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REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1174/2013
(2013. gada 20. novembris),
ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības
standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz
10. Starptautisko finanšu pārskatu standartu, 12. Starptautisko finanšu pārskatu standartu un 27.
Starptautisko grāmatvedības standartu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

SFPS, 7. SFPS, 7. SGS, 12. SGS, 24. SGS, 32. SGS, 34.
SGS un 39. SGS, lai nodrošinātu starptautisko grāmatve
dības standartu saskaņotību.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
(3)

Grozījumos 10. SFPS, 27. SGS un dažos attiecīgajos citu
standartu grozījumos ir atsauces uz 9. SFPS „Finanšu
instrumenti”, ko pašlaik nevar piemērot, jo Savienība
nav pieņēmusi 9. SFPS. Tāpēc visas atsauces uz 9.
SFPS, kā noteikts šīs regulas pielikumā, būtu jālasa kā
atsauces uz 39. SGS.

(4)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas
grupas tehnisko ekspertu grupu apstiprina, ka 10. SFPS,
12. SFPS un 27. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr.
1606/2002 3. panta 2. punktā paredzētajiem pieņem
šanas tehniskajiem kritērijiem.

(5)

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

(6)

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

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)

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

Starptautiskā grāmatvedības standartu padome (SGSP)
2012. gada oktobrī publicēja grozījumus 10. Starptautis
kajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) „Konsolidētie
finanšu pārskati”, 12. SFPS „Līdzdalības atklāšana citos
uzņēmumos” un 27. Starptautiskajā grāmatvedības stan
dartā (SGS) „Atsevišķie finanšu pārskati”. Grozījumi 10.
SFPS ir veikti, lai labāk atspoguļotu ieguldījumu sabied
rību uzņēmējdarbības modeli. Tajos paredzēta prasība, ka
ieguldījumu sabiedrības novērtē savus meitasuzņēmumus
to patiesajā vērtībā peļņas vai zaudējumu aprēķinā, nevis
konsolidē tos. Grozījumi 12. SFPS ir veikti, lai ieviestu
prasību atklāt konkrētu informāciju par šādiem ieguldī
jumu sabiedrību meitasuzņēmumiem. Ar grozījumiem
27. SGS ir atcelta iespēja ieguldījumu sabiedrībām savos
atsevišķajos finanšu pārskatos novērtēt ieguldījumus
konkrētos meitasuzņēmumos vai nu atbilstoši izmaksām,
vai patiesajā vērtībā. Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27.
SGS nozīmē, ka attiecīgi jāizdara grozījumi 1. SFPS, 3.

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
1.

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

(a) groza 10. Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS)
„Konsolidētie finanšu pārskati”, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā;

(b) groza 12. SFPS „Līdzdalības atklāšana citos uzņēmumos”, kā
norādīts šīs regulas pielikumā;
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(c) groza 27. Starptautisko grāmatvedības standartu (SGS)
“Atsevišķie finanšu pārskati”, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā;
(d) groza 1. SFPS „Starptautisko finanšu pārskatu standartu
pirmreizēja lietošana”, 3. SFPS „Uzņēmējdarbības apvienoša
na”, 7. SFPS „Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana”, 7.
SGS „Naudas plūsmu pārskats”, 12. SGS „Ienākuma nodok
ļi”, 24. SGS „Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm”,
32. SGS „Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana”, 34.
SGS „Starpperioda finanšu pārskati” un 39. SGS „Finanšu
instrumenti: atzīšana un novērtēšana” atbilstīgi 10. SFPS
grozījumiem, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

21.11.2013.

2.
Jebkuru atsauci uz 9. SFPS „Finanšu instrumenti” 1. punktā
minētajos grozījumos lasa kā atsauci uz 39. SGS.
2. pants
Ikviens uzņēmums piemēro 1. panta 1. punktā minētos grozī
jumus, vēlākais, no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads,
kura sākums ir 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam.
3. pants
Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 20. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

21.11.2013.
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PIELIKUMS
STARPTAUTISKIE GRĀMATVEDĪBAS STANDARTI
10. SFPS

10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”

12. SFPS

12. SFPS „Līdzdalības atklāšana citos uzņēmumos”

27. SGS

27. SGS „Atsevišķie finanšu pārskati”

„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.iasb.org.”
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Ieguldījumu sabiedrības
(Grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS)
Grozījumi 10. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā „Konsolidētie finanšu pārskati”
Groza 2. un 4. punktu.
2.

Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, ar šo SFPS:
a) …
c) nosaka, kā piemērojams kontroles princips, lai noteiktu, vai ieguldītājs kontrolē ieguldījumu saņēmēju un vai
tam attiecīgi jāveic ieguldījumu saņēmēja konsolidācija;
d) nosaka grāmatvedības prasības konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanai;
e) definē ieguldījumu sabiedrību un nosaka izņēmumu attiecībā uz ieguldījumu sabiedrības konkrētu meitasuz
ņēmumu konsolidēšanu.

3.

…

4.

Uzņēmums, kas ir mātesuzņēmums, sniedz konsolidētos finanšu pārskatus. Šo SFPS piemēro visi uzņēmumi,
izņemot šādus gadījumus:
a) …
c) ieguldījumu sabiedrībai nav jāiesniedz konsolidētie finanšu pārskati, ja saskaņā ar šā SFPS 31. punktu tai ir
jānovērtē visi tās meitasuzņēmumi patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

Pēc 26. punkta pievieno virsrakstus un 27.–33. punktu.
NOTEIKŠANA, VAI UZŅĒMUMS IR IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA
27.

Mātesuzņēmums nosaka, vai tas ir ieguldījumu sabiedrība. Ieguldījumu sabiedrība ir uzņēmums, kas:
a) iegūst līdzekļus no viena vai vairākiem ieguldītājiem, lai šim/šiem ieguldītājam(-iem) sniegtu ieguldī
jumu pārvaldības pakalpojumus;
b) savam/saviem ieguldītājam(-iem) apsola, ka tā uzņēmējdarbības mērķis ir ieguldīt līdzekļus tikai, lai
gūtu ieņēmumus no kapitāla vērtības pieauguma, ienākumus no ieguldījumiem vai abus minētos;
c) novērtē un vērtē gandrīz visu savu ieguldījumu rezultātus patiesajā vērtībā.
B85.A–B85.M punktā sniegtas ar piemērošanu saistītas norādes.

28.

Novērtējot, vai uzņēmums atbilst definīcijai 27. punktā, izskata, vai uzņēmumam ir šādas ieguldījumu sabiedrībai
raksturīgas pazīmes:
a) tam ir vairāk par vienu ieguldījumu (skatiet B85.O un B85.P punktu);
b) tam ir vairāk par vienu ieguldītāju (skatiet B85.Q–B85.S punktu);
c) tam ir ieguldītāji, kas nav ar uzņēmumu saistītas personas (skatiet B85.T un B85.U punktu); un
d) tam pieder daļa pašu kapitāla veidā vai ir līdzīga līdzdalība (skatiet B85.V un B85.W punktu).
Tas, ka nav kādas no šīm raksturīgajām pazīmēm, nenozīmē, ka uzņēmums noteikti nav uzskatāms par ieguldī
jumu sabiedrību. Ieguldījumu sabiedrība, kurai nav visas šīs raksturīgās pazīmes, sniedz papildu informāciju, kā
noteikts 12. SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos” 9.A punktā.

29.

Ja fakti un apstākļi norāda uz to, ka ir radušās izmaiņas attiecībā uz vienu vai vairākiem no minētajiem trim
elementiem, kas veido ieguldījumu sabiedrības definīciju, kā aprakstīts 27. punktā, vai ieguldījumu sabiedrības
raksturīgajām pazīmēm, kā aprakstīts 28. punktā, mātesuzņēmums atkārtoti novērtē, vai tas ir ieguldījumu
sabiedrība.

30.

Mātesuzņēmums, kas pārstāj būt ieguldījumu sabiedrība vai par tādu kļūst, izmaiņas savā statusā ņem vērā, sākot
no datuma, kurā notikušas statusa izmaiņas (skatiet B100. un B101. punktu).

21.11.2013.
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IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBAS — IZŅĒMUMS ATTIECĪBĀ UZ KONSOLIDĀCIJU
31.

Izņemot 32. punktā aprakstīto, ieguldījumu sabiedrība nekonsolidē savus meitasuzņēmumus un nepie
mēro 3. SFPS, kad tā iegūst kontroli citā uzņēmumā. Tā vietā ieguldījumu sabiedrība novērtē ieguldījumu
meitasuzņēmumā patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar 9. SFPS. (1)

32.

