiesas – vai jebkuras citas tiesas, kas to
šajā nolūkā aizstāj saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem,
– jurisdikcijā ir arī prasības par šādas atbildības ierobežošanu.

20.12.2012.

2.
Uzskata, ka apdrošinātājam, kura domicils nav kādā dalīb
valstī, bet ir filiāle, aģentūra vai cita struktūra vienā no dalībval
stīm, strīdos, kas izriet no filiāles, aģentūras vai struktūras darbī
bas, ir domicils minētajā dalībvalstī.

12. pants
Attiecībā uz atbildības apdrošināšanu vai nekustamā īpašuma
apdrošināšanu apdrošinātāju turklāt var iesūdzēt tās vietas tiesās,
kur iestājies notikums, kas rada kaitējumu. Tas pats attiecas uz
gadījumiem, kad uz kustamo un nekustamo īpašumu attiecas tā
pati apdrošināšanas polise un abus negatīvi ietekmējis viens un
tas pats gadījums.

13. pants
1.
Attiecībā uz atbildības apdrošināšanu apdrošinātāju – ja to
ļauj attiecīgās tiesas tiesību akti – var arī piesaistīt prasībai, ko
pret apdrošināto cēlusi cietusī puse.

2.
Šīs regulas 10., 11. un 12. pantu piemēro prasībām, ko
cietusī puse cēlusi tieši pret apdrošinātāju, ja šādas tiešas
prasības ir atļautas.

3.
Ja tiesību akti, kas reglamentē šādas tiešas prasības,
nosaka, ka apdrošinājuma ņēmēju vai apdrošināto var piesaistīt
kā pusi prasībā, viņi ir tās pašas tiesas jurisdikcijā.

14. pants
1.
Neskarot 13. panta 3. punktu, apdrošinātājs var celt
prasību vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir atbildētāja domicils,
neatkarīgi no tā, vai atbildētājs ir apdrošinājuma ņēmējs, apdro
šinātais vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.

3. IEDAĻA

Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz apdrošināšanu
10. pants
Lietās, kas attiecas uz apdrošināšanu, jurisdikciju nosaka atbil
stīgi šai iedaļai, neskarot 6. pantu un 7. panta 5. punktu.

2.
Šīs iedaļas noteikumi neietekmē tiesības celt pretprasību
tiesā, kurā saskaņā ar šo iedaļu ir celta sākotnējā prasība.

15. pants
No šīs iedaļas noteikumiem var atkāpties vienīgi ar vienošanos:

11. pants
1.
Apdrošinātāju, kura domicils ir kādā dalībvalstī, var iesū
dzēt:

1) ko panāk pēc strīda rašanās;

a) tās dalībvalsts tiesās, kurā ir viņa domicils;

2) kas ļauj apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātajam vai apdro
šināšanas atlīdzības saņēmējam celt prasību tiesās, kas nav
šajā iedaļā norādītās tiesas;

b) citā dalībvalstī, ja prasību iesniedzis apdrošinājuma ņēmējs,
apdrošinātais vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs – tās
vietas tiesās, kur ir prasītāja domicils; vai

c) ja viņš ir līdzapdrošinātājs – tās dalībvalsts tiesās, kurā ir
celta prasība pret galveno apdrošinātāju.

3) kas ir noslēgta starp apdrošinājuma ņēmēju un apdrošinā
tāju, kuriem abiem līguma slēgšanas laikā ir domicils vai
pastāvīgā mītnesvieta tajā pašā dalībvalstī un kas piešķir
jurisdikciju minētās dalībvalsts tiesām, pat ja notikums, kas
rada kaitējumu, iestātos ārvalstīs, ar noteikumu, ka šāda
vienošanās nav pretrunā minētās dalībvalsts tiesību aktiem;
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4) kas ir noslēgta ar apdrošinājuma ņēmēju, kura domicils nav
dalībvalstī, izņemot tiktāl, ciktāl apdrošināšana ir obligāta vai
attiecas uz nekustamo īpašumu kādā dalībvalstī; vai
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4. IEDAĻA

Jurisdikcija attiecībā uz patērētāju līgumiem
17. pants

5) kas saistās ar apdrošināšanas līgumu tiktāl, ciktāl tas attiecas
uz vienu vai vairākiem 16. pantā paredzētajiem riskiem.

1.
Lietās saistībā ar līgumiem, ko persona – patērētājs –
noslēgusi ar mērķi, kas var būt uzskatāms par nesaistītu ar
viņas arodu vai profesiju, jurisdikciju nosaka šajā iedaļā,
neskarot 6. pantu un 7. panta 5. punktu, ja:

16. pants
Riski, kas minēti 15. panta 5. punktā, ir šādi:
a) tas ir līgums par preču iegādi ar nomaksu pa daļām;
1) jebkāds turpmāk norādītā zaudējums vai bojājums:

a) jūras kuģi, iekārtas, kas atrodas kontinentālajā šelfā vai
atklātā jūrā, vai gaisakuģi, ja zaudējumu vai bojājumu
rada apdraudējumi, kas saistīti ar to izmantošanu komer
ciāliem nolūkiem;

b) preces tranzītā, izņemot pasažieru bagāžu, ja tranzīts ir
pārvadājums ar šādiem kuģiem vai gaisakuģiem vai ietver
šādu pārvadājumu;

b) tas ir līgums par aizdevumu, kas atmaksājams pa daļām, vai
par jebkāda cita veida kredītu, kas izsniegts, lai finansētu
preču iegādi; vai

c) visos citos gadījumos – līgums ir noslēgts ar personu, kas
veic komercdarbību vai profesionālo darbību patērētāja
domicila dalībvalstī vai jebkādā citā veidā vērš šādas darbības
uz minēto dalībvalsti vai vairākām dalībvalstīm, tostarp uz
minēto dalībvalsti, un līgums ietilpst šādu darbību jomā.

2) jebkāda atbildība, izņemot atbildību par pasažieriem nodarī
tajiem miesas bojājumiem vai viņu bagāžas bojājumiem:

a) kura izriet no kuģu, iekārtu vai gaisakuģu izmantošanas
vai ekspluatācijas, kā minēts 1. punkta a) apakšpunktā,
ciktāl attiecībā uz pēdējiem minētajiem tās dalībvalsts
tiesību akti, kurā šāds gaisakuģis ir reģistrēts, neaizliedz
vienošanos par jurisdikciju attiecībā uz šādu risku apdro
šināšanu;

b) par zaudējumu un bojājumu, ko nodarījušas preces tran
zītā, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā;

3) jebkādi finansiāli zaudējumi, kas ir saistīti ar kuģu, iekārtu
vai gaisakuģu izmantošanu vai ekspluatāciju, kā minēts 1.
punkta a) apakšpunktā, jo īpaši kravas vai frakts līguma
zaudējums;

4) jebkādi riski vai intereses saistībā ar 1. līdz 3. punktā minē
tajiem riskiem;

5) neatkarīgi no 1. līdz 4. punktam visi “lielie riski”, kas noteikti
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/138/EK
(2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu
apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja
II) (1).
(1) OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

2.
Ja patērētājs noslēdz līgumu ar personu, kuras domicils
nav dalībvalstī, bet kurai ir filiāle, aģentūra vai cita struktūra
kādā dalībvalstī, tad strīdos, kas izriet no filiāles, aģentūras vai
struktūras darbības, uzskata, ka minētās personas domicils ir
minētajā dalībvalstī.

3.
Šī iedaļa neattiecas uz pārvadājuma līgumiem, izņemot
līgumus, kas par kopēju cenu paredz apvienot ceļošanu un
izmitināšanu.

18. pants
1.
Patērētājs var celt prasību pret otru līgumslēdzēju pusi vai
nu tās dalībvalsts tiesās, kurā ir minētās puses domicils, vai arī,
neatkarīgi no otras līgumslēdzējas puses domicila vietas, patērē
tāja domicila vietas tiesās.

2.
Otra līgumslēdzēja puse var celt prasību pret patērētāju
vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir patērētāja domicils.

3.
Šis pants neietekmē tiesības celt pretprasību tiesā, kurā
saskaņā ar šo iedaļu tiek izskatīta pamatprasība.
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19. pants

22. pants

No šīs iedaļas noteikumiem var atkāpties vienīgi ar vienošanos:

1.
Darba devējs var celt prasību vienīgi tās dalībvalsts tiesās,
kurā ir darbinieka domicils.

1) ko panāk pēc strīda rašanās;

2) kas ļauj patērētājam celt prasību tiesās, kas nav šajā iedaļā
norādītās tiesas; vai

2.
Šīs iedaļas noteikumi neietekmē tiesības celt pretprasību
tiesā, kurā saskaņā ar šo iedaļu tiek izskatīta pamatprasība.

23. pants
3) kas ir noslēgta starp patērētāju un otru līgumslēdzēju pusi,
kuriem abiem līguma slēgšanas laikā ir domicils vai pastāvīgā
mītnesvieta tajā pašā dalībvalstī un kas piešķir jurisdikciju
minētās dalībvalsts tiesām, ar noteikumu, ka šāda vienošanās
nav pretrunā minētās dalībvalsts tiesību aktiem.

No šīs iedaļas noteikumiem var atkāpties vienīgi saskaņā ar
vienošanos:

1) ko panāk pēc strīda rašanās; vai
5. IEDAĻA

Jurisdikcija attiecībā uz atsevišķiem darba līgumiem
20. pants
1.
Lietās, kas attiecas uz atsevišķiem darba līgumiem, juris
dikciju nosaka saskaņā ar šo iedaļu, neskarot 6. pantu, 7. panta
5. punktu un, ja prasība ir celta pret darba devēju, – 8. panta 1.
punktu.

2) kas ļauj darbiniekam celt prasību citās tiesās, kas nav šajā
iedaļā norādītās tiesas.

6. IEDAĻA

Izņēmuma jurisdikcija
24. pants

2.
Ja darbinieks noslēdz atsevišķu darba līgumu ar darba
devēju, kura domicils nav dalībvalstī, bet kuram ir filiāle, aģen
tūra vai cita struktūra vienā no dalībvalstīm, tad strīdos, kas
izriet no filiāles, aģentūras vai struktūras darbības, uzskata, ka
minētā darba devēja domicils ir minētajā dalībvalstī.

21. pants

Šādām dalībvalsts tiesām ir izņēmuma jurisdikcija neatkarīgi no
pušu domicila:

1) lietā, kuras priekšmets ir lietu tiesības saistībā ar nekustamo
īpašumu vai nekustamā īpašuma noma/īre – tās dalībvalsts
tiesām, kurā atrodas īpašums.

1.
Darba devēju, kura domicils ir kādā dalībvalstī, var iesū
dzēt:

a) tās dalībvalsts tiesās, kurā ir viņa domicils; vai

b) citā dalībvalstī:

i) tiesās tajā vietā, kur vai no kurienes darbinieks pastāvīgi
veic darbu, vai tiesās tajā vietā, kur viņš to veicis pēdējo
reiz; vai

ii) ja darbinieks pastāvīgi neveic vai neveica darbu vienā
noteiktā valstī – tiesās tajā vietā, kur atrodas vai atradās
uzņēmums, kas pieņēma darbinieku.

2.
Darba devēju, kuram kādā dalībvalstī nav domicila, var
iesūdzēt dalībvalsts tiesā saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu.

Tomēr lietā, kuras priekšmets ir nekustamā īpašuma noma/
īre, kas noslēgta pagaidu privātai izmantošanai ne ilgāk kā uz
sešiem mēnešiem pēc kārtas, jurisdikcija ir arī tās dalībvalsts
tiesām, kurā ir atbildētāja domicils, ar noteikumu, ka īrnieks/
nomnieks ir fiziska persona un ka iznomātāja/izīrētāja un
īrnieka/nomnieka domicils ir vienā un tajā pašā dalībvalstī;

2) lietā, kuras priekšmets ir uzņēmējsabiedrību, citu juridisko
personu vai fizisku vai juridisku personu apvienību izveides
spēkā esamība, to darbības izbeigšana vai likvidācija, vai to
pārvaldes struktūru pieņemto lēmumu spēkā esamība, – tās
dalībvalsts tiesām, kurā ir uzņēmējsabiedrības, juridiskās
personas vai apvienības atrašanās vieta. Lai noteiktu šo atra
šanās vietu, tiesa piemēro starptautisko privāttiesību normas;

3) lietā, kuras priekšmets ir valsts reģistru ierakstu spēkā
esamība, – tās dalībvalsts tiesām, kura uztur attiecīgo reģis
tru;
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4) lietā attiecībā uz tādu patentu, preču zīmju, dizainparaugu
vai citu līdzīgu tiesību reģistrāciju vai spēkā esamību, kas
jādeponē vai jāreģistrē, – tās dalībvalsts tiesām, kurā depo
nēšana vai reģistrācija ir pieteikta vai veikta vai kurā to
uzskata par veiktu saskaņā ar kāda Savienības instrumenta
vai starptautiskas konvencijas noteikumiem.

Neskarot Eiropas Patentu biroja jurisdikciju saskaņā ar
Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu, kas parakstīta
1973. gada 5. oktobrī Minhenē, katras dalībvalsts tiesām ir
izņēmuma jurisdikcija lietās par jebkura minētajai dalībvalstij
piešķirtā Eiropas patenta reģistrāciju vai spēkā esamību;
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ja ir skartas minēto personu attiecības vai viņām trastā noteiktās
tiesības vai pienākumi.

4.
Vienošanās vai trasta dibināšanas akta noteikumi, ar ko
piešķir jurisdikciju, nav spēkā, ja tie ir pretrunā 15., 19. vai
23. pantam vai ja tiesām, kuru jurisdikciju tie izslēdz, ir izņē
muma jurisdikcija saskaņā ar 24. pantu.

5.
Vienošanos, ar ko piešķir jurisdikciju un kas ir kāda
līguma daļa, uzskata par vienošanos, kas ir neatkarīga no pārē
jiem līguma noteikumiem.

