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REGULAS
PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 295/2013
(2013. gada 21. marts),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 192/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tāda
polietilēntereftalāta importam, kura izcelsme ir, inter alia, Taivānā, pēc “jauna eksportētāja”
pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 4. punktu
noteikumiem. Minētā izmeklēšana vēl paralēli turpinās un
tiks pabeigta ar atsevišķu tiesību aktu.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada
30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga
cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pa
matregula”), un jo īpaši tās 11. panta 4. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija iesniedza pēc
apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

B. PAŠREIZĒJĀ PROCEDŪRA
1. Pieprasījums veikt pārskatīšanu
(4)

Komisija ir saņēmusi pieprasījumu par pārskatīšanas
sākšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” saskaņā ar pamat
regulas 11. panta 4. punktu. Pieprasījumu iesniedza
Lealea Enterprise Co., Ltd (“pieprasījuma iesniedzējs”), kas
ir ražotājs eksportētājs Taivānā (“attiecīgā valsts”).

(5)

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka izmeklēšanas
periodā, proti, laikposmā no 1998. gada 1. oktobra
līdz 1999. gada 30. septembrim (“sākotnējās izmeklē
šanas periods”), nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz
Savienību.

(6)

Pieprasījuma iesniedzējs arī apgalvoja, ka nav saistīts ne
ar vienu attiecīgā ražojuma ražotāju eksportētāju, kam
piemēro minētos antidempinga pasākumus.

(7)

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka tas attiecīgā
ražojuma eksportu uz Savienību ir sācis pēc sākotnējās
izmeklēšanas perioda beigām.

tā kā:

A. SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI
Atbilstīgi pamatregulas 5. pantam ar Regulu (EK) Nr.
2604/2000 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksā
jumu dažu tādu polietilēntereftalāta veidu importam,
kuru izcelsme ir Indijā, Indonēzijā, Malaizijā, Korejas
Republikā, Taivānā un Taizemē.

(1)

Pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar pamatregulas
11. panta 2. punktu Padome ar Regulu (EK) Nr.
192/2007 (3) nolēma, ka minētie pasākumi būtu jātur
pina.

(2)

2. Pārbaudes sākšana saistībā ar jaunu eksportētāju
(8)

Ar paziņojumu, kas 2012. gada 24. februārī publicēts
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (4), Eiropas Komisija
(“Komisija”) sāka attiecīgo pasākumu citu termiņa beigu
pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punkta

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

OV
OV
OV
OV

L
L
L
C

343, 22.12.2009., 51. lpp.
301, 30.11.2000., 21. lpp.
59, 27.2.2007., 59. lpp.
55, 24.2.2012., 4. lpp.

Komisija pārbaudīja pieprasījuma iesniedzēja iesniegtos
pirmšķietamos pierādījumus un atzina tos par pietieka
miem, lai sāktu pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11.
panta 4. punktu. Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komi
teju un pēc tam, kad attiecīgajai Savienības ražošanas
nozarei bija dota iespēja sniegt piezīmes, Komisija
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 653/2012 (5) sāka pārskatīt
Regulu (EK) Nr. 192/2007 attiecībā uz pieprasījuma
iesniedzēju.

(5) OV L 188, 18.7.2012., 8. lpp.
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Attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēja ražotā un
eksportam uz Savienību pārdotā attiecīgā ražojuma
importu antidempinga maksājums dažiem polietilēnteref
talāta veidiem, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 192/2007,
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 653/2012 tika atcelts. Vien
laikus atbilstīgi pamatregulas 14. panta 5. punktam
muitas dienestiem tika uzdots veikt attiecīgus pasākumus
šāda importa reģistrācijai.

28.3.2013.

tētāju, uz kuru attiecas spēkā esošie attiecīgajam ražo
jumam noteiktie antidempinga pasākumi.

(18)

Attiecīgi tika apstiprināts, ka uzņēmums būtu jāatzīst par
“jaunu eksportētāju” saskaņā ar pamatregulas 11. panta 4.
punktu un tādēļ tam būtu jānosaka individuāla dempinga
starpība.

3. Attiecīgais ražojums
(10)

Attiecīgais ražojums ir tāds polietilēntereftalāts (“PET”) ar
viskozitātes koeficientu 78 ml/g vai lielāku saskaņā ar
Starptautiskās Standartizācijas organizācijas standartu
1628-5, kura izcelsme ir Taivānā un uz kuru patlaban
attiecas KN kods 3907 60 20 (“attiecīgais ražojums”).

2. Dempings
Normālā vērtība
(19)

Pieprasījuma iesniedzējs ražo un pārdod attiecīgo ražo
jumu iekšzemes tirgū un eksporta tirgos. Pieteikuma
iesniedzējs visos tirgos to pārdod tieši.

(20)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punktu pārdevumi
iekšzemes tirgū tika uzskatīti par reprezentatīviem, ja
pārdošanas kopapjoms vietējā tirgū bijis vismaz 5 % no
eksporta pārdošanas kopapjoma uz Savienību. Komisija
konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzējs uz Savienību
eksportējis vienu ražojuma veidu un ka to pašu ražojuma
veidu pieteikuma iesniedzējs kopumā reprezentatīvos
daudzumos pārdevis iekšzemes tirgū.

(21)

Pēc tam Komisija arī pārbaudīja, vai attiecīgā ražojuma
pārdevumus iekšzemes tirgū reprezentatīvos daudzumos
varētu uzskatīt par pārdevumiem parastā tirdzniecības
apritē atbilstīgi pamatregulas 2. panta 4. punktam. Tas
tika darīts, nosakot rentablo pārdevumu īpatsvaru neat
karīgiem pircējiem iekšzemes tirgū. Tā kā parastā tird
zniecības apritē ir bijuši pietiekami lieli pārdevumi,
normālo vērtību noteica pēc faktiskās cenas iekšzemes
tirgū.

4. Personas, uz kurām attiecas procedūra
(11)

Komisija oficiāli paziņoja Savienības ražošanas nozarei,
pieprasījuma iesniedzējam un eksportētājvalsts pārstāv
jiem par pārskatīšanas sākšanu. Ieinteresētajām personām
tika dota iespēja rakstiski izteikt savu viedokli un piepra
sīt, lai tās uzklausa.

(12)

Komisija nosūtīja antidempinga anketu pieprasījuma
iesniedzējam un saistītajiem uzņēmumiem un atvēlētajā
termiņā saņēma atbildes.

(13)

Komisija vāca un pārbaudīja visu informāciju, ko uzska
tīja par nepieciešamu, lai noteiktu jaunā eksportētāja
statusu un dempingu, un veica pārbaudes apmeklējumus
pieprasījuma iesniedzēja uzņēmuma telpās Taivānā.

5. Pārskatīšanas izmeklēšanas periods
(14)

Pārskatīšanas izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2011.
gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam (“pārskatī
šanas izmeklēšanas periods” jeb “PIP”).

Eksporta cena
(22)

C. IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI
1. Jauna eksportētāja statuss
(15)

(16)

(17)

Izmeklēšanā apstiprināja, ka uzņēmums nav eksportējis
attiecīgo ražojumu sākotnējās izmeklēšanas periodā un
ir sācis to eksportēt uz Savienību pēc minētā perioda.

Kaut arī eksportētie daudzumi bija ierobežoti, tomēr tika
konstatēts, ka tie ir pietiekami, lai ticami noteiktu
dempinga starpību. Nosūtīšanas apjoma un apgrozījuma
ziņā uz vienu klientu tie bija salīdzināmi ar pieprasījuma
iesniedzēja darījumiem trešo valstu tirgos.

Attiecībā uz citiem nosacījumiem jauna eksportētāja
statusa atzīšanai uzņēmums spēja pierādīt, ka nav tieši
vai netieši saistīts ne ar vienu Taivānas ražotāju ekspor

Attiecīgo ražojumu eksportēja tieši neatkarīgiem pircē
jiem Savienībā. Tāpēc eksporta cena tika noteikta saskaņā
ar pamatregulas 2. panta 8. punktu, proti, pamatojoties
uz faktiski samaksātām vai maksājamām cenām.

Salīdzinājums
(23)

Normālo vērtību un eksporta cenu salīdzināja, pamatojo
ties uz EXW cenu.

(24)

Lai normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājums
būtu taisnīgs, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10.
punktu tika izdarītas pienācīgas korekcijas, lai ņemtu
vērā atšķirības, kas ietekmē cenu salīdzināmību. Visos
gadījumos, kad tika atzīts par pieņemamu, precīzu un
pamatotu ar ticamiem pierādījumiem, tika izdarītas
korekcijas saistībā ar apdrošināšanas, pārkraušanas,
iekraušanas, papildu un kredīta izmaksām.

28.3.2013.
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tonnu attiecīgā ražojuma importam, ko veic pieprasījuma
iesniedzējs, un attiecīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 192/2007.
To piezīmes attiecīgā gadījumā tika izskatītas un ņemtas
vērā.

Dempinga starpība
(25)

(26)

Dempinga starpību noteica saskaņā ar pamatregulas 2.
panta 11. punktu, salīdzinot vidējo svērto normālo
vērtību ar visu eksporta darījumu cenu vidējo svērto
vērtību Savienībā. Uz Savienību tika veikti nedaudzi
eksporta darījumi, tāpēc atsevišķās eksporta cenas uz
Savienību tika salīdzinātas arī ar vidējo svērto normālo
vērtību tajā mēnesī, kurā eksports bija veikts.
Abos gadījumos minētie salīdzinājumi parādīja, ka ir de
minimis dempings attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju, kas
eksportēja uz Savienību PIP laikā.
D. PĀRSKATĪTO PASĀKUMU GROZĪJUMS

(27)

PIP noteiktā dempinga starpība attiecībā uz pieprasījuma
iesniedzēju bija de minimis līmenī. Tādēļ tiek ierosināts
noteikt maksājumu EUR 0 par tonnu, kura pamatā ir
de minimis dempinga starpība, un attiecīgi grozīt Regulu
(EK) Nr. 192/2007.
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(30)

Šī pārskatīšana neietekmē datumu, no kura saskaņā ar
pamatregulas 11. panta 2. punktu vairs nav spēkā ar
Regulu (EK) Nr. 192/2007 noteiktie pasākumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.
Regulas (EK) Nr. 192/2007 1. panta 2. punkta tabulā
attiecībā uz ražotājiem Taivānā iekļauj šādu ierakstu:

Valsts

“Taivāna

Uzņēmums

Lealea Enterprise Co., Ltd

Antidempinga
maksājums
(EUR/t)

Taric papil
dkods

0

A996”

E. REĢISTRĀCIJA
(28)

Ņemot vērā šos konstatējumus, importa reģistrācija, kas
noteikta ar Regulu (ES) Nr. 653/2012, būtu jāpārtrauc
bez antidempinga maksājumu iekasēšanas ar atpakaļejošu
spēku.
F. INFORMĀCIJAS

(29)

PAZIŅOŠANA
ILGUMS

UN

PASĀKUMU

Attiecīgās personas tika informētas par būtiskajiem
faktiem un apsvērumiem, pamatojoties uz kuriem bija
paredzēts ierosināt antidempinga maksājumu EUR 0 par

2.
Ar šo muitas dienestiem dod rīkojumu pārtraukt Taivānas
izcelsmes Lealea Enterprise Co., Ltd ražotā attiecīgā ražojuma
importa reģistrēšanu.
3.
Ja vien nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos notei
kumus par muitas nodokļiem.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2013. gada 21. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
P. HOGAN
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PADOMES REGULA (ES) Nr. 296/2013
(2013. gada 26. marts),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas
Demokrātisko Republiku
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

(5)

Ar Lēmumu 2013/88/KĀDP arī tiek aizliegts Ziemeļko
rejas valdībai pārdot zeltu, dārgmetālus un dimantus, kā
arī ir aizliegts zeltu, dārgmetālus un dimantus no tās
pirkt, tos pārvadāt vai sniegt ar tiem saistītus starpnie
cības pakalpojumus, ir aizliegts piegādāt Ziemeļkorejas
Centrālajai bankai vai tās interesēs no jauna drukātas
vai kaltas vai līdz šim neemitētas Ziemeļkorejas denomi
nētās naudaszīmes un monētas, kā arī pārdot vai pirkt
Ziemeļkorejas valsts vai valsts garantētas parādzīmes.
Turklāt Lēmums 2013/88/KĀDP precizē, ka, ciktāl
Padome ir noteikusi aizliegumu sniegt finanšu pakalpo
jumus, tas attiecas arī uz apdrošināšanas un pārapdroši
nāšanas pakalpojumu sniegšanu. Tādēļ jāveic tehnisks
grozījums Regulā (EK) Nr. 329/2007.

(6)

Ar Lēmumu 2013/88/KĀDP tiek aizliegts dalībvalstu teri
torijā atvērt jaunas Ziemeļkorejas banku filiāles, meitasuz
ņēmumus vai pārstāvju birojus, kā arī Ziemeļkorejas
bankām, tostarp arī Ziemeļkorejas Centrālajai bankai,
veidot jaunus kopuzņēmumus ar dalībvalstu jurisdikcijā
esošām bankām vai tajās īstenot līdzdalību.

(7)

Turklāt saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūcijas
2087 (2013) 13. punktu ir nepieciešams noteikt, ka
nevar tikt apmierinātas sarakstā iekļauto personu vai
vienību vai jebkādu citu Ziemeļkorejas personu vai
vienību prasības, kas saistītas ar jebkādu tādu līgumu
vai darījumu izpildi, kurus ietekmē minētie pasākumi.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 329/2007,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 215. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

(2)

Pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1),
ir spēkā pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā
2010/800/KĀDP (2010. gada 22. decembris) par ierobe
žojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko
Republiku (2).

Padome 2013. gada 18. februārī pieņēma Lēmumu
2013/88/KĀDP (3),
ar
ko
groza
Lēmumu
2010/800/KĀDP, kurā tika paredzēti papildu ierobežojoši
pasākumi pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku
(“Ziemeļkoreja”), īstenojot papildu pasākumus, kas piepra
sīti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības
padomes Rezolūcijā 2087 (2013), un turpmākus Savie
nības autonomus pasākumus.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
(3)

Lēmumā 2013/88/KĀDP ir papildu kritērijs, lai Savienība
autonomi noteiktu tās personas un vienības, uz kurām
tiek attiecināti ierobežojoši pasākumi, proti, personas,
kuras ir iesaistītas, tostarp sniedzot finanšu pakalpoju
mus, ieroču un ar tiem saistītu visu veidu materiālu vai
tādu priekšmetu, materiālu, ekipējuma, preču un tehno
loģiju piegādē Ziemeļkorejā vai no tās, ar ko varētu sniegt
ieguldījumu Ziemeļkorejas kodolmateriālu, citu masu
iznīcināšanas ieroču vai ballistisko raķešu programmās.

1. pants
Regulu (EK) Nr. 329/2007 groza šādi:

1) regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants
(4)

Turklāt ar Lēmumu 2013/88/KĀDP tiek aizliegts pārdot,
piegādāt Ziemeļkorejai vai tai nodot noteiktas citas
preces, kas ir saistītas ar Ziemeļkorejas masu iznīcinā
šanas ieroču programmām, jo īpaši tās ballistisko raķešu
nozari, it īpaši noteikta veida alumīniju.

(1) OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.
(2) OV L 341, 23.12.2010., 32. lpp.
(3) OV L 46, 19.2.2013., 28. lpp.

1.

Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, sūtīt vai eksportēt I, I.a
un I.b pielikumā minētās preces un tehnoloģijas, arī
programmatūru – neatkarīgi no tā, vai tādu iekārtu
izcelsme ir Savienībā, – jebkurai fiziskai vai juridiskai
personai, vienībai vai struktūrai Ziemeļkorejā vai izman
tošanai Ziemeļkorejā;

28.3.2013.
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b) apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas
ir a) apakšpunktā minētā aizlieguma apiešana.

3) regulas 3.a panta 1. punkta pirmajā daļā vārdus “I un I.a
pielikumā” aizstāj ar vārdiem “I, I.a un I.b pielikumā”;

2.
Šīs regulas I pielikumā ir iekļauti visi izstrādājumi,
materiāli, iekārtas, preces un tehnoloģijas, tostarp program
matūra, kas ir divējāda lietojuma preces, kā definēts Padomes
Regulā (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko
izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta,
pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (*).

4) iekļauj šādus pantus:

Šīs regulas I.a pielikumā ir iekļauti citi izstrādājumi, materiāli,
iekārtas, preces un tehnoloģijas, kas varētu sekmēt ar kodo
lieročiem un citiem masu iznīcināšanas ieročiem vai ar ballis
tiskām raķetēm saistītas Ziemeļkorejas programmas.

Šīs regulas I.b pielikumā ir iekļauti konkrēti galvenie kompo
nenti ballistisko raķešu nozarei.

3.
Ir aizliegts no Ziemeļkorejas pirkt, importēt vai
pārvadāt I, I.a un I.b pielikuma sarakstā minētās preces un
tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai attiecīgo preču izcelsme ir
Ziemeļkorejā.
___________
(*) OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.”;

2) regulas 3. panta 1. punktu groza šādi:

a) punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai
struktūrai Ziemeļkorejā vai izmantošanai Ziemeļkorejā
tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību un staprnieku
pakalpojumus saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma
sarakstā vai I, I.a un I.b pielikumā minētajām precēm
un tehnoloģijām, kā arī nodrošināt, izgatavot, veikt
profilaksi un lietot ES Kopējā militārā ekipējuma
sarakstā vai I, I.a un I.b pielikumā minētās preces;

“4.a pants
1.

Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt
Ziemeļkorejas valdībai, tās publiskajām struktūrām,
korporācijām un aģentūrām, Ziemeļkorejas Centrālajai
bankai, jebkurai personai, vienībai vai struktūrai, kas
rīkojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai
struktūrai, kas pieder vai kuru kontrolē iepriekšminētās
iestādes, VII pielikumā uzskaitīto zeltu, dārgmetālus un
dimantus neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav Savienības
izcelsmes;

b) tieši vai netieši iegādāties, importēt vai transportēt no
Ziemeļkorejas valdības, tās publiskajām struktūrām,
korporācijām un aģentūrām, Ziemeļkorejas Centrālās
bankas un jebkuras personas, vienības vai struktūras,
kas darbojas to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai
vai struktūrai, kas pieder vai kuru kontrolē iepriekšmi
nētās iestādes, VII pielikumā uzskaitīto zeltu, dārgmetālus
un dimantus neatkarīgi no tā, vai attiecīgās preces izcel
smes valsts ir vai nav Ziemeļkoreja;

c) Ziemeļkorejas valdībai, tās valsts struktūrām, uzņēmu
miem un aģentūrām, Ziemeļkorejas Centrālajai bankai
un jebkurai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas
to vārdā vai to vadībā, vai jebkurai vienībai vai struktūrai,
kas ir to īpašumā vai kontrolē, tieši vai netieši sniegt
tehnisku palīdzību vai starpnieku pakalpojumus, finansē
jumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar a) un b) apakš
punktā uzskaitītajām precēm.

2.
Šīs regulas VII pielikumā iekļauj zeltu, dārgmetālus un
dimantus, kuriem piemēro 1. punktā minētos aizliegumus.

4.b pants
Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai
eksportēt Ziemeļkorejas Centrālajai bankai vai tās interesēs
no jauna drukātas vai kaltas vai līdz šim neemitētas deno
minētas Ziemeļkorejas naudaszīmes un monētas.”

b) jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai
struktūrai Ziemeļkorejā vai izmantošanai Ziemeļkorejā
tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finanšu
palīdzību saistībā ar ES Kopējā militārā ekipējuma
sarakstā vai I, I.a un I.b pielikumā uzskaitītajām
precēm un tehnoloģijām, jo īpaši ietverot dotācijas,
aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā
arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu jebkādai tādu
preču pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam,
vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības sniegšanai;”;

1.
Kredītiestādēm un finanšu iestādēm, uz kurām attiecas
16. panta darbības joma, ir aizliegts:

b) punkta c) un d) apakšpunktā vārdus “I un I.a pielikumā”
aizstāj ar vārdiem “I, I.a un I.b pielikumā”;

a) atvērt jaunu pārstāvju biroju Ziemeļkorejā vai izveidot
jaunu filiāli vai meitasuzņēmumu Ziemeļkorejā; vai

“5.a pants
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b) izveidot jaunu kopuzņēmumu ar kredītiestādi vai finanšu
iestādi, kuras domicils ir Ziemeļkorejā, vai ar jebkuru
kredītiestādi vai finanšu iestādi, kas minēta 11.a panta
2. punktā.

2.

Ir aizliegts:

a) atļaut Savienībā atvērt tādas kredītiestādes vai finanšu
iestādes pārstāvniecību, filiāli vai meitasuzņēmumu,
kuras domicils ir Ziemeļkorejā, vai 11.a panta 2. punktā
minēto kredītiestāžu vai finanšu iestāžu pārstāvju biroju,
filiāli vai meitasuzņēmumu;

b) slēgt nolīgumus par pārstāvju biroja atvēršanu vai filiāles
vai meitasuzņēmuma izveidi Savienībā tādai kredītiestādei
vai finanšu iestādei, kuras domicils ir Ziemeļkorejā, vai
jebkurai kredītiestādei vai finanšu iestādei, kas minēta
11.a panta 2. punktā, vai šādu kredītiestāžu vai finanšu
iestāžu vārdā;

c) piešķirt atļauju sākt vai veikt kredītiestādes darbību vai
jebkuru uzņēmējdarbību, kuras veikšanai ir nepieciešama
iepriekšēja atļauja, tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes
pārstāvju birojam, filiālei vai meitasuzņēmumam, kuras
domicils ir Ziemeļkorejā, vai atļauju sākt vai veikt darbību
jebkurai tādas kredītiestādes vai finanšu iestādes filiālei vai
meitasuzņēmumam, kura minēta 11.a panta 2. punktā, ja
šāds pārstāvju birojs, filiāle vai meitasuzņēmums nebija
sācis darbu līdz 2013. gada 19. februārim;

d) kredītiestādēm vai finanšu iestādēm, kas minētas 11.a
panta 2. punktā, iegūt vai palielināt līdzdalību vai iegūt
cita veida īpašumtiesības kredītiestādē vai finanšu iestādē,
uz kuru attiecas 16. panta darbības joma.”;

5) regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.
Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas
ir tādu personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai
turējumā, kuras ir uzskaitītas V pielikumā. V pielikumā ir
iekļautas personas, vienības vai struktūras, kuras nav uzskai
tītas IV pielikumā un kuras Padome saskaņā ar Padomes
Lēmuma 2010/800/KĀDP (2010. gada 22. decembris) par
ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrā
tisko Republiku (*) 5. panta 1. punkta b), c) un d) apakš
punktu ir apzinājusi:

a) kā atbildīgas par Ziemeļkorejas programmām, kas sais
tītas ar kodolieročiem un citiem masu iznīcināšanas iero
čiem vai ar ballistiskām raķetēm, kā arī personas vai
struktūras, kas rīkojas to vārdā vai sekojot to norādīju
miem, vai vienības, kuras ir to īpašums vai ir to kontrolē;

28.3.2013.

b) kā tādas, kas attiecībā uz Savienības teritoriju, caur to vai
no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpnie
cību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izvei
dotu vienību starpniecību, vai ar to teritorijā esošu
personu vai finanšu iestāžu starpniecību sniedz finanšu
pakalpojumus vai nodod finanšu vai citus aktīvus vai
līdzekļus, kas varētu sekmēt ar kodolieročiem un citiem
masu iznīcināšanas ieročiem vai ar ballistiskām raķetēm
saistītas Ziemeļkorejas programmas, kā arī personas vai
struktūras, kas rīkojas to vārdā vai sekojot to norādīju
miem, vai vienības, kas ir to īpašums vai ir to kontrolē;

c) kuras ir iesaistītas, tostarp sniedzot finanšu pakalpojumus,
ieroču un ar tiem saistīto visu veidu materiālu vai tādu
priekšmetu, materiālu, ekipējuma, preču un tehnoloģiju
piegādē Ziemeļkorejā vai no tās, ar ko varētu sniegt iegul
dījumu Ziemeļkorejas kodolmateriālu, citu masu iznīcinā
šanas ieroču vai ballistisko raķešu programmās.

Regulas V pielikumu regulāri un ne retāk kā reizi 12
mēnešos pārskata.
___________
(*) OV L 341, 23.12.2010., 32. lpp.”;

6) iekļauj šādus pantus:

“9.a pants
Ir aizliegts:

a) tieši vai netieši pārdot – vai pirkt no – turpmāk norādī
tajiem subjektiem valsts un valsts garantētas parādzīmes,
kas emitētas pēc 2013. gada 19. februāra:

i) Ziemeļkoreja vai tās valdība un valsts iestādes, uzņē
mumi un aģentūras;

ii) Ziemeļkorejas Centrālā banka;

iii) kredītiestādes vai finanšu iestādes, kuru domicils ir
Ziemeļkorejā, vai jebkuras kredītiestādes vai finanšu
iestādes, kas minētas 11.a panta 2. punktā;

iv) fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras,
kas rīkojas i) vai ii) apakšpunktā minētas juridiskās
personas, vienības vai struktūras vārdā vai uzdevumā;

v) juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras
pieder i), ii) vai iii) apakšpunktā minētai personai,
vienībai vai struktūrai vai kuras tā kontrolē;

28.3.2013.
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b) sniegt a) punktā minētai personai, vienībai vai struktūrai
starpniecības pakalpojumus attiecībā uz valsts vai valsts
garantētām parādzīmēm, kas emitētas pēc 2013. gada
19. februāra;

2.
Uzskata, ka līguma vai darījuma izpildi ir ietekmējuši
pasākumi, kas piemēroti ar šo regulu, ja prasības pastāvēšana
vai tās saturs tieši vai netieši izriet no minētajiem pasāku
miem.

c) palīdzēt a) punktā minētai personai, vienībai vai struk
tūrai emitēt valsts vai valsts garantētas parādzīmes, snie
dzot starpniecības pakalpojumus, reklamējot vai sniedzot
jebkurus citus pakalpojumus saistībā ar šādām parādzī
mēm.

3.
Jebkurā tiesvedībā par prasības izpildi pienākums pierā
dīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt
tai personai, kas pieprasa šīs prasības izpildi.

9.b pants

4.
Šis pants neierobežo 1. punktā minēto personu,
vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu
līgumsaistību neizpildes likumību saistībā ar šo regulu.”;

1.
Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura
izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi,
kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par
atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības,
piemēram, prasības par kompensāciju vai garantijas nodroši
nātas prasības, īpaši prasības pagarināt vai samaksāt jebkura
veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu
garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tās iesniedz:
a) šīs regulas IV un V pielikumā uzskaitītās norādītās perso
nas, vienības vai struktūras;
b) jebkura Ziemeļkorejas persona, vienība vai struktūra,
tostarp Ziemeļkorejas valdība, valsts struktūras, uzņē
mumi un aģentūras;
c) jebkura persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar a)
un b) apakšpunktā minētās personas, vienības vai struk
tūras starpniecību vai tās uzdevumā.

7) šīs regulas I pielikumā izklāstītos ierakstus iekļauj Regulas
(EK) Nr. 329/2007 esošajā I.a pielikumā pēc ieraksta
I.A1.020;

8) šīs regulas II pielikumu iekļauj kā I.b pielikumu Regulā (EK)
Nr. 329/2007;

9) šīs regulas III pielikumu pievieno kā VII pielikumu Regulā
(EK) Nr. 329/2007.

2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 26. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
E. GILMORE
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I PIELIKUMS
“I.A1.021

Tērauda sakausējumi plākšņu vai lokšņu veidā, kuriem piemīt jebkura no šīm
īpašībām:
a) tērauda sakausējumi, kuru galīgās ‘stiepes robežstiprība’ 293 K (20 °C) tempe
ratūrā ir 1 200 MPa vai augstāka; vai

1C116
1C216

b) ar slāpekli stabilizēts dupleksa nerūsošais tērauds.
Piezīme. Minētā ‘stiepes robežstiprība’ attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to
termiskās apstrādes.
Tehniska piezīme. ‘Ar slāpekli stabilizētam dupleksa nerūsošajam tēraudam’ ir divfāžu
mikrostruktūra, ko veido ferīta un austenīta tērauda graudi, kam pievienots slāpeklis, lai
stabilizētu mikrostruktūru.
I.A1.022

Oglekļa-oglekļa kompozītu materiāli.