Neatkarīgi no 31. punktā noteiktās prasības, ja ieguldījumu sabiedrībai ir meitasuzņēmums, kas sniedz pakalpo
jumus, kuri saistīti ar ieguldījumu sabiedrības ieguldījumu darbībām (skatiet B85.C–B85.E punktu), šī ieguldījumu
sabiedrība konsolidē šo meitasuzņēmumu saskaņā ar šā SFPS 19.–26. punktu un piemēro 3. SFPS prasības,
iegādājoties šādus meitasuzņēmumus.

33.

Ieguldījumu sabiedrības mātesuzņēmums konsolidē visus uzņēmumus, ko tas kontrolē, arī tos, kurus tas kontrolē
ar ieguldījumu sabiedrības meitasuzņēmuma starpniecību, ja vien mātesuzņēmums pats nav ieguldījumu sabied
rība.

A pielikumā iekļauj jaunu definīciju.
grupa

…

ieguldījumu sabiedrība

Uzņēmums, kas:
a) iegūst līdzekļus no viena vai vairākiem ieguldītājiem, lai šim/šiem ieguldītājam(-iem)
sniegtu ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus;
b) savam/saviem ieguldītājam(-iem) apsola, ka tā uzņēmējdarbības mērķis ir ieguldīt līdzekļus
tikai, lai gūtu ieņēmumus no kapitāla vērtības pieauguma, ienākumus no ieguldījumiem vai
abus minētos;
c) novērtē un vērtē gandrīz visu savu ieguldījumu rezultātus patiesajā vērtībā.