5) lietā attiecībā uz spriedumu izpildi – tās dalībvalsts tiesām,
kurā spriedums ir izpildīts vai ir jāizpilda.
Vienošanās par jurisdikcijas piešķiršanu spēkā esamību nevar
apstrīdēt, pamatojoties tikai uz to, ka līgums nav spēkā.
7. IEDAĻA

Vienošanās par jurisdikciju
25. pants
1.
Ja puses neatkarīgi no to domicila ir vienojušās par to, ka
kādas dalībvalsts tiesai vai tiesām ir jurisdikcija izskatīt jebkādus
strīdus, kas radušies vai varētu rasties saistībā ar konkrētām
tiesiskām attiecībām, tad jurisdikcija ir minētajai tiesai vai
tiesām, ja vien šī vienošanās saskaņā ar minētās dalībvalsts
tiesību aktiem nav spēkā neesoša attiecībā uz tās spēkā esamību
pēc būtības. Tā ir izņēmuma jurisdikcija, ja vien puses nav
vienojušās citādi. Vienošanās, kas piešķir jurisdikciju, ir:

a) rakstiska vai rakstiski apstiprināta;

26. pants
1.
Papildus jurisdikcijai, kas atvasināta no citiem šīs regulas
noteikumiem, jurisdikcija ir tās dalībvalsts tiesai, kurā atbildētājs
vēršas. Šo noteikumu nepiemēro, ja atbildētājs vērsies tiesā, lai
apstrīdētu jurisdikciju, vai ja citai tiesai ir izņēmuma jurisdikcija
saskaņā ar 24. pantu.

2.
Lietās, kas minētas šīs nodaļas 3., 4. vai 5. iedaļā, ja atbil
dētājs ir apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais, apdrošināšanas
atlīdzības saņēmējs, cietusī puse, patērētājs vai darbinieks, tiesa
pirms jurisdikcijas pieņemšanas saskaņā ar šā panta 1. punktu
pārliecinās, ka atbildētājs ir informēts par savām tiesībām
apstrīdēt tiesas jurisdikciju un par sekām, kas izriet no ierašanās
vai neierašanās tiesā.

b) tādā formā, kas atbilst pušu starpā pastāvošajai praksei; vai
8. IEDAĻA

c) starptautiskajā tirdzniecībā vai komercdarbībā – tādā formā,
kas atbilst praksei, par ko puses zina vai par ko pusēm būtu
vajadzējis zināt un ko šādā tirdzniecībā vai komercdarbībā
iesaistītās attiecīgā līguma veida līgumslēdzējas puses plaši
pazīst un regulāri ievēro.

Jurisdikcijas un pieņemamības pārbaude
27. pants
Ja kādas dalībvalsts tiesā ceļ prasību, kura galvenokārt attiecas
uz lietu, kas saskaņā ar 24. pantu ir citas dalībvalsts tiesu izņē
muma jurisdikcijā, tiesa pēc savas iniciatīvas paziņo, ka tai nav
jurisdikcijas.

2.
Jebkura saziņa, izmantojot elektroniskos līdzekļus, kas
paliekoši reģistrē vienošanos, ir līdzvērtīga “rakstiskai”.
28. pants
3.
Dalībvalsts tiesai vai tiesām, kurām ar trasta dibināšanas
aktu ir piešķirta jurisdikcija, ir izņēmuma jurisdikcija jebkurā
prasībā, kas celta pret dibinātāju, pilnvaroto vai labuma guvēju,

1.
Ja atbildētājs, kura domicils ir vienā no dalībvalstīm, tiek
iesūdzēts tiesā citā dalībvalstī un neierodas tiesā, tiesa pēc savas
iniciatīvas paziņo, ka tai nav jurisdikcijas, ja vien tās jurisdikcija
nav atvasināta no šīs regulas noteikumiem.
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2.
Tiesa aptur tiesvedību, kamēr nav pierādīts, ka atbildētājs
ir varējis laikus saņemt dokumentu, ar ko celta prasība, vai
līdzvērtīgu dokumentu, lai viņš varētu nodrošināt sev aizstāvību,
vai ka šajā nolūkā ir veikti visi vajadzīgie pasākumi.

3.
Šā panta 2. punkta vietā piemēro 19. pantu Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1393/2007 (2007.
gada 13. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai
komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu
izsniegšana”) (1), ja dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvēr
tīgs dokuments bija jāpārsūta no vienas dalībvalsts uz citu
saskaņā ar minēto regulu.

4.
Ja nepiemēro Regulu (EK) Nr. 1393/2007, piemēro 15.
pantu 1965. gada 15. novembra Hāgas Konvencijā par tiesas
un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu
ārvalstīs, ja dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvērtīgs doku
ments bija jāpārsūta uz ārvalstīm saskaņā ar minēto konvenciju.

20.12.2012.

tās tiesas jurisdikcijā, kurā pirmajā celta prasība, un ja tās tiesību
akti ļauj šīs prasības apvienot.

3.
Šajā pantā prasības uzskata par saistītām, ja tās ir tik cieši
saistītas, ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai izvairītos
no riska, ka atsevišķā tiesvedībā tiek pieņemti nesavienojami
spriedumi.

31. pants
1.
Ja prasības ir vairāku tiesu izņēmuma jurisdikcijā, visas
tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā celta prasība, atsakās no juris
dikcijas par labu minētajai tiesai.

2.
Neskarot 26. pantu, ja prasība celta kādas dalībvalsts tiesā,
kurai izņēmuma jurisdikcija piešķirta ar vienošanos, kā minēts
25. pantā, jebkura citas dalībvalsts tiesa aptur tiesvedību līdz
laikam, kad tiesa, kurā celta prasība, pamatojoties uz vienoša
nos, paziņo, ka tai nav jurisdikcijas saskaņā ar vienošanos.

9. IEDAĻA

Lis pendens un saistītas prasības
29. pants
1.
Neskarot 31. panta 2. punktu, ja prasības par vienu un to
pašu pamatu un priekšmetu starp tām pašām pusēm ir celtas
dažādu dalībvalstu tiesās, tad visas tiesas, kas nav tiesa, kurā
pirmajā celta prasība, pēc savas iniciatīvas aptur tiesvedību,
līdz tiek konstatēta tās tiesas jurisdikcija, kurā pirmajā celta
prasība.

3.
Ja tiesa, kura ir izvēlēta ar vienošanos, ir konstatējusi, ka
tai ir jurisdikcija saskaņā ar vienošanos, visas citas dalībvalsts
tiesas atsakās no jurisdikcijas par labu minētajai tiesai.

4.
Šā panta 2. un 3. punktu nepiemēro lietām, kas minētas
3., 4. vai 5. iedaļā, ja prasītājs ir apdrošinājuma ņēmējs, apdro
šinātais, apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs, cietusī puse, patē
rētājs vai darbinieks un ja vienošanās nav spēkā saskaņā ar
minētajās iedaļās ietvertu noteikumu.

2.
Gadījumos, kas minēti 1. punktā, pēc tās tiesas lūguma,
kurā celta prasība par strīdu, jebkura cita tiesa, kurā celta
prasība, nekavējoties informē pirmo minēto tiesu par datumu,
kad tajā tika celta prasība saskaņā ar 32. pantu.

32. pants
1.

3.
Ja ir konstatēta tās tiesas jurisdikcija, kurā pirmajā celta
prasība, tad visas tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā celta prasība,
atsakās no jurisdikcijas par labu pirmajai minētajai tiesai.

Šajā iedaļā uzskata, ka prasība ir celta tiesā:

a) laikā, kad dokuments, ar ko celta prasība, vai līdzvērtīgs
dokuments ir iesniegts tiesā, ar noteikumu, ka prasītājs pēc
tam ir veicis pasākumus, kas viņam bija jāveic, lai nodroši
nātu izsniegšanu atbildētājam; vai

30. pants
1.
Ja saistītas prasības tiek izskatītas dažādu dalībvalstu tiesās,
tad visas tiesas, kas nav tiesa, kurā pirmajā celta prasība, var
apturēt tiesvedību.

b) ja dokuments jāizsniedz pirms iesniegšanas tiesā – laikā, kad
to saņem iestāde, kas ir atbildīga par izsniegšanu, ar notei
kumu, ka prasītājs pēc tam ir veicis visus pasākumus, kas
viņam bija jāveic, lai nodrošinātu dokumenta iesniegšanu
tiesā.

2.
Ja šo prasību tiesā, kurā pirmajā celta prasība, izskata
pirmajā instancē, tad visas citas tiesas pēc kādas puses pietei
kuma var arī atteikties no jurisdikcijas, ja attiecīgās prasības ir
(1) OV L 324, 10.12.2007., 79. lpp.

Par izsniegšanu atbildīgā iestāde, kas minēta b) apakšpunktā, ir
pirmā iestāde, kas saņem izsniedzamos dokumentus.
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2.
Tiesa vai par izsniegšanu atbildīgā iestāde, kas minētas 1.
punktā, attiecīgi atzīmē datumu, kad ir iesniegts dokuments, ar
ko uzsāk tiesvedību, vai līdzvērtīgs dokuments, vai datumu, kad
saņemti izsniedzamie dokumenti.

33. pants
1.
Ja jurisdikcija ir balstīta uz 4. pantu vai uz 7., 8. vai 9.
pantu un ja lieta tiek izskatīta trešās valsts tiesā laikā, kad
dalībvalsts tiesā ir celta prasība par to pašu prasības pamatu
un priekšmetu un starp tām pašām pusēm, kā lietā trešās valsts
tiesā, dalībvalsts tiesa var apturēt tiesvedību, ja:

a) ir sagaidāms, ka trešās valsts tiesa pieņems spriedumu, kas
var tikt atzīts un attiecīgā gadījumā izpildīts minētajā dalīb
valstī; un

b) dalībvalsts tiesa uzskata, ka tiesvedības apturēšana ir nepie
ciešama pareizai tiesvedības norisei.

2.

Dalībvalsts tiesa var turpināt tiesvedību jebkurā laikā, ja:

a) tiesvedība trešās valsts tiesā tiek apturēta vai neturpinās;

b) dalībvalsts tiesa uzskata, ka ir maz ticams, ka tiesvedību
trešās valsts tiesā pabeigs saprātīgā termiņā; vai

c) tiesvedības turpināšana ir nepieciešama pareizai tiesvedības
norisei.

3.
Dalībvalsts tiesa izbeidz tiesvedību, ja tiesvedība trešās
valsts tiesā ir pabeigta un ir pieņemts spriedums, kas var tikt
atzīts un attiecīgā gadījumā izpildīts minētajā dalībvalstī.

4.
Dalībvalsts tiesa piemēro šo pantu pēc kādas no pusēm
pieteikuma vai – ja iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem –
pēc savas iniciatīvas.
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a) ir lietderīgi saistītās prasības izskatīt un izlemt kopā, lai
izvairītos no nesavienojamu spriedumu riska, ko rada atse
višķa tiesvedība;

b) ir gaidāms, ka trešās valsts tiesa pieņems spriedumu, kas var
tikt atzīts un attiecīgā gadījumā izpildīts minētajā dalībvalstī;
un

c) dalībvalsts tiesa uzskata, ka apturēšana ir nepieciešama
pareizai tiesvedības norisei.

2.

Dalībvalsts tiesa var turpināt tiesvedību jebkurā laikā, ja:

a) dalībvalsts tiesa uzskata, ka vairs nepastāv nesavienojamu
spriedumu risks;

b) tiesvedība trešās valsts tiesā tiek apturēta vai neturpinās;

c) dalībvalsts tiesa uzskata, ka ir maz ticams, ka tiesvedību
trešās valsts tiesā pabeigs saprātīgā termiņā; vai

d) tiesvedības turpināšana ir nepieciešama pareizai tiesvedības
norisei.

3.
Dalībvalsts tiesa var izbeigt tiesvedību, ja tiesvedība trešās
valsts tiesā ir pabeigta un ir pieņemts spriedums, kas var tikt
atzīts un attiecīgā gadījumā izpildīts minētajā dalībvalstī.

4.
Dalībvalsts tiesa piemēro šo pantu pēc kādas no pusēm
pieteikuma vai – ja iespējams saskaņā ar valsts tiesību aktiem –
pēc savas iniciatīvas.

10. IEDAĻA

Pagaidu pasākumi, tostarp aizsardzības pasākumi
34. pants

35. pants

1.
Ja jurisdikcija ir balstīta uz 4. pantu vai uz 7., 8. vai 9.
pantu un ja trešās valsts tiesā tiek skatīta prasība laikā, kad
dalībvalsts tiesā tiek celta prasība, kas ir saistīta ar prasību trešās
valsts tiesā, dalībvalsts tiesa var apturēt tiesvedību, ja:

Dalībvalsts tiesās var iesniegt pieteikumu attiecībā uz tādiem
pagaidu pasākumiem, tostarp aizsardzības pasākumiem, ko var
piemērot saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem, pat ja
lieta pēc būtības ir citas dalībvalsts tiesu jurisdikcijā.
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III NODAĻA

2. IEDAĻA

ATZĪŠANA UN IZPILDE

Izpilde

1. IEDAĻA

39. pants

Atzīšana

Dalībvalstī pieņemts spriedums, kas izpildāms minētajā dalībval
stī, ir izpildāms pārējās dalībvalstīs, neprasot izpildāmības dekla
rāciju.

36. pants
1.
Dalībvalstī pieņemtu spriedumu bez kādas īpašas proce
dūras atzīst pārējās dalībvalstīs.

40. pants
2.
Jebkura ieinteresētā puse saskaņā ar 3. iedaļas 2. apakšie
daļā noteikto procedūru var iesniegt pieteikumu lēmuma
pieņemšanai par to, ka nepastāv 45. pantā minētie atzīšanas
atteikuma pamatojumi.

Izpildāms spriedums saskaņā ar likumu ietver arī tiesības uz
aizsardzības pasākumiem, kas pastāv saskaņā ar uzrunātās dalīb
valsts tiesību aktiem.

3.
Ja tiesvedības rezultāts dalībvalsts tiesā ir atkarīgs no
lēmuma par saistītu jautājumu attiecībā uz atzīšanas atteikšanu,
tad minētā jautājuma izlemšana ir šīs tiesas jurisdikcijā.