1A002.b.1

I.A1.023

Niķeļa sakausējumi neapstrādātā vai pusfabrikātu formā, kas satur 60 svara %
niķeļa vai vairāk.

1C002.c.1.a

I.A1.024

Titāna sakausējumi plākšņu vai lokšņu veidā, kuru galīgās ‘stiepes robežstiprība’
293 K (20 °C) temperatūrā ir 900 MPa vai augstāka.

1C002.b.3”

Piezīme. Minētā ‘stiepes robežstiprība’ attiecas uz sakausējumiem gan pirms, gan pēc to
termiskās apstrādes.

II PIELIKUMS
“I.b PIELIKUMS
Preces, kas minētas 2. panta 2. punkta trešajā daļā

7601

Neapstrādāts alumīnijs

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

7603

Alumīnija pulveri un plēksnes

7604

Alumīnija stieņi un profili

7605

Alumīnija stieples

7606

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm

7608

Alumīnija caurules un caurulītes

7609

Alumīnija cauruļu savienotājelementi (piemēram, savienojumi, leņķa gabali, uzmavas)

7614

Alumīnija stiepļu vijumi, troses, pītas lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas”

LV
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III PIELIKUMS
“VII PIELIKUMS
Regulas 4.a pantā minētā zelta, dārgmetālu un dimantu saraksts
HS kods

Apraksts

7102

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti

7106

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7108

Zelts (tostarp platinēts zelts), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109

Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā

7111

Ar platīnu plakēti parastie metāli, sudrabs vai zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plakētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur
dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai”
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PADOMES REGULA (ES) Nr. 297/2013
(2013. gada 27. marts),
ar ko groza Regulas (ES) Nr. 44/2012, (ES) Nr. 39/2013 un (ES) Nr. 40/2013 attiecībā uz
conquerētām zvejas iespējām
2013. gadam noteica ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas
un ES kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no
konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 43. panta 3. punktu,
(4)

Regulā (ES) Nr. 39/2013 ir lietderīgi precizēt īpašo nosa
cījumu, lai noteiktu stavridu zvejas iespējas VIIIc un IX
zonās.

(5)

Pēc kvotu nodošanas starp Savienību un citām Ziemeļ
rietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (NAFO)
Līgumslēdzējām pusēm Savienībai 2012. gadā kļuva
pieejamas Grenlandes paltusa papildu zvejas iespējas
NAFO 3LMNO zonā. Lai atspoguļotu minētās jaunās
zvejas iespējas, tāpēc būtu jāgroza Regulas (ES) Nr.
44/2012 IC pielikums, grozījumiem stājoties spēkā no
2012. gada 1. janvāra. Šīs izmaiņas attiecas tikai uz
2012. gadu un neskar relatīvās stabilitātes principu.

(6)

Ņemot vērā apspriešanos par zvejas tiesībām saskaņā ar
divpusējo nolīgumu zivsaimniecības nozarē ar Norvēģi
ju (5), katru gadu tiek noteiktas ES un Norvēģijas kuģu
zvejas iespējas un nosacījumi par piekļuvi zvejas resur
siem vienai otras ūdeņos. Kamēr minētās sarunas par
vienošanos attiecībā uz 2013. gadu nebija noslēgušās,
Regulā (ES) Nr. 40/2013 tika noteiktas provizoriskas
attiecīgo krājumu zvejas iespējas. 2013. gada 18. janvārī
apspriešanās ar Norvēģiju noslēdzās. Ir lietderīgi, ka tiek
attiecīgi grozīti Regulas (ES) Nr. 40/2013 attiecīgie notei
kumi.

(7)

Regulas (ES) Nr.40/2013 IA pielikumā ir noteikti provi
zoriski tūbīšu nozvejas limiti Starptautiskās Jūras pētnie
cības padomes (ICES) IIIa zonā un ES ūdeņos ICES IIa un
IV zonā. 2013. gada februārī ICES publicēja zinātniskos
ieteikumus attiecībā uz tūbīšu krājumiem ICES IIa un IIIa
zonā ES ūdeņos un ICES IV apakšapgabalā. Saskaņā ar
šiem ieteikumiem nozvejas ierobežojumi 1. un 2. pārval
dības apgabalā būtu jānosaka attiecīgi 224 544 tonnu un
17 544 tonnu apjomā. Attiecībā uz 3. pārvaldības apga
balu ICES iesaka kopējo nozvejas ierobežojumu 78 331
tonnu apjomā. Tā kā 3. pārvaldības apgabals ietver gan
ES, gan arī Norvēģijas nozveju, Savienības ierobežojums
šajā apgabalā būtu jānosaka ne vairāk kā 40 000 tonnu
apjomā. Attiecībā uz 4. un 6. pārvaldības apgabalu ICES
rīcībā nebija pietiekamu nozvejas un apsekojumu datu,
lai veiktu novērtējumu, ņemot vērā krājuma vecumu.
Tādēļ ir lietderīgi 4. un 6. pārvaldības apgabalā nozvejas
ierobežojumus noteikt attiecīgi 4 000 un 336 tonnu

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada
20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu
un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimnie
cības politiku (1) paredzēts, ka ir jāpieņem Savienības
mēroga pasākumi, kuri reglamentē piekļuvi ūdeņiem un
resursiem un ilgtspējīgu zvejas darbību veikšanu, ņemot
vērā pieejamos zinātniskos, tehniskos un ekonomiskos
ieteikumus un jo īpaši ziņojumus, ko sagatavojusi
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komi
teja (ZZTEK), kā arī jebkuru ieteikumu, kas saņemts no
reģionālajām konsultatīvajām padomēm.

(2)

Padomei ir jāpieņem pasākumi zvejas iespēju noteikšanu
un iedalīšanu un attiecīgā gadījumā jānosaka arī daži ar
tām funkcionāli saistīti nosacījumi. Zvejas iespējas būtu
jāsadala starp dalībvalstīm tādā veidā, lai nodrošinātu
katras dalībvalsts zvejas darbību relatīvu stabilitāti attie
cībā uz katru krājumu vai zivsaimniecību un pienācīgi
ņemtu vērā kopējās zivsaimniecības politikas mērķus,
kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 2371/2002.

(3)

Ar Regulu (ES) Nr. 44/2012 (2) Padome 2012. gadam
noteica ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu
zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem
zivju krājumiem un zivju krājumu grupām. Ar Regulām
(ES) Nr. 39/2013 (3) un (ES) Nr. 40/2013 (4) Padome

(1) OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
(2) Padomes Regula (ES) Nr. 44/2012 ( 2012. gada 17. janvāris ), ar ko
2012. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES
kuģu zvejas iespējas ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem
zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku
sarunu vai nolīgumu priekšmets (OV L 25, 27.1.2012., 55. lpp.).
(3) Padomes Regula (ES) Nr. 39/2013 ( 2013. gada 21. janvāris ), ar ko
2013. gadam nosaka ES kuģiem pieejamās zvejas iespējas no
konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras nav
starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (OV L 23, 25.1.2013.,
1. lpp.).
(4) Padomes Regula (ES) Nr. 40/2013 ( 2013. gada 21. janvāris ), ar ko
2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES
kuģu zvejas iespējas konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrē
tiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptau
tisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (OV L 23, 25.1.2013.,
54. lpp.).

(5) Nolīgums par zvejniecību starp Eiropas Ekonomikas kopienu un
Norvēģijas Karalisti (OV L 226, 29.8.1980., 48. lpp.).

28.3.2013.
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apjomā, kas ir samazinājums par 20 % salīdzinājumā ar
2012. gada ierobežojumiem minētajos apgabalos.
Saskaņā ar ICES ieteikumiem ir lietderīgi 5. un 7. pārval
dības apgabalā nozvejas ierobežojumus noteikt nulles
apjomā. Ņemot vērā to, ka tūbīšu krājums tiek dalīts ar
Norvēģiju, un tūbīšu pieejamību ES ūdeņos 2013. gadā, ir
lietderīgi paredzēt kvotu apmaiņu ar Norvēģiju. Tādējādi
Norvēģijai iedalāmais daudzums no kopējās pieļaujamās
nozvejas (KPN) Savienības daļas būtu jānosaka 22 450
tonnu tūbīšu 1. pārvaldības apgabalā apmērā apmaiņā
pret 1 769 tonnām Norvēģijas mencu, 131 tonnām
Norvēģijas pikšu, 250 tonnām jūras zeltplekšu Ziemeļjūrā
un 95 tonnām jūras līdaku Ziemeļjūrā. Tādēļ attiecīgi
būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 40/2013 IA pielikums.

(8)

Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas zvejniecības
komisijas (WCPFC) 9. gadskārtējā sanāksmē, kas notika
2012. gada 2. līdz 9. decembrī Manilā, tika pieņemti
jauni lielacu tunzivs, dzeltenspuru tunzivs un svītrainās
tunzivs saglabāšanas un pārvaldības pasākumi attiecībā
uz zvejas piepūles limitiem, kā arī pasākumi attiecībā
uz apgabalu, kas slēgts zvejai ar zivju pievilināšanas
ierīcēm (ZPI). Turklāt WCPFC vienojās par pārvaldības
pasākumiem apgabalā, kurā pārklājas WCPFC un
Amerikas Tropisko tunzivju komisijas (IATTC) pārval
dības apgabals. Saskaņā ar minētajiem pasākumiem abu
organizāciju reģistrā iekļautiem ES kuģiem, zvejojot
pārklāšanās apgabalā, ir jāievēro IATTC saglabāšanas un
pārvaldības pasākumi, kas noteikti Regulā (ES) Nr.
40/2013. Minētie WCPFC pasākumi būtu jāievieš Savie
nības tiesību aktos.
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spēku neskar juridiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības
aizsardzības principu, jo attiecīgās zvejas iespējas vēl nav
pilnībā apgūtas. Grozījums Regulā (ES) 44/2012 būtu
jāpiemēro no 2012. gada 1. janvāra. Tā kā dažu nozvejas
limitu grozījumi ietekmē ES kuģu saimniecisko darbību
un zvejas sezonas plānošanu, ir steidzami jāgroza Regulas
(ES) Nr. 44/2012, (ES) Nr. 39/2013 un (ES) Nr. 40/2013.
Tā paša iemesla dēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt
pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 44/2012
Regulas (ES) Nr. 44/2012 IC pielikumu groza saskaņā ar tekstu
šīs regulas I pielikumā.

2. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 39/2013
Regulas (ES) Nr. 39/2013 I pielikumu groza saskaņā ar tekstu
šīs regulas II pielikumā.

3. pants
Grozījumi Regulā (ES) Nr. 40/2013
(9)

(10)

Saskaņā ar Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas
komisijas (ICCAT) noteikumiem par Atlantijas zobenzivs
saglabāšanu Savienība līdz pat 200 tonnu zobenzivju
nozvejas, kas gūta Ziemeļatlantijas pārvaldības apgabalā,
var uzskaitīt attiecībā pret zobenzivs kvotu, kas nav
apgūta Dienvidatlantijā. Turklāt līdz pat 200 tonnu
zobenzivju nozvejas, kas gūta Dienvidatlantijas pārval
dības apgabalā, Savienība var uzskaitīt attiecībā pret
zobenzivs kvotu, kas nav apgūta Ziemeļatlantijā. Minētie
noteikumi būtu jāievieš Savienības tiesību aktos.

Klusā okeāna dienvidu daļas zvejniecības pārvaldības
organizācija (SPRFMO) pirmajā gadskārtējā sanāksmē,
kas notika 2013. gadā, noteica zvejas iespējas, kuras
sastāv no stavridas Trachurus murphyi KPN, ietverot grozī
jumu attiecībā uz saistītajām ziņošanas prasībām šajā
zvejniecībā un pelaģiskās un grunts zvejas piepūles limi
tiem. Minētie noteikumi būtu jāievieš Savienības tiesību
aktos.

Regulu (ES) Nr. 40/2013 groza šādi:

1) regulas 4. pantā pievieno šādu punktu:

"n) "IATTC un WCPFC pārklāšanās apgabals" ir ģeogrāfiskais
apgabals, ko norobežo:

— 150 ° rietumu garuma meridiāns,

— 130 ° rietumu garuma meridiāns,

— 4 ° dienvidu platuma paralēle,
(11)

Regulas (ES) Nr. 39/2013 un (ES) Nr. 40/2013 vispār
piemēro no 2013. gada 1. janvāra. Attiecībā uz grozīju
miem minētajās regulās šī regula būtu jāpiemēro no
2013. gada 1. janvāra. Šāda piemērošana ar atpakaļejošu

— 50 ° dienvidu platuma paralēle.";

L 90/12

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5) regulas 30. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

2) regulas 24. pantu aizstāj ar šādu:
"24. pants
Pelaģiskā zveja – kapacitātes limits
Dalībvalstis, kas 2007., 2008. vai 2009. gadā aktīvi veica
pelaģiskās zvejas darbības SPRFMO konvencijas apgabalā,
minētajā apgabalā ierobežo kopējo bruto tilpību sava karoga
kuģiem, kuri 2013. gadā zvejo no pelaģiskajiem krājumiem,
līdz Savienības kopējai bruto tilpībai 78 600 tonnu apmērā.";
3) regulas 25. pantu aizstāj ar šādu:

"1.
Kuģiem, kas zvejo ar riņķvadu un izmanto zivju pievi
lināšanas ierīces (ZPI), no 2013. gada 1. jūlija plkst. 00.00
līdz 2013. gada 31. oktobra plkst. 24.00 ir aizliegts veikt
zvejas darbības WCPFC konvencijas apgabala daļā, kas
atrodas starp 20 ° ziemeļu platuma un 20 ° dienvidu
platuma. Šajā laikposmā minētajā WCPFC konvencijas apga
bala daļā kuģi, kuri zvejo ar riņķvadu, drīkst iesaistīties zvejas
darbībās tikai tad, ja uz tiem atrodas novērotājs, kas uzrauga,
lai kuģis nekādā gadījumā:
a) neizmantotu ZPI vai līdzvērtīgu elektronisku ierīci;

"25. pants

b) nezvejotu zivju barus, izmantojot ZPI.";

Pelaģiskā zveja – KPN
1.
Tikai tās dalībvalstis, kas 2007., 2008. vai 2009. gadā
ir aktīvi veikušas pelaģiskās zvejas darbības SPRFMO
konvencijas apgabalā, kā norādīts 24. pantā, drīkst šajā apga
balā zvejot no pelaģiskajiem krājumiem saskaņā ar IJ pieli
kumā noteikto KPN.
2.
Zvejas iespējas, kas noteiktas IJ pielikumā, var izmantot
tikai ar nosacījumu, ka dalībvalstis vēlākais līdz nākamā
mēneša piektajai dienai nosūta Komisijai paziņošanai
SPRFMO Sekretariātam sarakstu ar kuģiem, kuri SPRFMO
konvencijas apgabalā aktīvi zvejo vai ir iesaistījušies pārkrau
šanā citā kuģī, kuģu satelītnovērošanas sistēmu (VMS) reģis
trētos datus, mēneša nozvejas ziņojumus un, ja ir pieejami,
datus par kuģu ienākšanu ostās.";
4) regulas 29. pantu aizstāj ar šādu:

6) iekļauj šādu pantu:
"30.a pants
IATTC un WCPFC pārklāšanās apgabals
1.
Kuģi, kas iekļauti tikai WCPFC reģistrā, zvejojot IATTC
un WCPFC pārklāšanās apgabalā, kas definēts 4. panta n)
punktā, piemēro 29. līdz 31. pantā izklāstītos pasākumus.
2.
Kuģi, kas iekļauti gan WCPFC reģistrā, gan IATTC reģis
trā, un kuģi, kas iekļauti tikai IATTC reģistrā, zvejojot IATTC
un WCPFC pārklāšanās apgabalā, kas definēts 4. panta n)
punktā, piemēro 27. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2.
līdz 6. punktā izklāstītos pasākumus.";
7) IA, IB, ID, IJ, III un VIII pielikumu groza saskaņā ar tekstu šīs
regulas III pielikumā.

"29. pants
Lielacu tunzivju, dzeltenspuru
tunzivju zvejas piepūles limiti

28.3.2013.

tunzivju,

svītraino

Dalībvalstis nodrošina, ka nepalielinās to zvejas dienu skaits,
kas iedalītas kuģiem, kuri ar riņķvadu zvejo lielacu tunzivis
(Thunnus obesus), dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares) un
svītrainās tunzivis (Katsuwonus pelamis) WCPFC konvencijas
apgabala atklātās jūras daļā, kas atrodas starp 20 ° ziemeļu
platuma un 20 ° dienvidu platuma.";

4. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2013. gada 1. janvāra.
Tomēr 1. pantu piemēro no 2012. gada 1. janvāra.

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

Briselē, 2013. gada 27. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
E. GILMORE
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I PIELIKUMS
Regulas (ES) Nr. 44/2012 IC pielikumā ierakstu par Grenlandes paltusu NAFO 3LMNO zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Grenlandes paltuss
Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Igaunija

328

Vācija

335

Latvija

46

Lietuva

23 (1)

Spānija

4 486

Portugāle

1 875 (2)

Savienība

7 093 (3)

KPN

12 098

NAFO 3LMNO zona
(GHL/N3LMNO)

Analītiskā KPN
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

______________
(1) Pēc zvejas iespēju nodošanas no trešās valsts šai kvotai ir pieskaitītas papildu 19,6 tonnas.
(2) Pēc zvejas iespēju nodošanas no trešās valsts šai kvotai ir pieskaitītas papildu 10 tonnas.
(3) Pēc zvejas iespēju nodošanas no trešām valstīm šai kvotai ir pieskaitītas papildu 29,6 tonnas."
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II PIELIKUMS
1. Regulas (ES) Nr. 39/2013 I pielikuma B daļā ierakstu par stavridām VIIIc zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Stavridas
Trachurus spp.

Zona:

Spānija

22 409 (1) (2)

Francija

388 (1)

Portugāle

VIIIc
(JAX/08C.)

2 214 (1) (2)

Savienība

25 011

KPN

25 011

Analītiskā KPN

______________
(1) No tās ne vairāk kā 5 % drīkst būt stavridas garumā no 12 līdz 14 cm neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 850/98 (1) 19. panta. Minētā
daudzuma kontroles nolūkā izkrāvumu svaru reizina ar pārrēķina koeficientu 1,20.
(1) Padomes Regula (EK) Nr. 850/98 (1998. gada 30. marts) par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras
organismu mazuļu aizsardzībai OV L 125, 27.4.1998., 1. lpp.).
(2) Īpašs nosacījums: līdz 5 % no šīs kvotas drīkst zvejot IX zonā (JAX/*09.)."

2. Regulas (ES) Nr. 39/2013 I pielikuma B daļā ierakstu par stavridām IX zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Stavridas
Trachurus spp.

Spānija

Zona:

IX
(JAX/09.)

7 762 (1) (2)

Portugāle

22 238 (1) (2)

Savienība

30 000

KPN

30 000

Analītiskā KPN

______________
(1) No tās ne vairāk kā 5 % drīkst būt stavridas garumā no 12 līdz 14 cm neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 850/98 19. panta. Minētā
daudzuma kontroles nolūkā izkrāvumu svaru reizina ar pārrēķina koeficientu 1,20.
(2) Īpašs nosacījums: līdz 5 % no šīs kvotas drīkst zvejot VIIIc zonā (JAX/*08C).";

3. Regulas (ES) Nr. 39/2013 I pielikuma B daļā ierakstu par stavridām X zonā; ES ūdeņos CECAF apgabalā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Stavridas
Trachurus spp.

Zona:

Portugāle

Jānosaka (2) (3)

Savienība

Jānosaka (4)

KPN

Jānosaka (4)

X; ES ūdeņi CECAF apgabalā (1)
(JAX/X34PRT)

Piesardzības KPN

______________
(1) Ūdeņi pie Azoru salām.
(2) No tās ne vairāk kā 5 % drīkst būt stavridas garumā no 12 līdz 14 cm neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 850/98 19. panta. Minētā
daudzuma kontroles nolūkā izkrāvumu svaru reizina ar pārrēķina koeficientu 1,20.
(3) Piemēro šīs regulas 6. pantu.
(4) Tādā pašā apjomā, kā noteikts saskaņā ar 3. zemsvītras piezīmi.";
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4. Regulas (ES) Nr. 39/2013 I pielikuma B daļā ierakstu par stavridām ES ūdeņos CECAF apgabalā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Stavridas
Trachurus spp.

Zona:

Portugāle

Jānosaka (2) (3)

Savienība

Jānosaka (4)

KPN

Jānosaka (4)

ES ūdeņi CECAF apgabalā (1)
(JAX/341PRT)

Piesardzības KPN

______________
(1) Ūdeņi pie Madeiras.
(2) No tās ne vairāk kā 5 % drīkst būt stavridas garumā no 12 līdz 14 cm neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 850/98 19. panta. Minētā
daudzuma kontroles nolūkā izkrāvumu svaru reizina ar pārrēķina koeficientu 1,20.
(3) Piemēro šīs regulas 6. pantu.
(4) Tādā pašā apjomā, kā noteikts saskaņā ar 3. zemsvītras piezīmi."
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III PIELIKUMS
1. Regulas (ES) Nr. 40/2013 IA pielikumu groza šādi:
a) ierakstu par tūbītēm un saistītām piezvejas sugām ES ūdeņos IIa, IIIa un IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Tūbītes un saistītās piezvejas sugas
Ammodytes spp.

Zona:

ES ūdeņi IIa, IIIa un IV zonā (1)

249 006 (2)

Dānija

5 443 (2)

Apvienotā Karaliste
Vācija

381 (2)

Zviedrija

9 144 (2)

Savienība

263 974

Norvēģija

22 450

KPN

286 424

Analītiskā KPN
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Izņemot ūdeņus līdz sešu jūras jūdžu attālumam no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlandes, Fēras salas un Fūlas.
(2) Vismaz 98 % no izkrāvumiem, kurus uzskaita attiecībā pret šo kvotu, ir jābūt tūbītēm. Limandas, makreles un merlanga
piezveja ir jāuzskaita attiecībā pret atlikušajiem 2 % no kvotas (OT1/*2A3A4).

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajos tūbīšu pārvaldības apgabalos, kas noteikti IIB
pielikumā, nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzumiem.
Zona:

ES ūdeņi tūbīšu pārvaldības apgabalos
1

2

3

4

5

6

7

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

190 635

16 549

37 731

3 773

0

317

0

4 167

362

825

82

0

7

0

292

25

58

6

0

0

0

Zviedrija

7 000

608

1 386

139

0

12

0

Savienība

202 094

17 544

40 000

4 000

0

336

0

Norvēģija

22 450

0

0

0

0

0

0

224 544

17 544

40 000

4 000

0

336

0";

Dānija
Apvienotā
Karaliste
Vācija

Kopā:
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b) ierakstu par jūrasvelniem Norvēģijas ūdeņos IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Jūrasvelni
Lophiidae

Zona:

Beļģija

45

Dānija

1 152

Vācija

18

Nīderlande

16

Apvienotā Karaliste
Savienība

Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(ANF/04-N.)

269
1 500

KPN

Nepiemēro";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

c) ierakstu par brosmi ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI un VII zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Brosme
Brosme brosme

Zona:

Vācija

13

Spānija

46

Francija

548

Īrija
Apvienotā Karaliste
Citi
Savienība

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI un VII
zonā
(USK/567EI.)

53
264
13 (1)
937

Norvēģija

2 923 (2) (3) (4)

KPN

3 860

Analītiskā KPN.
Piemēro šīs regulas 11. pantu.

______________
(1) Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.
(2) Jāzvejo ES ūdeņos IIa, IV, Vb, VI un VII zonā (USK/*24X7C).
(3) Īpašs nosacījums: no tās Vb, VI un VII zonā vienam kuģim jebkurā laikā ir atļauta citu sugu nejauša nozveja 25 % apmērā.
Tomēr pirmajās 24 stundās pēc zvejas sākuma konkrētā zvejas vietā šo procentuālo daļu drīkst pārsniegt. Kopējā citu sugu
nejauša nozveja Vb, VI un VII zonā nedrīkst pārsniegt 3 000 tonnu (OTH/*5B67-).
(4) Ieskaitot jūras līdakas. Norvēģijai iedalītās kvotas jūras līdaku nozvejai ir 6 140 tonnas (LIN/*5B67-) un brosmju nozvejai
2 923 tonnas (USK/*5B67-), tās ir savstarpēji aizstājamas līdz 2 000 tonnu, un tās zvejo tikai ar āķu jedām Vb, VI un VII
zonā.";
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d) ierakstu par siļķi IIIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe (1)
Clupea harengus

Zona:

Dānija

23 115 (2)

Vācija

370 (2)

Zviedrija

24 180 (2)

Savienība

47 665 (2)

KPN

55 000

IIIa
(HER/03A.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) To siļķu izkrāvumi, kas nozvejotas ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 32 mm vai lielāks.
(2) Īpašs nosacījums: līdz 50 % no šā apjoma drīkst zvejot ES ūdeņos IV zonā (HER/*04-C.).";

e) ierakstu par siļķi ES un Norvēģijas ūdeņos IV zonā uz ziemeļiem no 53° 30’N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe (1)
Clupea harengus

Zona:

Dānija

81 945

Vācija

50 632

Francija

23 464

Nīderlande

59 995

Zviedrija

ES un Norvēģijas ūdeņi IV zonā uz zieme
ļiem no 53° 30' N
(HER/4AB.)

4 863

Apvienotā Karaliste

65 901

Savienība

286 800

Norvēģija

138 620 (2)

KPN

478 000

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) To siļķu izkrāvumi, kas nozvejotas ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 32 mm vai lielāks. Dalībvalstis ziņo, atsevišķi
norādot IVa zonā (HER/04A.) un IVb zonā (HER/04B.) nozvejotu siļķu izkrāvumus.
(2) Līdz 50 000 tonnu no šā daudzuma drīkst nozvejot ES ūdeņos IVa un IVb zonā (HER/*4AB-C.). Saskaņā ar šo kvotu gūtā
nozveja jāatskaita no KPN Norvēģijas daļas.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:
Norvēģijas ūdeņi uz
dienvidiem
no 62°N (HER/*04N-) (1)

Savienība

50 000

______________
(1) To siļķu izkrāvumi, kas nozvejotas ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 32 mm vai lielāks. Dalībvalstis ziņo, atsevišķi
norādot IVa zonā (HER/*4AN.) un IVb zonā (HER/*4BN.) nozvejotu siļķu izkrāvumus.";
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f) ierakstu par siļķi Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe (1)
Clupea harengus

Zona:

Zviedrija

922 (1)

Savienība

922

KPN

478 000

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N
(HER/04-N.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Mencas, pikšas, pollaka un merlanga un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotu.";

g) ierakstu par siļķi IIIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe (1)
Clupea harengus

Zona:

Dānija

5 692

Vācija

51

Zviedrija

916

Savienība

6 659

KPN

6 659

IIIa
(HER/03A-BC)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Vienīgi to siļķu izkrāvumiem, kas iegūtas kā piezveja ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 32 mm.";

h) ierakstu par siļķi IV, VIId zonā un ES ūdeņos IIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe (1)
Clupea harengus

Zona:

Beļģija

71

Dānija

13 787

Vācija

71

Francija

71

Nīderlande

71

Zviedrija

67

Apvienotā Karaliste

IV, VIId zona un ES ūdeņi IIa zonā
(HER/2A47DX)

262

Savienība

14 400

KPN

14 400

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Vienīgi to siļķu izkrāvumiem, kas iegūtas kā piezveja ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir mazāks par 32 mm.";
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i) ierakstu par siļķi IVc, VIId zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe (1)
Clupea harengus

Zona:

Beļģija

9 285 (3)

Dānija

1 187 (3)

Vācija

733 (3)

Francija

13 035 (3)

Nīderlande

23 276 (3)

Apvienotā Karaliste
Savienība

IVc, VIId (2)
(HER/4CXB7D)

5 064 (3)
52 580

KPN

478 000

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Vienīgi to siļķu izkrāvumiem, kas nozvejotas ar zvejas rīkiem, kuru linuma acs izmērs ir 32 mm vai lielāks.
(2) Izņemot Blekvoteras krājumu: siļķes krājums Temzas estuāra jūras reģionā, zonā, ko norobežo loksodroma, kura novilkta
taisni uz dienvidiem no Lendgārdas raga (51° 56' N, 1° 19,1' E) līdz platumam 51° 33' N un no šā punkta taisni uz
rietumiem līdz punktam Apvienotās Karalistes krastā.
(3) Īpašs nosacījums: līdz 50 % no šīs kvotas drīkst nozvejot IVb zonā (HER/*04B.).";

j) ierakstu par mencu Skagerakā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Beļģija

9 (1 )

Dānija

3 026 (1)

Vācija

76 (1)

Nīderlande

19 (1)

Zviedrija

Skageraks
(COD/03AN.)