B pielikumā iekļauj virsrakstus un B85.A–B85.W punktu.
NOTEIKŠANA, VAI UZŅĒMUMS IR IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBA
B85.A Novērtējot, vai uzņēmums ir ieguldījumu sabiedrība, uzņēmums apsver visus faktus un apstākļus, arī savu mērķi
un veidu. Uzņēmums, kam ir 27. punktā noteiktie trīs ieguldījumu sabiedrības definīcijas elementi, ir ieguldījumu
sabiedrība. B85.B–B85.M punktā ir sīkāk aprakstīti definīcijas elementi.
Uzņēmējdarbības mērķis
B85.B Ieguldījumu sabiedrības definīcija paredz, ka uzņēmuma mērķis ir tikai ieguldījumi kapitāla vērtības pieauguma,
ienākumu no ieguldījumiem (piemēram, dividendes, procenti vai īres ienākumi) vai abu minēto nolūkā. Doku
mentos, kuros norādīti uzņēmuma ieguldījumu mērķi, piemēram, uzņēmuma piedāvājuma memorandā, uzņē
muma izplatītajās publikācijās un citos korporatīvajos vai partnerības dokumentos, parasti būs sniegtas liecības par
ieguldījumu sabiedrības uzņēmējdarbības mērķi. Papildu liecības var ietvert veidu, kā uzņēmums sevi prezentē
citām personām (piemēram, potenciālajiem ieguldītājiem vai potenciālajiem ieguldījumu saņēmējiem). Piemēram,
uzņēmums var savu uzņēmējdarbību prezentēt kā vidēja termiņa ieguldījumu veikšanu kapitāla vērtības pieaugu
mam. Savukārt uzņēmumam, kas sevi prezentē kā ieguldītājs, kura mērķis ir izstrādāt, ražot vai tirgot produktus
kopā ar saviem ieguldījumu saņēmējiem, ir uzņēmējdarbības mērķis, kurš neatbilst ieguldījumu sabiedrības uzņē
mējdarbības mērķim, jo uzņēmums gūs ieņēmumus no izstrādes, ražošanas vai tirdzniecības darbībām, kā arī no
saviem ieguldījumiem (skatiet B85.I punktu).
B85.C Ieguldījumu sabiedrība var sniegt ar ieguldījumiem saistītus pakalpojumus (piemēram, ieguldījumu konsultāciju
pakalpojumus, ieguldījumu pārvaldību, ieguldījumu atbalstu un administratīvos pakalpojumus) vai nu tieši, vai ar
meitasuzņēmuma starpniecību trešām personām, kā arī saviem ieguldītājiem, pat ja šīs darbības uzņēmumam ir
svarīgas.
B85.D Ieguldījumu sabiedrība var arī piedalīties šādās ar ieguldījumiem saistītās darbībās vai nu tieši, vai ar meitasuzņē
muma starpniecību, ja šīs darbības veic, lai pēc iespējas palielinātu ieņēmumus no ieguldījumiem (kapitāla vērtības
pieaugums vai ienākumi no ieguldījumiem) savos ieguldījumu saņēmējos, un ja tās nav atsevišķa būtiska uzņē
mējdarbība vai atsevišķs būtisks ienākumu avots ieguldījumu sabiedrībai:
a) kas sniedz ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus un stratēģiskās konsultācijas ieguldījumu saņēmējam; un
b) kas sniedz finansiālu atbalstu ieguldījumu saņēmējam, piemēram, aizdevumu, kapitāla saistības vai garantiju.
(1) 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” C7. punktā ir noteikts: „Ja uzņēmums piemēro šo SFPS, bet vēl nepiemēro 9. SFPS, ikviena atsauce
uz 9. SFPS jāsaprot kā atsauce uz 39. SGS „Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”.”
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B85.E Ja ieguldījumu sabiedrībai ir meitasuzņēmums, kas uzņēmumam vai citām personām sniedz vai veic ar ieguldī
jumiem saistītus pakalpojumus vai darbības, kā aprakstīts B85.C un B85.D punktā, tā šo meitasuzņēmumu
konsolidē saskaņā ar 32. punktu.
Iziešanas stratēģijas
B85.F Arī uzņēmuma ieguldījumu plānā ir liecības par tā uzņēmējdarbības mērķi. Viena no iezīmēm, ar ko ieguldījumu
sabiedrība atšķiras no citiem uzņēmumiem, ir tā, ka ieguldījumu sabiedrība neplāno savus ieguldījumus turēt uz
nenoteiktu laiku, proti, tā tos tur uz noteiktu laiku. Tā kā kapitālieguldījumus un nefinanšu aktīvu ieguldījumus ir
iespējams turēt uz nenoteiktu laiku, ieguldījumu sabiedrībai ir iziešanas stratēģija, kurā dokumentēts, kā uzņē
mums plāno īstenot kapitāla vērtības pieaugumu gandrīz no visiem saviem kapitālieguldījumiem un nefinanšu
aktīvu ieguldījumiem. Ieguldījumu sabiedrībai ir arī iziešanas stratēģija jebkādiem parāda instrumentiem, kurus ir