41. pants

37. pants

1.
Ievērojot šīs iedaļas noteikumus, citā dalībvalstī pieņemta
sprieduma izpildes procedūru reglamentē uzrunātās dalībvalsts
tiesību akti. Dalībvalstī pieņemtu spriedumu, kas ir izpildāms
uzrunātajā dalībvalstī, izpilda tieši tāpat kā spriedumu, kas
pieņemts uzrunātajā dalībvalstī.

1.
Persona, kas kādā dalībvalstī vēlas atsaukties uz citā dalīb
valstī pieņemtu spriedumu, iesniedz:

a) sprieduma kopiju, kas atbilst autentiskuma noteikšanas nosa
cījumiem; un

b) apliecību, kas izdota saskaņā ar 53. pantu.

2.
Tiesa vai iestāde, kurā atsaucas uz citā dalībvalstī pieņemtu
spriedumu, ja nepieciešams, pieprasa pusei, kas uz to atsaucas,
saskaņā ar 57. pantu iesniegt šā panta 1. punkta b) apakšpunktā
minētās apliecības satura tulkojumu vai transliterāciju. Tiesa vai
iestāde var prasīt pusei apliecības satura tulkojuma vietā nodro
šināt sprieduma tulkojumu, ja tā nevar turpināt darbu bez šāda
tulkojuma.

38. pants

2.
Neatkarīgi no 1. punkta pamatojumu, lai atteiktu vai aptu
rētu izpildi saskaņā ar uzrunātās dalībvalsts tiesību aktiem,
piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā 45. pantā minētajiem
pamatojumiem.

3.
Pusei, kas prasa citā dalībvalstī pieņemta sprieduma izpildi,
netiek prasīta pasta adrese uzrunātajā dalībvalstī. Tāpat minētajai
pusei netiek prasīts iecelt pilnvarotu pārstāvi uzrunātajā dalīb
valstī, ja vien šāda pārstāvja iecelšana nav obligāta prasība neat
karīgi no pušu pilsonības vai domicila.

42. pants
1.
Kādā dalībvalstī pieņemta sprieduma izpildei citā dalīb
valstī pieteikuma iesniedzējs kompetentajai izpildes iestādei
iesniedz:

Tiesa vai iestāde, kurā atsaucas uz citā dalībvalstī pieņemtu
spriedumu, var pilnībā vai daļēji apturēt tiesvedību, ja:

a) spriedums ir pārsūdzēts izcelsmes dalībvalstī; vai

b) iesniegts pieteikums lēmuma pieņemšanai, ka nepastāv 45.
pantā minētie atzīšanas atteikuma pamatojumi, vai lēmuma
pieņemšanai, ka atzīšana ir jāatsaka kāda no minēto pama
tojumu dēļ.

a) sprieduma kopiju, kas atbilst autentiskuma noteikšanas nosa
cījumiem; un

b) apliecību, kas izdota saskaņā ar 53. pantu, kura apliecina, ka
spriedums ir izpildāms, un kurā ir ietverts sprieduma
izraksts, kā arī attiecīgā gadījumā saistītā informācija par
atgūstamajām tiesvedības izmaksām un procentu aprēķins.
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2.
Lai kādā dalībvalstī izpildītu citā dalībvalstī pieņemtu
spriedumu, ar ko paredz pagaidu pasākumu, tostarp aizsar
dzības pasākumu, pieteikuma iesniedzējs kompetentajai izpildes
iestādei iesniedz:

a) sprieduma kopiju, kas atbilst autentiskuma noteikšanas nosa
cījumiem;

b) apliecību, kas izdota saskaņā ar 53. pantu, kurā ietverts
pasākuma apraksts un apliecinājums, ka:

i) tiesai ir jurisdikcija izlemt lietu pēc būtības;

ii) spriedums ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī; un
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aizsardzības pasākumus, kamēr personai, pret kuru lūgta izpilde,
nav sniegts minētais tulkojums.

Šo punktu nepiemēro, ja personai, pret kuru lūgta izpilde, jau ir
izsniegts spriedums vienā no pirmajā daļā minētajām valodām
vai arī tam ir pievienots tulkojums kādā no šīm valodām.

3.
Šo pantu nepiemēro spriedumā noteikta aizsardzības pasā
kuma izpildei vai, ja persona, kas prasa izpildi, izmanto aizsar
dzības pasākumus saskaņā ar 40. pantu.

44. pants
1.
Ja tiek iesniegts pieteikums atteikt sprieduma izpildi
saskaņā ar 3. iedaļas 2. apakšiedaļu, tiesa uzrunātajā dalībvalstī
pēc tās personas pieteikuma, pret kuru lūgta izpilde, var:

c) pierādījumu par sprieduma izsniegšanu tajos gadījumos, kad
pasākums noteikts, neuzaicinot ierasties atbildētāju.

a) ierobežot izpildi, izpildot tikai aizsardzības pasākumus;

3.
Kompetentā izpildes iestāde var, ja nepieciešams, saskaņā
ar 57. pantu pieprasīt pieteikuma iesniedzējam iesniegt aplie
cības satura tulkojumu vai transliterāciju.

b) izpildīt spriedumu ar nosacījumu, ka tiek sniegtas iestādes
noteiktās garantijas; vai

4.
Kompetentā izpildes iestāde var pieprasīt pieteikuma
iesniedzējam iesniegt sprieduma tulkojumu, ja tā nevar turpināt
darbu bez šāda tulkojuma.

c) pilnībā vai daļēji apturēt sprieduma izpildi.

43. pants

2.
Kompetentā iestāde uzrunātajā dalībvalstī pēc tās personas
pieteikuma, pret kuru lūgta izpilde, aptur izpildi, ja sprieduma
izpildāmība ir apturēta izcelsmes dalībvalstī.

1.
Ja tiek prasīta citā dalībvalstī pieņemta sprieduma izpilde,
apliecību, ko izdod saskaņā ar 53. pantu, izsniedz personai, pret
kuru lūgta izpilde, pirms pirmā izpildes pasākuma. Apliecībai
pievieno spriedumu, ja minētajai personai tas vēl nav izsniegts.

3. IEDAĻA

Atzīšanas un izpildes atteikums
2.
Ja personas, pret kuru lūgta izpilde, domicils ir dalībvalstī,
kas nav izcelsmes dalībvalsts, šī persona var pieprasīt sprieduma
tulkojumu, lai apstrīdētu sprieduma izpildi, ja spriedums nav
uzrakstīts vai arī tam nav pievienots tulkojums kādā no
šādām valodām:

1. a p a k š i e d a ļ a
Atzīšanas atteikums
45. pants
1.
Pēc jebkuras ieinteresētās puses pieteikuma sprieduma
atzīšana tiek atteikta:

a) valodā, ko persona saprot; vai

b) tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā personai ir domicils, vai,
ja minētajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas
oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kurā
personai ir domicils.

Ja tiek pieprasīts sprieduma tulkojums saskaņā ar šā punkta
pirmo daļu, nedrīkst veikt nekādus izpildes pasākumus, izņemot

a) ja šāda atzīšana ir acīmredzami pretrunā uzrunātās dalīb
valsts sabiedriskajai kārtībai (ordre public);

b) aizmuguriska sprieduma gadījumā – ja atbildētājam netika
laikus izsniegts dokuments, ar kuru celta prasība, vai līdzīgs
dokuments, lai viņš varētu nodrošināt sev aizstāvību,
izņemot gadījumu, ja atbildētājs nav sācis sprieduma
pārsūdzēšanas procedūru, kad viņam bija iespējams to darīt;

L 351/16

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

20.12.2012.

c) ja spriedums ir nesavienojams ar spriedumu, kas uzrunātajā
dalībvalstī pieņemts starp tām pašām pusēm;

3.
Pieteikuma iesniedzējs iesniedz tiesai sprieduma kopiju un,
ja nepieciešams, tā tulkojumu vai transliterāciju.

d) ja spriedums ir nesavienojams ar agrāku spriedumu, kas
pieņemts citā dalībvalstī vai kādā trešā valstī un par vienu
un to pašu pamatu un priekšmetu starp tam pašām pusēm,
ar noteikumu, ka agrākais spriedums atbilst nosacījumiem tā
atzīšanai uzrunātajā dalībvalstī; vai

Tiesa var neprasīt iesniegt pirmajā daļā minētos dokumentus, ja
tie jau ir tās rīcībā vai tā uzskata par nepamatotu prasīt iesnie
dzējam tos sagādāt. Pēdējā no minētajiem gadījumiem tiesa var
prasīt otru pusi iesniegt minētos dokumentus.

e) ja spriedums ir pretrunā:

i) II nodaļas 3., 4. vai 5. iedaļai, ja atbildētājs ir apdrošinā
juma ņēmējs, apdrošinātais, apdrošināšanas atlīdzības
saņēmējs, cietusī puse, patērētājs vai darbinieks; vai

4.
Pusei, kas prasa citā dalībvalstī pieņemta sprieduma
izpildes atteikumu, neprasa pasta adresi uzrunātajā dalībvalstī.
Tāpat minētajai pusei neprasa iecelt pilnvarotu pārstāvi uzrunā
tajā dalībvalstī, ja vien šāda pārstāvja iecelšana nav obligāta
prasība neatkarīgi no pušu pilsonības vai domicila.

48. pants

ii) II nodaļas 6. iedaļai.

Tiesa nekavējoties pieņem lēmumu par izpildes atteikuma
piemērošanu.

2.
Pārbaudot 1. punkta e) apakšpunktā minētos jurisdikcijas
pamatus, tiesai, kurā iesniegts pieteikums, ir saistoši konstatētie
fakti, kas ir pamatā izcelsmes dalībvalsts tiesas jurisdikcijai.

3.
Neskarot 1. punkta e) apakšpunktu, izcelsmes dalībvalsts
tiesas jurisdikcija nav pārskatāma. Šā panta 1. punkta a) apakš
punktā minēto sabiedriskās kārtības pārbaudi nevar piemērot
normām, kas saistītas ar jurisdikciju.

4.
Pieteikumu sprieduma atzīšanas atteikumam iesniedz
saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta 2. apakšiedaļā un – attiecīgā
gadījumā – 4. iedaļā.

49. pants
1.
Jebkura puse var pārsūdzēt lēmumu par izpildes atteikuma
piemērošanu.

2.
Pārsūdzība jāiesniedz tiesā, ko attiecīgā dalībvalsts saskaņā
ar 75. panta b) punktu ir paziņojusi Komisijai kā tiesu, kurā
jāiesniedz šāda pārsūdzība.

50. pants
2. a p a k š i e d a ļ a
Izpildes atteikums

Lēmumu par pārsūdzību var apstrīdēt pārsūdzības kārtībā
vienīgi tad, ja dalībvalsts saskaņā ar 75. panta c) punktu pazi
ņojusi Komisijai tiesas, kurās jāiesniedz turpmāka pārsūdzība.

46. pants
Pēc pieteikuma, kas saņemts no personas, pret kuru lūgta
izpilde, sprieduma izpildi atsaka, ja ir konstatēts, ka pastāv
viens no 45. pantā minētajiem pamatojumiem.

47. pants
1.
Pieteikumu par izpildes atteikumu iesniedz tiesā, ko attie
cīgā dalībvalsts saskaņā ar 75. panta a) punktu ir paziņojusi
Komisijai kā tiesu, kurā jāiesniedz pieteikums.

2.
Izpildes atteikuma procedūru, ciktāl uz to neattiecas šī
regula, reglamentē uzrunātās dalībvalsts tiesību akti.

51. pants
1.
Tiesa, kurā iesniegts sprieduma izpildes atteikuma pietei
kums vai kura izskata pārsūdzību saskaņā ar 49. vai 50. pantu,
var apturēt tiesvedību, ja spriedums ir pārsūdzēts vispārējā
kārtībā izcelsmes dalībvalstī vai ja šādas pārsūdzības termiņš
vēl nav beidzies. Pēdējā minētajā gadījumā tiesa var noteikt
termiņu, kurā šāda pārsūdzība iesniedzama.

2.
Ja spriedums ir pieņemts Īrijā, Kiprā vai Apvienotajā Kara
listē, jebkuru izcelsmes dalībvalstī pieejamu pārsūdzības veidu 1.
punkta vajadzībām uzskata par pārsūdzību vispārējā kārtībā.
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4. IEDAĻA

Kopīgi noteikumi
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spriedumu vai iesniedz pieteikumu saskaņā ar minētās dalīb
valsts tiesību aktiem.

52. pants
Kādā dalībvalstī pieņemts spriedums nekādos apstākļos nav
pārskatāms pēc būtības uzrunātajā dalībvalstī.

2.
Attiecībā uz veidlapām, kas minētas 53. pantā un 60.
pantā, tulkojumus vai transliterācijas var veikt jebkurā citā Savie
nības iestāžu oficiālajā valodā vai valodās, ko attiecīgā dalīb
valsts ir norādījusi par pieņemamu.

53. pants
Izcelsmes tiesa pēc jebkuras ieinteresētās puses lūguma izdod
apliecību, izmantojot standarta veidlapu I pielikumā.

54. pants
1.
Ja spriedumā noteikts pasākums vai rīkojums, kas nav
pazīstams uzrunātās dalībvalsts tiesību aktos, minēto pasākumu
vai rīkojumu cik vien iespējams pielāgo pasākumam vai rīkoju
mam, kas pazīstams minētās dalībvalsts tiesību aktos un kam ir
līdzvērtīgas sekas un līdzīgi mērķi un nolūki.

Šāda pielāgošana nedrīkst radīt sekas, kas pārsniedz izcelsmes
dalībvalsts tiesību aktos paredzētās sekas.

3.
Tulkojumu saskaņā ar šo regulu veic persona, kas ir kvali
ficēta veikt tulkojumus kādā no dalībvalstīm.

IV NODAĻA
PUBLISKI AKTI UN IZLĪGUMI

58. pants
1.
Publisks akts, kas ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī, ir
izpildāms pārējās dalībvalstīs, neprasot izpildāmības deklarāciju.
Publiska akta izpildi var atteikt vienīgi tad, ja šāda izpilde ir
acīmredzami pretrunā uzrunātās dalībvalsts sabiedriskajai
kārtībai (ordre public).

2.
Jebkura puse var tiesā apstrīdēt pasākuma vai rīkojuma
pielāgošanu.

Publiskiem aktiem attiecīgi piemēro III nodaļas 2. iedaļu, 3.
iedaļas 2. apakšiedaļu un 4. iedaļu.