530 (1)

Savienība

3 660

KPN

3 783

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Dalībvalsts sava karoga kuģiem, kas piedalās pilnībā dokumentētas zvejniecības izmēģinājumos, papildus šai kvotai saskaņā
ar šīs regulas 6. pantā paredzētajiem nosacījumiem var iedalīt papildu zvejas iespējas, kuras nepārsniedz 12 % no minētajai
dalībvalstij iedalītās kvotas.";
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k) ierakstu par mencu IV zonā, ES ūdeņos IIa zonā un tajā IIIa zonas daļā, kas neietilpst Skagerakā un Kategatā,
aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Beļģija

782 (1)

Dānija

4 495 (1)

Vācija

2 850 (1)

Francija

IV; ES ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas
neietilpst Skagerakā un Kategatā
(COD/2A3AX4)

966 (1)

Nīderlande

2 540 (1)

Zviedrija

30 (1)

Apvienotā Karaliste

10 311 (1)

Savienība

21 974

Norvēģija

4 501 (2)

KPN

26 475

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Dalībvalsts sava karoga kuģiem, kas piedalās pilnībā dokumentētas zvejniecības izmēģinājumos, papildus šai kvotai saskaņā
ar šīs regulas 6. pantā paredzētajiem nosacījumiem var iedalīt papildu zvejas iespējas, kuras nepārsniedz 12 % no minētajai
dalībvalstij iedalītās kvotas.
(2) Drīkst nozvejot ES ūdeņos. Saskaņā ar šo kvotu gūtā nozveja jāatskaita no KPN Norvēģijas daļas.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:
Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(COD/*04N-)

19 099";

Savienība

l) ierakstu par mencu Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Zviedrija

382 (1)

Savienība

382

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N
(COD/04-N.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Pikšas, pollaka un merlanga un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotu.";
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m) ierakstu par mencu VIId zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Beļģija

Zona:

VIId
(COD/07D.)

66 (1)

Francija

1 295 (1)

Nīderlande

39 (1)

Apvienotā Karaliste

143 (1)

Savienība

1 543

KPN

1 543

Analītiskā KPN.

______________
(1) Dalībvalsts sava karoga kuģiem, kas piedalās pilnībā dokumentētas zvejniecības izmēģinājumos, papildus šai kvotai saskaņā
ar šīs regulas 6. pantā paredzētajiem nosacījumiem var iedalīt papildu zvejas iespējas, kuras nepārsniedz 12 % no minētajai
dalībvalstij iedalītās kvotas.";

n) ierakstu par pikšu IIIa zonā, ES ūdeņos 22.–32. apakšapgabalā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Pikša
Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Beļģija

13

Dānija

2 231

Vācija

142

Nīderlande

3

Zviedrija

264

Savienība

2 653

KPN

IIIa, ES ūdeņi 22.–32. apakšrajonā
(HAD/3A/BCD)

2 770";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.
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o) ierakstu par pikšu IV zonā, ES ūdeņos IIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Pikša
Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Beļģija

257

Dānija

1 770

Vācija

1 126

Francija

1 963

Nīderlande

193

Zviedrija

178

Apvienotā Karaliste

29 194

Savienība

34 681

Norvēģija

10 359

KPN

45 040

IV; ES ūdeņi IIa zonā
(HAD/2AC4.)

Analītiskā KPN.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:
Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(HAD/*04N-)

25 798";

Savienība

p) ierakstu par pikšu Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Pikša
Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Zviedrija

707 (1)

Savienība

707

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N
(HAD/04-N.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Mencas, pollaka un merlanga un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotu.";

q) ierakstu par merlangu IIIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Dānija
Nīderlande

Merlangs
Merlangius merlangus

Zona:

929
3

Zviedrija

99

Savienība

1 031

KPN

IIIa
(WHG/03A.)

1 050";

Piesardzības KPN.
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r) ierakstu par merlangu IV zonā, ES ūdeņos IIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Merlangs
Merlangius merlangus

Zona:

Beļģija

365

Dānija

1 577

Vācija

410

Francija

IV; ES ūdeņi IIa zonā
(WHG/2AC4.)

2 370

Nīderlande

912

Zviedrija

3

Apvienotā Karaliste

11 402

Savienība

17 039

Norvēģija

1 893 (1)

KPN

18 932

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Drīkst nozvejot ES ūdeņos. Saskaņā ar šo kvotu gūtā nozveja jāatskaita no KPN Norvēģijas daļas.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:
Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(WHG/*04N-)

11 544";

Savienība

s) ierakstu par merlangu un pollaku Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Merlangs un pollaks
Merlangius merlangus un Pollachius pollachius

Zviedrija

190 (1)

Savienība

190

KPN

Zona:

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N
(WHG/04-N.) merlangam;
(POL/04-N.) pollakam

Piesardzības KPN.

______________
(1) Mencas, pikšas un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotu.";

t) ierakstu par putasu Norvēģijas ūdeņos II un IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Putasu
Micromesistius poutassou

Zona:

Dānija

0

Apvienotā Karaliste

0

Savienība

0

KPN

643 000";

Norvēģijas ūdeņi II un IV zonā
(WHB/24-N.)

Analītiskā KPN.
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u) ierakstu par putasu ES un starptautiskajos ūdeņos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV
zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Putasu
Micromesistius poutassou

Zona:

Dānija

17 715 (1)

Vācija

6 888 (1)

Spānija

15 018 (1) (2)

Francija

12 328 (1)

Īrija

13 718 (1)

Nīderlande

21 601 (1)

Portugāle

1 395 (1) (2)

Zviedrija

4 382 (1)

Apvienotā Karaliste
Savienība

ES un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV
zonā
(WHB/1X14)

22 987 (1)
116 032 (1)

Norvēģija

45 000

KPN

Analītiskā KPN.

643 000

______________
(1) Īpašs nosacījums: no tās līdz 64 % drīkst nozvejot Norvēģijas Ekonomikas zonā vai zvejas zonā ap Jana Majena salu
(WHB/*NZJM1).
(2) Šo kvotu drīkst pārcelt uz VIIIc, IX un X zonu; ES ūdeņiem CECAF 34.1.1. zonā. Tomēr par šādiem pārcēlumiem iepriekš
jāpaziņo Komisijai.";

v) ierakstu par putasu VIIIc, IX un X zonā, ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Putasu
Micromesistius poutassou

Spānija

Zona:

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1.
zonā
(WHB/8C3411)

13 213
3 303

Portugāle
Savienība

16 516 (1)

KPN

643 000

Analītiskā KPN.

______________
(1) Īpašs nosacījums: no tās līdz 64 % drīkst nozvejot Norvēģijas EEZ vai zvejas zonā ap Jana Majena salu (WHB/*NZJM2).";

w) ierakstu par putasu ES ūdeņos II, IVa, V zonā, VI zonā uz ziemeļiem no 56° 30' N un VII zonā uz rietumiem no
12° W aizstāj ar šādu:
"Suga:

Putasu
Micromesistius poutassou

Zona:

Norvēģija

113 630 (1) (2)

KPN

643 000

ES ūdeņi II, IVa, V zonā, VI zonā uz
ziemeļiem no 56° 30′ N un VII zonā uz
rietumiem no 12° W
(WHB/24A567)

Analītiskā KPN.

______________
(1) Jāuzskaita attiecībā pret Norvēģijas nozvejas limitiem, kas noteikti saskaņā ar Piekrastes valstu nolīgumu.
(2) Īpašs nosacījums: nozveja IV zonā nedrīkst pārsniegt 28 408 tonnas, t. i., 25 % no Norvēģijas piekļuves kvotas.";
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x) ierakstu par zilo jūras līdaku ES un starptautiskajos ūdeņos Vb, VI, VII zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zilā jūras līdaka
Molva dypterygia

Vācija

Zona:

ES ūdeņi un starptautiskie ūdeņi Vb, VI,
VII zonā
(BLI/5B67-)

25

Igaunija

4

Spānija

79

Francija

1 806

Īrija

7

Lietuva

2

Polija

1

Apvienotā Karaliste
Citi

459
7 (1 )

Savienība

2 390

Norvēģija

150 (2)

KPN

Analītiskā KPN.
Piemēro šīs regulas 11. pantu.

2 540

______________
(1) Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.
(2) Jāzvejo ES ūdeņos IIa, IV, Vb, VI un VII zonā (BLI/*24X7C).";

y) ierakstu par jūras līdaku ES un starptautiskajos ūdeņos VI, VII, VIII, IX, X, XII un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Jūras līdaka
Molva molva

Zona:

Beļģija

30

Dānija

5

Vācija

109

Spānija

2 211

Francija

2 357

Īrija
Portugāle

591
5

Apvienotā Karaliste

2 716

Savienība

8 024

Norvēģija

6 140 (1) (2)

KPN

ES un starptautiskie ūdeņi VI, VII, VIII, IX,
X, XII un XIV zonā
(LIN/6X14.)

14 164

Analītiskā KPN.
Piemēro šīs regulas 11. pantu.

______________
(1) Īpašs nosacījums: no tās Vb, VI un VII zonā vienam kuģim jebkurā laikā ir atļauta citu sugu nejauša nozveja 25 % apmērā.
Tomēr pirmajās 24 stundās pēc zvejas sākuma konkrētā zvejas vietā šo procentuālo daļu drīkst pārsniegt. Kopējā citu sugu
nejauša nozveja VI un VII zonā nedrīkst pārsniegt 3 000 tonnu (OTH/*6X14.).
2
( ) Ietverot brosmes. Norvēģijai iedalītās kvotas jūras līdaku nozvejai ir 6 140 tonnas un brosmju nozvejai 2 923 tonnas; tās ir
savstarpēji aizstājamas līdz 2 000 tonnu, un tās drīkst zvejot tikai ar āķu jedām Vb, VI un VII zonā.";
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z) ierakstu par jūras līdaku Norvēģijas ūdeņos IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Jūras līdaka
Molva molva

Zona:

Beļģija

7

Dānija

831

Vācija

23

Francija

9

Nīderlande

1

Apvienotā Karaliste
Savienība

Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(LIN/04-N.)

74
945

KPN

Nepiemēro";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

aa) ierakstu par Norvēģijas omāru Norvēģijas ūdeņos IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Norvēģijas omārs
Nephrops norvegicus

Zona:

Dānija

947

Vācija

0

Apvienotā Karaliste
Savienība

Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(NEP/04-N.)

53
1 000

KPN

Nepiemēro";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

bb) ierakstu par ziemeļu garneli IIIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Ziemeļu garnele
Pandalus borealis

Zona:

Dānija

2 308

Zviedrija

1 243

Savienība

3 551

KPN

6 650";

IIIa
(PRA/03A.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.
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cc) ierakstu par ziemeļu garneli Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Ziemeļu garnele
Pandalus borealis

Zona:

Dānija

357

Zviedrija

123 (1)

Savienība

480

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N
(PRA/04-N.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Mencas, pikšas, pollaka, merlanga un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotu.";

dd) ierakstu par jūras zeltpleksti Skagerakā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Jūras zeltplekste
Pleuronectes platessa

Zona:

Beļģija

55

Dānija

7 117

Vācija

37

Nīderlande

1 369

Zviedrija

381

Savienība

8 959

KPN

Skageraks
(PLE/03AN.)

9 142";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.
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ee) ierakstu par jūras zeltpleksti IV zonā, ES ūdeņos IIa zonā un tajā IIIa zonas daļā, kas neietilpst Skagerakā un
Kategatā, aizstāj ar šādu:
"Suga:

Jūras zeltplekste
Pleuronectes platessa

Zona:

Beļģija

5 614

Dānija

18 245

Vācija

5 263

Francija

1 053

Nīderlande

35 086

Apvienotā Karaliste

25 964

Savienība

91 225

Norvēģija

5 845

KPN

97 070

IV; ES ūdeņi IIa zonā; IIIa zonas daļa, kas
neietilpst Skagerakā un Kategatā
(PLE/2A3AX4)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:
Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(PLE/*04N-)

37 331";

Savienība

ff) ierakstu par saidu IIIa un IV zonā, ES ūdeņos IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zona:

Saida
Pollachius virens

Beļģija

32

Dānija

3 757

Vācija

9 487

Francija
Nīderlande
Zviedrija
Apvienotā Karaliste

IIIa un IV; ES ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un
22.–32. apakšrajonā
(POK/2A34.)

22 326
95
516
7 273

Savienība

43 486

Norvēģija

47 734 (1)

KPN

91 220

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Drīkst nozvejot tikai ES ūdeņos IV zonā un IIIa zonā (POK/*3A4-C). Saskaņā ar šo kvotu gūtā nozveja jāatskaita no KPN
Norvēģijas daļas.";
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gg) ierakstu par saidu VI zonā, ES un starptautiskajos ūdeņos VIb, XII un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Saida
Pollachius virens

Vācija

Zona:

VI; ES un starptautiskie ūdeņi Vb, XII un
XIV zonā
(POK/56-14)

484
4 805

Francija
Īrija

421

Apvienotā Karaliste

3 254

Savienība

8 964

Norvēģija

500 (1)

KPN

9 464

Analītiskā KPN.

______________
(1) Jāzvejo uz ziemeļiem no 56° 30' N (POK/*5614N).";

hh) ierakstu par saidu Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Saida
Pollachius virens

Zona:

Zviedrija

880 (1)

Savienība

880

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi uz dienvidiem no 62° N
(POK/04-N.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Mencas, pikšas, pollaka un merlanga piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotu.";

ii) ierakstu par Grenlandes paltusu ES ūdeņos IIa un IV zonā, ES un starptautiskajos ūdeņos Vb un VI zonā aizstāj
ar šādu:
"Suga:

Zona:

Grenlandes paltuss
Reinhardtius hippoglossoides

Dānija

13

Vācija

23

Igaunija

13

Spānija

13

Francija

218

Īrija

13

Lietuva

13

Polija

13

Apvienotā Karaliste
Savienība
Norvēģija
KPN

ES ūdeņi IIa un IV zonā; ES un starptau
tiskie ūdeņi Vb un VI zonā
(GHL/2A-C46)

857
1 176
824 (1)
2 000

Analītiskā KPN.

______________
(1) Jānozvejo ES ūdeņos IIa un VI zonā. Šo daudzumu VI zonā drīkst nozvejot tikai ar āķu jedām (GHL/*2A6-C).";
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jj) ierakstu par makreli IIIa un IV zonā, ES ūdeņos IIa, IIIb, IIIc zonā un 22.–32. apakšrajonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Makrele
Scomber scombrus

Zona:

Beļģija

440 (3)

Dānija

15 072 (3)

Vācija

459 (3)

Francija

1 387 (3)

Nīderlande

1 396 (3)

Zviedrija

4 174 (1) (2) (3)

Apvienotā Karaliste

1 293 (3)

Savienība

IIIa un IV; ES ūdeņi IIa, IIIb, IIIc zonā un
22.-32. apakšrajonā
(MAC/2A34.)

24 221 (1) (3)

Norvēģija

141 809 (4)

KPN

Nepiemēro

Analītiskā KPN.

______________
(1)
(2)
(3)
(4)

Īpašs nosacījums: ieskaitot 242 tonnas, kas jānozvejo Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N (MAC/*04N-).
Zvejojot Norvēģijas ūdeņos, mencas, pikšas, pollaka un merlanga un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotām.
Drīkst nozvejot arī Norvēģijas ūdeņos IVa zonā (MAC/*4AN.).
Jāatskaita no KPN Norvēģijas daļas (piekļuves kvota). Šis apjoms ietver Ziemeļjūras KPN Norvēģijas daļu 39 599 tonnu
apmērā. Šo kvotu drīkst izmantot tikai IVa zonā (MAC/*04A.), izņemot 3 000 tonnu, ko drīkst nozvejot IIIa zonā
(MAC/*03A.).

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajās zonās nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:

IIIa
(MAC/*03A.)

IIIa un IVbc
(MAC/*3A4BC)

IVb
(MAC/*04B.)

IVc
(MAC/*04C.)

VI zona, starptau
tiskie ūdeņi IIa zonā,
no 2013. gada
1. janvāra līdz
31. martam un
2013. gada decembrī
(MAC/*2A6.)

Dānija

0

4 130

0

0

8 107

Francija

0

490

0

0

0

Nīderlande

0

490

0

0

0

Zviedrija

0

0

390

10

1 573

Apvienotā Kara
liste

0

490

0

0

0

3 000

0

0

0

0";

Norvēģija
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kk) ierakstu par makreli VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā, ES un starptautiskajos ūdeņos Vb zonā, starptautis
kajos ūdeņos IIa, XII un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Makrele
Scomber scombrus

Vācija

Zona:

17 326

Spānija

18

Igaunija

144

Francija

11 552

Īrija

57 753

Latvija

106

Lietuva

106

Nīderlande
Polija

25 267
1 220

Apvienotā Karaliste

158 825

Savienība

272 317

Norvēģija
KPN

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe; ES un
starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptau
tiskie ūdeņi IIa XII un XIV zonā
(MAC/2CX14-)

11 788 (1) (2)
Nepiemēro

Analītiskā KPN.

______________
(1) Drīkst nozvejot IIa zonā, VIa zonā uz ziemeļiem no 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf un VIIh zonā (MAC/*AX7H).
(2) Piekļuves kvotas papildu 28 362 tonnas Norvēģija drīkst zvejot uz ziemeļiem no 56° 30′ N, un tās ir jāuzskaita attiecībā
pret tās nozvejas limitu (MAC/*N6530).

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajās zonās un laikposmos drīkst nozvejot ne vairāk par
šādiem daudzumiem:
ES un Norvēģijas ūdeņi IVa zonā
(MAC/*4A-EN)
No 2013. gada 1. janvāra līdz 15. februārim
un no 2013. gada 1. septembra līdz
31. decembrim

Norvēģijas ūdeņi IIa zonā
(MAC/*2AN-)

Vācija

6 971

710

Francija

4 648

473

Īrija

23 237

2 366

Nīderlande

10 166

1 035

Apvienotā Karaliste

63 905

6 507

Savienība

108 927

11 091";

28.3.2013.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/33

ll) ierakstu par makreli VIIIc, IX un X zonā, ES ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Makrele
Scomber scombrus

Zona:

Spānija

25 682 (1)

Francija

170 (1)

Portugāle

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1.
zonā
(MAC/8C3411)

5 308 (1)

Savienība

31 160

KPN

Nepiemēro

Analītiskā KPN.

______________
(1) Īpašs nosacījums: daudzumus, kas paredzēti apmaiņai ar citām dalībvalstīm, drīkst nozvejot VIIIa, VIIIb un VIIId zonā
(MAC/*8ABD.). Tomēr daudzumi, ko apmaiņai nodevusi Spānija, Portugāle vai Francija un kas jānozvejo VIIIa, VIIIb un
VIIId zonā, nedrīkst pārsniegt 25 % no nododošās dalībvalsts kvotas.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminēto kvotu limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzu
miem:
VIIIb
(MAC/*08B.)

Spānija

2 157

Francija

14

Portugāle

446";

mm) ierakstu par makreli Norvēģijas ūdeņos IIa un IVa zonā aizstāj ar šādu:
"Species::

Mackerel
Scomber scombrus

Zona:

Dānija

10 694 (1)

Savienība

10 694 (1)

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi IIa un IVa zonā
(MAC/2A4A-N)

Analītiskā KPN

______________
(1) Catches taken in IIa (MAC/*02A.) and IVa (MAC/*4A.) shall be reported separately."
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nn) ierakstu par parasto jūrasmēli ES ūdeņos II un IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Parastā jūrasmēle
Solea solea

Zona:

Beļģija

1 164

Dānija

532

Vācija

931

Francija

233

Nīderlande

ES ūdeņi II un IV zonā
(SOL/24-C.)

10 511

Apvienotā Karaliste
Savienība

599
13 970

Norvēģija

30 (1)

KPN

Analītiskā KPN.

14 000

______________
(1) Drīkst zvejot tikai ES ūdeņos IV zonā (SOL/*04-C.).";

oo) ierakstu par brētliņu un ar to saistītajām piezvejas sugām IIIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Brētliņa un ar to saistītās piezvejas sugas
Sprattus sprattus

Dānija

27 875 (1)

Vācija

58 (1)

Zviedrija

10 547 (1)

Savienība

38 480

KPN

41 600

Zona:

IIIa
(SPR/03A.)

Piesardzības KPN.

______________
(1) Vismaz 95 % izkrāvumu, kurus uzskaita attiecībā pret šo kvotu, ir jābūt brētliņām. Limandas, merlanga un pikšas piezveja
jāuzskaita attiecībā pret atlikušajiem 5 % no kvotas (OTH/*03A.).";
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pp) ierakstu par brētliņu un ar to saistītajām piezvejas sugām IIIa zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Brētliņa un ar to saistītās piezvejas sugas
Sprattus sprattus

Beļģija

1 737 (2)

Dānija

137 489 (2)

Vācija

1 737 (2)

Francija

1 737 (2)

Nīderlande

1 737 (2)

Zviedrija

1 330 (1) (2)

Apvienotā Karaliste

5 733 (2)

Savienība

151 500

Norvēģija

10 000

TAC

Zona:

161 500

ES ūdeņi IIa un IV zonā
(SPR/2AC4-C)

Piesardzības KPN.

______________
(1) Ietver tūbītes.
(2) Vismaz 98 % izkrāvumu, kurus uzskaita attiecībā pret šo kvotu, ir jābūt brētliņām. Limandas un merlanga piezveja jāuz
skaita attiecībā pret atlikušajiem 2 % no kvotas (OTH/*2AC4C).";

qq) ierakstu par stavridām un ar tām saistītajām piezvejas sugām ES ūdeņos IVb, IVc un VIId zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas
Trachurus spp.

Beļģija

38 (3)

Dānija

16 367 (3)

Vācija

1 445 (1) (3)

Spānija

304 (3)

Francija

1 358 (1) (3)

Īrija

1 029 (3)

Nīderlande

9 854 (1) (3)

Portugāle

35 (3)

Zviedrija

75 (3)

Apvienotā Karaliste
Savienība
Norvēģija
KPN

Zona:

ES ūdeņi IVb, IVc un VIId zonā
(JAX/4BC7D)

3 895 (1) (3)
34 400
3 550 (2)
37 950

Piesardzības KPN.

______________
(1) Īpašs nosacījums: līdz 5 % no šīs kvotas, kas apgūta VIId rajonā, drīkst uzskaitīt kā tādus, kas nozvejoti saskaņā ar šādu zonu
kvotu: ES ūdeņi IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā; ES un starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starp
tautiskie ūdeņi XII un XIV zonā (JAX/*2A-14).
(2) Drīkst nozvejot tikai ES ūdeņos IV zonā (JAX/*04-C.).
(3) Vismaz 95 % izkrāvumu, kurus uzskaita attiecībā pret šo kvotu, ir jābūt stavridām. Kaproīdu, pikšas, merlanga un makreles
piezveja ir jāuzskaita attiecībā pret atlikušajiem 5 % no kvotas (OTH/*4BC7D).";
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rr) ierakstu par stavridām un ar tām saistītajām piezvejas sugām ES ūdeņos IIa, IVa zonā, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa,
VIIIb, VIIId un VIIIe zonā, ES un starptautiskajos ūdeņos Vb zonā, starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā
aizstāj ar šādu:
"Suga:

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas
Trachurus spp.

Dānija

15 702 (1) (3)

Vācija

12 251 (1) (2) (3)

Spānija

16 711 (3)

Francija

Zona:

ES ūdeņi IIa, IVa zonā; VI, VIIa–c, VIIe–k,
VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zona; ES un
starptautiskie ūdeņi Vb zonā; starptau
tiskie ūdeņi XII un XIV zonā
(JAX/2A-14)

6 306 (1) (2) (3)

Īrija

40 803 (1) (3)

Nīderlande

49 156 (1) (2) (3)

Portugāle

1 610 (3)

Zviedrija

675 (1) (3)

Apvienotā Karaliste

14 775 (1) (2) (3)

Savienība

157 989

KPN

157 989

Analītiskā KPN.

______________
(1) Īpašs nosacījums: līdz 5 % no šīs kvotas, kas nozvejoti ES ūdeņos IIa vai IVa zonā līdz 2013. gada 30. jūnijam, drīkst
uzskaitīt kā tādus, kas nozvejoti saskaņā kvotu, kura attiecas uz ES ūdeņiem IVb, IVc un VIId zonā (JAX/*4BC7D).
(2) Īpašs nosacījums: līdz 5 % no šīs kvotas drīkst apgūt VIId zonā (JAX/*07D.).
(3) Vismaz 95 % izkrāvumu, kurus uzskaita attiecībā pret šo kvotu, ir jābūt stavridām. Kaproīdu, pikšas, merlanga un makreles
piezveja ir jāuzskaita attiecībā pret atlikušajiem 5 % no kvotas (OTH/*2A-14).";

ss) ierakstu par Esmarka mencu un ar to saistītajām piezvejas sugām IIIa zonā, ES ūdeņos IIa un IV zonā aizstāj ar
šādu:
"Suga:

Esmarka menca un ar to saistītās piezvejas sugas
Trisopterus esmarki

Dānija
Vācija
Nīderlande
Savienība
Norvēģija
KPN

Zona:

IIIa; ES ūdeņi IIa un IV zonā
(NOP/2A3A4.)

167 345 (1)
32 (1) (2)
123 (1) (2)
167 500 (1)
20 000
187 500

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Vismaz 95 % izkrāvumu, kurus uzskaita attiecībā pret šo kvotu, ir jābūt Esmarka mencām. Pikšas un merlanga piezveja
jāuzskaita attiecībā pret atlikušajiem 5 % no kvotas (OT2/*2A3A4).
(2) Kvotu drīkst apgūt vienīgi ES ūdeņos ICES IIa, IIIa un IV zonā.";
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tt) ierakstu par rūpnieciskajām zivīm Norvēģijas ūdeņos IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Rūpnieciskās zivis

Zona:

Zviedrija

800 (1) (2)

Savienība

800

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(I/F/04-N.)

Piesardzības KPN.

______________
(1) Mencas, pikšas, pollaka un merlanga un saidas piezveja jāuzskaita attiecībā pret šo sugu kvotām.
(2) Īpašs nosacījums: no tām ne vairāk kā 400 tonnu stavridu (JAX/*04-N.).";

uu) ierakstu par citām sugām ES ūdeņos Vb, VI un VII zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Citas sugas

Savienība

Zona:

ES ūdeņi Vb, VI un VII zonā
(OTH/5B67-C)

Nepiemēro
140 (1)

Norvēģija
KPN

Nepiemēro

Piesardzības KPN.

______________
(1) Nozvejotas tikai ar āķu jedām.";

vv) ierakstu par citām sugām Norvēģijas ūdeņos IV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Citas sugas

Zona:

Beļģija

35

Dānija

3 250

Vācija

366

Francija

151

Nīderlande

260

Zviedrija

Nepiemēro (1)

Apvienotā Karaliste

2 438

Savienība

6 500 (2)

KPN

Norvēģijas ūdeņi IV zonā
(OTH/04-N.)

Nepiemēro

Piesardzības KPN.

______________
(1) Kvota, ko Norvēģija iedalījusi Zviedrijai "citām sugām" parastajā apmērā.
(2) Tostarp zveja, kas nav īpaši minēta. Attiecīgā gadījumā pēc apspriešanās var paredzēt izņēmumus.";
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ww) ierakstu par citām sugām ES ūdeņos IIa, IV un VIa zonā uz ziemeļiem no 56° 30′ N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Citas sugas

Savienība

Zona:

ES ūdeņi IIa, IV un VIa zonā uz ziemeļiem
no 56° 30' N
(OTH/2A46AN)

Nepiemēro
3 250 (1) (2)

Norvēģija
KPN

Nepiemēro

Piesardzības KPN.

______________
(1) Tikai IIa un IV zonā (OTH/*2A4-C).
(2) Tostarp zveja, kas nav īpaši minēta. Attiecīgā gadījumā pēc apspriešanās var paredzēt izņēmumus."

2. Regulas (ES) Nr. 40/2013 IB pielikumu groza šādi:
a) ierakstu par siļķi ES, Norvēģijas un starptautiskajos ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Siļķe
Clupea harengus

Zona:

Beļģija

14 (1)

Dānija

13 806 (1)

Vācija

2 418 (1)

Spānija

46 (1)

Francija

596 (1)

Īrija

3 574 (1)

Nīderlande

4 941 (1)

Polija
Portugāle
Somija

699 (1)
46 (1)
214 (1)

Zviedrija

5 116 (1)

Apvienotā Karaliste

8 827 (1)

Savienība

40 297 (1)

Norvēģija

34 695 (2)

KPN

ES, Norvēģijas un starptautiskie ūdeņi I un
II zonā
(HER/1/2-)

619 000

Analītiskā KPN.