iespējams turēt uz nenoteiktu laiku, piemēram, neierobežota laika parāda instrumentiem. Uzņēmumam nav
jādokumentē konkrētas iziešanas stratēģijas katram atsevišķam ieguldījumam, bet uzņēmums nosaka dažādas
iespējamās stratēģijas dažādiem ieguldījumu veidiem vai portfeļiem, tostarp neatkarīgu grafiku iziešanai no iegul
dījumiem. Iziešanas mehānismus, ko piemēro tikai saistību neizpildes gadījumos, piemēram, līguma pārkāpuma vai
nepildīšanas gadījumā, neuzskata par iziešanas stratēģijām šā novērtējuma vajadzībām.
B85.G Iziešanas stratēģijas var atšķirties atkarībā no ieguldījuma veida. Ieguldījumu privātā kapitāla vērtspapīros gadījumā
iziešanas stratēģiju piemēri var būt sākotnējs publisks piedāvājums, privātu līdzekļu izvietošana, uzņēmuma
pārdošanas darījums, līdzdalības ieguldījumu saņēmējos sadale (ieguldītājiem) un aktīvu pārdošana (ietverot iegul
dījumu saņēmēja aktīvu pārdošanu pirms ieguldījumu saņēmēja likvidācijas). Kapitālieguldījumu, kurus tirgo
publiskajā tirgū, gadījumā iziešanas stratēģiju piemēri ietver ieguldījuma pārdošanu privātu līdzekļu izvietošanā
vai publiskajā tirgū. Nekustamo īpašumu ieguldījumu gadījumā iziešanas stratēģijas piemērs ietver nekustamā
īpašuma pārdošanu ar specializējušos īpašumu tirgotāju starpniecību vai atvērtajā tirgū.
B85.H Ieguldījumu sabiedrībai var būt ieguldījums citā ieguldījumu sabiedrībā, kas ir izveidota saistībā ar šo uzņēmumu
juridisku, regulatīvu, nodokļu vai līdzīgu uzņēmējdarbības apsvērumu dēļ. Šādā gadījumā ieguldījumu sabiedrībai,
kas ir ieguldītājs, nav jābūt iziešanas stratēģijai attiecībā uz šo ieguldījumu ar nosacījumu, ka ieguldījumu sabied
rībai, kura ir ieguldījumu saņēmējs, ir atbilstīgas iziešanas stratēģijas tās ieguldījumiem.
Ieņēmumi no ieguldījumiem
B85.I Uzņēmums neiegulda tikai, lai panāktu kapitāla vērtības pieaugumu, ienākumus no ieguldījumiem vai abus
minētos, ja uzņēmums vai cits šā uzņēmuma grupas (t. i., grupas, ko kontrolē ieguldījumu sabiedrības galvenais
mātesuzņēmums) loceklis gūst vai vēlas gūt citus ieguvumus no uzņēmuma ieguldījumiem, kuri nav pieejami
citām personām, kas nav saistītas ar ieguldījumu saņēmēju. Šādi ieguvumi ietver:
a) ieguldījumu saņēmēja procesu, aktīvu vai tehnoloģijas iegādi, izmantošanu, apmaiņu vai ekspluatāciju. Tas cita
starpā nozīmētu, ka uzņēmumam vai citam grupas loceklim ir nesamērīgas vai ekskluzīvas tiesības iegādāties
ieguldījumu saņēmēja aktīvus, tehnoloģiju, produktus vai pakalpojumus, piemēram, paturot iespēju iegādāties
aktīvu no ieguldījumu saņēmēja, ja aktīva izstrāde tiek atzīta par sekmīgu;
b) kopīgas struktūras (kā noteikts 11. SFPS) vai citas vienošanās starp uzņēmumu vai citu grupas locekli un
ieguldījumu saņēmēju izstrādāt, ražot, tirgot vai nodrošināt produktus vai pakalpojumus;
c) finanšu garantijas vai aktīvus, ko sniedz ieguldījumu saņēmējs un kas ir nodrošinājums uzņēmuma vai cita
grupas locekļa aizņēmumam (tomēr ieguldījumu sabiedrība joprojām varētu izmantot ieguldījumus ieguldījumu
saņēmējā kā nodrošinājumu jebkuram savam aizņēmumam);
d) ar uzņēmumu saistītas personas iespēju iegādāties no šā uzņēmuma vai cita grupas locekļa līdzdalību uzņē
muma ieguldījumu saņēmējā;
e) izņemot B85.J punktā aprakstīto, darījumus starp uzņēmumu vai citu grupas locekli un ieguldījumu saņēmēju:
i) kuriem piemēro noteikumus, kādi nav pieejami uzņēmumiem, kas nav ne ar uzņēmumu, ne citu grupas
locekli, ne ieguldījumu saņēmēju saistītas personas,
ii) kuri nav patiesajā vērtībā vai
iii) kuri veido būtisku daļu no ieguldījumu saņēmēja vai uzņēmuma uzņēmējdarbības, tostarp citu grupas
uzņēmumu uzņēmējdarbības.
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B85.J Ieguldījumu sabiedrības stratēģija var paredzēt ieguldījumus vairāk nekā vienā ieguldījumu saņēmējā vienā un tajā
pašā nozarē, tirgū vai ģeogrāfiskajā apgabalā, lai gūtu ieguvumus no sinerģijas, kas palielina kapitāla vērtības