3.
Ja vajadzīgs, pusei, kas atsaucas uz spriedumu vai prasa tā
izpildi, var prasīt nodrošināt sprieduma tulkojumu vai translite
rāciju.

2.
Publiskajam aktam jāatbilst nosacījumiem, lai noteiktu tā
autentiskumu izcelsmes dalībvalstī.

55. pants
Dalībvalstī pieņemts spriedums, kas kā sodu nosaka maksājumu,
ir izpildāms uzrunātajā dalībvalstī vienīgi tad, ja izcelsmes tiesa
ir galīgi noteikusi maksājuma summu.

56. pants
No personas, kura vienā dalībvalstī prasa izpildīt spriedumu, kas
pieņemts citā dalībvalstī, neprasa nekāda veida nodrošinājumu,
garantiju vai ķīlu tā iemesla dēļ, ka šī persona ir ārvalsts pilsonis
vai ka tai nav domicila vai pastāvīgas mītnesvietas uzrunātajā
dalībvalstī.

57. pants
1.
Ja saskaņā ar šo regulu ir nepieciešams tulkojums vai
transliterācija, šādu tulkojumu vai transliterāciju veic attiecīgās
dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja šajā dalībvalstī ir vairākas
oficiālās valodas, tiesvedības oficiālajā valodā vai vienā no oficiā
lajām valodām tajā vietā, kur atsaucas uz citā valstī pieņemtu

59. pants
Tiesas izlīgumu, kas ir izpildāms izcelsmes dalībvalstī, izpilda
pārējās dalībvalstīs saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā
publiskos aktus.

60. pants
Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde vai tiesa pēc jebkuras
no ieinteresēto pušu pieprasījuma izdod apliecību, izmantojot
veidlapu II pielikumā, ar publiskajā aktā paredzēto izpildāmo
pienākumu kopsavilkumu vai tiesas izlīgumā dokumentēto
pušu vienošanās kopsavilkumu.

V NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

61. pants
Saistībā ar šo regulu dalībvalstī izdotiem dokumentiem neprasa
veikt legalizāciju vai citas līdzīgas formalitātes.

L 351/18

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

62. pants
1.
Lai noteiktu, vai puses domicils ir dalībvalstī, kuras tiesā ir
celta prasība, tiesa piemēro savus tiesību aktus.

2.
Ja puses domicils nav dalībvalstī, kuras tiesā ir celta
prasība, tad, lai noteiktu, vai puses domicils ir citā dalībvalstī,
tiesa piemēro minētās dalībvalsts tiesību aktus.

63. pants
1.
Šajā regulā uzņēmējsabiedrības vai citas juridiskās perso
nas, vai fizisku un juridisku personu apvienības domicils ir vietā,
kur ir tās:

a) statūtos noteiktā atrašanās vieta;

b) galvenais birojs; vai

20.12.2012.

tiesvedībā attiecībā uz trešām personām var izmantot dalībval
stīs, kas iekļautas sarakstā, ko Komisijas sagatavojusi saskaņā ar
76. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 76. panta 2. punktu,
vienīgi tiktāl, cik tas pieļaujams saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Personu, kuras domicils ir citā dalībvalstī, var uzaicināt piedalī
ties tiesvedībā minēto dalībvalstu tiesās saskaņā ar minētajā
sarakstā izklāstītajiem noteikumiem par trešo personu piedalīša
nos.

2.
Spriedumus, kas atbilstīgi 8. panta 2. punktam vai 13.
pantam pieņemti kādā dalībvalstī, jebkurā citā dalībvalstī atzīst
un izpilda saskaņā ar III nodaļu. Jebkādas sekas, ko 1. punkta
piemērošanas iznākumā 1. punktā minētajā sarakstā iekļautajās
dalībvalstīs pieņemtie spriedumi var radīt attiecībā uz trešām
personām saskaņā ar minēto dalībvalstu tiesību aktiem, atzīst
visās dalībvalstīs.

3.
Šā panta 1. punktā minētajā sarakstā iekļautās dalībvalstis,
izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un
komerclietās,
kas
izveidots
ar
Padomes
Lēmumu
2001/470/EK (1) (“Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls”), sniedz
informāciju par to, kā saskaņā ar to valsts tiesību aktiem var
noteikt 2. punkta otrajā teikumā minēto spriedumu sekas.

c) galvenā darbības vieta.
VI NODAĻA
PĀREJAS NOTEIKUMI

2.
Īrijas, Kipras un Apvienotās Karalistes vajadzībām “statūtos
noteiktā atrašanās vieta” ir juridiskā adrese vai, ja šādas adreses
nav, inkorporācijas vieta, vai, ja šādas vietas nav, vieta, saskaņā
ar kuras tiesību aktiem veikta izveide.

3.
Lai noteiktu, vai trasta domicils ir dalībvalstī, kuras tiesā ir
celta prasība, tiesa piemēro savas starptautisko privāttiesību
normas.

64. pants
Neskarot labvēlīgākus noteikumus valstu tiesību aktos, personas,
kam ir domicils kādā dalībvalstī un ko par netīšu noziedzīgu
nodarījumu tiesā krimināltiesās citā dalībvalstī, kuras pilsoņi tās
nav, var aizstāvēt atbilstīgi kvalificētas personas, pat ja tās neie
rodas personiski. Tomēr tiesa, kurā celta prasība, var prasīt ieras
ties personiski; ja persona neierodas, spriedums, kas pieņemts
civillietā, kurā attiecīgajai personai nav bijusi iespēja nodrošināt
sev aizstāvību, nav jāatzīst vai jāizpilda citās dalībvalstīs.

65. pants
1.
Šīs regulas 8. panta 2. punktā un 13. pantā noteikto juris
dikciju tiesvedībā par garantiju vai nodrošinājumu vai citā

66. pants
1.
Šo regulu piemēro tikai tiesvedībā, kura uzsākta, publis
kiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesu izlīgu
miem, kuri apstiprināti vai noslēgti 2015. gada 10. janvārī vai
pēc tam.

2.
Neatkarīgi no 80. panta Regulu (EK) Nr. 44/2001 turpina
piemērot spriedumiem, kas pieņemti tiesvedībā, kura uzsākta,
publiskiem aktiem, kas oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesas
izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti pirms 2015. gada
10. janvāra un kas ietilpst minētās regulas darbības jomā.

VII NODAĻA
SAISTĪBA AR CITIEM INSTRUMENTIEM

67. pants
Šī regula neliedz piemērot noteikumus, kas konkrētos jautā
jumos reglamentē jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi
un kas ietverti Savienības aktos vai valstu tiesību aktos, kuri
saskaņoti ar šādiem aktiem.
(1) OV L 174, 27.6.2001., 25. lpp.

20.12.2012.
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68. pants
1.
Attiecībās starp dalībvalstīm šī regula aizstāj 1968. gada
Briseles konvenciju, izņemot attiecībā uz dalībvalstu teritorijām,
kuras ir minētās konvencijas teritoriālajā darbības jomā un attie
cībā uz kurām šo regulu nepiemēro saskaņā ar LESD 355.
pantu.

2.
Ciktāl šī regula attiecībās starp dalībvalstīm aizstāj 1968.
gada Briseles konvencijas noteikumus, visas atsauces uz minēto
konvenciju uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

69. pants
Saskaņā ar 70. un 71. pantu šī regula attiecībās starp dalībval
stīm aizstāj konvencijas, kas noslēgtas par tiem pašiem jautāju
miem kā tie, kuriem piemēro regulu. Jo īpaši aizstātas tiek
konvencijas, kas iekļautas Komisijas sagatavotajā sarakstā
saskaņā ar 76. panta 1. punkta c) apakšpunktu un 76. panta
2. punktu.

L 351/19

Ja konvencija par kādu konkrētu jautājumu, kuras līgumslē
dzējas puses ir gan izcelsmes dalībvalsts, gan uzrunātā dalīb
valsts, paredz nosacījumus spriedumu atzīšanai un izpildei, tad
piemēro minētos nosacījumus. Jebkurā gadījumā var piemērot
šīs regulas noteikumus par spriedumu atzīšanu un izpildi.

72. pants
Šī regula neietekmē nolīgumus, ar kuriem dalībvalstis pirms
Regulas (EK) Nr. 44/2001 stāšanās spēkā saskaņā ar 1968.
gada Briseles konvencijas 59. pantu ir uzņēmušās neatzīt sprie
dumus, kas citās minētās konvencijas līgumslēdzējās valstīs
pieņemti attiecībā uz atbildētājiem, kuru domicils vai pastāvīgā
mītnesvieta ir kādā trešā valstī, ja minētās konvencijas 4. pantā
noteiktajos gadījumos spriedumu var pamatot vienīgi ar juris
dikciju, kas norādīta minētās konvencijas 3. panta otrajā daļā.

73. pants
70. pants

1.
Šī regula neietekmē 2007. gada Lugāno konvencijas
piemērošanu.

1.
Konvencijas, kas minētas 69. pantā, paliek spēkā attiecībā
uz jautājumiem, kuros nepiemēro šo regulu.

2.
Tās paliek spēkā attiecībā uz spriedumiem, kas pieņemti,
publiskajiem aktiem, kuri oficiāli sastādīti vai reģistrēti, un tiesas
izlīgumiem, kas apstiprināti vai noslēgti pirms Regulas (EK)
Nr. 44/2001 spēkā stāšanās dienas.

71. pants
1.
Šī regula neietekmē konvencijas, kurās dalībvalstis ir
līgumslēdzējas puses un kuras saistībā ar konkrētiem jautāju
miem reglamentē jurisdikciju vai spriedumu atzīšanu vai izpildi.

2.

Lai 1. punktu interpretētu vienveidīgi, to piemēro šādi:

2.
Šī regula neietekmē 1958. gada Ņujorkas konvencijas
piemērošanu.

3.
Šī regula neietekmē tādu divpusēju konvenciju un nolī
gumu piemērošanu, kas noslēgti starp trešo valsti un dalībvalsti
pirms Regulas (EK) Nr. 44/2001 spēkā stāšanās dienas un kas
attiecas uz jautājumiem, kurus reglamentē šī regula.

VIII NODAĻA
NOBEIGUMA NOTEIKUMI

74. pants
a) šī regula neliedz tiesai kādā valstī, kura ir līgumslēdzēja puse
kādā konvencijā par kādu konkrētu jautājumu, īstenot juris
dikciju saskaņā ar attiecīgo konvenciju, pat ja atbildētāja
domicils ir citā dalībvalstī, kura nav attiecīgās konvencijas
līgumslēdzēja puse. Tiesai, kas izskata prasību, jebkurā gadī
jumā piemēro šīs regulas 28. pantu;

Dalībvalstis, izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu, ar
mērķi darīt informāciju publiski pieejamu sniedz valsts notei
kumu un procedūru aprakstu par spriedumu izpildi, tostarp
iestādes, kas kompetentas veikt izpildi, un informāciju par
izpildes ierobežojumiem, jo īpaši parādnieka aizsardzības notei
kumus un noilguma termiņu ierobežojumus.

b) spriedumus, ko kādā dalībvalstī ir pieņēmusi tiesa, īstenojot
konvencijā par kādu konkrētu jautājumu paredzētu jurisdik
ciju, saskaņā ar šo regulu atzīst un izpilda citā dalībvalstī.

Dalībvalstis šo informāciju nepārtraukti atjaunina.
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75. pants
Dalībvalstis līdz 2014. gada 10. janvārim Komisijai paziņo:

a) tiesas, kam jāiesniedz sprieduma izpildes atteikuma pietei
kums saskaņā ar 47. panta 1. punktu;

b) tiesas, kurās iesniedz pārsūdzību par sprieduma izpildes attei
kuma lēmuma piemērošanu saskaņā ar 49. panta 2. punktu;

c) tiesas, kurās iesniedz jebkādu tālāku pārsūdzību saskaņā ar
50. pantu; un

d) valodas, kas ir pieņemamas veidlapu tulkojumiem, kā minēts
57. panta 2. punktā.

Komisija dara informāciju publiski pieejamu ar piemērotu
līdzekļu palīdzību, jo īpaši – izmantojot Eiropas Tiesiskās sadar
bības tīklu.

76. pants
1.

Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a) noteikumus par jurisdikciju, kas minēti 5. panta 2. punktā
un 6. panta 2. punktā;

b) noteikumus par trešo personu piedalīšanos, kas minēti 65.
pantā; un

20.12.2012.

77. pants
Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 78.
pantu attiecībā uz I un II pielikuma grozījumiem.

78. pants
1.
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievē
rojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.
Pilnvaras pieņemt 77. pantā minētos deleģētos aktus
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 2013. gada 9. janvāra.

3.
Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt
77. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsauk
šanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas
spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar
jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.
Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo
vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.
Saskaņā ar 77. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā
tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma
beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši
Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par
diviem mēnešiem.

c) konvencijas, kas minētas 69. pantā.

2.
Komisija, pamatojoties uz 1. punktā minētajiem dalīb
valstu paziņojumiem, sagatavo attiecīgus sarakstus.

3.
Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādiem turpmākiem
grozījumiem, kas izdarāmi minētajos sarakstos. Komisija minē
tajos sarakstos izdara attiecīgus grozījumus.

79. pants
Komisija līdz 2022. gada 11. janvārim iesniedz Eiropas
Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu. Minētajā
ziņojumā ietver novērtējumu par to, vai, iespējams, ir nepiecie
šams paplašināt noteikumus par jurisdikciju, attiecinot tos arī uz
atbildētājiem, kuru domicils nav dalībvalstī, ņemot vērā šīs
regulas darbību un iespējamās starptautiskās tendences. Attiecīgā
gadījumā ziņojumam pievieno priekšlikumus par šīs regulas
grozījumiem.

4.
Komisija sarakstus un jebkādus turpmākus tajos izdarītus
grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
80. pants
5.
Komisija publisko visu informāciju, kas paziņota atbilstīgi
1. un 3. punktam, izmantojot jebkādus piemērotus līdzekļus, jo
īpaši – izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu.

Ar šo regulu atceļ Regulu (EK) Nr. 44/2001. Atsauces uz atcelto
regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un tās lasa saskaņā ar
atbilstības tabulu III pielikumā.