______________
(1) Ziņojot Komisijai par nozveju, ziņo arī par daudzumiem, kas nozvejoti katrā no šādām zonām: NEAFC pārvaldības apgabalā,
ES ūdeņos, Fēru salu ūdeņos, Norvēģijas ūdeņos, zvejas zonā ap Jana Majena salu, zvejas aizsardzības zonā ap Svalbāru.
(2) Saskaņā ar šo kvotu gūtā nozveja jāatskaita no KPN Norvēģijas daļas (piekļuves kvota). Šo kvotu drīkst apgūt ES ūdeņos uz
ziemeļiem no 62° N.

Īpašs nosacījums
Ievērojot iepriekšminētās KPN Savienības daļas limitus, turpmāk norādītajā zonā nedrīkst nozvejot vairāk par
34 695 tonnām:
Norvēģijas ūdeņi uz ziemeļiem no 62° N
un zvejas zona ap Jana Majena salu;
(HER/*2AJMN)";
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b) ierakstu par mencu Norvēģijas ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Vācija

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā
(COD/1N2AB.)

2 413

Grieķija

299

Spānija

2 691

Īrija

299

Francija

2 215

Portugāle

2 691

Apvienotā Karaliste

9 363

Savienība

19 971

KPN

Nepiemēro";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

c) ierakstu par mencu Grenlandes ūdeņos NAFO 1. zonā un Grenlandes ūdeņos XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Vācija

1 391 (1) (2) (3)

Apvienotā Karaliste

309 (1) (2) (3)

Savienība

1 700 (1) (2) (3)

Norvēģija
KPN

Grenlandes ūdeņi NAFO 1. zonā un Gren
landes ūdeņi XIV zonā
(COD/N1GL14)

500
Nepiemēro

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Apgabals Grenlandes austrumos, ko dēvē par "Kleine Banke", ir slēgts jebkādai zvejai. Minēto apgabalu norobežo šādas
koordinātas:
64°40' N 37°30' W,
64°40' N 36°30' W,
64°15' N 36°30' W un
64°15' N 37°30' W.
(2) Var zvejot Grenlandes austrumos vai rietumos. Tomēr Grenlandes austrumos zveja ir atļauta tikai:
— traleriem no 2013. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim,
— kuģiem zvejai ar āķu jedām no 2013. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.
(3) Zveju veic, nodrošinot 100 % novērotāju klātbūtni un uzraudzību ar kuģu satelītnovērošanas sistēmām (VMS). Ne vairāk kā
80 % no kvotas var nozvejot vienā no turpmāk minētajiem apgabaliem. Turklāt katrā apgabalā īsteno zvejas piepūles mini
mumu 10 zvejas rīku iemetienus no katra kuģa.
Apgabals

Robeža

1. Grenlandes austrumos (COD/N65E44)

uz ziemeļiem no 65° N, uz austrumiem no
44°W

2. Grenlandes austrumos (COD/645E44)

starp 64°N un 65° N, uz austrumiem no 44°W

3. Grenlandes austrumos (COD/624E44)

starp 62°N un 64° N, uz austrumiem no 44°W

4. Grenlandes austrumos (COD/S62E44)

uz dienvidiem no 62°N, uz austrumiem no
44°W

5. Grenlandes rietumos (COD/S62W44)

uz dienvidiem no 62°N, uz rietumiem no 44°W

6. Grenlandes rietumos (COD/N62W44)

uz ziemeļiem no 62°N, uz rietumiem no 44°W";
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d) ierakstu par mencu I un IIb zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Vācija

7 739 (3)

Spānija

14 329 (3)

Francija

3 758 (3)

Polija

3 057 (3)

Portugāle

2 816 (3)

Apvienotā Karaliste

5 223 (3)

Citas dalībvalstis
Savienība

I un IIb
(COD/1/2B.)

250 (1) (3)
37 172 (2)

KPN

986 000

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Izņemot Vāciju, Spāniju, Franciju, Poliju, Portugāli un Apvienoto Karalisti.
(2) Savienībai pieejamo mencas krājumu daļas iedalīšana Špicbergenā un Lāču salā, kā arī saistītā pikšas piezveja neskar tiesības un
saistības, kas izriet no 1920. gada Parīzes līguma.
(3) Katrā zvejas rīka iemetienā pikšas piezveja var būt līdz 15 %. Pikšas piezvejas apjomu rēķina papildus mencas kvotai.";

e) ierakstu par Atlantijas paltusu Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Atlantijas paltuss
Hippoglossus hippoglossus

Zona:

Portugāle

125

Savienība

125

Norvēģija

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā
(HAL/514GRN)

75 (1)

KPN

Nepiemēro

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Jāzvejo ar āķu jedām (HAL/*514GN).";

f) ierakstu par Atlantijas paltusu Grenlandes ūdeņos NAFO 1. zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Atlantijas paltuss
Hippoglossus hippoglossus

Savienība
Norvēģija
KPN

______________
(1) Jāzvejo ar āķu jedām (HAL/*N1GRN).";

Zona:

Grenlandes ūdeņi NAFO 1. zonā
(HAL/N1GRN.)

125
75 (1)
Nepiemēro

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

28.3.2013.
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g) ierakstu par makrūrzivīm Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Makrūrzivis
Macrourus spp.

Savienība

Zona:

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā
(GRV/514GRN)

140 (1)
Nepiemēro (2)

KPN

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Īpašs nosacījums: strupdeguna garaste (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) un makrūrzivs (Macrourus berglax) (RHG/
514GRN) nav zvejas mērķsugas. Tās iegūst tikai kā piezveju, un par tām ziņo atsevišķi.
(2) Norvēģijai ir iedalītas 120 tonnas, un tās var nozvejot vai nu šajā KPN zonā, vai arī Grenlandes ūdeņos NAFO 1. zonā
(GRV/514N1G). Īpašs nosacījums: strupdeguna garaste (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) un makrūrzivs (Macrourus
berglax) (RHG/514N1G) nav zvejas mērķsugas. Tās iegūst tikai kā piezveju, un par tām ziņo atsevišķi.";

h) ierakstu par makrūrzivīm Grenlandes ūdeņos NAFO 1. zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Makrūrzivis
Macrourus spp.

Savienība

Zona:

Grenlandes ūdeņi NAFO 1. zonā
(GRV/N1GRN.)

140 (1)

KPN

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

Nepiemēro (2)

______________
(1) Īpašs nosacījums: strupdeguna garaste (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) un makrūrzivs (Macrourus berglax) (RHG/
N1GRN.) nav zvejas mērķsugas. Tās iegūst tikai kā piezveju, un par tām ziņo atsevišķi.
(2) Norvēģijai ir iedalītas 120 tonnas, un tās var nozvejot šajā KPN zonā vai Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā (GRV/514N1G).
Īpašs nosacījums: strupdeguna garaste (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) un makrūrzivs (Macrourus berglax) (RHG/
514N1G) nav zvejas mērķsugas. Tās iegūst tikai kā piezveju, un par tām ziņo atsevišķi.";

i) ierakstu par moivu Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Moiva
Mallotus villosus

Dānija
Apvienotā Karaliste

Zona:

4 909
46

Zviedrija

352

Vācija

214

Visas dalībvalstis

254 (1) (2)

Savienība
KPN

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā
(CAP/514GRN)

5 775 (3)
Nepiemēro

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Izņemot dalībvalstis, kurām iedalīti vairāk nekā 10 % no Savienības kvotas.
(2) Dalībvalstis, kurām ir iedalīta kvota, "visu dalībvalstu" kvotu drīkst izmantot tikai tad, kad tās ir pilnībā apguvušas savu kvotu.
(3) Jāzvejo no 2013. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim. Ja līdz 2013. gada 15. aprīlim sasniegtais nozvejas apjoms ir 70 % no šīs
sākotnējās Savienības kvotas, tad šī Savienības kvota automātiski tiek palielināta par 5 775 papildu tonnām, kas jānozvejo tajā
pašā laikposmā. Uzskata, ka minētā Savienības papildu kvota ir iedalīta pēc tā paša sadales principa.";
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j) ierakstu par pikšu Norvēģijas ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Pikša
Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vācija

317

Francija

191

Apvienotā Karaliste

973

Savienība

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā
(HAD/1N2AB.)

1 481

KPN

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

Nepiemēro";

k) ierakstu par ziemeļu garneli Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Ziemeļu garnele
Pandalus borealis

Zona:

Dānija

2 400

Francija

2 400

Savienība

4 800

Norvēģija

2 700

KPN

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā
(PRA/514GRN)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

Nepiemēro";

l) ierakstu par saidu Norvēģijas ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zona:

Saida
Pollachius virens

Vācija

2 040

Francija

328

Apvienotā Karaliste

182

Savienība
KPN

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā
(POK/1N2AB.)

2 550
Nepiemēro";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.
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m) ierakstu par Grenlandes paltusu Norvēģijas ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Grenlandes paltuss
Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Vācija

25 (1)

Apvienotā Karaliste

25 (1)

Savienība

50 (1)

KPN

Nepiemēro

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā
(GHL/1N2AB.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.";

n) ierakstu par Grenlandes paltusu Grenlandes ūdeņos NAFO 1. zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Grenlandes paltuss
Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Vācija

2 075

Savienība

2 075 (1)

Norvēģija

575

KPN

Nepiemēro

Grenlandes ūdeņi NAFO 1. zonā
(GHL/N1GRN.)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Jāzvejo uz dienvidiem no 68° N.";

o) ierakstu par Grenlandes paltusu Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zona:

Grenlandes paltuss
Reinhardtius hippoglossoides

Vācija

3 695

Apvienotā Karaliste

195

Savienība

3 890 (1)

Norvēģija

575

KPN

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā
(GHL/514GRN)

Nepiemēro

______________
(1) Vienlaikus jāzvejo ne vairāk kā 6 kuģiem.";

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.
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p) ierakstu par sarkanasariem Norvēģijas ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Sarkanasari
Sebastes spp.

Zona:

Vācija

766 (1)

Spānija

95 (1)

Francija

84 (1)

Portugāle

405 (1)

Apvienotā Karaliste

150 (1)

Savienība

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā
(RED/1N2AB.)

1 500 (1)

KPN

Nepiemēro

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.";

q) ierakstu par sarkanasariem (pelaģiskajiem) Grenlandes ūdeņos NAFO 1F zonā un Grenlandes ūdeņos V un XIV
zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zona:

Sarkanasari (pelaģiskie)
Sebastes spp.

2 173 (1) (2)

Vācija
Francija

11 (1) (2)

Apvienotā Karaliste

16 (1) (2)

Savienība

2 200 (1) (2)

Norvēģija

800 (3)

KPN

Grenlandes ūdeņi NAFO 1F zonā un Gren
landes ūdeņi V un XIV zonā
(RED/N1G14P)

Nepiemēro

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Drīkst nozvejot vienīgi ar trali.
(2) Īpašs nosacījums: kvotas drīkst izmantot NEAFC pārvaldības apgabalā ar nosacījumu, ka par tajā apgūto kvotu daļu tiek ziņots
atsevišķi (RED/*5-14P). Zvejojot NEAFC pārvaldības apgabalā, tos drīkst nozvejot tikai no 2013. gada 10. maija kā dziļūdens
pelaģiskos sarkanasarus un tikai apgabalā (NEAFC zonā), kuru norobežo līnijas, kas savieno šādas koordinātas:
Punkts Nr.

Ziemeļu platums

Rietumu garums

1

64° 45'

28° 30'

2

62° 50'

25° 45'

3

61° 55'

26° 45'

4

61° 00'

26° 30'

5

59° 00'

30° 00'

6

59° 00'

34° 00'

7

61° 30'

34° 00'

8

62° 50'

36° 00'

9

64° 45'

28° 30'

(3) Jānozvejo vienīgi NEAFC zonā, kas definēta 2. zemsvītras piezīmē (RED/*5-14N).";
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r) ierakstu par citām sugām Norvēģijas ūdeņos I un II zonā aizstāj ar šādu:
"Suga:

Citas sugas

Vācija

Zona:

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā
(OTH/1N2AB.)

117 (1)
47 (1)

Francija
Apvienotā Karaliste

186 (1)

Savienība

350 (1)

KPN

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

Nepiemēro

______________
(1) Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā."

3. Regulas (ES) Nr. 40/2013 ID pielikumu groza šādi:
a) ierakstu par zobenzivi Atlantijas okeānā uz ziemeļiem no 5° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zona:

Zobenzivs
Xiphias gladius

Spānija

6 949 (1)

Portugāle

1 263 (1)

Citas dalībvalstis

135,5 (1) (2)

Savienība

8 347,5

KPN

13 700

Atlantijas okeāns uz ziemeļiem no 5° N
(SWO/AN05N)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Īpašs nosacījums: līdz 2,39 % no šā apjoma var nozvejot Atlantijas okeānā uz dienvidiem no 5° N (SWO/*AS05N).
(2) Izņemot Spāniju un Portugāli, un vienīgi piezvejā.";

b) ierakstu par zobenzivi Atlantijas okeānā uz dienvidiem no 5° N aizstāj ar šādu:
"Suga:

Zobenzivs
Xiphias gladius

Spānija
Portugāle
Savienība
KPN

Zona::

Atlantijas okeāns uz dienvidiem no 5° N
(SWO/AS05N)

4 818,18 (1)
361,82 (1)
5 180
15 000

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu
nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu
nepiemēro.

______________
(1) Īpašs nosacījums: līdz 3,86 % no šā apjoma var nozvejot Atlantijas okeānā uz ziemeļiem no 5° N (SWO/*AN05N)."
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4. Regulas (ES) Nr. 40/2013 IJ pielikumu aizstāj ar šādu:
"IJ PIELIKUMS
SPRFMO KONVENCIJAS APGABALS

Suga:

Zona:

Stavrida
Trachurus murphyi

Vācija

7 808,07

Nīderlande

8 463,14

Lietuva

5 433,05

Polija

9 341,74

Savienība

31 046"

SPRFMO konvencijas apgabals
(CJM/SPRFMO)

Analītiskā KPN.
Regulas (EK) Nr. 847/96 3. pantu nepiemēro.
Regulas (EK) Nr. 847/96 4. pantu nepiemēro.

5. Regulas (ES) Nr. 40/2013 III pielikumu aizstāj ar šādu:
"III PIELIKUMS
Zvejas atļauju maksimālais skaits es kuģiem, kas zvejo trešo valstu ūdeņos

Maksimālais apgabalā
Zvejas atļauju sadalījums
jebkurā laikā esošo kuģu
starp dalībvalstīm
skaits

Zvejas apgabals

Zvejniecība

Norvēģijas ūdeņi un
zvejas zona ap Jana
Majena salu

Siļķe, uz ziemeļiem no
62° 00′ N

77

DK: 25
DE: 5
FR: 1
IE: 8
NL: 9
PL: 1
SV: 10
UK: 18

57

Bentiskās sugas, uz
ziemeļiem no 62° 00′
N

80

DE: 16
IE: 1
ES: 20
FR: 18
PT: 9
UK: 14
Neiedalītas: 2

50

Makrele

Nepiemēro

Nepiemēro

70 (1)

Rūpnieciskās sugas, uz
dienvidiem no 62° 00′
N

480

DK: 450
UK: 30

150

Zvejas atļauju skaits

(1) Neskarot papildu licences, kuras Norvēģija piešķīrusi Zviedrijai saskaņā ar iedibināto praksi."
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6. Regulas (ES) Nr. 40/2013 VIII pielikumu aizstāj ar šādu:
"VIII PIELIKUMS
ZVEJAS ATĻAUJU KVANTITATĪVIE LIMITI TREŠO VALSTU KUĢIEM, KAS ZVEJO ES ŪDEŅOS

Karoga valsts

Zvejniecība

Zvejas atļauju skaits

Maksimālais apgabalā jebkurā
laikā esošo kuģu skaits

Norvēģija

Siļķe, uz ziemeļiem no 62° 00' N

20

20

Venecuēla (1)

Lutjānzivis (Francijas Gviānas ūdeņi)

45

45

(1) Lai izdotu minētās zvejas atļaujas, ir jāiesniedz apliecinājums, ka starp kuģa īpašnieku, kas iesniedzis zvejas atļaujas pieteikumu, un
apstrādes uzņēmumu, kas atrodas Francijas Gviānas departamentā, ir noslēgts spēkā esošs līgums, kurā noteiktas saistības vismaz
75 % no lutjānzivju nozvejas no attiecīgā kuģa izkraut minētajā departamentā, lai tās varētu apstrādāt šā uzņēmuma ražotnē. Šādam
līgumam ir vajadzīgs Francijas iestāžu apstiprinājums, lai nodrošinātu, ka līgums atbilst gan līgumslēdzēja apstrādes uzņēmuma
faktiskajai jaudai, gan Gviānas ekonomikas attīstības mērķiem. Zvejas atļaujas pieteikumam pievieno pienācīgi apstiprinātu līguma
kopiju. Ja šādu apstiprinājumu atsaka, Francijas iestādes par šo atteikumu paziņo attiecīgajai pusei un Komisijai un norāda atteikuma
iemeslus."
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PADOMES REGULA (ES) Nr. 298/2013
(2013. gada 27. marts),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz
Zimbabvi
norādītas Lēmuma 2011/101/KĀDP I pielikumā. Apturē
šana būtu jāpārskata reizi trijos mēnešos, ņemot vērā
situāciju uz vietas.

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 215. pantu,
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības
politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

(4)

Daži no minētajiem pasākumiem ir Līguma par Eiropas
Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ to īsteno
šanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas
darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās
dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 314/2004.

(6)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu iedarbī
gumu, šai regulai ir jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās
publicēšanas,

tā kā:
(1)

(2)

(3)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 (1) tiek īstenoti
vairāki pasākumi, kas ir paredzēti Padomes Lēmumā
2011/101/KĀDP (2), tostarp konkrētu fizisku vai juri
disku personu, vienību un organizāciju līdzekļu un saim
niecisko resursu iesaldēšana.
Padome 2012. gada 23. jūlijā un 2013. gada 18. februārī
secināja, ka mierīgs un ticams konstitucionālais referen
dums Zimbabvē būtu nozīmīgs pagrieziena punkts sais
tībā ar gatavošanos demokrātiskām vēlēšanām, kurš
attaisnotu to, ka nekavējoties tiek apturēta lielākā daļa
ES mērķtiecīgo ierobežojošo pasākumu, kas vērsti pret
personām un vienībām.
Ņemot vērā 2013. gada 16. martā rīkotā Zimbabves
konstitucionālā referenduma iznākumu, Padome ir nolē
musi apturēt ceļošanas aizliegumu un aktīvu iesaldēšanu,
ko piemēro lielākajai daļai personu un vienību, kuras

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 314/2004 6. panta piemērošana tiek apturēta
līdz 2014. gada 20. februārim, ciktāl tas attiecas uz šīs regulas
pielikumā uzskaitītajām personām un vienībām. Apturēšanu
pārskata reizi trijos mēnešos.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2013. gada 27. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
E. GILMORE

(1) OV L 55, 24.2.2004., 1. lpp.
(2) OV L 42, 16.2.2011., 6. lpp.
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PIELIKUMS
I. Personas
Vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

1.

Abu Basutu, Titus Mehliswa Johna

2.

Buka, (pazīstama arī kā Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen (pazīstams arī kā Steven)

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (pazīstams arī kā Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (pazīstams arī kā Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (pazīstama arī kā Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline
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Vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile (pazīstams arī kā Sithokozile)

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton (pazīstams arī kā Bright)

39.

Mhandu, Cairo (pazīstams arī kā Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan Nathaniel

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (pazīstama arī kā Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (pazīstams arī kā Tonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho Thomas Alvar

58.

Mutinhiri, Ambros (pazīstams arī kā Ambrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester Robert

62.

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor Tapiwa Chashe

67.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (pazīstams arī kā Sidney) Tigere
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Vārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, (pazīstams arī kā Sikhosana), Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai Willings

II. Vienības
Nosaukums

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (pazīstama arī kā Jongwe Printing and Publishing Co., pazīs
tama arī kā Jongwe Printing and Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (pazīstama arī kā Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (pazīstama arī kā Zidco Holdings (PVT) Ltd)
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 299/2013
(2013. gada 26. marts),
ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām un attiecīgajām
analīzes metodēm
EIROPAS KOMISIJA,

(5)

Lai turpinātu procesu, kurā notiek harmonizācija ar IOC
noteiktajiem starptautiskajiem standartiem, atsevišķas
Regulā (EEK) Nr. 2568/91 paredzētās analīzes metodes
būtu jāatjaunina. Tādēļ minētās regulas XVIII pielikumā
paredzētā metode būtu jāaizstāj ar efektīvāku metodi.
Tāpat ir lietderīgi novērst dažas neatbilstības un neparei
zības IX pielikumā paredzētajās analīzes metodēs.

(6)

Ir vajadzīgs pārejas periods, lai dalībvalstis varētu
piemērot jaunos noteikumus, kas paredzēti šajā regulā.

(7)

Komisija ir izstrādājusi informācijas sistēmu, kas ļauj
elektroniski pārvaldīt dokumentus un procedūras gan
tās iekšējā darba procedūrā, gan attiecībās ar iestādēm,
kuras iesaistītas kopējā lauksaimniecības politikā. Tiek
uzskatīts, ka Regulā (EEK) Nr. 2568/91 paredzēto pazi
ņošanas pienākumu izpildi var nodrošināt, izmantojot
minēto sistēmu saskaņā ar Komisijas 2009. gada
31. augusta Regulu (EK) Nr. 792/2009, ar ko nosaka
kārtību, kādā dalībvalstis Komisijai paziņo informāciju
un dokumentus, kas pieprasīti, īstenojot tirgu kopīgo
organizāciju, tiešo maksājumu režīmu, lauksaimniecības
produktu veicināšanas pasākumus, kā arī režīmus, ko
piemēro attālākajiem reģioniem un Egejas jūras nelielajām
salām (3).

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EEK) Nr. 2568/91.

(9)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības
komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteik
tajā termiņā,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (“Vienotā TKO regula”) (1), un jo īpaši tās 113.
panta 1. punkta a) apakšpunktu un 121. panta pirmās daļas
a) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1991. gada 11. jūlija Regulā (EEK) Nr.
2568/91 par olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas īpašībām
un attiecīgajām analīzes metodēm (2) ir noteiktas olīveļļas
un olīvu izspaidu eļļas ķīmiskās un organoleptiskās īpašī
bas, kā arī šo īpašību novērtēšanas metodes. Šīs metodes
būtu jāatjaunina, pamatojoties uz ķīmijas ekspertu
viedokli un ievērojot Starptautiskās olīvu padomes (tur
pmāk “IOC”) paveikto.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 113. panta 3.
punktu dalībvalstīm ir jāpārbauda, vai olīveļļas un olīvu
izspaidu eļļas atbilst Regulā (EEK) Nr. 2568/91 noteikta
jiem tirdzniecības standartiem, un vajadzības gadījumā
jāpiemēro sankcijas. Regulas (EEK) Nr. 2568/91 2. un
2.a pants paredz sīkus noteikumus par šīm atbilstības
pārbaudēm. Šiem noteikumiem vajadzētu nodrošināt, ka
olīveļļa, kurai ir noteikts kvalitātes standarts, faktiski
atbilst šim standartam. Noteikumi būtu jāizstrādā sīkāk,
tostarp par riska analīzi. Šo atbilstības pārbaužu vaja
dzībām vajadzētu definēt terminu “pārdota olīveļļa”.

(3)

(4)

Pieredze liecina, ka pastāv zināmi krāpšanas riski, kas
liedz pilnībā īstenot Regulā (EEK) Nr. 2568/91 paredzēto
patērētāju aizsardzību. Tāpēc olīveļļas turētājiem būtu
jāreģistrē katras kategorijas eļļas ievešana un izvešana.
Lai neradītu pārmērīgu administratīvo slogu, nekaitējot
olīveļļas reģistra kārtošanas mērķiem, informācijas
vākšanai būtu jānotiek līdz olīveļļas pildīšanas posmam.

Lai nodrošinātu pēcpasākumus un izvērtētu Regulas (EEK)
Nr. 2568/91 pasākumus, dalībvalstīm vajadzētu Komisijai
paziņot ne tikai par valsts īstenošanas pasākumiem, bet
arī par atbilstības pārbaužu rezultātiem.

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 248, 5.9.1991., 1. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (EEK) Nr. 2568/91 groza šādi:

1) regulas 2.a pantu aizstāj ar šādu:

“2.a pants
1.
Šajā pantā jēdziens “pārdotā olīveļļa” nozīmē to attie
cīgās dalībvalsts olīveļļas un olīvu izspaidu eļļas kopējo
daudzumu, kas ir patērēts šajā dalībvalstī vai eksportēts no
šīs dalībvalsts.
(3) OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.
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2.
Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstības pārbaudes notiek
izlases veidā, pamatojoties uz riska analīzi, un pietiekami
bieži, lai nodrošinātu, ka pārdotā olīveļļa atbilst deklarētajai
kategorijai.
3.

Kritēriji riska novērtēšanai var būt šādi:

a) eļļas kategorija, ražošanas periods, eļļas cena salīdzinā
jumā ar citu augu eļļu cenu, jaukšanas un iepakošanas
operācijas, glabātavas un glabāšanas apstākļi, izcelsmes
valsts, galamērķa valsts, transporta veids vai partijas
apjoms;
b) uzņēmumu pozīcija tirgus ķēdē, uzņēmumu tirgotās
produkcijas apjoms un/vai vērtība, tirgoto eļļas kategoriju
klāsts, veiktā saimnieciskā darbība, piemēram, malšana,
glabāšana, rafinēšana, sajaukšana, iepakošana vai mazum
tirdzniecība;
c) iepriekšējo pārbaužu rezultāti, tai skaitā atklāto defektu
skaits un veids, pārdotās eļļas parastā kvalitāte, izmantotā
tehniskā aprīkojuma līmenis;
d) uzņēmumu kvalitātes nodrošinājuma sistēmu vai pašpār
baudes sistēmu uzticamība attiecībā uz atbilstību tirdznie
cības standartiem;
e) pārbaudes norises vieta, jo īpaši, ja tā ir pirmā produkcijas
ievešanas vieta Savienībā, pēdējā izvešanas vieta no Savie
nības vai vieta, kur notiek eļļu ražošana, iepakošana,
iekraušana vai pārdošana galapatērētājam;
f) visa citu informācija, kas var liecināt par neatbilstības
risku.
4.

Dalībvalstis jau iepriekš nosaka:

a) kritērijus partiju neatbilstības riska noteikšanai;
b) pamatojoties uz riska analīzi katrai riska kategorijai, mini
mālo uzņēmumu skaitu vai partiju skaitu un/vai
daudzumu, kam veiks atbilstības pārbaudi.
Gadā veic vismaz vienu atbilstības pārbaudi katrām tūkstoš
tonnām olīveļļas, ko pārdod dalībvalstī.
5.
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piemēro efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas, kas
nosakāmas atkarībā no atklātā pārkāpuma smaguma.
Ja pārbaudēs konstatē būtiskus pārkāpumus, dalībvalstis
palielina pārbaužu biežumu attiecībā uz pārdošanas posmu,
eļļas kategoriju, izcelsmi vai citiem kritērijiem.”;
3) regulā pievieno šādu 7.a pantu:
“7.a pants
Fiziskām vai juridiskām personām vai personu grupām, kas
jebkādos profesionālos vai komerciālos nolūkos glabā
olīveļļu un olīvu izspaidu eļļu ražošanas posmos no eļļas
ekstrakcijas spiestuvē līdz tās iepildīšanai pudelēs (ieskaitot),
ir jākārto ievešanas un izvešanas reģistrs par katru šādu eļļas
kategoriju.
Dalībvalsts nodrošina, ka pirmajā daļā paredzētais pienākums
tiek pienācīgi pildīts.”;
4) regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:
“8. pants
1.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par šīs regulas īstenošanas
pasākumiem. Tās informē Komisiju par visiem turpmākajiem
grozījumiem.
2.
Ne vēlāk kā katra gada 31. maijā dalībvalstis nosūta
Komisijai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu iepriekšējā
kalendāra gada laikā. Ziņojumā iekļauj vismaz olīveļļas atbil
stības pārbaužu rezultātus saskaņā ar XXI pielikumā ietverto
paraugu.
3.
Šajā Regulā minētos paziņojumus sniedz saskaņā ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 792/2009 (*).
___________
(*) OV L 228, 1.9.2009., 3. lpp.”