pieaugumu un ienākumus no ieguldījumiem šajos ieguldījumu saņēmējos. Neatkarīgi no B85.I punkta e) apakš
punkta neizslēdz iespēju, ka uzņēmums ir ieguldījumu sabiedrība tikai tādēļ, ka šādi ieguldījumu saņēmēji veic
tirdzniecības darījumus savā starpā.
Patiesās vērtības novērtējums
B85.K Ieguldījumu sabiedrības definīcijas būtisks elements ir tas, ka ieguldījumu sabiedrība novērtē un vērtē gandrīz visu
savu ieguldījumu rezultātus patiesajā vērtībā, jo patiesās vērtības izmantošana sniedz aktuālāku informāciju nekā,
piemēram, tās meitasuzņēmumu konsolidēšana vai pašu kapitāla metodes izmantošana attiecībā uz tās līdzdalību
asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos. Lai parādītu, ka uzņēmumam piemīt šis definīcijas elements, iegul
dījumu sabiedrība:
a) sniedz ieguldītājiem informāciju par patieso vērtību un savos finanšu pārskatos novērtē gandrīz visus savus
ieguldījumus patiesajā vērtībā vienmēr, kad patieso vērtību prasa vai atļauj starptautiskie finanšu pārskatu
standarti; un
b) sniedz informāciju par patieso vērtību uzņēmuma iekšienē galvenajiem vadības darbiniekiem (kā noteikts 24.
SGS), kas patieso vērtību izmanto kā galveno novērtējuma rādītāju, lai novērtētu gandrīz visu savu ieguldījumu
rezultātus un lai pieņemtu ieguldījumu lēmumus.
B85.L Lai nodrošinātu atbilstību B85.K punkta a) apakšpunkta prasībai, ieguldījumu sabiedrība:
a) izvēlētos uzskaitīt ieguldījumu īpašumus, izmantojot patiesās vērtības modeli, kas noteikts 40. SGS „Ieguldījumu
īpašums”;
b) izvēlētos atbrīvojumu no 28. SGS noteiktās pašu kapitāla metodes piemērošanas saviem ieguldījumiem asociē
tajos uzņēmumos un kopuzņēmumos; un
c) novērtētu savus finanšu aktīvus patiesajā vērtībā, piemērojot 9. SFPS prasības.
B85.M Ieguldījumu sabiedrībai var būt konkrēti ar ieguldījumiem nesaistīti aktīvi, piemēram, galvenā biroja īpašums un
saistītais aprīkojums, kā arī tai var būt finanšu saistības. 27. punkta c) apakšpunktā noteiktais ieguldījumu
sabiedrības definīcijas patiesās vērtības novērtēšanas elements attiecas uz ieguldījumu sabiedrības ieguldījumiem.
Tādējādi ieguldījumu sabiedrībai nav jānovērtē savi ar ieguldījumiem nesaistītie aktīvi vai savas saistības patiesajā
vērtībā.
Ieguldījumu sabiedrībai raksturīgas pazīmes
B85.N Nosakot, vai uzņēmums atbilst ieguldījumu sabiedrības definīcijai, uzņēmums izvērtē, vai tam ir ieguldījumu
sabiedrībai raksturīgās pazīmes (skatiet 28. punktu). Tas, ka nav vienas vai vairāku no šīm raksturīgajām pazīmēm,
nenozīmē, ka uzņēmums noteikti nav uzskatāms par ieguldījumu sabiedrību, bet norāda, ka vajadzīga papildu
analīze, lai noteiktu, vai uzņēmums ir ieguldījumu sabiedrība.
Vairāk nekā viens ieguldījums
B85.O Ieguldījumu sabiedrībai parasti ir vairāki ieguldījumi, lai dažādotu savu risku un pēc iespējas palielinātu ieņēmu
mus. Uzņēmums var turēt ieguldījumu portfeli tieši vai netieši, piemēram, turot vienu ieguldījumu citā ieguldījumu
sabiedrībā, kam pašai ir vairāki ieguldījumi.
B85.P Ir iespējama situācija, kad uzņēmumam ir tikai viens ieguldījums. Tomēr tas, ka uzņēmumam ir tikai viens
ieguldījums, nenozīmē, ka uzņēmums neatbilst ieguldījumu sabiedrības definīcijai. Piemēram, ieguldījumu sabied
rībai var būt tikai viens ieguldījums, ja uzņēmums:
a) ir savā darbības uzsākšanas posmā un vēl nav noteicis piemērotus ieguldījumus, tādēļ vēl nav īstenojis savu
ieguldījumu plānu, kas paredz vairāku ieguldījumu iegādi;
b) vēl nav veicis pārējos ieguldījumus, lai aizvietotu tos, no kuriem ir atbrīvojies;
c) ir izveidots, lai apvienotu ieguldītāju līdzekļus nolūkā ieguldīt vienā ieguldījumā, ja šādu ieguldījumu nevar
iegūt atsevišķi ieguldītāji (piemēram, kad vajadzīgais obligātais ieguldījums ir pārāk liels atsevišķam ieguldītā
jam); vai
d) atrodas likvidācijas posmā.
Vairāk nekā viens ieguldītājs
B85.Q Parasti ieguldījumu sabiedrībai būtu vairāki ieguldītāji, kas apvieno savus līdzekļus, lai iegūtu piekļuvi ieguldījumu