20.12.2012.
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81. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2015. gada 10. janvāra, izņemot 75. un 76. pantu, ko piemēro no 2014. gada 10. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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III PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA
Regula (EK) Nr. 44/2001

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts, ievadvārdi

1. panta 2. punkts, ievadvārdi

1. panta 2. punkta a) apakšpunkts

1. panta 2. punkta a) un f) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunkts

1. panta 2. punkta b) līdz d) apakšpunkts

—

1. panta 2. punkta e) apakšpunkts

1. panta 3. punkts

—

—

2. pants

2. pants

4. pants

3. pants

5. pants

4. pants

6. pants

5. pants, ievadvārdi

7. pants, ievadvārdi

5. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

—

5. panta 3. un 4. punkts

7. panta 2. un 3. punkts

—

7. panta 4. punkts

5. panta 5. līdz 7. punkts

7. panta 5. līdz 7. punkts

6. pants

8. pants

7. pants

9. pants

8. pants

10. pants

9. pants

11. pants

10. pants

12. pants

11. pants

13. pants

12. pants

14. pants

13. pants

15. pants

14. pants

16. pants

15. pants

17. pants

16. pants

18. pants

17. pants

19. pants

18. pants

20. pants

19. panta 1. un 2. punkts

21. panta 1. punkts

—

21. panta 2. punkts

20. pants

22. pants

21. pants

23. pants

22. pants

24. pants

23. panta 1. un 2. punkts

25. panta 1. un 2. punkts

LV

L 351/30

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 44/2001

20.12.2012.

Šī regula

23. panta 3. punkts

—

23. panta 4. un 5. punkts

25. panta 3. un 4. punkts

—

25. panta 5. punkts

24. pants

26. panta 1. punkts

—

26. panta 2. punkts

25. pants

27. pants

26. pants

28. pants

27. panta 1. punkts

29. panta 1. punkts

—

29. panta 2. punkts

27. panta 2. punkts

29. panta 3. punkts

28. pants

30. pants

29. pants

31. panta 1. punkts

—

31. panta 2. punkts

—

31. panta 3. punkts

—

31. panta 4. punkts

30. pants

32. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts

—

32. panta 1. punkta otrā daļa

—

32. panta 2. punkts

—

33. pants

—

34. pants

31. pants

35. pants

32. pants

2. panta a) punkts

33. pants

36. pants

—

37. pants

—

39. pants

—

40. pants

—

41. pants

—

42. pants

—

43. pants

—

44. pants

34. pants

45. panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkts

35. panta 1. punkts

45. panta 1. punkta e) apakšpunkts

35. panta 2. punkts

45. panta 2. punkts

35. panta 3. punkts

45. panta 3. punkts

—

45. panta 4. punkts

36. pants

52. pants

37. panta 1. punkts

38. panta a) punkts

38. pants

—
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Regula (EK) Nr. 44/2001
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Šī regula

39. pants

—

40. pants

—

41. pants

—

42. pants

—

43. pants

—

44. pants

—

45. pants

—

46. pants

—

47. pants

—

48. pants

—

—

46. pants

—

47. pants

—

48. pants

—

49. pants

—

50. pants

—

51. pants

—

54. pants

49. pants

55. pants

50. pants

—

51. pants

56. pants

52. pants

—

53. pants

—

54. pants

53. pants

55. panta 1. punkts

—

55. panta 2. punkts

37. panta 2. punkts, 47. panta 3. punkts un 57. pants

56. pants

61. pants

57. panta 1. punkts

58. panta 1. punkts

57. panta 2. punkts

—

57. panta 3. punkts

58. panta 2. punkts

57. panta 4. punkts

60. pants

58. pants

59. pants un 60. pants

59. pants

62. pants

60. pants

63. pants

61. pants

64. pants

62. pants

3. pants

63. pants

—

64. pants

—

65. pants

65. panta 1. un 2. punkts
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Šī regula

—

65. panta 3. punkts

66. pants

66. pants

67. pants

67. pants

68. pants

68. pants

69. pants

69. pants

70. pants

70. pants

71. pants

71. pants

72. pants

72. pants

—

73. pants

73. pants

79. pants

74. panta 1. punkts

75. panta pirmās daļas a), b) un c) punkts un 76. panta 1.
punkta a) apakšpunkts

74. panta 2. punkts

77. pants

—

78. pants

—

80. pants

75. pants

—

76. pants

81. pants

I pielikums

76. panta 1. punkta a) apakšpunkts

II pielikums

75. panta a) punkts

III pielikums

75. panta b) punkts

IV pielikums

75. panta c) punkts

V pielikums

I un II pielikums

VI pielikums

II pielikums

—

III pielikums
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1216/2012
(2012. gada 12. decembris),
ar ko saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ievieš īpašus pagaidu pasākumus
Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 336. pantu,
ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija iesniegusi pēc
apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
ņemot vērā Tiesas atzinumu (1),
ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (2),
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai
2013. gada 1. jūlijā būtu jāpieņem īpaši pagaidu pasā
kumi, ar kuriem atkāpjas no Eiropas Savienības Civildie
nesta noteikumiem (“Civildienesta noteikumi”) un Eiropas
Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības, kas
noteikti Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr.
259/68 (4).
Ņemot vērā Horvātijas lielumu un potenciāli iesaistīto
personu skaitu, īpašajiem pagaidu pasākumiem vajadzētu
būt spēkā ievērojami ilgu laikposmu. Šajā sakarā 2018.
gada 30. jūnijs tiek uzskatīts par vispiemērotāko beigu
termiņu.
Ņemot vērā vajadzību paredzēto pieņemšanu darbā veikt
iespējami drīz pēc pievienošanās, šī regula būtu jāpieņem
pirms pievienošanās faktiskās dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Ierēdņu pieņemšana darbā
1.
Neskarot Civildienesta noteikumu 4. panta otro un trešo
daļu, 7. panta 1. punktu, 27. pantu un 29. panta 1. punkta a)
un b) apakšpunktu, laikposmā no Horvātijas pievienošanās
faktiskās dienas līdz 2018. gada 30. jūnijam vakantajos amatos
par ierēdņiem var iecelt Horvātijas pilsoņus, ievērojot paredzēto
amata vietu skaitu un ņemot vērā budžeta apspriešanu.
2.
Šādus ierēdņus ieceļ amatā no pievienošanās faktiskās
dienas un, izņemot augsta līmeņa amatpersonas (ģenerāldirek
torus vai līdzvērtīgas AD 16 vai AD 15 pakāpes amatpersonas
un direktorus vai līdzvērtīgas AD 15 vai AD 14 pakāpes amat
personas), to veic konkursa kārtībā, pamatojoties uz kvalifikāciju
vai pārbaudījumiem, vai abiem iepriekšminētajiem, ko organizē
saskaņā ar Civildienesta noteikumu III pielikumu.
2. pants
Pagaidu darbinieku pieņemšana darbā
1.
Šīs regulas 1. panta 1. punktu mutatis mutandis piemēro
Horvātijas pilsoņu pieņemšanai darbā par pagaidu darbiniekiem.
2.
Šādus pagaidu darbiniekus pieņem darbā no pievienošanās
faktiskās dienas.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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

Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

(1) 2012. gada 12. novembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publi
cēts).
(2) OV C 364, 23.11.2012., 1. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2012. gada 20. novembra nostāja (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 12. decembra
lēmums.
(4) OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

L 351/34

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

20.12.2012.

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1217/2012
(2012. gada 12. decembris)
par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas
uz Eiropas Savienību
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 207. pantu,

(4)

Savienība un Krievijas Federācija pārrunāja arī Protokolu
par tehnisko kārtību (3) (“protokols”) atbilstīgi nolīgu
mam.

(5)

Padome 2011. gada 14. decembrī pieņēma Lēmumu
2012/105/ES (4), dodot pilnvaras parakstīt nolīgumu un
protokolu un provizoriski piemērot tos no dienas, kad
Krievijas Federācija pievienojas PTO. Nolīgums un proto
kols tika parakstīti 2011. gada 16. decembrī. Krievijas
Federācija pievienojās PTO 2012. gada 22. augustā.

(6)

Saskaņā ar nolīguma noteikumiem Savienībai ir jāpār
valda tai piešķirtā tarifa likmes kvotu daļa saskaņā ar
savām iekšējām procedūrām. Lēmumā 2012/105/ES ir
paredzēts, ka Komisija pieņem sīki izstrādātus notei
kumus par kvotu atļauju piešķiršanas metodi atbilstīgi
protokolam, kā arī jebkurus citus noteikumus, kas vaja
dzīgi, lai Savienība varētu pārvaldīt eksportam uz Savie
nību piešķirto tarifa kvotu apjomus. Komisijas Īsteno
šanas regulā (ES) Nr. 498/2012 (5) ir paredzēti pagaidu
īstenošanas noteikumi, kas vajadzīgi, lai Savienība varētu
pilnībā veikt savu tarifa likmes kvotu daļas pārvaldību
līdz brīdim, kad Krievijas Federācija pievienojas PTO.
Minētā regula zaudēs spēku, kad nolīgums un protokols
būs noslēgti un stājušies spēkā.

(7)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus nolīguma un
protokola īstenošanai pēc to stāšanās spēkā, būtu
jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās piln
varas būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada
16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus prin
cipus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantoša
nu (6).

(8)

Lai nodrošinātu uzņēmējiem juridisko noteiktību un juri
disko nepārtrauktību, ar jaunajiem īstenošanas aktiem,
kurus pieņem atbilstīgi šai regulai, būtu jāsaglabā juri
diskās sekas, kas izriet no pārejas pasākumiem, kuri jau
veikti saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 498/2012.
Minētie pārejas pasākumi tad būtu jāaplūko tā, it kā tie
būtu veikti saskaņā ar minēto jauno īstenošanas aktu
attiecīgajiem noteikumiem,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Ņemot vērā to, cik svarīgs Savienībai no ekonomiskā
viedokļa ir koksnes imports un cik svarīga Savienībai ir
Krievijas Federācija kā koksnes piegādātāja, Komisija
pārrunāja ar Krievijas Federāciju pēdējās saistības sama
zināt vai atcelt izvedmuitas nodokļus koksnei.

Minētās saistības, kas līdz ar Krievijas Federācijas pievie
nošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijai (PTO) kļuva
par daļu no tās Preču koncesiju un saistību saraksta,
ietver tarifa likmes kvotas konkrētu skujkoku veidu
koksnes eksportam, no kurām daļa ir piešķirta eksportam
uz Savienību.

Sarunās par Krievijas Federācijas pievienošanos PTO
Komisija Savienības vārdā pārrunāja Nolīgumu vēstuļu
apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Krievijas Fede
rāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemē
rojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz
Eiropas Savienību (2) (“nolīgums”).

(1) Eiropas Parlamenta 2012. gada 21. novembra nostāja (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 3. decembra
lēmums.
(2) OV L 57, 29.2.2012., 3. lpp.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

OV
OV
OV
OV

L
L
L
L

57, 29.2.2012., 5. lpp.
57, 29.2.2012., 1. lpp.
152, 13.6.2012., 28. lpp.
55, 28.2.2011., 13. lpp.

20.12.2012.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 351/35

2. pants

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Lai īstenotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas
Federāciju par to tarifa likmes kvotu pārvaldību, kas piemēro
jamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Savienību,
un Protokolu par tehnisko kārtību atbilstīgi nolīgumam, Komi
sija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz sīki izstrādātus
noteikumus par kvotu atļauju piešķiršanas metodi atbilstīgi
protokola 5. panta 2. punktam un jebkurus citus noteikumus,
kas vajadzīgi, lai Savienība varētu pārvaldīt eksportam uz Savie
nību piešķirto tarifa kvotu apjomus. Minētos īstenošanas aktus
pieņem saskaņā ar 2. panta 2. punktā minēto pārbaudes proce
dūru.
2.
Ar 1. punktā minētajiem īstenošanas aktiem saglabā juri
diskās sekas, kas izriet no pārejas pasākumiem, kuri veikti
saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 498/2012.

1.
Komisijai palīdz Mežsaimniecības komiteja, kas izveidota
ar Lēmuma 2012/105/ES 5. pantu. Minētā komiteja ir komiteja
Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. Mežsaimniecības komiteja
drīkst pārbaudīt jebkuru ar nolīguma un protokola piemērošanu
saistītu jautājumu, kuru ierosinājusi Komisija vai kurš ierosināts
pēc dalībvalsts pieprasījuma.

2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr.
182/2011 5. pantu.

3. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1218/2012
(2012. gada 12. decembris),
ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot
Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem
koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots
VVTT 1994, un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot
Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem
koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots
VVTT 1994, un ar ko groza un papildina Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un
statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(3)

Nolīgumi tika apspriesti, pamatojoties uz tajā laikā spēkā
esošajiem kombinētās nomenklatūras kodiem.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 207. panta 2. punktu,

(4)

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma jaunākajā redak
cijā, kas izklāstīta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.
1006/2011 (4), tarifa apakšpozīcijas 16 023 940 un
16 023 980 ir apvienotas jaunā tarifa apakšpozīcijā
16 023 985. Šīs regulas pielikums atspoguļo šo jauno
situāciju.

(5)

Autonomā muitas nodokļa likmes tarifa apakšpozīcijās,
uz kurām attiecas sarunas, patlaban ir noteiktas zemākas
nekā jaunās līgtās nodokļu likmes, kas izriet no grozīju
miem koncesijās saskaņā ar VVTT 1994 XXVIII pantu.
Tomēr saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 autonomos
muitas nodokļus piemēro, ja tie ir zemāki par līgtajiem
nodokļiem.

(6)

Tāpēc kopējā muitas tarifā noteiktā autonomā nodokļa
likme būtu jāpalielina līdz līgtā nodokļa likmei.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza un jāpapildina Regulas (EEK)
Nr. 2658/87 I pielikums,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

(2)

Ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2658/87 (2) tika izveidota
preču nomenklatūra (“kombinētā nomenklatūra”) un
noteiktas kopējā muitas tarifa līgtās nodokļu likmes.