5) Regulas IX pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu.

Dalībvalstis atbilstību pārbauda:

a) jebkādā kārtībā veicot analīzes, kas paredzētas I pieli
kumā; vai
b) ievērojot kārtību, kas izklāstīta I.b pielikumā par lēmumu
pieņemšanas shēmu, līdz pieņem vienu no lēmumiem,
kas iekļauts lēmumu pieņemšanas shēmā.”;
2) regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

6) Regulas XVIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma
tekstu.
7) Pievieno XXI pielikumu, kura teksts ir izklāstīts šīs regulas III
pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

“3. pants
Ja konstatē, ka kāda eļļa neatbilst tās kategorijas aprakstam,
attiecīgā dalībvalsts, neskarot jebkādas citas sankcijas,

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra. Tomēr regulas 8. panta
2. punktu piemēro no 2015. gada 1. janvāra.
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Šī regula ir saistoša kopumā un tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 26. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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I PIELIKUMS
“IX PIELIKUMS
SPEKTROFOTOMETRISKĀ ANALĪZE UV SPEKTRĀ
IEVADS
Spektrofotometriskā analīze UV spektrā var dot informāciju par tauku kvalitāti, to saglabāšanas stāvokli un tehnoloģisko
procesu izraisītajām pārmaiņām tajos.
Absorbcija pie metodē noteiktajiem viļņa garumiem notiek konjugētu diēnu un triēnu sistēmu klātbūtnes dēļ. Šo absor
bciju izsaka kā īpatnējo ekstinkciju E 1 % 1 cm (1 % tauku šķīduma ekstinkcija attiecīgā šķīdinātājā pie slāņa biezuma 1 cm),
ko parasti apzīmē ar K (sauc arī par “ekstinkcijas koeficientu”).
1.

PIEMĒROŠANAS JOMA
Metode apraksta procedūru olīveļļas spektrofotometriskai analīzei (aprakstīta papildinājumā) ultravioletajā spektrā.

2.

METODES PRINCIPS
Attiecīgos taukus šķīdina vajadzīgajā šķīdinātājā un pie noteiktiem viļņa garumiem nosaka ekstinkciju šķīdumam
attiecībā pret tīru šķīdinātāju. Īpatnējās ekstinkcijas aprēķina pēc spektrofotometra nolasījumiem. Vielas koncen
trācijai 1 g uz 100 ml 10 mm kivetē aprēķina īpatnējo absorbciju pie 232 nm un 268 nm izooktānā vai 232 nm
un 270 nm cikloheksānā.

3.

IEKĀRTA

3.1.

Spektrofotometrs ekstinkcijas mērījumiem ultravioletajā spektra daļā starp 220 un 360 nm ar iespēju nolasīt
atsevišķas nanometru vienības. Pirms izmantošanas ieteicams pārbaudīt spektrometra viļņa garuma un absorbcijas
skalas.

3.1.1. Viļņa garuma skala. To var pārbaudīt, izmantojot references materiālu – optiskā stikla filtru, kas satur holmija
oksīdu, kam ir izteiktas absorbcijas joslas. References materiāls ir paredzēts, lai verificētu un kalibrētu viļņa garuma
skalas spektrofotometriem, kas darbojas redzamajā un ultravioletajā starojuma apgabalā un kā nominālais spek
trālās joslas platums ir ne vairāk par 5 nm. Holmija stikla filtru absorbcijas režīmā salīdzina ar gaisa tukšo paraugu
640–240 nm viļņa garuma diapazonā. Katram spektrālās joslas platumam ((0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,00 – 1,50 –
2,00 un 3,00) izdara bāzes līnijas korekciju ar tukšu kivešu turētāju. Spektrālās joslas platuma viļņa garumi ir
uzskaitīti ISO 3656 references materiāla sertifikātā.
3.1.2. Absorbcijas skala. To var pārbaudīt, izmantojot references materiālu: 4 kālija dihromāta šķīdumi perhlorskābē, kas
hermētiski ievietoti četrās UV paredzētās kvarca kivetēs, lai noteiktu linearitātes un fotometriskās pareizības
referenci UV. Ar kālija dihromātu piepildītās kivetes ((40 mg/ml, 60 mg/ml, 80 mg/ml un 100 mg/ml) salīdzina
ar perhloskābes tukšo paraugu. Neto absorbcijas vērtības ir uzskaitītas ISO 3656 references materiāla sertifikātā.
3.2.

Taisnstūra kvarca kivetes ar vāciņiem, optiskais ceļa garums 1 cm. Ja kivetes piepildītas ar ūdeni vai citu piemērotu
šķīdinātāju, tās savā starpā nedrīkst atšķirties par vairāk nekā 0,01 ekstinkcijas vienību.

3.3.

25 ml mērkolbas.

3.4.

Analītiskie svari ar nolasījuma precizitāti līdz 0,0001 g.

4.

REAĢENTI
Jāizmanto tikai atzītas analītiskas tīrības pakāpes reaģenti, ja vien nav norādīts citādi.
Šķīdinātājs: izooktāns (2,2,4-trimetilpentāns) mērījumiem pie 232 nm un 268 nm vai cikloheksāns mērījumiem pie
232 nm un 270 nm, ar absorbciju mazāk par 0,12 pie 232 nm un mazāk par 0,05 pie 250 nm salīdzinājumā ar
destilētu ūdeni, mērot 10 mm kivetē.

5.

PROCEDŪRA

5.1.

Attiecīgajam paraugam jābūt pilnīgi homogēnam un bez suspendētiem piemaisījumiem. Eļļas, kas istabas tempe
ratūrā ir šķidras, ir jāfiltrē caur filtrpapīru aptuveni 30 °C temperatūrā, cieti tauki ir jāhomogenizē un jāfiltrē
temperatūrā, kas nav augstāka par 10 °C virs kušanas punkta.
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5.2.

Precīzi nosver 0,25 g (ar precizitāti līdz 1 mg) tā sagatavota parauga 25 ml mērkolbā, uzpilda līdz zīmei ar
norādīto šķīdinātāju un homogenizē. Iegūtajam šķīdumam ir jābūt pilnīgi dzidram. Ja novērojama opalescence
jeb duļķainība, ātri izfiltrē caur filtrpapīru.

5.3.

Ar iegūto šķīdumu piepilda kvarca kiveti un izmēra ekstinkciju pie attiecīga viļņa garuma starp 232 un 276 nm,
šķīdinātāju izmantojot kā standartšķīdumu.
Izmērītajām ekstinkcijas vērtībām jābūt starp 0,1 un 0,8. Ja tā nav, mērījumi ir jāatkārto, lietojot pēc vajadzības
koncentrētākus vai atšķaidītākus šķīdumus.
PIEZĪME. Var nebūt vajadzības mērīt absorbciju pie visa viļņa garumu diapazona.

6.

REZULTĀTU IZTEIKŠANA

6.1.

Pieraksta pie dažādiem viļņa garumiem iegūtās īpatnējās ekstinkcijas (ekstinkcijas koeficientus), ko aprēķina šādi:
!
A
Eλ
Kλ ¼
c·s
kur:
Κλ = īpatnējā ekstinkcija pie viļņa garuma λ;
Ελ = ekstinkcija, kas izmērīta pie viļņa garuma λ;
c

= šķīduma koncentrācija g/100 ml;

s

= kvarca kivešu biezums cm.

Rezultātus izsaka ar divām zīmēm aiz komata.
6.2.

Īpatnējās ekstinkcijas variācija (ΔΚ)
Olīveļļas spektrofotometriskajā analīzē, ko veic saskaņā ar Savienības tiesību aktos paredzēto oficiālo metodi,
nosaka arī īpatnējās ekstinkcijas absolūtās vērtības variāciju (ΔΚ) pēc šādas formulas
!
A
Km – 4 þ Km þ 4
ΔK ¼ jK m –
j
2
kur Km ir īpatnējā ekstinkcija pie viļņa garuma m, maksimālās absorbcijas viļņa garums ir atkarīgs no izmantotā
šķīdinātāja – 270 ciklohekāsanam un 268 izooktānam.
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Papildinājums
OLĪVEĻĻAS ĪPAŠĪBAS

1.

2.

Neapstrādāta
augstākā
labuma olīveļļa

Neapstrādāta olīveļļa

Perok
sīda
Skābums
Vaski mg/kg
skaitlis
(%) (*)
(**)
mEq
02/kg (*)

Σ FAME + FAEE
≤75 mg/kg vai
75 mg/kg <Σ FAME +
FAEE ≤150 mg/kg un
(FAEE/FAME) ≤1,5

≤ 0,8

—

≤ 2,0

≤ 20

≤ 250

2-glicerilmonopalmitāts (%)

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs %
≤ 14 %

Starpība:
Stig
ECN42
masta(HPLC) un
diēns
ECN42 (teo
mg/kg (1)
rētiskais
aprēķins)

K232 (*)

K270 (*)
'K 270
vai K
268 (5)'

Delta-K
(*) (5)

Organolep
Organoleptiskais
tiskais
novērtējums
novērtējums
Defekta
Augļainuma
mediāna (Md)
mediāna
(*)
(Mf) (*)

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 0,10

≤ 0,2

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 0,50

≤ 0,3

—

—

—

Md > 3,5 (2)

—

—

≤ 0,3

—

≤ 1,10

≤ 0,16

—

—

—

≤ 0,3

—

≤ 0,90

≤ 0,15

—

—

≤ 1,0 ja palmitīnskābes kop. saturs %
> 14%
≤ 20

≤ 250

Spīdīgā olīveļļa

—

> 2,0

—

≤ 300 (3)

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs %
≤ 14 %
≤ 1,1 ja palmitīnskābes kop. saturs %
> 14%

4.

Rafinēta olīveļļa

—

≤ 0,3

≤ 5

≤ 350

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs %
≤ 14 %
≤ 1,1 ja palmitīnskābes kop. saturs %
> 14%

5.

Rafinētas un neapstrā
dātas olīveļļas maisījums

—

≤ 1,0

≤ 15

≤ 350

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs %
≤ 14 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

≤ 0,9 ja palmitīnskābes kop. saturs %
≤ 14%
≤ 1,0 ja palmitīnskābes kop. saturs %
> 14%

3.

LV

Kategorija

Taukskābju metilesteri
(FAME) un taukskābju
etilesteri (FAEE)

≤ 1,0 ja palmitīnskābes kop. saturs %
> 14%
6.

Neattīrīta olīvu izspaidu
eļļa

—

—

—

> 350 (4)

≤ 1,4

—

≤ 0,6

—

—

—

—

—

7.

Rafinēta olīvu izspaidu
eļļa

—

≤ 0,3

≤ 5

> 350

≤ 1,4

—

≤ 0,5

—

≤ 2,00

≤ 0,20

—

—

8.

Olīvu izspaidu eļļa

≤ 1,0

≤ 15

> 350

≤ 1,2

—

≤ 0,5

—

≤ 1,70

≤ 0,18

—

—

Kapilārajā kolonnā atdalāmo (vai neatdalāmo) izomēru summa
Vai ja defektu mediāna ir mazāka par vai vienāda ar 3,5 un augļainuma mediāna ir vienāda ar 0.
Eļļas ar vaska saturu no 300mg/kg līdz 350 mg/kg uzskata par spīdīgo olīveļļu, ja kopējais alifātisko spirtu saturs ir mazāks par vai vienāds ar 350 mg/kg vai ja eritrodiola un uvaola saturs ir mazāks par vai vienāds ar 3,5%.
Eļļas ar vaska saturu no 300mg/kg līdz 350 mg/kg uzskata par neapstrādātu olīvu izspaidu eļļu, ja kopējais alifātisko spirtu saturs ir lielāks par 350 mg/kg un ja eritrodiola un uvaola saturs ir lielāks par 3,5%.
K 270 ja šķīdinātājs ir cikloheksāns, K 268 ja šķīdinātājs ir izooktāns.”
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II PIELIKUMS
“XVIII PIELIKUMS
FAKTISKĀ UN TEORĒTISKĀ TRIGLICERĪDU AR ECN 42 SATURA STARPĪBAS NOTEIKŠANA
1.

PIEMĒROŠANAS JOMA
Absolūtās starpības noteikšana starp triacilglicerīdu (TAG) ar ekvivalento oglekļa atomu skaitu 42 eksperimen
tālajām vērtībām (ECN42HPLC), kas iegūtas, nosakot tos eļļā ar augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfiju
(HPLC), un TAG ar ekvivalento oglekļa atomu skaitu 42 teorētisko vērtību (ECN 42theoretical), kas aprēķināta
no taukskābju sastāva.

2.

PIEMĒROŠANAS JOMA
Standarts attiecas uz olīveļļām. Metodi izmanto augu sēklu eļļu (ar augstu linolskābes saturu) piejaukumu nelielu
daudzumu noteikšanai visu veidu olīveļļās.

3.

PRINCIPS
Triacilglicerīdu ar ECN42 saturs, ko nosaka ar HPLC analīzi, un triacilglicerīdu ar ECN42 teorētiskais saturs (ko
aprēķina pēc taukskābju sastāva noteikšanas rezultātiem ar gāzu šķidruma hromatogrāfiju (GLC)), noteiktās
robežās atbilst tīrām olīveļļām. Starpība, kas ir lielāka par katram eļļas veidam pieņemto vērtību, liecina, ka
eļļai ir sēklu eļļu piemaisījumi.

4.

METODE
Metode, lai aprēķinātu triacilglicerīdu ar ECN 42 teorētisko saturu un tā starpību ar HPCL datiem, būtībā ir ar
citām metodēm iegūtu analītisko datu koordinēšana. Tai var izdalīt trīs posmus: taukskābju satura noteikšana ar
kapilārās kolonnas gāzes hromatogrāfiju, triacilglicerīdu ar ECN42 teorētiskā sastāva aprēķināšana, ECN42 triacil
glicerīdu noteikšana ar HPLC.

4.1.

Iekārtas

4.1.1.

250 un 500 ml tilpuma apaļkolbas.

4.1.2.

Vārglāzes, 100 ml.

4.1.3.

Hromatogrāfijas kolonna no stikla ar 21 mm iekšējo diametru, 450 mm gara, ar krānu un normalizētu konusu
(iekšējo) augšā.

4.1.4.

Šķirpiltuves, tilpums 250 ml, ar konusu (ārējo) apakšā, kas piemērots pievienošanai kolonas augšā.

4.1.5.

Stikla nūjiņa, garums 600 mm.

4.1.6.

Stikla piltuve, diametrs 80 mm.

4.1.7.

Mērkolbas, tilpums 50 ml.

4.1.8.

Mērkolbas, tilpums 20 ml.

4.1.9.

Rotācijas ietvaicētājs.

4.1.10. Augstas efektivitātes šķidrumu hromatogrāfs ar kolonnas temperatūras regulēšanu.
4.1.11. Inžektori 10 μl ievadīšanai.
4.1.12. Detektors: diferenciālrefraktometriskais. Pilnas skalas jutībai jābūt vismaz 10–4 vienībām no laušanas koeficienta
vērtības.
4.1.13. Kolonna: 250 mm gara nerūsējošā tērauda caurulīte ar iekšējo diametru 4,5 mm, 5 μm diametra silīcija dioksīda
daļiņu pildījums ar 22 līdz 23 % oglekļa oktadecilsilāna veidā.
4.1.14. Datu apstrādes programmatūra.
4.1.15. Ampulas, aptuveni 2 ml tilpuma, ar blīvēm un skrūvējamiem vāciņiem ar teflona pārklājumu.
4.2.

Reaģenti
Reaktīviem jābūt analītiskas tīrības pakāpes. Eluēšanai izmantojamajiem šķīdinātājiem jābūt attīrītiem no gāzēm,
un tos var vairākkārt reģenerēt, nepasliktinot atdalīšanas spēju.
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4.2.1.

Hromatogrāfijai paredzēts petrolejas ēteris ar viršanas temperatūru 40 līdz 60 °C vai heksāns.

4.2.2.

Etilēteris, peroksīdus nesaturošs, svaigi destilēts.

4.2.3.

Eluēšanas šķīdinātājs eļļas attīrīšanai kolonnas hromatogrāfijā: petrolejas ētera/etilētera maisījums 87/13 (v/v).

4.2.4.

Silikagels, 70-230 mesh, tips Merck 7734, ar ūdens saturu, kas standartizēts pie 5 % (masas).

4.2.5.

Stikla vate.

4.2.6.

Acetons HPLC vajadzībām.

4.2.7.

Acetonitrils vai propionitrils HPLC vajadzībām.

4.2.8.

HPLC eluēšanas šķīdinātājs: acetonitrils + acetons (attiecība ir jākoriģē atkarībā no vēlamās sadalīšanas; sākt ar
50:50 maisījumu) vai propionitrils.

4.2.9.

Solubilizācijas šķīdinātājs: acetons.

4.2.10. Standarttriglicerīdi: var izmantot pārdošanā esošos triglicerīdus (tripalmitīnu, trioleīnu u. c.) un diagrammās atlikt
to aizturlaikus saskaņā ar ekvivalento oglekļa atomu skaitu, vai arī standarthromatogrammu iegūt no sojas eļļas
maisījuma ar tīru olīveļļu attiecībā 30:70 (sk. 1. un 2. piezīmi un 1.–4. attēlu).
4.2.11. Cietās fāzes ekstrakcijas kolonna ar silīcija fāzi 1 g, 6 ml.
4.3.

Paraugu sagatavošana
Tā kā vairāku traucējošu vielu klātbūtnē var iegūt kļūdaini pozitīvus rezultātus, paraugs noteikti jāattīra saskaņā
ar IUPAC metodi 2.507, ko izmanto polāro savienojumu noteikšanai cepšanas taukos.

4.3.1.

Hromatogrāfijas kolonnas sagatavošana
Kolonnā (4.1.3.) iepilda apm. 30 ml eluēšanas šķīdinātāja (4.2.3.), tad kolonā ievieto nedaudz stikla vates (4.2.5.),
kuru ar stikla nūjiņu (4.1.5.) aizbīda līdz kolonnas apakšai.
100 ml tilpuma vārglāzē suspendē 25 g silikagela (4.2.4.) 80 ml eluēšanas maisījuma (4.2.3.), to pārnes kolonnā,
izmantojot stikla piltuvi (4.1.6.).
Lai kolonā pārnestu visu silikagelu, vārglāzi skalo ar eluēšanas maisījumu un kolonnā pārnes arī skalojumu
porcijas.
Atver krānu un eluē šķīdinātāju no kolonnas, līdz tā līmenis ir apmēram 1 cm virs silikagela.

4.3.2.

Kolonnas hromatogrāfija
Ar precizitāti 0,001 g ņem, ja vajadzīgs, iepriekš filtrētas, homogenizētas un atūdeņotas eļļas 2,5 ± 0,1 g iesvaru
50 ml tilpuma mērkolbā (4.1.7.).
Izšķīdina to aptuveni 20 ml eluēšanas šķīduma (4.2.3.). Vajadzības gadījumā to nedaudz uzsilda, lai atvieglotu
izšķīšanu. Atdzesē istabas temperatūrā un ar eluēšanas šķīdinātāju uzpilda līdz vajadzīgajam tilpumam.
Kolonnā, kas sagatavota saskaņā ar 4.3.1., ar mērpipeti pārnes 20 ml šķīduma, atver krānu un eluē šķīdinātāju
līdz silikagela slāņa līmenim.
Tad eluē ar 150 ml eluēšanas šķīdinātāja (4.2.3.) ar ātrumu apmēram 2 ml/min (150 ml caur kolonnu iziet
apmēram 60 līdz 70 min).
Eluātu savāc 250 ml tilpuma apaļkolbā (4.1.1.), kas ir tarēta krāsnī un precīzi nosvērta. Pie pazemināta spiediena
rotācijas ietvaicētājā (4.1.9.) ietvaicē šķīdinātāju un nosver atlikumu, ko izmantos HPLC analīzei lietojamā
šķīduma pagatavošanai un metilestera iegūšanai.
Parauga atgūstamībai no kolonnas jābūt vismaz 90 % neapstrādātai augstākā labuma olīveļļai, neapstrādātai
olīveļļai, parastajai olīveļļai un rafinētai olīveļļai, un vismaz 80 % spīdīgajai olīveļļai un olīvu izspaidu eļļai.
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Attīrīšana cietās fāzes ekstrakcijai
Silīcija SPE kolonnu aktivē, tai laižot cauri 6 ml heksāna (4.2.3.) vakuumā, nepieļaujot izžūšanu.
Ar precizitāti līdz 0,001 g 2 ml ampulā (4.1.15.) iesver 0,12 g un izšķīdina ar 0,5 ml heksāna (4.2.3.).
SPE kolonnā iepilda šķīdumu un pēc tam eluē ar 10 ml heksāna/dietilētera (87:13, v/v) (4.2.3.) maisījumu
vakuumā.
Savākto daļu rotora ietvaicētājā (4.1.9.) istabas temperatūrā pie pazemināta spiediena ietvaicē sausu. Atlikumu
izšķīdina 2 ml acetona (4.2.6.) triacilglicerīdu (TAG) analīzei.

4.4.

HPLC analīze

4.4.1.

Parauga sagatavošana hromatogrāfiskai analīzei
Analizējamā parauga 5 % šķīduma pagatavošanai ņem 0,5 ± 0,001 g parauga iesvara 10 ml mērkolbā un uzpilda
līdz 10 ml ar solubilizācijas šķīdinātāju (4.2.9.).

4.4.2.

Procedūra
Sagatavo darbam hromatogrāfijas sistēmu. Lai iztīrītu visu sistēmu, sūknē eluēšanas šķīdinātāju (4.2.8.) ar ātrumu
1,5 ml/min. Pagaida, līdz iegūst stabilu bāzes līniju.
Ievada 10 μl parauga, kas sagatavots, kā noteikts 4.3. punktā.

4.4.3.

Rezultātu aprēķināšana un izteikšana
Izmanto laukumu normalizācijas metodi, t. i., pieņem, ka dažādiem TAG ar ECN no 42 līdz 52 atbilstošo smaiļu
laukumu summa ir vienāda ar 100 %.
Katra triglicerīda relatīvos procentus aprēķina, izmantojot formulu:
% triglicerīda = smailes laukums × 100/smaiļu laukumu summa.
Rezultātus norāda ar vismaz divām zīmēm aiz komata.
Sk. 1.–4. piezīmi.

4.5.

Triacilglicerīdu sastāva (mol %) aprēķināšana no taukskābju sastāva datiem (lauk. %)

4.5.1.

Taukskābju sastāva noteikšana
Taukskābju sastāvu nosaka ar kapilāro kolonnu saskaņā ar ISO 5508. Metilesterus sagatavo saskaņā ar COI/
T.20/Doc. No 24.

4.5.2.

Taukskābes aprēķiniem
Glicerīdus grupē pēc to ekvivalentā oglekļa atomu skaita (ECN), ņemot vērā turpmāk norādīto ECN un tauk
skābju ekvivalenci. Ņem vērā tikai taukskābes ar 16 un 18 oglekļa atomiem molekulā, jo attiecībā uz olīveļļu tikai
tās ir svarīgas. Taukskābes normalizē līdz 100 %.
Saīsinājums

Molekulmasa
(MW)

ECN

Palmitīnskābe

P

256,4

16

Palmitoleīnskābe

Po

254,4

14

Stearīnskābe

S

284,5

18

Oleīnskābe

O

282,5

16

Linolskābe

L

280,4

14

Linolēnskābe

Ln

278,4

12

Taukskābe (FA)

4.5.3.

Lauk. % pārvēršana molos visām taukskābēm (1)
mol P ¼

lauk: % P
MW P

mol S ¼

lauk: % S
MW S

mol Po ¼

lauk: % Po
MW Po

mol O ¼

lauk: % O
MW O

mol L ¼

lauk: % L
MW L

mol Ln ¼

lauk: % Ln
MW Ln
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Taukskābju molu normalizācija pie 100 % (2)
mol % P ð1,2,3Þ ¼

mol P ä 100
mol ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

mol % S ð1,2,3Þ ¼

mol S ä 100
mol ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

mol % Po ð1,2,3Þ ¼

mol Po ä 100
mol ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

mol % O ð1,2,3Þ ¼

mol O ä 100
mol ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

mol % L ð1,2,3Þ ¼

mol L ä 100
mol ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

mol % Ln ð1,2,3Þ ¼

mol Ln ä 100
mol ðP þ S þ Po þ O þ L þ LnÞ

Rezultāts ir katras taukskābes daļa mol % visās (1, 2, 3–) TAG pozīcijās.
Pēc tam aprēķina piesātināto taukskābju P un S (SFA) summu un nepiesātinātās taukskābes Po, O, L un Ln
(UFA) (3):
mol % SFA = mol % P + mol % S
mol % UFA = 100 – mol % SFA
4.5.5.

Taukskābju sastāva aprēķināšana TAG 2- un 1, 3 - pozīcijā
Taukskābes iedalāmas trijos šādos veidos: vienā 2- pozīcijā un divās identiskās 1- un 3- pozīcijās, ar atšķirīgiem
koeficientiem piesātinātajām (P un S) un nepiesātinātajām skābēm (Po, O, L un Ln).

4.5.5.1. Piesātinātās taukskābes 2- pozīcijā [P(2) un S(2)] (4):
mol % P(2) = mol % P (1,2,3) * 0,06
mol % S(2) = mol % S (1,2,3) * 0,06
4.5.5.2. Nepiesātinātās taukskābes 2- pozīcijā [Po(2), O(2), L(2) un Ln(2)] (5):
mol % Poð2Þ ¼

mol % Poð1,2,3Þ
ä ð100 – mol % Pð2Þ – mol % Sð2ÞÞ
mol % UFA

mol % Oð2Þ ¼

mol % Oð1,2,3Þ
ä ð100 – mol % Pð2Þ – mol % Sð2ÞÞ
mol % UFA

mol % Lð2Þ ¼

mol % Lð1,2,3Þ
ä ð100 – mol % Pð2Þ – mol % Sð2ÞÞ
mol % UFA

mol % Lnð2Þ ¼

mol % Lnð1,2,3Þ
ä ð100 – mol % Pð2Þ – mol % Sð2ÞÞ
mol % UFA

4.5.5.3. Taukskābes 1,3- pozīcijā [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) un Ln(1,3)] (6):
mol % Pð1,3Þ ¼

mol % Pð1,2,3Þ – mol % Pð2Þ
þ mol % Pð1,2,3Þ
2

mol % Sð1,3Þ ¼

mol % Sð1,2,3Þ – mol % Sð2Þ
þ mol % Sð1,2,3Þ
2

mol % Poð1,3Þ ¼

mol % Poð1,2,3Þ – mol % Poð2Þ
þ mol % Poð1,2,3Þ
2
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mol % Oð1,3Þ ¼

mol % Oð1,2,3Þ – mol % Oð2Þ
þ mol % Oð1,2,3Þ
2

mol % Lð1,3Þ ¼

mol % Lð1,2,3Þ – mol % Lð2Þ
þ mol % Lð1,2,3Þ
2

mol % Lnð1,3Þ ¼
4.5.6.

mol % Lnð1,2,3Þ – mol % Lnð2Þ
þ mol % Lnð1,2,3Þ
2

Triacilglicerīdu aprēķināšana

4.5.6.1. TAG ar vienu taukskābi (AAA, šeit LLL, PoPoPo) (7)
mol % AAA ¼

mol % Að1,3Þ ä mol % Að2Þ ä mol % Að1,3Þ
10 000

4.5.6.2. TAG ar divām taukskābēm (AAB, šeit PoPoL, PoLL) (8)
mol % AAB ¼

mol % Að1,3Þ ä mol % Að2Þ ä mol % Bð1,3Þ ä 2
10 000

mol % ABA ¼

mol % Að1,3Þ ä mol % Bð2Þ ä mol % Að1,3Þ
10 000

4.5.6.3. TAG ar trijām dažādām taukskābēm (ABC, šeit OLLn, PLLn, PoOLn, PPoLn) (9)
mol % ABC ¼

mol % Að1,3Þ ä mol % Bð2Þ ä mol % Cð1,3Þ ä 2
10 000

mol % BCA ¼

mol % Bð1,3Þ ä mol % Cð2Þ ä mol % Að1,3Þ ä 2
10 000

mol % CAB ¼

mol % Cð1,3Þ ä mol % Að2Þ ä mol % Bð1,3Þ ä 2
10 000

4.5.6.4. Triacilglicerīdi ar ECN42
Aprēķina triacilglicerīdus ar ECN42 pēc vienādojumiem 7, 8 un 9 un norāda sagaidāmās HPLC eluēšanās secībā
(parasti tikai trīs smailes).
LLL
PoLL un LPoL vietas izomērs
OLLn un OLnL un LnOL vietas izomēri
PoPoL un PoLPo vietas izomērs
PoOLn un OPoLn un OLnPo vietas izomēri
PLLn un LLnP un LnPL vietas izomēri
PoPoPo
SLnLn un LnSLn vietas izomērs
PPoLn un PLnPo un PoPLn vietas izomēri
Triacilglicerīdi ar ECN42 ir deviņu triacilglicerīdu, ieskaitot to vietas izomērus, summa. Rezultātus norāda ar
vismaz divām zīmēm aiz komata.
5.

REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
Salīdzina aprēķināto teorētisko saturu ar HPLC analīzē noteikto saturu. Ja ar HPLC noteikto un teorētiski
aprēķināto rezultātu absolūtā starpība ir lielāka par attiecīgajai eļļas kategorijai standartā norādīto vērtību, paraugs
satur sēklu eļļu.
Rezultātu norāda ar divām zīmēm aiz komata.
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PIEMĒRS (SKAITĻI NORĀDA ATTIECĪGĀS IEDAĻAS METODES APRAKSTĀ)
— 4.5.1.

Taukskābju mol % aprēķināšana no GLC datiem (normalizētais lauk. %)
Ar GLC iegūti šādi dati par taukskābju sastāvu:

FA

MW

P

S

Po

O

L

Ln

256,4

284,5

254,4

282,5

280,4

278,4

10,0

3,0

1,0

75,0

10,0

1,0

Lauk. %

— 4.5.3

Lauk. % pārvēršana molos visām taukskābēm (sk. 1. formulu)
mol P =

10
¼ 0,03900 mol P
256,4

mol S =

3
¼ 0,01054 mol S
284,5

mol Po =

1
¼ 0,00393 mol Po
254,4

mol O =

75
¼ 0,26549 mol O
282,5

mol L =

10
¼ 0,03566 mol L
280,4

mol Ln =

1
¼ 0,00359 mol Ln
278,4

Kopā

— 4.5.4

= 0,35821 mol TAGs

Taukskābju molu normalizācija pie 100 % (sk. 2. formulu)
mol % P(1,2,3)

=

0,03900 mol P ä 100
¼ 10,887 %
0,35821 mol

mol % S(1,2,3)

=

0,01054 mol S ä 100
¼ 2,942 %
0,35821 mol

mol % Po(1,2,3) =

0,00393 mol Po ä 100
¼ 1,097 %
0,35821 mol

mol % O(1,2,3) =

0,26549 mol O ä 100
¼ 74,116 %
0,35821 mol

mol % L(1,2,3)

0,03566 mol L ä 100
¼ 9,955 %
0,35821 mol

=

mol % Ln(1,2,3) =

Kopā mol %

0,00359 mol Ln ä 100
¼ 1,002 %
0,35821 mol

= 100 %

Piesātināto un nepiesātināto taukskābju summa TAG 1, 2, 3- pozīcijā (sk. 3. formulu)

mol % SFA = 10,887 % + 2,942 % = 13,829 %

mol % UFA = 100,000 % – 13,829 % = 86,171 %
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Taukskābju sastāva aprēķināšana TAG 2- un 1,3- stāvoklī

— 4.5.5.1 Piesātinātās taukskābes 2- pozīcijā [P(2) un S(2)] (sk. 4. formulu)
mol % P(2) = 10,887 % * 0,06 = 0,653 mol %
mol % S(2) = 2,942 % * 0,06 = 0,177 mol %
— 4.5.5.2 Nepiesātinātās taukskābes 2- pozīcijā [Po(1,3), O(1,3), L(1,3) un Ln(1,3)] (sk. 5. formulu)
mol % Poð2Þ ¼

1,097 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 1,262 mol %
86,171 %

mol % Oð2Þ ¼

74,116 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 85,296 mol %
86,171 %

mol % Lð2Þ ¼

9,955 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 11,457 mol %
86,171 %

mol % Lnð2Þ ¼

1,002 %
ä ð100 – 0,653 – 0,177Þ ¼ 1,153 mol %
86,171 %

— 4.5.5.3 Taukskābes 1,3- pozīcijā [P(1,3), S(1,3), Po(1,3), O(1,3), L(1,3) un Ln(1,3)] (sk. 6. formulu)
mol % Pð1,3Þ ¼

10,887 – 0,653
þ 10,887 ¼ 16,004 mol %
2

mol % Sð1,3Þ ¼

2,942 – 0,177
þ 2,942 ¼ 4,325 mol %
2

mol % Poð1,3Þ ¼

1,097 – 1,262
þ 1,097 ¼ 1,015 mol %
2

mol % Oð1,3Þ ¼

74,116 – 85,296
þ 74,116 ¼ 68,526 mol %
2

mol % Lð1,3Þ ¼

9,955 – 11,457
þ 9,955 ¼ 9,204 mol %
2

mol % Lnð1,3Þ ¼
— 4.5.6.

1,002 – 1,153
þ 1,002 ¼ 0,927 mol %
2

Triacilglicerīdu aprēķināšana
No aprēķinātā taukskābju sastāva -2- un -1,3- pozīcijā:
Tauksk.

1,3-poz.

2-poz.

P

16,004 %

0,653 %

S

4,325 %

0,177 %

Po

1,015 %

1,262 %

O

68,526 %

85,296 %

L

9,204 %

11,457 %

Ln

0,927 %

1,153 %

Summa
aprēķina šādus triacilglicerīdus:
LLL
PoPoPo
PoLL ar 1 vietas izomēru
SLnLn ar 1 vietas izomēru

100,0 %

100,0 %

28.3.2013.
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PoPoL ar 1 vietas izomēru
PPoLn ar 2 vietas izomēriem
OLLn ar 2 vietas izomēriem
PLLn ar 2 vietas izomēriem
PoOLn ar 2 vietas izomēriem
— 4.5.6.1. TAG ar vienu taukskābi (LLL, PoPoPo), (sk. 7. formulu)
mol % LLL ¼

9,204 % ä 11,457 % ä 9,204 %
= 0,09706 mol LLL
10 000

mol % PoPoPo ¼

1,015 % ä 1,262 % ä 1,015 %
¼ 0,00013 mol PoPoPo
10 000

— 4.5.6.2 TAG ar divām taukskābēm (PoLL, SLnLn, PoPoL) (sk. 8. formulu)
mol % PoLL þ LLPo ¼
mol % LPoL ¼

1,015 % ä 11,457 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,02141
10 000

9,204 % ä 1,262 % ä 9,204 %
¼ 0,01069
10 000
0,03210 mol PoLL

4,325 % ä 1,153 % ä 0,927 % ä 2
mol % SLnLn þ LnLnS ¼
¼ 0,00092
10 000
mol % LnSLn ¼

0,927 % ä 0,177 % ä 0,927 %
¼ 0,00002
10 000
0,00094 mol SLnLn

1,015 % ä 1,262 % ä 9,204 % ä 2
mol % PoPoL þ LPoPo ¼
¼ 0,00236
10 000
mol % PoLPo ¼

1,015 % ä 11,457 % ä 1,015 %
¼ 0,00118
10 000
0,00354 mol PoPoL

— 4.5.6.3 TAG ar trijām dažādām taukskābēm (PoPLn, OLLn, PLLn, PoOLn), (sk. 9. formulu)
mol % PPoLn ¼

16,004 % ä 1,262 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,00374
10 000

mol % LnPPo ¼

0,927 % ä 0,653 % ä 1,015 % ä 2
¼ 0,00012
10 000

mol % PoLnP ¼

1,015 % ä 1,153 % ä 16,004 % ä 2
¼ 0,00375
10 000
0,00761 mol PPoLn

mol % OLLn ¼

68,526 % ä 11,457 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,14556
10 000

mol % LnOL ¼

0,927 % ä 85,296 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,14555
10 000

mol % LLnO ¼

9,204 % ä 1,153 % ä 68,526 % ä 2
¼ 0,14544
10 000
0,43655 mol OLLn
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mol % PLLn ¼

16,004 % ä 11,457 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,03399
10 000

mol % LnPL ¼

0,927 % ä 0,653 % ä 9,204 % ä 2
¼ 0,00111
10 000

mol % LLnP ¼

9,204 % ä 1,153 % ä 16,004 % ä 2
¼ 0,03397
10 000
0,06907 mol PLLn

1,015 % ä 85,296 % ä 0,927 % ä 2
¼ 0,01605
mol % PoOLn ¼
10 000
mol % LnPoO ¼

0,927 % ä 1,262 % ä 68,526 % ä 2
¼ 0,01603
10 000

mol % OLnPo ¼

68,526 % ä 1,153 % ä 1,015 % ä 2
¼ 0,01604
10 000
0,04812 mol PoOLn
ECN42 = 0,69512 mol TAGs

1. piezīme. Eluēšanas secību var noteikt, aprēķinot ekvivalentos oglekļa atomu skaitus, ko bieži apraksta sakarība
ECN = CN – 2n, kur CN ir oglekļa atomu skaits un n ir divkāršo saišu skaits; to var aprēķināt daudz precīzāk, ja
ņem vērā divkāršās saites izcelsmi. Ja no, nl un nln ir divkāršo saišu skaits, kas attiecīgi attiecināms uz oleīnskābi,
linolskābi un linolēnskābi, ekvivalento oglekļa atomu skaitu var aprēķināt, izmantojot formulu:
EN = CN – dono – dlnl – dlnnln
kur koeficientus do, dl un dln var aprēķināt, izmantojot standarttriglicerīdus. Šai metodei noteiktajos apstākļos
iegūtā sakarība būs ļoti tuva šādai:
ECN = CN – (2,60 no) – (2,35 nl) – (2,17 nln)
2. piezīme. Ar vairākiem standarttriglicerīdiem ir iespējams arī aprēķināt izšķirtspēju attiecībā uz trioleīnu:
α = RT1/RT trioleīnam
izmantojot samazināto aizturlaiku RT1 = RT – RT šķīd.
Izmantojot log α diagrammu attiecībā pret f (divkāršo saišu skaitu), var noteikt aizturlaikus visiem to taukskābju
triglicerīdiem, kuras satur standarttriglicerīdus – sk. 1. zīmējumu.
3. piezīme. Kolonnas efektivitātei jābūt tādai, lai varētu skaidri nošķirt trilinoleīna smaili no to triglicerīdu
smailēm, kuriem ir tuvi aizturlaiki. Eluēšanu izdara līdz ECN52 smailei.
4. piezīme. Visu vajadzīgo smaiļu laukumu noteikšanas pareizība ir nodrošināta, ja otrā smaile, kas atbilst ECN50,
ir 50 % no reģistrācijas iekārtas pilnas skalas.

28.3.2013.

28.3.2013.
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1. attēls
Diagramma log α pret f (divkāršo saišu skaits)

Divkāršo saišu skaits
La: laurīnskābe; My: miristīnskābe; P: palmitīnskābe; S: stearīnskābe; O: oleīnskābe; L: linolskābe; Ln: linolēnskābe.
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2. attēls
Olīveļļa ar zemu linolskābes saturu
a)

Šķīdinātājs: acetons/acetonnitrils.
PROFILS a: Hromatogrāfisko smaiļu galvenie komponenti: ECN42: (1) LLL + PoLL; (2) OLLn + PoOLn; (3) PLLn; ECN44:
(4) OLL + PoOL; (5) OOLn + PLL; (6) POLn + PPoPo; (7) OOL + PoOO; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL +
PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO + PoPP; (14 + 15) SOL + POO; (16) POP; ECN50:
(17) SOO; (18) POS + SLS.
b)

Šķīdinātājs: propionitrils.
PROFILS b: Hromatogrāfisko smaiļu galvenie komponenti: ECN42: (1) LLL; (2) OLLn + PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4) OLL;
(5) OOLn + PoOL; (6) PLL + PoPoO; (7) POLn + PPoPo + PPoL; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL + PLO; (11)
PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; (12) PLP; ECN48: (13) OOO + PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50: (17) SOO;
(18) POS + SLS

28.3.2013.
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3. attēls
Olīveļļa ar augstu linolskābes saturu
a)

Šķīdinātājs: acetons/acetonnitrils (50:50).
Profils a: Hromatogrāfisko smaiļu galvenie komponenti: ECN42: (1’) LLL + PoLL; (2’) OLLn + PoOLn; (3’) PLLn;
ECN44: (4’) OLL + PoOL; (5’) OOLn + PLL; (6’) POLn + PPoPo; ECN46: (7’) OOL + PoOO; (8’) PLO + SLL +
PoOP; (9’) PLP + PoPP; ECN48: (10’) OOO; (11’) POO + SLL + PPoO; (12’) POP + PLS; ECN50: (13’) SOO; (14’)
POS + SLS

b)

Šķīdinātājs: propionitrils.
Profils b: Hromatogrāfisko smaiļu galvenie komponenti: ECN42: (1) LLL; (2 + 2’) OLLn + PoLL; (3) PLLn; ECN44: (4)
OLL; (5) OOLn + PoOL; (6) PLL + PoPoO; (7) POLn + PPoPo + PPoL; ECN46: (8) OOL + LnPP; (9) PoOO; (10) SLL +
PLO; (11) PoOP + SPoL + SOLn + SPoPo; ECN48: (12) PLP; (13) OOO + PoPP; (14) SOL; (15) POO; (16) POP; ECN50:
(17) SOO; (18) POS + SLS; ECN52: (19) AOO.”
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III PIELIKUMS
“XXI PIELIKUMS
Saskaņā ar 8. panta 2. punktu veikto olīveļļas atbilstības pārbaužu rezultāti

Paraugs

Izcelsmes
valsts

Pārbaudes
vieta (1)

Juridis
kais
nosau
kums

Izcelsmes
vietas apzīmē
jums

Iekšējais tirgus (spiestuve, iepildīšana, mazumtirdzniecība), eksports, imports.
Katru I pielikumā norādīto olīveļļas īpašību apzīmē ar kodu.
Atbilst/neatbilst.
Nav jānorāda olīveļļai un olīvu izspaidu eļļai.”

Glabāšanas
apstākļi

Kļūdaina
informācija

Salasāmība

Atb./Ne
atb. (3)

Parametri
ārpus
robežām
J/N

Ja jā, norāda,
kāds(-i) (2)

Organoleptiskās īpašības (4)
Atb./Ne Defektu
atb. (3) mediāna

Augļai
numa
mediāna

Atb./Ne
atb. (3)

Galīgais secinājums
Vajadzīgā
rīcība

Sankcija

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

(1)
(2)
(3)
(4)

Kategorija

Ķīmiskie parametri

LV

Marķējums
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 300/2013
(2013. gada 27. marts),
ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 605/2010, ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un
veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena un piena produktu
ievešanai Eiropas Savienībā
(Dokuments attiecas uz EEZ)

valstīm vai to daļām, kurās ir mutes un nagu sērgas risks,
nav lielāks kā risks, kas rodas, importējot piena produk
tus, kuri iegūti no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaigpiena,
ar nosacījumu, ka tādiem piena produktiem ir veikta vai
tie ir ražoti no svaigpiena, kam veikta minētās regulas 4.
pantā norādītā termiskā apstrāde. Tādēļ minētais pants ir
jāgroza, lai aptvertu piena produktus, kas iegūti no
minētās sugas mājlopu svaigpiena.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu
2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus,
kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu,
pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai
pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta
pirmo daļu un 4. punktu un 9. panta 4. punktu,

(4)

Turklāt Dubaijas emirāts Apvienotajos Arābu Emirātos,
kas ir trešā valsts, kura nav uzskaitīta Pasaules Dzīvnieku
veselības organizācijas sarakstos kā brīva no mutes un
nagu sērgas, ir izteicis interesi piena produktus, kuri
ražoti no svaigpiena, kas iegūts no vienkupra kamieļiem,
eksportēt uz Savienību pēc fizikālas vai ķīmiskas
apstrādes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 605/2010 4.
pantu un ir iesniedzis informāciju saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu
(EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai
nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku
barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku
veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (4).

(5)

Komisijas inspekcijas dienests ar apmierinošiem rezultā
tiem pārbaudīja dzīvnieku un sabiedrības veselības
kontroli, kas attiecas uz vienkupra kamieļu piena ražo
šanu Dubaijas emirātā. Turklāt Dubaijas emirātā tika
pienācīgi ievēroti Komisijas inspekcijas dienesta ieteikumi.

(6)

Pamatojoties uz minēto informāciju, var secināt, ka
Dubaijas emirāts spēj sniegt vajadzīgās garantijas, lai
nodrošinātu, ka piena produkti, kas Dubaijas emirātā
ražoti no vienkupra kamieļu svaigpiena, atbilst piemēro
jamajām dzīvnieku un sabiedrības veselības aizsardzības
prasībām, lai Savienībā varētu importēt piena produktus
no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā uzskai
tītajām trešām valstīm vai to daļām, kurās ir mutes un
nagu sērgas risks.

(7)

Lai atļautu Savienībā importēt piena produktus, kuri
ražoti no vienkupra kamieļu piena, kas nāk no noteiktām
Apvienoto Arābu Emirātu teritorijas daļām, Dubaijas
emirāts ir jāiekļauj trešo valstu vai to daļu sarakstā, kas
minēts Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumā, ar norādi,
ka minētā saraksta C slejā paredzētā atļauja attiecas tikai
uz piena produktiem, kas ražoti no minētās sugas
mājlopu piena.

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada
29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus notei
kumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes
produktu oficiālās kontroles organizēšanu (2), un jo īpaši tās
11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 605/2010 (3) ir noteikti sabied
rības un dzīvnieku veselības nosacījumi un sertifikācijas
prasības svaigpiena un piena produktu sūtījumu ievešanai
Savienībā, un to trešo valstu saraksts, no kurām tādu
sūtījumu ievešana Savienībā ir atļauta.

(2)

Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikumā ir uzskaitītas
trešās valstis vai to daļas, no kurām ir atļauts svaigpiena
un piena produktu sūtījumus ievest Savienībā, un norā
dīts, kāda veida termiskā apstrāde tādām precēm vaja
dzīga. Regulas (ES) Nr. 605/2010 4. pantā ir noteikts,
ka dalībvalstis atļauj no govs, aitas, kazas vai bifeļa svaig
piena iegūtu piena produktu sūtījumu importu no
minētās regulas I pielikuma C slejā norādītajām trešām
valstīm vai šo valstu daļām, kurās pastāv mutes un nagu
sērgas risks, ja šiem piena produktiem vai svaigpienam,
no kā tie ir izgatavoti, ir veikta minētajā pantā norādītā
termiskā apstrāde.

(3)

Risks, kas rodas, Savienībā importējot piena produktus,
kuri ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu (vien
kupra kamieļu) svaigpiena, kas nāk no Regulas (ES) Nr.
605/2010 I pielikuma C slejā uzskaitītajām trešām

(1) OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.
(2) OV L 139, 30.4.2004., 206. lpp.
(3) OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.

(4) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.
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(8)

Veselības sertifikāta Milk-HTC paraugs Regulas (ES) Nr.
605/2010 II pielikuma 2. daļā ir jāgroza, iekļaujot atsauci
uz piena produktiem, kas ražoti no vienkupra kamieļu
piena.

(9)

Dažiem piena produktiem, uz kuriem attiecas Regula (ES)
Nr. 605/2010, neatbilst veselības sertifikātu paraugos
iekļautie piena produktu preču kodi (HS kodi). Lai vese
lības sertifikātu paraugos šīs preces varētu precīzāk iden
tificēt, ir jāiekļauj trūkstošie HS kodi 15.17 (margarīns)
un 28.35 (fosfāti) attiecīgajos veselības sertifikātu
paraugos Milk-HTB, Milk-HTC un Milk-T/S minētās
regulas II pielikumā.

(10)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 605/2010 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

28.3.2013.

1) regulas 4. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis atļauj no govju, aitu, kazu, bifeļu vai – ja tas
konkrēti atļauts I pielikumā – sugas Camelus dromedarius
kamieļu svaigpiena iegūtu piena produktu sūtījumu importu
no I pielikuma C slejā norādītajām trešām valstīm vai šo
valstu daļām, kurās pastāv nagu un mutes sērgas risks, ja
šiem piena produktiem vai svaigpienam, no kā tie izgatavoti,
ir veikta šāda termiskā apstrāde:”;

2) I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

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

1. pants
Regulu (ES) Nr. 605/2010 groza šādi:

To piemēro no 2013. gada 1. aprīļa.

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

Briselē, 2013. gada 27. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

28.3.2013.
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PIELIKUMS
Regulas (ES) Nr. 605/2010 pielikumus groza šādi:
1) I pielikumu groza šādi:
a) minētā pielikuma tabulā pēc ieraksta par Andoru iekļauj šādu ierakstu:
“AE

Apvienoto Arābu EmirātuDubaijas emirāts (1)

0

0

+ (2)”;

b) minētā pielikuma tabulai pievieno šādas zemsvītras piezīmes:
“(1)

Tikai piena produkti, kas ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu piena.

( 2)

Ir atļauti piena produkti, kas ražoti no sugas Camelus dromedarius kamieļu piena.”;

2) II pielikuma 2. daļu groza šādi:
a) parauga Milk-HTB piezīmēs I daļā atsauces aili I.19. aizstāj ar šādu:
“— Atsauces aile I.19. Izmantot atbilstošo harmonizētās sistēmas (HS) kodu no šādām pozīcijām: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 21.05; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 vai 35.04.”;
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b) paraugu Milk-HTC aizstāj ar šādu:
“Paraugs “Milk-HTC”
Veselības sertifikāts lietošanai pārtikā paredzētiem piena produktiem, ko Eiropas Savienībā paredzēts importēt
no Regulas (ES) Nr. 605/2010 I pielikuma C slejā apstiprinātām trešām valstīm vai to daļām

28.3.2013.

28.3.2013.
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c) parauga Milk-T/S piezīmēs I daļā atsauces aili I.19. aizstāj ar šādu:
“— Atsauces aile I.19. Izmantot atbilstošo harmonizētās sistēmas (HS) kodu no šādām pozīcijām: 04.01; 04.02;
04.03; 04.04; 04.05; 04.06; 15.17; 17.02; 19.01; 21.05; 21.06; 22.02; 28.35; 35.01; 35.02 vai 35.04.”
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28.3.2013.

KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 301/2013
(2013. gada 27. marts),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības
standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz
Ikgadējiem starptautisko finanšu pārskatu standartu uzlabojumiem 2009.-2011. gada ciklam
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi:

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada
19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmat
vedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1.
punktu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika
pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretā
cijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

Starptautiskā Grāmatvedības standartu padome (SGSP)
2012. gada 17. maijā regulārās uzlabojumu procedūras
ietvaros, kuras mērķis ir vienkāršot un precizēt standar
tus, publicēja Ikgadējos starptautisko finanšu pārskatu
standartu uzlabojumus 2009.-2011. gada ciklam (tur
pmāk — uzlabojumi). Uzlabojumu mērķis ir risināt jautā
jumus, kas nav steidzami, tomēr nepieciešami un kurus
SGSP apsprieda 2009. gadā uzsāktā projektu cikla laikā,
kurā tika risināti jautājumi saistībā ar starptautisko
finanšu pārskatu standartu (SFPS) nekonsekvenci vai
nepieciešamību pēc formulējuma precizēšanas. Trīs uzla
bojumi, proti, grozījumi 1. SFPS D papildinājumā, 16.
starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) un 34.
SGS, ir attiecīgo standartu precizējumi vai labojumi.
Pārējie trīs uzlabojumi, proti, grozījumi 1. SFPS, 1. SGS
un 32. SGS, ietver izmaiņas esošajās prasībās vai papildu
norādījumus šo prasību īstenošanai.

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas
grupas (EFRAG) tehnisko ekspertu grupu (TEG) apstip
rina, ka uzlabojumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002
3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas tehnis
kajiem kritērijiem.

(4)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatve
dību regulējošās komitejas atzinumu,

(1) OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.

(1) groza 1. Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS)
“Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja
pieņemšana”, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

(2) groza 1. Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS)
“Finanšu pārskatu sniegšana”, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā;

(3) groza 1. SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu
pirmreizēja pieņemšana” un 34. SGS “Starpperioda finanšu
pārskatu sniegšana” saskaņā ar 1. SGS, kā norādīts šīs
regulas pielikumā;

(4) groza 16. SGS “Pamatlīdzekļi”, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā;

(5) groza 32. SGS “Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana”,
kā norādīts šīs regulas pielikumā;

(6) groza Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komi
tejas (SFPIK) 2. interpretāciju “Kooperatīvo uzņēmumu
dalībnieku akcijas un līdzīgi instrumenti” saskaņā ar 32.
SGS, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

(7) groza 34. SGS “Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana”, kā
norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants
Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus, vēlā
kais, no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums
ir 2013. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 27. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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PIELIKUMS
STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI
1. SFPS

1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja pieņemšana

1. SGS

1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana

16. SGS

16. SGS Pamatlīdzekļi

32. SGS

32. SGS Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana

34. SGS

34. SGS Starpperioda finanšu pārskatu sniegšana

"Pavairošana atļauta Eiropas Ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības
pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no Starptautisko
grāmatvedības standartu padomes šādā tīmekļa vietnē: www.SGSP.org"
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Grozījums 1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja piemērošana
Pievieno 4.A–4.B, 23.A–23.B un 39.P punktu.
DARBĪBAS JOMA
4.A

Neatkarīgi no 2. un 3. punkta prasībām uzņēmumam, kas ir piemērojis SFPS iepriekšējā pārskata periodā, bet kura
pēdējā iepriekšējā gada finanšu pārskatā nav bijis ietverts skaidrs un tiešs paziņojums par atbilstību SFPS, ir vai nu
jāpiemēro šis SFPS, vai arī jāpiemēro SFPS retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu
izmaiņas un kļūdas tā, it kā uzņēmums nekad nebūtu pārtraucis piemērot SFPS.

4.B

Ja uzņēmums neizlemj piemērot šo SFPS saskaņā ar 4.A punktu, uzņēmums tomēr piemēro 1. SFPS 23.A–23.B
punktā izklāstītās informācijas atklāšanas prasības papildus 8. SGS noteiktajām informācijas atklāšanas prasībām.

UZRĀDĪŠANA UN INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA
Pārejas uz SFPS skaidrojums
23.A Uzņēmums, kas ir piemērojis SFPS iepriekšējā periodā, kā aprakstīts 4.A punktā, atklāj šādu informāciju:
(a) iemeslu, kāpēc tas pārtraucis piemērot SFPS, un
(b) iemeslu, kāpēc tas atsāk piemērot SFPS.
23.B Ja uzņēmums nolemj nepiemērot 1. SFPS saskaņā ar 4.A punktu, tas paskaidro iemeslus, kāpēc nolēmis piemērot
SFPS, it kā nekad nebūtu pārtraucis piemērot SFPS.
SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
39.P Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika pievienots 4.A–4.B un
23.A–23.B punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika,
grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos
drīkst piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
Grozījums 1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizējā piemērošana D pielikumā
Grozīts D.23 punkts un pievienots 39.Q punkts.
Aizņēmumu izmaksas
D.23 Pirmreizējs piemērotājs var izlemt piemērot 23. SGS prasības no pārejas datuma vai no agrāka datuma, kā atļauts
23. SGS 28. punktā. No dienas, kad uzņēmums, kas piemēro šo atbrīvojumu, sāk piemērot 23. SGS, uzņēmums:
(a) nekoriģē aizņēmumu izmaksu daļu, kas tikusi kapitalizēta saskaņā ar iepriekšējiem vispārpieņemtiem grāmat
vedības principiem un tikusi iekļauta aktīvu minētās dienas uzskaites vērtībā, un
(b) uzskaita aizņēmumu izmaksas, kas radušās minētajā dienā vai pēc tās saskaņā ar 23. SGS, tostarp tās aizņē
mumu izmaksas, kas radušās minētajā dienā vai pēc tās saistībā ar kritērijiem atbilstošiem aktīviem, kas jau ir
veidošanas procesā.
SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
39.Q Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts D.23 punkts.
Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu
izmaiņas un kļūdas attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst piemērot arī no
agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
Grozījumi 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana
Grozīts 10., 38. un 41. punkts. Svītrots 39. un 40. punkts. Pievienots 38.A–38.D, 40.A–40.D un 139.L punkts (kaut arī
38.A un 38.B punktu saturs ir balstīts uz agrāko 39. un 40. punktu, kas tagad ir svītroti), kā arī pozīcijas pirms 38., 38.C
un 40. punkta.
Pilns finanšu pārskatu kopums
10

Pilns finanšu pārskatu kopums ietver:
(a) finanšu stāvokļa pārskatu perioda beigās;
(b) peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskatu par konkrēto periodu;
(c) pašu kapitāla izmaiņu pārskatu konkrētajā periodā;
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(d) naudas plūsmu pārskatu par konkrēto periodu;
(e) piezīmes, kas ietver kopsavilkumu par nozīmīgu grāmatvedības politiku, un citu skaidrojošu informā
ciju;
(ea) salīdzinošu informāciju par iepriekšējo periodu, kā precizēts 38. un 38.A punktā; un
(f) finanšu stāvokļa pārskatu uz iepriekšējā perioda sākumu gadījumā, ja uzņēmums retrospektīvi piemēro
grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu koriģēšanu finanšu pārskata posteņos, kā arī, ja tas
pārklasificē posteņus finanšu pārskatos saskaņā ar 40.A–40.D punktu.
Pārskatos uzņēmums ir tiesīgs izmantot nosaukumus, kas atšķiras no šajā standartā norādītajiem. Piemē
ram, nosaukuma "peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskats" vietā uzņēmums ir tiesīgs izmantot
nosaukumu "apvienotais ienākumu pārskats".
Salīdzinošā informācija
Salīdzinošās informācijas minimums
38

Ja vien SFPS nav atļauts vai pieprasīts citādi, uzņēmumam jāsniedz iepriekšējā perioda salīdzinošā infor
mācija attiecībā uz visu pašreizējā perioda finanšu pārskatos norādīto skaitlisko informāciju. Ja tas ir
svarīgi pārskata perioda finanšu pārskatu izprašanai, tad arī finanšu pārskatu tekstuālajā un ilustratīvajā
informācijā jāietver salīdzinoši dati.