pārvaldības pakalpojumiem un ieguldījumu iespējām, kurām tie, iespējams, nevar piekļūt atsevišķi. Vairāki iegul
dītāji nozīmē, ka ir mazāka iespējamība, ka uzņēmums vai citi uzņēmuma grupas locekļi gūtu vēl citus ieguvumus
papildus kapitāla vērtības pieaugumam vai ienākumiem no ieguldījumiem (skatiet B85.I punktu).
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B85.R Savukārt ieguldījumu sabiedrību var izveidot viens ieguldītājs vai vienam ieguldītājam, kurš pārstāv vai atbalsta
plašākas ieguldītāju grupas (piemēram, pensiju fonda, valsts ieguldījumu fonda vai ģimenes trasta) intereses.
B85.S Ir iespējama arī situācija, kad uzņēmumam uz laiku ir tikai viens ieguldītājs. Piemēram, ieguldījumu sabiedrībai var
būt tikai viens ieguldītājs, ja uzņēmums:
a) ir savā sākotnējā piedāvājuma posmā, kas nav beidzies, un uzņēmums aktīvi nosaka piemērotus ieguldītājus;
b) vēl nav noteicis piemērotus ieguldītājus, lai aizvietotu izpirktās piederošās daļas; vai
c) atrodas likvidācijas posmā.
Nesaistīti ieguldītāji
B85.T Parasti ieguldījumu sabiedrībai ir vairāki ieguldītāji, kas nav ar uzņēmumu vai citiem uzņēmuma grupas locekļiem
saistītas personas (kā noteikts 24. SGS). Nesaistīti ieguldītāji nozīmē, ka ir mazāka iespējamība, ka uzņēmums vai
citi uzņēmuma grupas locekļi gūtu vēl citus ieguvumus papildus kapitāla vērtības pieaugumam vai ienākumiem no
ieguldījumiem (skatiet B85.I punktu).
B85.U Tomēr uzņēmumu joprojām var atzīt par ieguldījumu sabiedrību, pat ja tā ieguldītāji ir saistīti ar uzņēmumu.
Piemēram, ieguldījumu sabiedrība var izveidot atsevišķu „paralēlu” fondu grupai savu darbinieku (piemēram,
galvenajiem vadības darbiniekiem) vai citam(-iem) saistītu personu ieguldītājam(-iem), kas atspoguļo uzņēmuma
galvenā ieguldījumu fonda ieguldījumus. Šo „paralēlo” fondu var atzīt par ieguldījumu sabiedrību, pat ja visi tā
ieguldītāji ir saistītas personas.
Piederošās daļas
B85.V Ieguldījumu sabiedrība parasti ir atsevišķa juridiska persona, bet tai nav tādai jābūt obligāti. Piederošas daļas
ieguldījumu sabiedrībā parasti ir pašu kapitāla vai līdzīgas līdzdalības veidā (piemēram, partneru līdzdalība), uz
ko attiecina proporcionālas daļas no ieguldījumu sabiedrības neto aktīviem. Tomēr dažādu kategoriju ieguldītāji,
no kuriem dažiem ir tiesības tikai uz konkrētiem ieguldījumiem vai ieguldījumu grupām vai kuriem ir dažādas
proporcionālās daļas no neto aktīviem, nenozīmē, ka uzņēmums noteikti nav ieguldījumu sabiedrība.
B85.W Turklāt uzņēmumu, kam pieder būtiska daļa parāda veidā, kurš saskaņā ar citiem piemērojamiem SFPS neatbilst
pašu kapitāla definīcijai, joprojām var atzīt par ieguldījumu sabiedrību ar nosacījumu, ka parāda turētājiem ir
mainīgi ieņēmumi saistībā ar uzņēmuma neto aktīvu patiesās vērtības izmaiņām.
B pielikumā pievieno virsrakstu un B100. un B101. punktu.
IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBAS STATUSA IZMAIŅU UZSKAITE
B100. Kad uzņēmums pārstāj būt ieguldījumu sabiedrība, tas piemēro 3. SFPS visiem meitasuzņēmumiem, ko iepriekš
novērtēja patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, saskaņā ar 31. punktu. Par statusa izmaiņu datumu
uzskata iegādes datumu. Meitasuzņēmuma patiesā vērtība noteiktajā iegādes datumā ir nodotā atlīdzība, kad tiek
novērtēta nemateriālā vērtība vai guvums no darījuma saskaņā ar savstarpēju vienošanos, kuru īsteno saistībā ar
noteikto iegādi. Visus meitasuzņēmumus konsolidē saskaņā ar šā SFPS 19.–24. punktu, sākot no statusa izmaiņu
datuma.
B101. Kad uzņēmums kļūst par ieguldījumu sabiedrību, tas statusa izmaiņu datumā pārstāj konsolidēt savus meitasuz
ņēmumus, izņemot tos meitasuzņēmumus, ko turpina konsolidēt saskaņā ar 32. punktu. Ieguldījumu sabiedrība
meitasuzņēmumiem, ko tā pārstāj konsolidēt, piemēro 25. un 26. punkta prasības, kā tas būtu gadījumā, ja
ieguldījumu sabiedrība būtu zaudējusi kontroli šajos meitasuzņēmumos šajā datumā.
C pielikumā iekļauj jaunu C1.B punktu.
C1.B