Ar Lēmumu 2012/792/ES (2012. gada 6. decembris) par
to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp
Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot Vispārējās vieno
šanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII
pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu
gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš
pievienots VVTT 1994, un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas
veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot
Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību
(VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās
attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas pare
dzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994 (3) (“no
līgumi”), Padome Savienības vārdā apstiprināja nolīgu
mus, lai pabeigtu sarunas, kas sāktas saskaņā ar VVTT
1994 XXVIII pantu.

(1) Eiropas Parlamenta 2012. gada 21. novembra nostāja (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 12. decembra
lēmums.
(2) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
(3) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 47 lpp.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma otrajā daļā (“Muitas
nodokļu grafiks”) nodokļus groza ar nodokļiem, kas iekļauti
šīs regulas pielikumā.

Autonomie nodokļi tiek noteikti vienā līmenī ar līgtajiem
nodokļiem.
(4) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1006/2011 (2011. gada
27. septembris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK)
Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo
muitas tarifu (OV L 282, 28.10.2011., 1. lpp.).
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2. pants

3. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma trešās daļas III sadaļas 7.
pielikumā (PTO tarifu kvotas, ko atklāj Kopienas kompetentās
iestādes) tarifa kvotas groza ar tarifa kvotām un pielikumu
papildina ar apjomiem un nodokļiem, kas norādīti šīs regulas
pielikumā.

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no nolīgumu spēkā stāšanās dienas.

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

Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PIELIKUMS
Neskarot noteikumus par kombinētās nomenklatūras interpretāciju, preču apraksts ir jāuzskata tikai par informatīvu, jo šā
pielikuma kontekstā koncesijas ir noteiktas, izmantojot kombinētās nomenklatūras (KN) kodus, kas bija spēkā šīs regulas
pieņemšanas laikā.
Otrā daļa
Muitas nodokļu grafiks
KN kods

Apraksts

Nodokļa likme (autonomā un līgtā)

1602 32 11

Gatavi izstrādājumi no vistas gaļas, termiski neapstrādāti,
ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara
vai vairāk

2 765 EUR/t

1602 32 30

Gatavi izstrādājumi no vistas gaļas, ar mājputnu gaļas vai
subproduktu saturu 25 % no svara vai vairāk, bet mazāk
par 57 %

2 765 EUR/t

1602 32 90

Gatavi izstrādājumi no vistas gaļas, ar mājputnu gaļas vai
subproduktu saturu mazāk par 25 % no svara

2 765 EUR/t

1602 39 21

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas,
termiski neapstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu
saturu 57 % no svara vai vairāk

2 765 EUR/t

1602 39 29

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas,
termiski apstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu
saturu 57 % no svara vai vairāk

2 765 EUR/t

1602 39 85

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas, ar
mājputnu gaļas vai subproduktu saturu mazāk par 57 %
no svara

2 765 EUR/t

Trešā daļa
Tarifa pielikumi
KN kods

Apraksts

Maksājuma likme

1602 32 11

Gatavi izstrādājumi no vistas gaļas, termiski neapstrādāti,
ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 57 % no svara
vai vairāk

Atklāj tarifa kvotu 16 140 t, no kurām
15 800 t piešķir Brazīlijai.
Kvotas likme: 630 EUR/t

1602 32 30

Gatavi izstrādājumi no vistas gaļas, ar mājputnu gaļas vai
subproduktu saturu 25 % no svara vai vairāk, bet mazāk
par 57 %

Atklāj tarifa kvotu 79 705 t, no kurām
62 905 t piešķir Brazīlijai un 14 000 t
piešķir Taizemei.
Kvotas likme: 10,9 %

1602 32 90

Gatavi izstrādājumi no vistas gaļas, ar mājputnu gaļas vai
subproduktu saturu mazāk par 25 % no svara

Atklāj tarifa kvotu 2 865 t, no kurām
295 t piešķir Brazīlijai un 2 100 t piešķir
Taizemei.
Kvotas likme: 10,9 %

1602 39 21

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas,
termiski neapstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu
saturu 57 % no svara vai vairāk

Atklāj tarifa kvotu 10 t Taizemei.
Kvotas likme: 630 EUR/t

20.12.2012.
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Apraksts

Maksājuma likme

1602 39 29

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas,
termiski apstrādāti, ar mājputnu gaļas vai subproduktu
saturu 57 % no svara vai vairāk

Atklāj tarifa kvotu 13 720 t, no kurām
13 500 t piešķir Taizemei.
Kvotas likme: 10,9 %

ex 1602 39 85

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas, ar
mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 25 % vai vairāk,
bet mazāk par 57 % no svara

Atklāj tarifa kvotu 748 t, no kurām 600 t
piešķir Taizemei.
Kvotas likme: 10,9 %

ex 1602 39 85

Gatavi izstrādājumi no pīļu, zosu, pērļu vistiņu gaļas, ar
mājputnu gaļas vai subproduktu saturu mazāk par 25 %
no svara

Atklāj tarifa kvotu 725 t, no kurām 600 t
piešķir Taizemei.
Kvotas likme: 10,9 %

Visām iepriekš minētajām tarifa pozīcijām un kvotām piemēro ES PTO grafika precīzo tarifa aprakstu.
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1219/2012
(2012. gada 12. decembris),
ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām
valstīm
trešām valstīm. LESD nav skaidri paredzēti pārejas notei
kumi šādiem nolīgumiem, kuri tagad ir Savienības
ekskluzīvā kompetencē. Turklāt dažos no minētajiem
nolīgumiem var būt noteikumi, kas ietekmē LESD trešās
daļas IV sadaļas 4. nodaļā izklāstītos kopējos noteikumus
par kapitāla apriti.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

(5)

Lai gan saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām
divpusējie ieguldījumu nolīgumi dalībvalstīm paliek sais
toši un nākotnē tie tiks pakāpeniski aizstāti ar Savienības
nolīgumiem, kas attieksies uz šo pašu nolīguma priekš
metu, ir jāparedz atbilstīga to nosacījumu pārvaldīšana,
kas attiecas uz nolīgumu turpmāku spēkā esību un to
saistību ar Savienības ieguldījumu politiku. Minētā sais
tība tiks attīstīta, Savienībai īstenojot savu kompetenci.

(6)

Savienības ieguldītāju un viņu ieguldījumu, kas veikti
trešās valstīs, interesēs, kā arī to dalībvalstu interesēs,
kuras uzņem ārvalstu ieguldītājus un ieguldījumus, divpu
sējie ieguldījumu nolīgumi, kuros ir precizēti un garantēti
ieguldījumu nosacījumi, būtu jāatstāj spēkā un pakāpe
niski jāaizstāj ar Savienības ieguldījumu nolīgumiem, kas
paredz augstus ieguldījumu aizsardzības standartus.

(7)

Šai regulai būtu jāattiecas uz to divpusējo ieguldījumu
nolīgumu statusu saskaņā ar Savienības tiesību aktiem,
kurus dalībvalstis ir parakstījušas pirms 2009. gada
1. decembra. Minētos nolīgumus var paturēt spēkā vai
tie var stāties spēkā saskaņā ar šo regulu.

(8)

Šajā regulā būtu jāparedz arī nosacījumi, ar kādiem dalīb
valstis ir pilnvarotas noslēgt un/vai paturēt spēkā divpu
sējus ieguldījumu nolīgumus, kuri ir parakstīti laikposmā
starp 2009. gada 1. decembri un 2013. gada 9. janvāri.

(9)

Turklāt šajā regulā būtu jāparedz nosacījumi, ar kādiem
dalībvalstis ir pilnvarotas grozīt vai noslēgt divpusējus
ieguldījumu nolīgumus ar trešām valstīm pēc 2013.
gada 9. janvāra.

(10)

Ja dalībvalstis saskaņā ar šo regulu patur spēkā divpusējus
ieguldījumu nolīgumus ar trešām valstīm vai ja ir
piešķirtas atļaujas uzsākt sarunas vai noslēgt šādus nolī
gumus, tam nevajadzētu liegt Savienībai risināt sarunas
par ieguldījumu nolīgumiem vai noslēgt tos.

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

(2)

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā tiešie ārvalstu iegul
dījumi pieskaitāmi jautājumiem, kuri ietilpst kopējās
tirdzniecības politikas jomā. Saskaņā ar Līguma par
Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 3. panta 1. punkta
e) apakšpunktu Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompe
tence attiecībā uz kopējo tirdzniecības politiku. Tādējādi
tikai Savienība drīkst veikt likumdošanas funkciju un
pieņemt juridiski saistošus aktus minētajā jomā. Dalībval
stis to var darīt pašas tad, ja Savienība tās attiecīgi piln
varojusi saskaņā ar LESD 2. panta 1. punktu.

Turklāt LESD trešās daļas IV sadaļas 4. nodaļā ir izklāstīti
kopējie noteikumi par kapitāla, tostarp ar ieguldījumiem
saistīta kapitāla, apriti starp dalībvalstīm un trešām
valstīm. Dalībvalstu noslēgtie starptautiskie nolīgumi,
kas saistīti ar ārvalstu ieguldījumiem, var ietekmēt
minētos noteikumus.

(3)

Šī regula neskar Savienības un tās dalībvalstu savstarpējo
kompetenču sadalījumu saskaņā ar LESD.

(4)

Stājoties spēkā Lisabonas līgumam, dalībvalstīs bija spēkā
ievērojams skaits divpusēju ieguldījumu nolīgumu ar

(1) Eiropas Parlamenta 2011. gada 10. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī
vēl nav publicēta) un Padomes 2012. gada 4. oktobra nostāja
pirmajā lasījumā (OV C 352 E, 16.11.2012., 23. lpp.). Eiropas
Parlamenta 2012. gada 11. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl
nav publicēta).

20.12.2012.
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(11)

Dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai novērstu
nesaderības ar Savienības tiesību aktiem, ja tādas pastāv,
kuras izriet no divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem, kas
noslēgti starp dalībvalstīm un trešām valstīm. Šīs regulas
īstenošana neskar LESD 258. panta piemērošanu gadīju
mos, kad dalībvalstis nav izpildījušas pienākumus saskaņā
ar Savienības tiesību aktiem.

(12)

Šajā regulā paredzētajai atļaujai grozīt vai noslēgt divpu
sējus ieguldījumu nolīgumus būtu galvenokārt jāļauj
dalībvalstīm novērst jebkādas šajā regulā aplūkotās nesa
derības starp to divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem un
Savienības tiesību aktiem, izņemot nesaderības, kas izriet
no Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā kompetenču
sadalījuma.
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(18)

Konkrēti, minētās pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai,
ņemot vērā to, ka 9., 11. un 12. pantā izklāstītās proce
dūras pilnvaro dalībvalstis rīkoties Savienības ekskluzīvās
kompetences jomās un lēmumi par to ir jāpieņem Savie
nības līmenī.

(19)

Konsultēšanās procedūra būtu jāizmanto, lai pieņemtu
atļaujas saskaņā ar 9., 11. un 12. pantu, ņemot vērā to,
ka minētās atļaujas jāpiešķir, pamatojoties uz skaidri defi
nētiem kritērijiem, kas noteikti šajā regulā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

(13)

Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un
Padomei ziņojums par šīs regulas piemērošanu. Minētajā
ziņojumā inter alia būtu jāpārskata, vai ir nepieciešama
turpmāka III nodaļas piemērošana. Ja ziņojumā tiek
ieteikts pārtraukt III nodaļas noteikumu piemērošanu
vai ierosināts minētos noteikumus grozīt, attiecīgā gadī
jumā tam var pievienot tiesību akta priekšlikumu.

I NODAĻA
DARBĪBAS JOMA

1. pants
Priekšmets un darbības joma

(14)

Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu jāno
drošina, ka ar jebkuru informāciju, kas noteikta kā konfi
denciāla, rīkojas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada
30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta,
Padomes un Komisijas dokumentiem (1).

1.
Neskarot LESD noteikto kompetenču sadalījumu, šī regula
attiecas uz dalībvalstu divpusēju ieguldījumu nolīgumu statusu
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un nosaka noteikumus,
nosacījumus un procedūras, saskaņā ar kuriem dalībvalstis ir
pilnvarotas grozīt vai noslēgt divpusējus ieguldījumu nolīgumus.

(15)

Šai regulai nebūtu jāattiecas uz ieguldījumu nolīgumiem,
kas noslēgti starp dalībvalstīm.

2.
Šajā regulā ar jēdzienu “divpusēji ieguldījumu nolīgumi”
apzīmē ikvienu nolīgumu ar trešo valsti, kurā ir paredzēti notei
kumi par ieguldījumu aizsardzību. Šī regula attiecas tikai uz
tiem divpusēju ieguldījumu nolīgumu noteikumiem, kas attiecas
uz ieguldījumu aizsardzību.

(16)

Ir jāparedz daži pasākumi, lai nodrošinātu, ka divpusēji
ieguldījumu nolīgumi, kas paturēti spēkā saskaņā ar šo
regulu, joprojām ir piemērojami, tostarp attiecībā uz
strīdu izšķiršanu, vienlaikus ievērojot Savienības eksklu
zīvo kompetenci.

II NODAĻA
ESOŠO DIVPUSĒJO IEGULDĪJUMU NOLĪGUMU PATURĒŠANA
SPĒKĀ

2. pants
(17)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īsteno
šanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai.
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011
(2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un
vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānis
miem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru
izmantošanu (2).

(1) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
(2) OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

Paziņošana Komisijai
Dalībvalstis līdz 2013. gada 8. februārim vai 30 dienās no
dienas, kad tās pievienojas Savienībai, paziņo Komisijai par
visiem tiem divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem ar trešām
valstīm, kas parakstīti pirms 2009. gada 1. decembra vai
pirms to pievienošanās dienas – atkarībā no tā, kurš no šiem
datumiem ir vēlāks –, kurus tās vēlas paturēt spēkā vai ļaut tiem
stāties spēkā saskaņā ar šo nodaļu. Paziņojumam pievieno
minēto divpusējo ieguldījumu nolīgumu kopiju. Dalībvalstis
paziņo Komisijai arī par visām turpmākām izmaiņām minēto
nolīgumu statusā.
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3. pants
Paturēšana spēkā
Neskarot citus dalībvalstu pienākumus saskaņā ar Savienības
tiesību aktiem, divpusēji ieguldījumu nolīgumi, par kuriem pazi
ņots atbilstīgi šīs regulas 2. pantam, var palikt spēkā vai stāties
spēkā saskaņā ar LESD un šo regulu, kamēr nav stājies spēkā
divpusējs ieguldījumu nolīgums starp Savienību un to pašu trešo
valsti.