38.A Uzņēmumam jāsniedz vismaz divi finanšu stāvokļa pārskati, divi peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu
pārskati, divi atsevišķi peļņas vai zaudējumu pārskati (ja tādi tiek sniegti), divi naudas plūsmu pārskati un
divi pārskati par pašu kapitāla izmaiņām, kā arī attiecīgas piezīmes.
38.B Dažos gadījumos finanšu pārskatos sniegtā stāstījuma informācija par iepriekšējo periodu(-iem) joprojām ir svarīga
pārskata periodā, piemēram, ja uzņēmums pārskata periodā atklāj informāciju par juridisku strīdu, kura iznākums
iepriekšējā pārskata perioda beigās nebija skaidrs un kas vēl jāatrisina. Lietotāji var gūt labumu no informācijas
atklāšanas par to, ka iepriekšējā perioda beigās ir pastāvējusi nenoteiktība, un no informācijas atklāšanas par
pasākumiem, kas veikti attiecīgajā periodā, lai novērstu šo nenoteiktību.
Papildu salīdzinošā informācija
38.C Uzņēmums var sniegt salīdzinošo informāciju papildus salīdzināmo finanšu pārskatu minimumam saskaņā ar SFPS,
ja vien attiecīgā informācija ir sagatavota saskaņā ar SFPS. Šī salīdzinošā informācija var sastāvēt no viena vai
vairākiem pārskatiem, kas minēti 10. punktā, bet tai nav jāietver pilns finanšu pārskatu kopums. Šādā gadījumā
uzņēmums iesniedz saistīto piezīmju informāciju par attiecīgajiem papildu pārskatiem.
38.D Piemēram, uzņēmums var iesniegt trešo peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskatu (tādējādi sniedzot
informāciju par pašreizējo periodu, iepriekšējo periodu un vienu papildu salīdzināmo periodu). Tomēr uzņēmumam
nav pienākums iesniegt trešo finanšu stāvokļa pārskatu, trešo naudas plūsmu pārskatu vai trešo pārskatu par pašu
kapitāla izmaiņām (t.i., papildu salīdzinošu finanšu pārskatu). Uzņēmumam finanšu pārskatu piezīmēs ir jāsniedz
salīdzinošā informācija, kas saistīta ar papildu peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskatu.
39

[Svītrots]

40

[Svītrots]
Izmaiņas grāmatvedības politikā, retrospektīva koriģēšana vai pārklasifikācija

40.A Uzņēmumam jāsniedz trešais finanšu stāvokļa pārskats uz iepriekšējā perioda sākumu papildus salīdzi
nāmo finanšu pārskatu minimumam, kas noteikts 38.A punktā, ja:
(a) tas piemēro grāmatvedības politiku retrospektīvi, veic retrospektīvu koriģēšanu finanšu pārskata
posteņos vai pārklasificē posteņus savos finanšu pārskatos; un
(b) retrospektīvai piemērošanai, retrospektīvai koriģēšanai vai pārklasifikācijai ir būtiska ietekme uz infor
māciju iepriekšējā perioda sākuma finanšu stāvokļa pārskatā.
40.B 40.A punktā aprakstītajos apstākļos uzņēmumam ir jāsniedz trīs paziņojumi par finanšu stāvokli:
(a) pašreizējā perioda beigās;
(b) iepriekšējā perioda beigās un
(c) iepriekšējā perioda sākumā.
40.C Ja uzņēmumam ir jāsniedz papildu paziņojums par finanšu stāvokli saskaņā ar 40.A punktu, tam jāatklāj 41. līdz
44. punktā un 8. SGS prasītā informācija. Tomēr tam nav jāsniedz sākuma finanšu stāvokļa pārskata saistītās
piezīmes attiecībā uz iepriekšējā perioda sākumu.
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40.D Minētā sākuma finanšu stāvokļa pārskata datums ir iepriekšējā perioda sākuma datums, neatkarīgi no tā, vai
uzņēmuma finanšu pārskatos sniegta salīdzinošā informācija par iepriekšējiem periodiem (kā atļauts 38.C punktā).
41

Ja uzņēmums maina posteņu uzrādīšanas vai klasifikācijas kārtību finanšu pārskatos, tas pārklasificē salī
dzināmās summas, ja vien tas nav neiespējami. Ja uzņēmums pārklasificē salīdzināmās summas, tas norāda
(tostarp attiecībā uz iepriekšējā perioda sākumu):
(a) pārklasifikācijas veidu;
(b) katra posteņa vai klases summu, kas ir pārklasificēta, un
(c) pārklasifikācijas iemeslu.

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS
139.L Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 10., 38. un 41.
punkts, dzēsts 39.–40. punkts un pievienots 38.A–38.D un 40.A–40.D punkts. Uzņēmums minētos grozījumus
piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas attiecībā uz
gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums
piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
No 1. SGS grozījumiem izrietoši secīgi grozījumi citos standartos
Lai nodrošinātu saskanību ar pārskatīto 1. SGS, citos SFPS ir nepieciešami turpmāk norādītie grozījumi.
Grozījums 1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja pieņemšana
Grozīts 21. punkts un pievienots 39.R punkts.
INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA UN SNIEGŠANA
Salīdzinošā informācija
21

Uzņēmuma pirmajos SFPS prasībām atbilstošajos finanšu pārskatos jāiekļauj vismaz trīs finanšu stāvokļa pārskati,
divi peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskati, divi atsevišķi peļņas vai zaudējumu pārskati (ja tādi tiek
sniegti), divi naudas plūsmu pārskati un divi pārskati par pašu kapitāla izmaiņām, kā arī attiecīgas piezīmes ar
salīdzinošiem datiem par visiem sniegtajiem pārskatiem.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
39.R Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 21. punkts.
Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS „Grāmatvedības politika, grāmatvedības
aplēšu izmaiņas un kļūdas” attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst
piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
Grozījums 34. SGS Starpperioda finanšu pārskati
Grozīts 5. punkts un pievienots 52. punkts.
STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATA SATURS
5

Saskaņā ar 1. SGS finanšu pārskatu pilnu kopumu veido šādas sastāvdaļas:
(a) finanšu stāvokļa pārskats perioda beigās;
(b) peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskats par konkrēto periodu;
(c) pašu kapitāla izmaiņu pārskats konkrētajā periodā;
(d) naudas plūsmu pārskats par konkrēto periodu;
(e) piezīmes, kas ietver kopsavilkumu par nozīmīgu grāmatvedības politiku, un citu skaidrojošu informāciju;
(ea) salīdzinošā informāciju par iepriekšējo periodu, kā precizēts 1. SGS 38. un 38.A punktā; un
(f)

finanšu stāvokļa pārskats uz iepriekšējā perioda sākumu gadījumā, ja uzņēmums retrospektīvi piemēro grāmat
vedības politiku vai veic retrospektīvu koriģēšanu finanšu pārskata posteņos, kā arī tad, ja tas pārklasificē
posteņus finanšu pārskatos saskaņā ar 1. SGS 40.A–40.D punktu.

Pārskatos uzņēmums ir tiesīgs izmantot nosaukumus, kas atšķiras no šajā standartā norādītajiem. Piemēram,
nosaukuma "peļņas vai zaudējumu un citu ienākumu pārskats" vietā uzņēmums ir tiesīgs izmantot nosaukumu
"apvienotais ienākumu pārskats".
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SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
52

Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 5. punkts — tas ir
secīgs grozījums, kas izriet no grozījuma 1. SGS Finanšu pārskatu sniegšana. Uzņēmums minētos grozījumus
piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS „Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas”
attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst piemērot arī no agrāka datuma.
Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
Grozījumi 16. SGS Pamatlīdzekļi

Grozīts 8. punkts un pievienots 81.G punkts.
ATZĪŠANA
8

Tādus posteņus kā rezerves daļas, rezerves iekārtas un apkalpojošās iekārtas atzīst saskaņā ar šo SFPS, ja tie atbilst
pamatlīdzekļu definīcijai. Pretējā gadījumā šos posteņus klasificē kā krājumus.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
81.G Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 8. punkts.
Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS „Grāmatvedības politika, grāmatvedības
aplēšu izmaiņas un kļūdas” attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst
piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
Grozījumi 32. SGS Finanšu instrumenti: Informācijas sniegšana
Grozīts 35., 37. un 39. punkts pievienots un 35.A un 97.M punkts.
INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
Procenti, dividendes, zaudējumi un guvumi
(Skatīt arī AG37. punktu)
35

Procenti, dividendes, zaudējumi un guvumi, kuri attiecas uz finanšu instrumentu vai tā sastāvdaļu, kas ir
finanšu saistības, jāatzīst peļņas vai zaudējumu aprēķinā kā ienākumi vai izdevumi. Pašu kapitāla instru
menta turētājiem sadalītās summas uzņēmums atzīst tieši pašu kapitālā. Ar pašu kapitāla darījumu saistītās
izmaksas uzskaita kā atskaitījumu no pašu kapitāla.

35.A Ienākuma nodokli, kas attiecas uz pašu kapitāla instrumenta turētājiem sadalītajām summām un ar pašu kapitāla
darījumu saistītajām izmaksām, uzskaita saskaņā ar 12. SGS Ienākuma nodokļi.
37

Uzņēmumam, emitējot vai iegādājoties tā pašu kapitāla instrumentus, parasti rodas dažādas izmaksas. Tās var būt
reģistrācijas un citas administratīvās maksas, summas, kas tiek maksātas juridiskiem, grāmatvedības un citiem
profesionāliem konsultantiem, drukāšanas izmaksas un zīmognodevas. Pašu kapitāla darījuma izmaksas uzskaita
kā atskaitījumu no pašu kapitāla tādā mērā, cik tās ir uz pašu kapitāla darījumu tieši attiecināmas izmaksas, no
kurām citādi būtu iespējams izvairīties. Pārtraukta pašu kapitāla darījuma izmaksas atzīst kā izdevumus.

39

Darījumu izmaksu summu, kuru uzskaita kā atskaitījumu no pašu kapitāla par periodu, atklāj atsevišķi saskaņā ar
1. SGS.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJAS NOTEIKUMI
97.M Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 35., 37. un 39.
punkts un pievienots 35.A punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS
„Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas” attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013.
gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam
periodam, šis fakts ir jāatklāj.
No 32. SGS grozījumiem izrietoši secīgi grozījumi citos standartos
Lai nodrošinātu saskanību ar pārskatīto 32. SGS, citos SFPS ir nepieciešami turpmāk norādītie grozījumi.
Grozījums 2. SFPIK Kooperatīvo uzņēmumu dalībnieku akcijas un līdzīgi instrumenti
Grozīts 11. punkts un pievienots 17. punkts.
VIENPRĀTĪBA
11

Kā noteikts 32. SGS 35. punktā, pašu kapitāla instrumentu turētājiem sadalītās summas atzīst tieši pašu kapitālā.
Procentu maksājumi, dividendes un cita veida ienākumi saistībā ar finanšu instrumentiem, kurus klasificē kā finanšu
saistības, ir izdevumi neatkarīgi no tā, vai šīs izmaksātās summas juridiski tiek uzskatītas par dividendēm, procentu
maksājumiem vai citiem maksājumiem.

28.3.2013.
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SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
17

Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 11. punkts. Uzņē
mums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS „Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu
izmaiņas un kļūdas” attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ja uzņēmums minētos
32. SGS grozījumus piemēro kā daļu no 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada
ciklam agrākam periodam, attiecīgajam periodam piemēro arī grozījumus 11. punktā.
Grozījums 34. SGS Starpperioda finanšu pārskati

Grozīts 16.A punkts un pievienots 53. punkts.
STARPPERIODA FINANŠU PĀRSKATA SATURS
Citas informācijas atklāšana
16.A Papildus informācijas atklāšanai par būtiskiem notikumiem un darījumiem saskaņā ar 15.–15.C punktu
uzņēmums starpperioda finanšu pārskatu piezīmēs iekļauj turpmāk minēto informāciju, ja šī informācija
starpperioda finanšu pārskatā nav atklāta citur. Šo informāciju parasti sniedz, pamatojoties uz datiem par
finanšu gadu no tā sākuma līdz konkrētajam datumam:
(a) …
(g) turpmāk minētajā segmenta informācijā (uzņēmuma starpperioda finanšu pārskatā segmenta informā
cija jāatklāj tikai tad, ja 8. SFPS Darbības segmenti noteikts, ka uzņēmumam gada finanšu pārskatos
jāatklāj segmenta informācija):
(i) …
(iv) kopējo aktīvu un saistību novērtējums par konkrētu uzrādāmo segmentu, ja šādi rādītāji regulāri
tiek iesniegti galvenajam darbības lēmumu pieņēmējam un ja ir bijušas būtiskas izmaiņas salīdzi
nājumā ar summu, kas norādīta pēdējos gada finanšu pārskatos par attiecīgo uzrādāmo segmentu.
(v) …
(h) …
SPĒKĀ STĀŠANĀS DIENA
53

Ar 2012. gada maijā izdotajiem Ikgadējiem uzlabojumiem 2009. līdz 2011. gada ciklam tika grozīts 16.A punkts.
Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS „Grāmatvedības politika, grāmatvedības
aplēšu izmaiņas un kļūdas” attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2013. gada 1. janvārī vai vēlāk. Tos drīkst
piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 302/2013
(2013. gada 27. marts),
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 616/2007, ar kuru atver Kopienas tarifa kvotas mājputnu gaļai ar
izcelsmi Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs un paredz to pārvaldību
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 144. panta
1. punktu un 148. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

b) panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
“7.
Licences pieteikuma un pašas licences 20. ailē ir
viena no II pielikuma A daļā sniegtajām norādēm.
Licences 24. ailē ir viena no II pielikuma B daļā snieg
tajām norādēm.

tā kā:
(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 616/2007 (2) ir noteikta tarifa
kvotu pārvaldība attiecībā uz mājputnu gaļu ar izcelsmi
Brazīlijā, Taizemē un citās trešās valstīs.

(2)

Lai izvairītos no nekonsekvences, būtu jāgroza un jāsas
kaņo minimālie un maksimālie daudzumi, kas piemēro
jami importa tiesību un importa licenču pieteikumiem.

(3)

Lai uzlabotu un saskaņotu kvotu pārvaldību, dažu kvotu
nodrošinājums un importa licenču derīgums būtu jāko
riģē, dažu grupu importa licences nedrīkstētu nodot
citiem.

(4)

Pielikumā būtu jānorāda, ka dažu kvotu piešķiršanā citām
valstīm dažos gadījumos būtu jāiekļauj arī Brazīlija vai
Taizeme.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 616/2007.

(6)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības
komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteik
tajā termiņā,

Attiecībā uz grupu nr. 3, nr. 6A un nr. 6B saistībā ar
kvotu, kuras kārtas numurs ir 09.4262, licences 24. ailē
iekļauj vienu no II pielikuma C daļā sniegtajām norādēm.
Attiecībā uz grupu nr. 8 un grupu nr. 6B saistībā ar
kvotu, kuras kārtas numurs ir 09.4261, licences 24. ailē
iekļauj vienu no II pielikuma D daļā sniegtajām norādēm.
Attiecībā uz grupu nr. 6B saistībā ar kvotām, kuru kārtas
numurs ir 09.4263, 09.4264 un 09.4265, licences 24.
ailē iekļauj vienu no II pielikuma E daļā sniegtajām norā
dēm.”;
2) regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
“2.
Iesniedzot licences pieteikumu saistībā ar grupu nr. 2,
nr. 3, nr. 6A, nr. 6B un nr. 8, iemaksā nodrošinājumu EUR
50 par 100 kg. Nodrošinājumu EUR 10 par 100 kilogra
miem nosaka grupai nr. 1, nr. 4A, nr. 4B un nr. 7, importa
tiesību pieteikumiem grupai nr. 5A un nr. 5B nodrošinājuma
iemaksu nosaka EUR 35 par 100 kilogramiem.”;
3) regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulu (EK) Nr. 616/2007 groza šādi:
1) regulas 4. pantu groza šādi:
a) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:
“5.
Katrā importa licences vai importa tiesību pietei
kumā jāievēro prasība attiecībā uz minimālo daudzumu
tonnās, kā arī prasība attiecībā uz maksimālo procentuālo
(1 )

daudzumu, kas pieejams attiecīgajā kvotas periodā vai
apakšperiodā. Šīs prasības katrai atsevišķai kvotai ir
noteiktas I pielikumā.”;

OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.

“7. pants
1.
Atkāpjoties no Komisijas Regulas (EK) Nr.
376/2008 (*) 22. panta, importa licences un importa tiesības
ir derīgas no tā kvotas perioda vai apakšperioda pirmās
dienas, par kuru tika iesniegts pieteikums, un līdz tā paša
kvotas perioda 30. jūnijam.
Tomēr saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 22. panta 2.
punktu licences grupai nr. 5A un nr. 5B ir derīgas 15 darb
dienas no attiecīgās licences faktiskā izdošanas datuma.
2.
Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta 1.
punkta, tiesības, kuras izriet no licencēm grupām, kuras nav
grupas nr. 5A un nr. 5B, nav nododamas citiem.
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4) I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

3.
Neskarot Regulas (EK) Nr. 376/2008 8. panta 1.
punktu, tiesības, kuras izriet no licencēm grupai nr. 5A un
nr. 5B, var nodot tikai tādiem saņēmējiem, kuri atbilst
Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā un šīs regulas 4.
panta 1. un 2. punktā noteiktajiem saņemšanas nosacīju
miem.

5) šīs regulas II pielikumu pievieno kā II pielikuma E daļu.

___________
(*) OV L 114, 26.4.2008., 3. lpp.”;

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

2. pants

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

Briselē, 2013. gada 27. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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I PIELIKUMS
“I PIELIKUMS
Mājputnu gaļa, sālīta vai sālījumā (*)
Minimālais
Maksimālais
daudzums
procentuālais
vienā
daudzums vienā
pieteikumā
pieteikumā

Valsts

Grupas
nr.

Pārvaldības
periods

Kārtas Nr.

KN kods

Muitas
nodoklis

Gada
daudzums
(tonnās)

Brazīlija

1

Ceturksnis

09.4211

ex 0210 99 39

15,4 %

170 807

100 t

10 %

Taizeme

2

Ceturksnis

09.4212

ex 0210 99 39

15,4 %

92 610

100 t

5%

Citas
valstis

3

Gads

09.4213

ex 0210 99 39

15,4 %

828

10 t

10 %

(*) Preferenciāla režīma piemērojamību nosaka, pamatojoties uz KN kodu un ar nosacījumu, ka attiecīgā sālītā gaļa vai gaļa sālījumā ir
mājputnu gaļa, kas atbilst KN kodam 0207.

Mājputnu gaļas izstrādājumi, izņemot izstrādājumus no tītara gaļas
Maksimālais
Minimālais
daudzums
procentuālais
vienā
daudzums vienā
pieteikumā
pieteikumā

Valsts

Grupas
nr.

Pārvaldības
periods

Kārtas Nr.

KN kods

Muitas
nodoklis

Gada
daudzums
(tonnās)

Brazīlija

4A

Ceturksnis

09.4214

1602 32 19

8%

79 477

100 t

10 %

09.4251

1602 32 11

630 EUR/t

15 800

100 t

10 %

09.4252

1602 32 30

10,9 %

62 905

100 t

10 %

Taizeme

4B

Gads

09.4253

1602 32 90

10,9 %

295

10 t

100 %

5A

Ceturksnis

09.4215

1602 32 19

8%

160 033

100 t

10 %

09.4254

1602 32 30

10,9 %

14 000

100 t

10 %

09.4255

1602 32 90

10,9 %

2 100

10 t

10 %

09.4256

1602 39 29

10,9 %

13 500

100 t

10 %

09.4257

1602 39 21

630 EUR/t

10

10 t

100 %

09.4258

ex 1602 39 85 (1)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4259

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

600

10 t

100 %

09.4216

1602 32 19

8%

11 443

10 t

10 %

09.4260

1602 32 30

10,9 %

2 800

10 t

10 %

09.4261 (3)

1602 32 11

630 EUR/t

340

10 t

100 %

09.4262

1602 32 90

10,9 %

470

10 t

100 %

09.4263 (4)

1602 39 29

10,9 %

220

10 t

100 %

09.4264 (4)

ex 1602 39 85 (1)

10,9 %

148

10 t

100 %

09.4265 (4)

ex 1602 39 85 (2)

10,9 %

125

10 t

100 %

5B

Citas
valstis

6A

6B

(1)
(2)
(3)
(4)

Gads

Ceturksnis

Gads

Pārstrādāta pīļu, zosu un pērļu vistiņu gaļa ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu 25 % vai vairāk, bet mazāk par 57 % no to svara.
Pārstrādāta pīļu, zosu un pērļu vistiņu gaļa ar mājputnu gaļas vai subproduktu saturu mazāk par 25 % no to svara.
Citas valstis, izņemot Brazīliju, iekļaujot Taizemi.
Citas valstis, izņemot Taizemi, iekļaujot Brazīliju.
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Tītara gaļas izstrādājumi
Minimālais
Maksimālais
daudzums
procentuālais
vienā
daudzums vienā
pieteikumā
pieteikumā

KN kods

Muitas
nodoklis

Gada
daudzums
(tonnās)

09.4217

1602 31

8,5 %

92 300

100 t

10 %

09.4218

1602 31

8,5 %

11 596

10 t

10 %”

Valsts

Grupas
nr.

Pārvaldības
periods

Kārtas Nr.

Brazīlija

7

Ceturksnis

Citas
valstis

8

Ceturksnis

II PIELIKUMS
“E. Norādes, kas minētas 4. panta 7. punkta piektajā daļā:
bulgāru valodā:

Не следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) Nr.
616/2007.

spāņu valodā:

No puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no
616/2007.

čehu valodā:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

dāņu valodā:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.

vācu valodā:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Thai
land.

igauņu valodā:

Ei ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.

grieķu valodā:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 616/2007.

angļu valodā:

Not to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.

franču valodā:

N’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no
616/2007.

itāļu valodā:

Da non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n.
616/2007.

latviešu valodā:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.

lietuviešu valodā:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.

ungāru valodā:

Nem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.

maltiešu valodā:

Ma jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
616/2007.

holandiešu valodā: Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 616/2007.
poļu valodā:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
616/2007.

portugāļu valodā:

Não utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.

rumāņu valodā:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr.
616/2007.

slovāku valodā:

Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.

slovēņu valodā:

V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.

somu valodā:

Ei voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.

zviedru valodā:

Får inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.”
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 303/2013
(2013. gada 27. marts),
ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
importa vērtības minētās regulas XVI pielikuma A daļā
norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika
periodiem.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimnie
cības produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu
(ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus
Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz
augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (2),
un jo īpaši tās 136. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011, piemērojot Urug
vajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumu,
paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta

(2)

Standarta importa vērtību aprēķina katru darbdienu
saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 136.
panta 1. punktu, ņemot vērā mainīgos dienas datus.
Tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta importa vērtības, kas paredzētas Īstenošanas regulas
(ES) Nr. 543/2011 136. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas
pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

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

Briselē, 2013. gada 27. martā
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.
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PIELIKUMS
Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods (1)

0702 00 00

MA
TN
TR
ZZ

71,0
111,6
135,6
106,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

194,1
152,2
159,3
168,5

0709 91 00

EG
ZZ

66,7
66,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

42,8
155,2
99,0

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

58,2
72,5
59,7
67,4
66,5
64,9

0805 50 10

TR
ZZ

77,5
77,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

96,5
88,0
129,7
75,5
28,2
196,6
113,5
104,0

0808 30 90

AR
CL
TR
US
ZA
ZZ

108,6
147,7
208,9
150,6
117,0
146,6

Standarta importa vērtība

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē “cita
izcelsme”.

L 90/92

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

28.3.2013.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 304/2013
(2013. gada 27. marts),
ar ko nosaka no 2013. gada 1. aprīļa piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē
EIROPAS KOMISIJA,

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktu
produktiem ar KN kodu 1001 19 00, 1001 11 00,
ex 1001 91 20 (parastie kvieši (sēklas)), ex 1001 99 00
(augstākā labuma parastie kvieši, izņemot sēklas),
1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 un 1007 90 00 cena, kas jāizmanto ieved
muitas nodokļa aprēķinam, ir reprezentatīvā dienas CIF
importa cena, kas noteikta, kā precizēts minētās regulas
5. pantā.

(4)

Laikposmam no 2013. gada 1. aprīļa jānosaka ieved
muitas nodoklis, ko piemēro līdz tam laikam, kamēr
stājas spēkā jauns ievedmuitas nodoklis.

(5)

Tā kā jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami
drīzāk pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai
jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2010. gada 20. jūlija Regulu (ES) Nr.
642/2010 par Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemēro
šanas noteikumiem attiecībā uz ievedmuitas nodokļiem labības
nozarē (2) un jo īpaši tās 2. panta 1. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā pare
dzēts, ka produktiem ar KN kodu 1001 19 00,
1001 11 00, ex 1001 91 20 (parastie kvieši (sēklas)),
ex 1001 99 00 (augstākā labuma parastie kvieši, izņemot
sēklas),
1002 10 00,
1002 90 00,
1005 10 90,
1005 90 00, 1007 10 90 un 1007 90 00 ievedmuitas
nodoklis ir vienāds ar intervences cenu šādu produktu
ievešanai, kura palielināta par 55 % un no kuras atskaitīta
attiecīgajam sūtījumam piemērojamā CIF importa cena.
Tomēr šis nodoklis nedrīkst pārsniegt kopējā muitas
tarifa nodokļu likmi.
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 2. punktā pare
dzēts, ka šā panta 1. punktā minētā ievedmuitas nodokļa
aprēķināšanas nolūkā regulāri nosaka reprezentatīvas CIF
importa cenas attiecīgajiem produktiem.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
No 2013. gada 1. aprīļa piemērojamais Regulas (EK) Nr.
1234/2007 136. panta 1. punktā minētais ievedmuitas nodoklis
labības nozarē, pamatojoties uz II pielikumā norādītajiem
datiem, ir noteikts šīs regulas I pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 27. martā
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 187, 21.7.2010., 5. lpp.
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I PIELIKUMS
Regulas (EK) Nr. 1234/2007 136. panta 1. punktā minēto produktu ievedmuitas nodoklis, ko piemēro no
2013. gada 1. aprīļa
KN kods

Preču apraksts

Ievedmuitas nodoklis (1)
(EUR/t)

1001 19 00

Cietie KVIEŠI (augstākā kvalitāte)

0,00

vidēji augsta kvalitāte

0,00

zema kvalitāte

0,00

ex 1001 91 20

Parastie KVIEŠI (sēklas)

0,00

ex 1001 99 00

Parastie KVIEŠI (augstākā kvalitāte, izņemot sēklas)

0,00

RUDZI

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

KUKURŪZA (sēklas, izņemot hibrīdu sēklas)
KUKURŪZA (izņemot sēklas)

(2 )

Graudu SORGO (izņemot sēšanai paredzētus hibrīdus)

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 4. punkta noteikumiem importētājs var saņemt šādu nodokļa samazinājumu:
— EUR 3 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Vidusjūras (ārpus Gibraltāra jūras šauruma) vai Melnās jūras piekrastē un ja preces
Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu vai Suecas kanālu,
— EUR 2 par tonnu, ja izkraušanas osta atrodas Dānijā, Igaunijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē
vai Ibērijas pussalas Atlantijas piekrastē un ja preces Savienībā ievestas pa Atlantijas okeānu.
(2) Importētājs var saņemt vienotas likmes samazinājumu, kura apmērs ir 24 EUR/t, ja ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 642/2010 3. pantā
paredzētie nosacījumi.
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II PIELIKUMS
Dati I pielikumā noteiktā ievedmuitas nodokļa aprēķināšanai
15.3.2013-26.3.2013
1. Vidējie rādītāji par pārskata periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā:
(EUR/t)

Birža
Kotējums
FOB cena, ASV
Piemaksa par Persijas līča
reģionu
Piemaksa
reģionu

par

Lielo

Ezeru

Parastie kvieši (1)

Kukurūza

Cietie kvieši
(augsta kvalitāte)

Cietie kvieši
(vidēja kvali
tāte) (2)

Cietie kvieši
(zema
kvalitāte) (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

241,73

221,29

—

—

—

—

—

300,83

290,83

270,83

84,96

20,14

—

—

—

—

—

—

—

—

(1) Ietverta piemaksa 14 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).
(2) Atlaide 10 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).
(3) Atlaide 30 EUR/t apmērā (Regulas (ES) Nr. 642/2010 5. panta 3. punkts).

2. Vidējie rādītāji par pārskata periodu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 642/2010 2. panta 2. punktā:
Fraktēšanas izmaksas: Meksikas līcis–Roterdama

16,32 EUR/t

Fraktēšanas izmaksas: Lielo Ezeru reģions–Roterdama

51,71 EUR/t

28.3.2013.
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS 2013/160/KĀDP
(2013. gada 27. marts),
ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29.
pantu,

Lēmumu 2011/101/KĀDP groza šādi:

tā kā:

1) lēmuma 10. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

(1)

Padome 2011. gada 15. februārī pieņēma Lēmumu
2011/101/KĀDP (1).

(2)

Padome 2012. gada 23. jūlijā un 2013. gada 18. februārī
secināja, ka miermīlīga un uzticama tautas nobalsošana
par konstitūciju Zimbabvē būtu nozīmīgs sasniegums,
gatavojoties demokrātiskām vēlēšanām, kas pamatotu
to, ka tiek apturēta lielākā daļa no visiem atlikušajiem
Savienības mērķtiecīgajiem ierobežojošajiem pasāku
miem, kuri vērsti pret personām un vienībām.

(3)

(4)

Ņemot vērā 2013. gada 16. martā par konstitūciju
rīkotās tautas nobalsošanas iznākumu, Padome ir nolē
musi apturēt ceļošanas aizliegumu un aktīvu iesaldēšanu,
ko piemēro lielākajai daļai personu un vienību, kuras
norādītas Lēmuma 2011/101/KĀDP I pielikumā. Apturē
šana Padomei būtu jāpārskata reizi trijos mēnešos, ņemot
vērā situāciju uz vietas.
Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/101/KĀDP,

(1) OV L 42, 16.2.2011., 6. lpp.

“3.
Lēmuma 4. panta 1. punktā un 5. panta 1. un 2.
punktā minētie pasākumi, ciktāl tie attiecināmi uz II pieli
kumā uzskaitītajām personām un vienībām, tiek pārtraukti
līdz 2014. gada 20. februārim. Apturēšanu pārskata reizi
trijos mēnešos.”;
2) lēmuma II pielikumu aizstāj ar tekstu, kas izklāstīts šā
lēmuma pielikumā.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2013. gada 27. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
E. GILMORE
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PIELIKUMS
“II PIELIKUMS
LĒMUMA 10. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTĀS PERSONAS UN VIENĪBAS
I. Personas
Vārds, uzvārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

1.

Abu Basutu, Titus MJ

2.

Buka (jeb Bhuka), Flora

3.

Bvudzijena, Wayne

4.

Charamba, George

5.

Chidarikire, Faber Edmund

6.

Chigwedere, Aeneas Soko

7.

Chihota, Phineas

8.

Chinamasa, Patrick Anthony

9.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

10.

Chinotimba, Joseph

11.

Chipwere Augustine

12.

Chombo, Ignatius Morgan Chiminya

13.

Dinha, Martin

14.

Goche, Nicholas Tasunungurwa

15.

Gono, Gideon

16.

Gurira, Cephas T.

17.

Gwekwerere, Stephen

18.

Kachepa, Newton

19.

Karakadzai, Mike Tichafa

20.

Kasukuwere, Saviour

21.

Kazangarare, Jawet

22.

Khumalo, Sibangumuzi

23.

Kunonga, Nolbert (jeb Nobert)

24.

Kwainona, Martin

25.

Langa, Andrew

26.

Mabunda, Musarashana

27.

Machaya, Jason (jeb Jaison) Max Kokerai

28.

Made, Joseph Mtakwese

29.

Madzongwe, Edna (jeb Edina)

30.

Maluleke, Titus

31.

Mangwana, Paul Munyaradzi

28.3.2013.
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Vārds, uzvārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

32.

Marumahoko, Reuben

33.

Masuku, Angeline

34.

Mathema, Cain Ginyilitshe Ndabazekhaya

35.

Mathuthu, Thokozile

36.

Matibiri, Innocent Tonderai

37.

Matiza, Joel Biggie

38.

Matonga, Brighton

39.

Mhandu, Cairo (jeb Kairo)

40.

Mhonda, Fidellis

41.

Midzi, Amos Bernard (Mugenva)

42.

Mnangagwa, Emmerson Dambudzo

43.

Mohadi, Kembo Campbell Dugishi

44.

Moyo, Jonathan

45.

Moyo, Sibusio Bussie

46.

Moyo, Simon Khaya

47.

Mpofu, Obert Moses

48.

Muchena, Henry

49.

Muchena, Olivia Nyembesi (jeb Nyembezi)

50.

Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange

51.

Mudede, Tobaiwa (jebTonneth)

52.

Mujuru, Joyce Teurai Ropa

53.

Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku

54.

Murerwa, Herbert Muchemwa

55.

Musariri, Munyaradzi

56.

Mushohwe, Christopher Chindoti

57.

Mutezo, Munacho

58.

Mutinhiri, Ambros (jebAmbrose)

59.

Mzembi, Walter

60.

Mzilikazi, Morgan S.

61.

Nguni, Sylvester

62.

Nhema, Francis

63.

Nyanhongo, Magadzire Hubert

64.

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

65.

Rugeje, Engelbert Abel

66.

Rungani, Victor TC

67.

Sakupwanya, Stanley
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Vārds, uzvārds (un iespējamie pieņemtie vārdi)

68.

Savanhu, Tendai

69.

Sekeramayi, Sydney (jeb Sidney) Tigere

70.

Sekeremayi, Lovemore

71.

Shamu, Webster Kotiwani

72.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

73.

Shungu, Etherton

74.

Sibanda, Chris

75.

Sibanda, Misheck Julius Mpande

76.

Sigauke, David

77.

Sikosana, Absolom

78.

Tarumbwa, Nathaniel Charles

79.

Tomana, Johannes

80.

Veterai, Edmore

81.

Zimondi, Paradzai

II. Vienības
Nosaukums

1.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

2.

Comoil (PVT) Ltd

3.

Famba Safaris

4.

Jongwe Printing and Publishing Company (PVT) Ltd (jeb Jongwe Printing and Publishing Co., jeb Jongwe Printing and
Publishing Company)

5.

M & S Syndicate (PVT) Ltd

6.

OSLEG Ltd (jeb Operation Sovereign Legitimacy)

7.

Swift Investments (PVT) Ltd

8.

Zidco Holdings (jeb Zidco Holdings (PVT) Ltd)”

28.3.2013.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS
(2013. gada 11. marts),
ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas
96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis
(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1279)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2013/161/ES)
Tāpēc ieraksti par Bosniju un Hercegovinu attiecībā uz
mājputniem, pienu, olām un medu būtu jāiekļauj šajā
sarakstā.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīvu 96/23/EK,
ar ko paredz pasākumus, lai kontrolētu noteiktas vielas un to
atliekas dzīvos dzīvniekos un dzīvnieku izcelsmes produktos, un
ar ko atceļ Direktīvu 85/358/EEK un Direktīvu 86/469/EEK, kā
arī Lēmumu 89/187/EEK un Lēmumu 91/664/EEK (1), un jo
īpaši tās 29. panta 1. punkta ceturto daļu un 2. punktu,

(5)

Japāna Komisijai ir iesniegusi plānu attiecībā uz liello
piem. Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas,
un tas būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj
ieraksts par Japānu attiecībā uz liellopiem.

(6)

Moldova ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz
mājputniem, akvakultūru un olām. Minētajā plānā ir
paredzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstip
rina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts par Moldovu
attiecībā uz mājputniem, akvakultūru un olām.

(7)

Pitkērnas Salas pašlaik ir iekļautas sarakstā attiecībā uz
medu. Tomēr Pitkērnas Salas nav iesniegušas Direktīvas
96/23/EK 29. pantā prasīto plānu. Tāpēc Pitkērnas Salas
būtu jāsvītro no saraksta.

(8)

Vjetnama ir iesniegusi Komisijai plānu attiecībā uz medu.
Minētajā plānā ir paredzētas pietiekamas garantijas, un tas
būtu jāapstiprina. Tāpēc sarakstā būtu jāiekļauj ieraksts
par Vjetnamu attiecībā uz medu.

(9)

Lai izvairītos no jebkādiem tirdzniecības traucējumiem,
būtu jānosaka pārejas periods attiecībā uz sūtījumiem
no Pitkērnas Salām, kas tikuši sertificēti un nosūtīti uz
Savienību pirms šā lēmuma piemērošanas dienas.

(10)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2011/163/ES.

(11)

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

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(4)

Direktīvā 96/23/EK ir noteikti pasākumi tās I pielikumā
minēto vielu un atlieku grupu pārraudzībai. Minētajā
direktīvā noteikta prasība, ka trešās valstis, no kurām
dalībvalstīm ir atļauts importēt dzīvniekus un dzīvnieku
izcelsmes produktus, uz ko attiecas minētā direktīva,
iesniedz atlieku pārraudzības plānu, kurā ir paredzētas
prasītās garantijas. Minētajā plānā būtu jāiekļauj vismaz
tās atlieku grupas un vielas, kas norādītas I pielikumā.

Ar Komisijas Lēmumu 2011/163/ES (2) apstiprina Direk
tīvas 96/23/EK 29. pantā paredzētos plānus (“plāni”), ko
iesniegušas vairākas trešās valstis, kuras norādītas minētās
direktīvas pielikumā sniegtajā dzīvnieku un dzīvnieku
izcelsmes produktu sarakstā.

Ņemot vērā vairāku trešo valstu nesen iesniegtos plānus
un papildu informāciju, ko ir saņēmusi Komisija, nepie
ciešams atjaunināt sarakstu par trešām valstīm, no kurām
dalībvalstis, kā paredzēts Direktīvā 96/23/EK un šobrīd
norādīts sarakstā Lēmuma 2011/163/ES pielikumā (“sa
raksts”), drīkst importēt konkrētus dzīvniekus un dzīv
nieku izcelsmes produktus.

Bosnija un Hercegovina ir iesniegušas Komisijai plānu par
mājputniem, pienu, olām un medu. Šajā plānā ir pare
dzētas pietiekamas garantijas, un tas būtu jāapstiprina.

(1) OV L 125, 23.5.1996., 10. lpp.
(2) OV L 70, 17.3.2011., 40. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Lēmuma 2011/163/ES pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pieli
kuma tekstu.
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2. pants
Pārejas periodā līdz 2013. gada 16. maijam dalībvalstis pieņem medus sūtījumus no Pitkērnas Salām ar
nosacījumu, ka importētājs pierāda, ka produkti ir sertificēti un nosūtīti uz Savienību līdz 2013. gada
1. aprīlim.
3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 11. martā
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Tonio BORG

28.3.2013.
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PIELIKUMS
“PIELIKUMS

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

Piens

AD

Andora

X

X

AE

Apvienotie
Arābu Emirāti

X

X (1 )

AL

Albānija

AR

Argentīna

X

X

X

AU

Austrālija

X

X

X

BA

Bosnija un
Hercegovina

BD

Bangladeša

X

BN

Bruneja

X

BR

Brazīlija

X

X

BW

Botsvāna

X

X

BY

Baltkrievija

BZ

Beliza

CA

Kanāda

X

X

X

X

X

CH

Šveice

X

X

X

X

CL

Čīle

X

X

X

CM

Kamerūna

CN

Ķīna

CO

Kolumbija

Olas

Truši

Savvaļas
medījumdzīv
nieki

Saimniecībā
audzēti
medījumdzīv
nieki

Medus

X

X

X

X

X

X

X

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Valsts

LV

ISO2 kods

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X (2 )

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
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X

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

CR

Kostarika

X

CU

Kuba

X

EC

Ekvadora

X

ET

Etiopija

FK

Folklenda Salas

FO

Fēru Salas

GH

Gana

GM

Gambija

GL

Grenlande

GT

Gvatemala

X

HN

Hondurasa

X

HR

Horvātija

ID

Indonēzija

IL

Izraēla

IN

Indija

X

IR

Irāna

X

JM

Jamaika

JP

Japāna

KE

Kenija

KG

Kirgizstāna

Piens

Olas

Truši

Savvaļas
medījumdzīv
nieki

Saimniecībā
audzēti
medījumdzīv
nieki

Medus

X

LV
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ISO2 kods

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X (2 )

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X (1 )

Valsts

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

KR

Dienvidkoreja

LB

Libāna

LK

Šrilanka

X

MA

Maroka

X

MD

Moldova

ME

Melnkalne

MG

Madagaskara

MK

bijusī Dienvid
slāvijas Maķedo
nijas Republi
ka (4)

MU

Maurīcija

MX

Meksika

MY

Malaizija

MZ

Mozambika

NA

Namībija

X

NC

Jaunkaledonija

X (3 )

NI

Nikaragva

NZ

Jaunzēlande

PA

Panama

PE

Peru

PF

Francijas Polinē
zija

PH

Filipīnas

Piens

Olas

Truši

Savvaļas
medījumdzīv
nieki

Saimniecībā
audzēti
medījumdzīv
nieki

Medus
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X
X

X
X (3 )

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
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X
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X

X

X

X

X
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X
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X

Liellopi

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

Piens

Olas

X

X

X

X (2 )

X

X

X

X

X

X

X

PY

Paragvaja

X

RS

Serbija (5)

RU

Krievija

X

X

SA

Saūda Arābija

SG

Singapūra

X (3 )

SM

Sanmarīno

X

SR

Surinama

SV

Salvadora

SZ

Svazilenda

TH

Taizeme

X

X

TN

Tunisija

X

X

TR

Turcija

X

X

TW

Taivāna

X

X

TZ

Tanzānija

X

X

UA

Ukraina

UG

Uganda

US

Amerikas Savie
notās Valstis

X

X

UY

Urugvaja

X

X

VE

Venecuēla

X

VN

Vjetnama

X

X

Truši

X

Medus

X
X (6 )

LV

Cūkas

Saimniecībā
audzēti
medījumdzīv
nieki

Valsts
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Aitas/kazas

Savvaļas
medījumdzīv
nieki

ISO2 kods

X

X
X (3 )

X (3 )

X (3 )

X

X (3 )
X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X
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X

YT

Majota

ZA

Dienvidāfrika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabve

Liellopi

Aitas/kazas

Cūkas

Zirgi

Mājputni

Akvakultūra

Piens

Olas

Truši

Savvaļas
medījumdzīv
nieki

Saimniecībā
audzēti
medījumdzīv
nieki

X

X

Medus

X

X
X

LV

Valsts

28.3.2013.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ISO2 kods

X

Tikai kamieļa piens.
Kaušanai paredzētu dzīvu zirgu eksports uz Savienību (tikai pārtikas ražošanā izmantojamie dzīvnieki).
Saskaņā ar 2. pantu trešās valstis, kuras izmanto tikai izejvielas no dalībvalstīm vai no citām trešām valstīm, kas apstiprinātas šādu izejvielu importam uz Savienību.
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika; par šīs valsts galīgo nomenklatūru vienosies pēc pašlaik notiekošajām sarunām Apvienoto Nāciju Organizācijā.
Izņemot Kosovu (šis apzīmējums neskar nostājas par statusu, un tas ir saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1244 un Starptautiskās Tiesas atzinumu par Kosovas neatkarības deklarāciju).
Tikai ziemeļbrieži no Murmanskas un Jamalas Ņencu reģioniem.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
L 90/105
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KOMISIJAS LĒMUMS
(2013. gada 26. marts)
par dalībvalstu ikgadējo emisiju sadales apjomu noteikšanu laikposmam no 2013. līdz 2020. gadam
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 406/2009/EK
(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 1708)
(2013/162/ES)
Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes ceturtajā novēr
tējuma ziņojumā, kurš pieņemts ar Lēmumu 15/CP.17.
Šādi aprēķinātu ikgadējo emisiju sadales apjomu būtu
jāsāk piemērot no pirmā gada, attiecībā uz kuru ziņošana
par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatiem, izmantojot
šīs jaunās globālās sasilšanas potenciāla vērtības, kļūst
obligāta saskaņā ar Lēmuma Nr. 280/2004/EK 3. pantu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
23. aprīļa Lēmumu Nr. 406/2009/EK par dalībvalstu pasāku
miem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai,
lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu
emisiju samazināšanas jomā līdz 2020. gadam (1) un jo īpaši tā
3. panta 2. punkta ceturto daļu,

(4)

Pašlaik valstu siltumnīcefekta gāzu uzskaitē un valstu un
Savienības reģistros ziņotie dati nav pietiekami, lai dalīb
valstu līmenī noteiktu civilās aviācijas CO2 emisijas valsts
līmenī, uz kurām neattiecas Direktīva 2003/87/EK. CO2
emisijas no lidojumiem, uz kuriem neattiecas Direktīva
2003/87/EK, veido tikai ļoti nelielu daļu no kopējā
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoma, un papildu informā
cijas vākšana par šīm emisijām radītu nesamērīgu admi
nistratīvu slogu. Tāpēc CO2 emisiju daudzums uzskaites
kategorijā “1.A.3.A civilā aviācija” būtu jāuzskata par
vienādu ar nulli, lai varētu noteikt ikgadējos emisiju
sadales apjomus.

(5)

Ikgadējie emisiju sadales apjomi dalībvalstij 2020. gadam
būtu jāaprēķina, atskaitot 2005. gadā pastāvējušo iekārtu
verificēto siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu no
pārskatītā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma 2005.
gadam un koriģējot rezultātu, izmantojot Lēmuma Nr.
406/2009/EK II pielikumā norādīto procentuālo
daudzumu.

(6)

Iekārtu verificēto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms
būtu jānosaka šādi:

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Siltumnīcefekta gāzu emisijas no iekārtām, uz kurām
attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada
13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka
sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu
tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu
96/61/EK (2), un par kurām dati izriet no Savienības
reģistra, Komisijas lēmumiem, emisiju kvotu valsts
sadales plāniem un oficiālās sarakstes starp Komisiju un
attiecīgajām dalībvalstīm, ir verificēti (pārbaudīti) emisiju
dati Lēmuma Nr. 406/2009/EK 3. panta 2. punkta
ceturtās daļas nozīmē.
Dati par kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām no gāzes
un darbības (kā definēts Lēmuma Nr. 406/2009/EK 2.
panta 1. punktā), kas iesniegti saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra
Lēmumu Nr. 280/2004/EK par monitoringa mehānismu
attiecībā uz siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju un
par Kioto protokola īstenošanu Kopienā (3) 2012. gadā,
kā noteikts pēc 2012. gada sākotnējās pārskatīšanas, ko
Komisija veikusi saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu emisiju
pārskatu tehniskās pārskatīšanas pamatnostādnēm 2012.
gadam (4), ir pārskatīti siltumnīcefekta gāzu emisiju dati
par 2005., 2008., 2009. un 2010. gadu Lēmuma Nr.
406/2009/EK 3. panta 2. punkta ceturtās daļas nozīmē.
Lai nodrošinātu konsekvenci starp ikgadējo emisiju
sadales apjomu noteikšanu un ikgadējām paziņotajām
siltumnīcefekta gāzu emisijām, dalībvalstu ikgadējie
emisiju sadales apjomi būtu jāaprēķina, arī piemērojot
globālās sasilšanas potenciāla vērtības, kas minētas
OV L 140, 5.6.2009., 136. lpp.
OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.
OV L 49, 19.2.2004., 1. lpp.
KDDD (2012) 107 galīgā redakcija, 26.4.2012.

— dalībvalstīm, kas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
piedalās no 2005. gada: emisiju daudzums no iekār
tām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2005.
gadā, kas koriģēts, ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu
emisiju daudzumu no tādām iekārtām, kuras no
2008. līdz 2012. gadam bija iekļautas emisijas
kvotu tirdzniecības sistēmā vai izslēgtas no tās dalīb
valstu piemērotās koriģētās darbības jomas dēļ, un
siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu no iekārtām,
kuras uz laiku tika izslēgtas no emisijas kvotu tird
zniecības sistēmas 2005. gadā, taču netika izslēgtas
no 2008. līdz 2012. gadam,

— dalībvalstīm, kas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
piedalās no 2007. gada: siltumnīcefekta gāzu emisiju
daudzums no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva
2003/87/EK, 2007. gadā,
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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— dalībvalstīm, kas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
piedalās no 2013. gada: siltumnīcefekta gāzu emisiju
daudzums no iekārtām, uz kurām attiecas Direktīva
2003/87/EK, 2005. gadā (kā paziņojusi attiecīgā
dalībvalsts un pārskatījusi Komisija).

(12)

Ņemot vērā Horvātijas pievienošanos Savienībai, tās ikga
dējais emisiju sadales apjoms katram gadam no 2013.
līdz 2020. gadam būtu jānosaka, izmantojot to pašu
metodi kā citām dalībvalstīm. Šīs vērtības būtu jāsāk
piemērot no Horvātijas pievienošanās dienas.

Vidējais siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums dalībval
stij, kuras siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums
saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir
pozitīvs, 2009. gadā būtu jāaprēķina, atskaitot verificētu
siltumnīcefekta gāzu emisiju vidējo daudzumu no iekār
tām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2008.,
2009. un 2010. gadā attiecīgajā dalībvalstī no tās vidējā
kopējā pārskatītā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma
2008., 2009. un 2010. gadam.

(13)

2012. gada 11. jūlijā Eiropadome pieņēma Lēmumu
2012/419/ES, ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts
attiecībā uz Eiropas Savienību (1), sākot ar 2014. gadu,
tāpēc ikgadējos emisiju sadales apjomus Francijai no
2014. gada aprēķina, ņemot vērā attiecīgās pārskatītās
siltumnīcefekta gāzu emisijas.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata
pārmaiņu komitejas atzinumu,

Ikgadējie emisiju sadales apjomi dalībvalstij, kuras siltum
nīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar Lēmuma
Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir pozitīvs, 2013.–2019.
gadam būtu jānosaka kā lineāra trajektorija, sākot ar
minētās dalībvalsts vidējo siltumnīcefekta gāzu emisiju
daudzumu 2009. gadā un beidzot ar tās ikgadējo emisiju
sadales apjomu 2020. gadam.
Ikgadējais emisiju sadales apjoms dalībvalstij, kuras
siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar
Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir negatīvs,
2013. gadam būtu jāaprēķina, atskaitot verificēto siltum
nīcefekta gāzu emisiju vidējo daudzumu no iekārtām, uz
kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2008., 2009. un
2010. gadā attiecīgajā dalībvalstī no tās vidējā kopējā
pārskatītā siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma 2008.,
2009. un 2010. gadam.
Ikgadējais emisiju sadales apjoms dalībvalstij, kuras
siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežojums saskaņā ar
Lēmuma Nr. 406/2009/EK II pielikumu ir negatīvs,
2014.– 2019. gadam būtu jānosaka kā lineāra trajekto
rija, sākot ar minētās dalībvalsts ikgadējo emisiju sadales
apjomu 2013. gadam un beidzot ar tās ikgadējo emisiju
sadales apjomu 2020. gadam.
Verificētās siltumnīcefekta gāzu emisijas no iekārtām, kas
vienpusēji iekļautas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 24. pantu laikposmā
no 2008. līdz 2012. gadam, nebūtu jāņem vērā verificēto
siltumnīcefekta gāzu emisiju vidējā daudzumā no iekār
tām, uz kurām attiecas Direktīva 2003/87/EK, 2008.,
2009. un 2010. gadā, jo šādā veidā siltumnīcefekta
gāzu emisijas tiktu saskaitītas divreiz ikgadējo emisiju
sadales apjomu turpmāko korekciju laikā saskaņā ar
Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ikgadējie emisiju sadales apjomi katrai dalībvalstij par katru
gadu laikposmā no 2013. līdz 2020. gadam ir noteikti I pieli
kumā, un tie ir piemērojami, ņemot vērā jebkuras korekcijas, ko
publicē saskaņā ar Lēmuma Nr. 406/2009/EK 10. pantu.
2. pants
Neskarot 1. pantu, ja akts, kas pieņemts saskaņā ar Lēmuma Nr.
280/2004/EK 3. pantu, paredz, ka dalībvalstīm jāiesniedz
siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskati, kuros izmantotas globālās
sasilšanas potenciāla vērtības, kas minētas Klimata pārmaiņu
starpvaldību padomes ceturtajā novērtējuma ziņojumā, kurš
pieņemts ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konven
cijas par klimata pārmaiņām līgumslēdzēju pušu konferences
Lēmumu 15/CP.17, ikgadējos emisiju sadales apjomus, kas
noteikti II pielikumā, piemēro, sākot no pirmā gada, attiecībā
uz kuru šāda ziņošana par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārska
tiem kļūst obligāta.
3. pants
Ikgadējos emisiju sadales apjomus attiecībā uz Horvātiju, kā
izklāstīts I pielikumā, piemēro no dienas, kad stājas spēkā
Līgums par Horvātijas pievienošanos.
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 26. martā
Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Connie HEDEGAARD

(1) OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.
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I PIELIKUMS
Dalībvalstu ikgadējais emisiju sadales apjoms 2013.–2020. gadam, kas aprēķināts, piemērojot Klimata pārmaiņu
starpvaldību padomes otrajā novērtējuma ziņojumā minētās globālās sasilšanas potenciāla vērtības
Ikgadējais emisiju sadales apjoms
(oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās)

Valsts
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beļģija

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bulgārija

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Čehijas
Republika

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Dānija

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Vācija

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Igaunija

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Īrija

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grieķija

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Spānija

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francija

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Horvātija

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Itālija

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Kipra

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Latvija

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Lietuva

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luksemburga

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Ungārija

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nīderlande

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Austrija

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Polija

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugāle

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Rumānija

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovēnija

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovākija

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Somija

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Zviedrija

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Apvienotā
Karaliste

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382
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II PIELIKUMS
Dalībvalstu ikgadējais emisiju sadales apjoms 2013.–2020. gadam, kas aprēķināts, piemērojot Klimata pārmaiņu
starpvaldību padomes ceturtajā novērtējuma ziņojumā minētās globālās sasilšanas potenciāla vērtības

Ikgadējais emisiju sadales apjoms
(oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās)

Valsts
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beļģija

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bulgārija

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Čehijas
Republika

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Dānija

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Vācija

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Igaunija

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Īrija

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grieķija

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Spānija

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francija

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Horvātija

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Itālija

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Kipra

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Latvija

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Lietuva

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luksemburga

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Ungārija

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nīderlande

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Austrija

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Polija

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugāle

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027
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Ikgadējais emisiju sadales apjoms
(oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnās)

Valsts
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rumānija

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovēnija

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovākija

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Somija

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Zviedrija

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Apvienotā
Karaliste

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099

Abonementa cenas 2013. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 300 gadā

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

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 420 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 910 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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