20.12.2012.

3.
Neskarot 1. punktu, Komisija 60 dienās no konsultāciju
noslēgšanas var norādīt piemērotus pasākumus, kas attiecīgajai
dalībvalstij jāveic, lai novērstu 2. punktā minētos šķēršļus.

III NODAĻA
ATĻAUJA GROZĪT VAI NOSLĒGT DIVPUSĒJUS IEGULDĪJUMU
NOLĪGUMUS

7. pants
4. pants
Publicēšana
1.
Komisija reizi divpadsmit mēnešos publicē Eiropas Savie
nības Oficiālajā Vēstnesī sarakstu ar divpusējiem ieguldījumu nolī
gumiem, par kuriem paziņots atbilstīgi 2. pantam, 11. panta 6.
punktam vai 12. panta 6. punktam.

Atļauja

grozīt

vai

noslēgt divpusējus
nolīgumus

ieguldījumu

Ņemot vērā 8. līdz 11. pantā izklāstītos nosacījumus, dalībvalstij
atļauj uzsākt sarunas ar trešo valsti, lai grozītu esošo vai
noslēgtu jaunu divpusēju ieguldījumu nolīgumu.

8. pants
2.
Pirmo reizi šā panta 1. punktā minēto divpusējo ieguldī
jumu nolīgumu sarakstu publicē ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc
termiņa, kas noteikts atbilstīgi 2. pantam veiktajiem paziņoju
miem.

5. pants
Izvērtēšana
Komisija var izvērtēt atbilstīgi 2. pantam paziņotos divpusējos
ieguldījumu nolīgumus, novērtējot, vai viens vai vairāki no
minēto nolīgumu noteikumiem nerada nopietnu šķērsli Savie
nības sarunu risināšanai ar trešām valstīm par divpusējiem iegul
dījumu nolīgumiem vai to noslēgšanai, ņemot vērā atbilstīgi 2.
pantam paziņoto divpusēju ieguldījumu nolīgumu pakāpenisku
aizstāšanu.

6. pants

Paziņošana Komisijai
1.
Ja dalībvalsts plāno uzsākt sarunas ar trešo valsti, lai
grozītu vai noslēgtu divpusēju ieguldījumu nolīgumu, tā par
savu nodomu rakstiski paziņo Komisijai.

2.
Paziņojumā, kas minēts 1. punktā, ietver attiecīgu doku
mentāciju un norāda noteikumus, kuri tiks aplūkoti sarunās vai
tiks pārskatīti, sarunu mērķus un visu pārējo būtisko informā
ciju.

3.
Paziņojumu, kas minēts 1. punktā, nosūta vismaz piecus
mēnešus pirms oficiālu sarunu sākuma.

4.
Ja dalībvalsts nosūtītā informācija nav pietiekama, lai tiktu
atļauts uzsākt oficiālas sarunas saskaņā ar 9. pantu, Komisija var
pieprasīt papildu informāciju.

Sadarbības pienākums
1.
Ņemot vērā atbilstīgi 2. pantam paziņoto divpusēju iegul
dījumu nolīgumu pakāpenisku aizstāšanu, dalībvalstis veic visus
piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka atbilstīgi 2.
pantam paziņoto divpusējo ieguldījumu nolīgumu noteikumi
nerada nopietnu šķērsli Savienības sarunu risināšanai ar trešām
valstīm par divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem vai to noslēg
šanai.

5.
Paziņojumu, kas minēts šā panta 1. punktā, un pēc piepra
sījuma arī tam pievienoto dokumentāciju Komisija dara
pieejamu pārējām dalībvalstīm, ievērojot 14. pantā noteiktās
konfidencialitātes prasības.

9. pants
2.
Ja, ņemot vērā atbilstīgi 2. pantam paziņoto divpusēju
ieguldījumu nolīgumu pakāpenisku aizstāšanu, Komisija
konstatē, ka viens vai vairāki no atbilstīgi 2. pantam paziņotā
divpusējā ieguldījumu nolīgumā paredzētajiem noteikumiem
rada nopietnu šķērsli Savienības sarunu risināšanai ar trešām
valstīm par divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem vai to noslēg
šanai, Komisija un attiecīgā dalībvalsts iespējami drīz sāk
konsultācijas un sadarbojas, lai noteiktu šā jautājuma risināšanai
piemērotu rīcību. Minētās konsultācijas turpinās ne ilgāk kā 90
dienas.

Atļauja uzsākt oficiālas sarunas
1.
Komisija atļauj dalībvalstij uzsākt oficiālas sarunas ar trešo
valsti, lai grozītu vai noslēgtu divpusēju ieguldījumu nolīgumu,
izņemot gadījumus, kad tā secina, ka šāda sarunu uzsākšana:

a) būtu pretrunā Savienības tiesību aktiem, izņemot nesaderī
bas, kuras izriet no Savienības un tās dalībvalstu savstarpējā
kompetenču sadalījuma;
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b) būtu lieka, jo Komisija atbilstīgi LESD 218. panta 3.
punktam ir iesniegusi vai ir nolēmusi iesniegt ieteikumu
uzsākt sarunas ar attiecīgo trešo valsti;

uz kuriem neattiecas paziņošanas pienākums saskaņā ar 2.
pantu vai 12. pantu.

c) neatbilstu Savienības ārējās darbības principiem un mērķiem,
kas izstrādāti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V
sadaļas 1. nodaļā izklāstītajiem vispārīgajiem noteikumiem;
vai

3.
Saņemot paziņojumu, Komisija izvērtē, vai sarunu rezul
tātā panāktais divpusējais ieguldījumu nolīgums nav pretrunā 9.
panta 1. un 2. punkta prasībām.

d) radītu nopietnu šķērsli Savienības sarunu risināšanai ar
trešām valstīm par divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem vai
to noslēgšanai.

2.
Šā panta 1. punktā minētās atļaujas piešķiršanas procesā
Komisija var pieprasīt, lai dalībvalsts šādās sarunās un paredzē
tajā divpusējā ieguldījumu nolīgumā iekļautu vai izslēgtu no
tiem jebkādas klauzulas, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu
atbilstību Savienības ieguldījumu politikai vai saderību ar Savie
nības tiesību aktiem.

3.
Šā panta 1. punktā minēto atļauju piešķir saskaņā ar 16.
panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Komisija
pieņem savu lēmumu 90 dienās no 8. pantā minētā paziņojuma
saņemšanas. Ja lēmuma pieņemšanai ir vajadzīga papildu infor
mācija, 90 dienu laikposmu skaita no dienas, kad saņemta
papildu informācija.

4.
Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par
lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi 3. punktam.

5.
Ja Komisija nepiešķir atļauju atbilstīgi 1. punktam, tā
informē attiecīgo dalībvalsti par to un norāda iemeslus.

4.
Ja Komisija konstatē, ka sarunu rezultātā panāktais divpu
sējs ieguldījumu nolīgums atbilst 9. panta 1. un 2. punkta
prasībām, tā atļauj dalībvalstij parakstīt un noslēgt šādu nolī
gumu. Šādiem nolīgumiem piemēro 3., 5. un 6. pantu tā, it kā
par tiem būtu paziņots saskaņā ar 2. pantu.

5.
Lēmumus atbilstīgi šā panta 4. punktam pieņem saskaņā
ar 16. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru. Komi
sija pieņem savu lēmumu 90 dienās no šā panta 1. un 2. punktā
minēto paziņojumu saņemšanas. Ja lēmuma pieņemšanai ir vaja
dzīga papildu informācija, 90 dienu laikposmu skaita no dienas,
kad saņemta papildu informācija.

6.
Ja Komisija piešķir atļauju atbilstīgi 4. punktam, attiecīgā
dalībvalsts paziņo Komisijai par divpusējā ieguldījumu nolīguma
noslēgšanu un stāšanos spēkā, kā arī par visām turpmākām
izmaiņām minētā nolīguma statusā.

7.
Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par
lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi 4. punktam.

8.
Ja Komisija nepiešķir atļauju atbilstīgi 4. punktam, tā
informē attiecīgo dalībvalsti par to un norāda iemeslus.

10. pants
Komisijas dalība sarunās

IV NODAĻA

Komisiju informē par tādu sarunu virzību un rezultātiem
dažādos to posmos, kuras tiek risinātas, lai grozītu vai noslēgtu
divpusēju ieguldījumu nolīgumu, un tā var pieprasīt piedalīties
dalībvalsts un trešās valsts sarunās, kas attiecas uz ieguldījumu.

11. pants
Atļauja

parakstīt

un

noslēgt divpusēju
nolīgumu

ieguldījumu

1.
Pirms divpusēja ieguldījumu nolīguma parakstīšanas attie
cīgā dalībvalsts paziņo Komisijai sarunu iznākumu un nosūta
Komisijai šāda nolīguma tekstu.

2.
Šo pantu piemēro arī divpusējiem ieguldījumu nolīgu
miem, kas panākti sarunās pirms 2013. gada 9. janvāra, bet

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants
Nolīgumi, ko dalībvalstis parakstījušas laikposmā no 2009.
gada 1. decembra līdz 2013. gada 9. janvārim
1.
Ja laikposmā no 2009. gada 1. decembra līdz 2013. gada
9. janvārim dalībvalsts ir parakstījusi divpusēju ieguldījumu nolī
gumu, attiecīgā dalībvalsts par šādu nolīgumu, kuru tā vēlas
paturēt spēkā vai ļaut tam stāties spēkā, paziņo Komisijai līdz
2013. gada 8. februārim. Paziņojumam pievieno šāda nolīguma
kopiju.

2.
Saņemot paziņojumu, Komisija izvērtē, vai divpusējais
ieguldījumu nolīgums, par kuru paziņots atbilstīgi šā panta 1.
punktam, nav pretrunā 9. panta 1. un 2. punkta prasībām.
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3.
Ja Komisija konstatē, ka divpusējs ieguldījumu nolīgums,
par kuru paziņots atbilstīgi šā panta 1. punktam, atbilst 9. panta
1. un 2. punkta prasībām, tā atļauj paturēt spēkā šādu nolīgumu
vai tam stāties spēkā saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

4.
Komisija pieņem šā panta 3. punktā minēto lēmumu 180
dienās no šā panta 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas. Ja
lēmuma pieņemšanai ir vajadzīga papildu informācija, 180
dienu laikposmu skaita no dienas, kad saņemta papildu infor
mācija. Lēmumus atbilstīgi šā panta 3. punktam pieņem saskaņā
ar 16. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

5.
Ja vien divpusējs ieguldījumu nolīgums netiek atļauts
saskaņā ar 3. punktu, dalībvalsts neveic nekādus turpmākus
pasākumus, lai noslēgtu šādu nolīgumu, un atceļ vai anulē jau
veiktos pasākumus.

6.
Ja Komisija piešķir atļauju atbilstīgi šā panta 3. punktam,
attiecīgā dalībvalsts paziņo Komisijai par divpusēja ieguldījumu
nolīguma stāšanos spēkā un par visām turpmākām izmaiņām
šāda nolīguma statusā. Šādam nolīgumam piemēro 3., 5. un 6.
pantu tā, it kā par to būtu paziņots saskaņā ar 2. pantu.

20.12.2012.

nekavējoties informē Komisiju par visiem pieprasījumiem
attiecībā uz strīdu izšķiršanu, kas iesniegti saskaņā ar divpu
sēju ieguldījumu nolīgumu, tiklīdz dalībvalstij kļūst zināms
šāds pieprasījums. Dalībvalsts un Komisija pilnībā sadarbojas
un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu
aizsardzību, kas vajadzības gadījumā var ietvert arī Komisijas
dalību procedūrā;

c) prasa Komisijas piekrišanu pirms jebkādu divpusējā ieguldī
jumu nolīgumā paredzēto attiecīgo strīdu izšķiršanas mehā
nismu izmantošanas pret trešo valsti un, ja Komisija to
pieprasa, izmanto šādus mehānismus. Minētie mehānismi
ietver apspriešanos ar otru divpusēja ieguldījumu nolīguma
pusi un nolīgumā paredzētajos gadījumos – strīda izšķiršanu.
Dalībvalsts un Komisija pilnībā sadarbojas, īstenojot attiecī
gajos mehānismos paredzētās procedūras, kas vajadzības
gadījumā var ietvert arī Komisijas dalību procedūrās.

14. pants
Konfidencialitāte
Paziņojot Komisijai par sarunām un to iznākumu saskaņā ar 8.
un 11. pantu, dalībvalstis var norādīt, vai jebkāda sniegtā infor
mācija ir uzskatāma par konfidenciālu un vai to drīkst darīt
zināmu pārējām dalībvalstīm.

7.
Komisija informē Eiropas Parlamentu un Padomi par
lēmumiem, kas pieņemti atbilstīgi 3. punktam.
15. pants
Pārskatīšana
8.
Ja Komisija nepiešķir atļauju atbilstīgi 3. punktam, tā
informē attiecīgo dalībvalsti par to un norāda iemeslus.

1.
Komisija līdz 2020. gada 10. janvārim iesniedz Eiropas
Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemēro
šanu.

13. pants
Dalībvalstu rīcība saistībā ar divpusējiem ieguldījumu
nolīgumiem ar trešo valsti
Ja uz divpusēju ieguldījumu nolīgumu attiecas šīs regulas
darbības joma, attiecīgā dalībvalsts:

a) bez nepamatotas kavēšanās informē Komisiju par visām
sanāksmēm, kuras notiks saskaņā ar attiecīgā nolīguma
noteikumiem. Komisijai paziņo dienas kārtību un visu
būtisko informāciju, kas ļauj izprast minētajās sanāksmēs
apspriežamos jautājumus. Šajā sakarā Komisija attiecīgajai
dalībvalstij var pieprasīt papildu informāciju. Ja apsprieža
mais jautājums varētu ietekmēt ar ieguldījumiem saistīto
Savienības politiku, tostarp jo īpaši kopējās tirdzniecības
politikas, īstenošanu, Komisija var pieprasīt, lai attiecīgā
dalībvalsts ieņem konkrētu nostāju;

b) bez nepamatotas kavēšanās informē Komisiju par visiem
apsvērumiem, kas tai darīti zināmi, par to, ka konkrētais
pasākums ir nesaderīgs ar šo nolīgumu. Dalībvalsts arī

2.
Ziņojumā iekļauj pārskatu par atļaujām, kuras pieprasītas
un piešķirtas saskaņā ar III nodaļu, kā arī pārskatu par nepie
ciešamību turpināt piemērot minēto nodaļu.

3.
Ja ziņojumā ieteikts pārtraukt III nodaļas piemērošanu vai
grozīt tās noteikumus, minētajam ziņojumam pievieno attiecīgu
tiesību akta priekšlikumu.

16. pants
Komiteju procedūra
1.
Komisijai palīdz Ieguldījumu nolīgumu komiteja. Minētā
komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.
Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr.
182/2011 4. pantu.

20.12.2012.
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17. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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

Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Tas, ka šajā regulā un jo īpaši tās 17., 18. un 19. apsvērumā paredz izmantot Regulā (ES) Nr. 182/2011
minētās procedūras, nav precedents tam, ka ar turpmākām regulām varētu atļaut Savienībai pilnvarot
dalībvalstis saskaņā ar LESD 2. panta 1. punktu veikt likumdošanas funkciju un pieņemt juridiski saistošus
aktus Savienības ekskluzīvās kompetences jomās. Turklāt konsultēšanās procedūras izmantošana šajā regulā
pretstatā pārbaudes procedūrai nav uzskatāma par precedentu tam, ka ar turpmākām regulām varētu noteikt
kopējās tirdzniecības politikas pamatu.

20.12.2012.
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II
(Neleģislatīvi akti)

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI
PADOMES LĒMUMS
(2012. gada 6. decembris)
par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot
Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem
koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots
VVTT 1994, un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot
Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem
koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots
VVTT 1994
(2012/792/ES)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6.
punkta a) apakšpunkta v) punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

(4)

2009. gada 25. maijā Padome pilnvaroja Komisiju sākt
sarunas saskaņā ar VVTT 1994 XXVIII pantu, lai no
jauna pārrunātu koncesijas attiecībā uz mājputnu gaļas
tarifa pozīcijām saskaņā ar Kombinētās nomenklatūras
16. nodaļu, kā paredzēts Padomes Regulas (EEK) Nr.
2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas
nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) (“KN”) 1. pantā.
Šo sarunu rezultātā tika sagatavoti nolīgumi vēstuļu
apmaiņas veidā, kas parafēti ar Taizemes Karalisti 2011.
gada 22. novembrī un ar Brazīliju 2011. gada 7. decembrī
(turpmāk “nolīgumi”).
Saskaņā ar Padomes 2012. gada 23. aprīļa Lēmumu
2012/231/ES (2) nolīgumi Savienības vārdā tika parakstīti
2012. gada 26. jūnijā ar Brazīliju un 2012. gada
18. jūnijā ar Taizemi.
Šie nolīgumi būtu jāapstiprina,

(1) OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.
(2) OV L 117, 1.5.2012., 1. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu
apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot
Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994)
XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu
gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots
VVTT 1994, un Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas
Savienību un Taizemi, ievērojot Vispārējās vienošanās par tari
fiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozīju
miem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem,
kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994.
Nolīgumu teksti ir pievienoti šim lēmumam.
2. pants
Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīgumos pare
dzētos paziņojumus.
3. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas.

Briselē, 2012. gada 6. decembrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
S. CHARALAMBOUS
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NOLĪGUMS
vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot 1994. gada Vispārējās
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās
attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994
A. Eiropas Savienības vēstule
Ženēvā, 2012. gada 26. jūnijā
Godātais kungs!
Pēc sarunām saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu
par grozījumiem ES koncesijās attiecībā uz apstrādātu mājputnu gaļu man ir gods ierosināt:
1. Eiropas Savienība savā sarakstā iekļauj šādas izmaiņas:
Saistošā nodokļu likme apakšpozīcijām 1602 3211, 1602 3230 un 1602 3290 ir 2 765 EUR/t.
Apakšpozīcijai 1602 3211 tiek atklāta tarifa kvota 16 140 t, no kurām 15 800 t piešķir Brazīlijai. Kvotas
likme ir 630 EUR/t.
Apakšpozīcijai 1602 3230 tiek atklāta tarifa kvota 79 705 t, no kurām 62 905 t piešķir Brazīlijai. Kvotas
likme ir 10,9 %.
Apakšpozīcijai 1602 3290 tiek atklāta tarifa kvota 2 865 t, no kurām 295 t piešķir Brazīlijai. Kvotas
likme ir 10,9 %.
2. Importēšanu saskaņā ar 1. punktā minētajām tarifa kvotām veic, pamatojoties uz izcelsmes sertifikātiem,
ko nediskriminējošā veidā izsniegušas Brazīlijas kompetentās iestādes.
3. Jebkurā laikā pēc jebkuras Puses pieprasījuma var rīkot apspriešanos par jebkuru iepriekš minēto jautā
jumu.
Būšu pateicīgs, ja apstiprināsit, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam. Attiecīgā gadījumā šī vēstule kopā
ar Jūsu sniegto apstiprinājumu veidos nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju.
Eiropas Savienība un Brazīlija paziņo viena otrai par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai
nolīgums stātos spēkā. Nolīgums stājas spēkā 14. (četrpadsmitajā) dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas.
Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!
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Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Geneve, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje,
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Feito em Genebra,
Întocmit la Geneva, la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä,
Utfärdat i Genève den
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Гια την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l’Union européenne
Per l’Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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B. Brazīlijas vēstule
Ženēvā, 2012. gada 26. jūnijā
Godātais kungs!
Man ir gods apstiprināt, ka esmu saņēmis Jūsu 2012. gada 26. jūnija vēstuli, kas skan šādi:
“Pēc sarunām saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII
pantu par grozījumiem ES koncesijās attiecībā uz apstrādātu mājputnu gaļu man ir gods ierosināt:
1. Eiropas Savienība savā sarakstā iekļauj šādas izmaiņas:
Saistošā nodokļu likme apakšpozīcijām 1602 3211, 1602 3230 un 1602 3290 ir 2 765 EUR/t.
Apakšpozīcijai 1602 3211 tiek atklāta tarifa kvota 16 140 t, no kurām 15 800 t piešķir Brazīlijai.
Kvotas likme ir 630 EUR/t.
Apakšpozīcijai 1602 3230 tiek atklāta tarifa kvota 79 705 t, no kurām 62 905 t piešķir Brazīlijai.
Kvotas likme ir 10,9 %.
Apakšpozīcijai 1602 3290 tiek atklāta tarifa kvota 2 865 t, no kurām 295 t piešķir Brazīlijai. Kvotas
likme ir 10,9 %.
2. Importēšanu saskaņā ar 1. punktā minētajām tarifa kvotām veic, pamatojoties uz izcelsmes sertifi
kātiem, ko nediskriminējošā veidā izsniegušas Brazīlijas kompetentās iestādes.
3. Jebkurā laikā pēc jebkuras Puses pieprasījuma var rīkot apspriešanos par jebkuru iepriekš minēto
jautājumu.
Būšu pateicīgs, ja apstiprināsit, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam. Attiecīgā gadījumā šī vēstule
kopā ar Jūsu sniegto apstiprinājumu veidos nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību
un Brazīliju.
Eiropas Savienība un Brazīlija paziņo viena otrai par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas,
lai nolīgums stātos spēkā. Nolīgums stājas spēkā 14. (četrpadsmitajā) dienā pēc pēdējā paziņojuma
saņemšanas.”
Man ir gods informēt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstulē paustajam.
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Feito em Genebra,
Съставено в Женева на
Hecho en Ginebra, el
V Ženevě dne
Udfærdiget i Geneve, den
Geschehen zu Genf am
Genf,
Έγινε στη Γενεύη, στις
Done at Geneva,
Fait à Genève, le
Fatto a Ginevra, addì
Ženēvā,
Priimta Ženevoje,
Kelt Genfben,
Magħmul f’Ġinevra,
Gedaan te Genève,
Sporządzono w Genewie dnia
Întocmit la Geneva, la
V Ženeve
V Ženevi,
Tehty Genevessä,
Utfärdat i Genève den
Pelo Brasil
За Бразилия
Por Brasil
Za Brazílii
For Brasilien
Für Brasilien
Brasiilia nimel
Για τη Βραζιλία
For Brazil
Pour le Brésil
Per il Brasile
Brazīlijas vārdā –
Brazilijos vardu
Brazília részéről
Għall-Brażil
Voor Brazilië
W imieniu Brazylii
Pentru Brazilia
Za Brazíliu
Za Brazilijo
Brasilian puolesta
För Brasilien
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TULKOJUMS

NOLĪGUMS
vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot 1994. gada Vispārējās
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās
attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994
A. Eiropas Savienības vēstule
Briselē, 2012. gada 18. jūnijā

Godātais kungs!

Pēc sarunām saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII pantu
par grozījumiem ES koncesijās attiecībā uz apstrādātu mājputnu gaļu man ir gods ierosināt:

1. Eiropas Savienība savā sarakstā iekļauj šādas izmaiņas:

Saistošā nodokļu likme apakšpozīcijām 1602 3230, 1602 3290 un 1602 39 ir 2 765 EUR/t.

Apakšpozīcijai 1602 3230 tiek atklāta tarifa kvota 79 705 t, no kurām 14 000 t piešķir Taizemei. Kvotas
likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3290 tiek atklāta tarifa kvota 2 865 t, no kurām 2 100 t piešķir Taizemei. Kvotas
likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3921 tiek atklāta tarifa kvota 10 t, kas tiek piešķirta Taizemei. Kvotas likme ir
630 EUR/t.

Apakšpozīcijai 1602 3929 tiek atklāta tarifa kvota 13 720 t, no kurām 13 500 t piešķir Taizemei. Kvotas
likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3940 tiek atklāta tarifa kvota 748 t, no kurām 600 t piešķir Taizemei. Kvotas likme
ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3980 tiek atklāta tarifa kvota 725 t, no kurām 600 t piešķir Taizemei. Kvotas likme
ir 10,9 %.

2. Importēšanu saskaņā ar 1. punktā minētajām tarifa kvotām veic, pamatojoties uz izcelsmes sertifikātiem,
ko nediskriminējošā veidā izsniegušas Taizemes kompetentās iestādes.

3. Jebkurā laikā pēc jebkuras Puses pieprasījuma var rīkot apspriešanos par jebkuru iepriekš minēto jautā
jumu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsit, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam. Attiecīgā gadījumā šī vēstule kopā
ar Jūsu sniegto apstiprinājumu veidos nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi.

20.12.2012.
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Eiropas Savienība un Taizeme paziņo viena otrai par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas, lai
nolīgums stātos spēkā. Nolīgums stājas spēkā 14. (četrpadsmitajā) dienā pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas.
Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!
Eiropas Savienības vārdā –

L 351/53

L 351/54
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20.12.2012.

B. Taizemes vēstule
Briselē, 2012. gada 18. jūnijā

Godātais kungs!

Man ir gods apstiprināt, ka esmu saņēmis Jūsu 2012. gada 18. jūnija vēstuli, kas skan šādi:

“Pēc sarunām saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT) XXVIII
pantu par grozījumiem ES koncesijās attiecībā uz apstrādātu mājputnu gaļu man ir gods ierosināt:

1. Eiropas Savienība savā sarakstā iekļauj šādas izmaiņas:

Saistošā nodokļu likme apakšpozīcijām 1602 3230, 1602 3290 un 1602 39 ir 2 765 EUR/t.

Apakšpozīcijai 1602 3230 tiek atklāta tarifa kvota 79 705 t, no kurām 14 000 t piešķir Taizemei.
Kvotas likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3290 tiek atklāta tarifa kvota 2 865 t, no kurām 2 100 t piešķir Taizemei.
Kvotas likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3921 tiek atklāta tarifa kvota 10 t, kas tiek piešķirta Taizemei. Kvotas likme ir
630 EUR/t.

Apakšpozīcijai 1602 3929 tiek atklāta tarifa kvota 13 720 t, no kurām 13 500 t piešķir Taizemei.
Kvotas likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3940 tiek atklāta tarifa kvota 748 t, no kurām 600 t piešķir Taizemei. Kvotas
likme ir 10,9 %.

Apakšpozīcijai 1602 3980 tiek atklāta tarifa kvota 725 t, no kurām 600 t piešķir Taizemei. Kvotas
likme ir 10,9 %.

2. Importēšanu saskaņā ar 1. punktā minētajām tarifa kvotām veic, pamatojoties uz izcelsmes sertifi
kātiem, ko nediskriminējošā veidā izsniegušas Taizemes kompetentās iestādes.

3. Jebkurā laikā pēc jebkuras Puses pieprasījuma var rīkot apspriešanos par jebkuru iepriekš minēto
jautājumu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsit, ka Jūsu valdība piekrīt šīs vēstules saturam. Attiecīgā gadījumā šī vēstule
kopā ar Jūsu sniegto apstiprinājumu veidos nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību
un Taizemi.

Eiropas Savienība un Taizeme paziņo viena otrai par savu iekšējo procedūru pabeigšanu, kas vajadzīgas,
lai nolīgums stātos spēkā. Nolīgums stājas spēkā 14. (četrpadsmitajā) dienā pēc pēdējā paziņojuma
saņemšanas.”

20.12.2012.
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Man ir gods informēt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstulē paustajam.
Taizemes Karalistes vārdā –

L 351/55

Abonementa cenas 2012. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 200 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, papīra formātā + DVD, ikgadējs

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 310 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 840 gadā

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

22 oficiālajās ES valodās

EUR 100 gadā

ES Oficiālā Vēstneša pielikums (S sērija) – Publiskā iepirkuma līgumu
konkursi, DVD, viens izdevums nedēļā

daudzvalodu: 23 oficiālajās
ES valodās

EUR 200 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 DVD 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
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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