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 2., 4., C2.A, C6.A punkts un A pielikums, kā arī pievienots 27.–33., B85.A–B85.W, B100., B101. un
C3.A–C3.F punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrāk, tas informē
par šo faktu un piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

C pielikumā groza C2.A punktu.
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Neatkarīgi no 8. SGS 28. punkta prasībām, kad šis SFPS tiek piemērots pirmo reizi un kad vēlāk pirmo reizi tiek
piemēroti „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumi šajā SFPS, uzņēmumam ir jāsniedz vienīgi 8. SGS 28. punkta f)
apakšpunktā paredzētā kvantitatīvā informācija par gada periodu tieši pirms šā SFPS sākotnējās piemērošanas
datuma (turpmāk „tieši iepriekšējais periods”). Uzņēmums var arī sniegt šo informāciju par pašreizējo periodu vai
par iepriekšējiem salīdzināmiem periodiem, bet tam nav tas obligāti jādara.

C pielikumā iekļauj jaunu C3.A–C3.F punktu.
C3.A

Sākotnējās piemērošanas datumā uzņēmums izvērtē, vai tas ir ieguldījumu sabiedrība, pamatojoties uz faktiem un
apstākļiem, kas pastāv attiecīgajā datumā. Ja sākotnējās piemērošanas datumā uzņēmums secina, ka tas ir iegul
dījumu sabiedrība, tas piemēro C3.B–C3.F punkta prasības C5. un C5.A punkta vietā.

C3.B

Izņemot meitasuzņēmumus, ko konsolidē saskaņā ar 32. punktu (un kam piemēro C3. un C6. punktu vai
C4.–C4.C punktu atkarībā no tā, kurš no tiem ir piemērojams), ieguldījumu sabiedrība savu ieguldījumu katrā
meitasuzņēmumā novērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, tā, it kā šā SFPS prasības vienmēr
būtu bijušas spēkā. Ieguldījumu sabiedrība retrospektīvi koriģē gan gada periodu, kas ir tieši pirms sākotnējās
piemērošanas datuma, gan pašu kapitālu tieši iepriekšējā perioda sākumā, ņemot vērā jebkādu starpību starp:
a) meitasuzņēmuma iepriekšējo uzskaites vērtību; un
b) ieguldījumu sabiedrības ieguldījuma meitasuzņēmumā patieso vērtību.
Jebkādu patiesās vērtības korekciju kopsummu, kas iepriekš atzīta citos vispārējos ienākumos, novirza uz nesa
dalīto peļņu tā gada perioda sākumā, kurš ir tieši pirms sākotnējās piemērošanas datuma.

C3.C

Pirms 13. SFPS „Patiesās vērtības noteikšana” pieņemšanas datuma ieguldījumu sabiedrība izmanto patiesās vērtības
summas, kas tika iepriekš paziņotas ieguldītājiem vai vadībai, ja šīs summas ir summa, pret kuru varētu apmainīt
šo ieguldījumu starp informētām, ieinteresētām personām nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošā darī
jumā vērtības noteikšanas dienā.

C3.D

Ja ieguldījuma meitasuzņēmumā novērtēšana saskaņā ar C3.B un C3.C punktu nav praktiski iespējama (kā noteikts
8. SGS), ieguldījumu sabiedrība piemēro šā SFPS prasības tā perioda sākumā, kas ir agrākais periods, kad ir
praktiski iespējams piemērot C3.B un C3.C punktu, un šis periods var būt pašreizējais periods. Ieguldītāji retros
pektīvi koriģē gada periodu, kas ir tieši pirms sākotnējās piemērošanas datuma, ja vien agrākā perioda, kad ir
praktiski iespējams piemērot šo punktu, sākums nav pašreizējais periods. Ja tas tā ir, pašu kapitāla korekcijas atzīst
pašreizējā perioda sākumā.

C3.E

Ja ieguldījumu sabiedrība ir atbrīvojusies no kontroles vai zaudējusi kontroli attiecībā uz ieguldījumu meitasuz
ņēmumā pirms šā SFPS sākotnējās piemērošanas datuma, ieguldījumu sabiedrībai nav jāveic korekcijas iepriekšējā
uzskaitē par šo meitasuzņēmumu.

C3.F

Ja uzņēmums piemēro „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus periodā, kas ir vēlāk nekā periods, kad uzņēmums
pirmo reizi piemēro 10. SFPS, atsauces uz „sākotnējās piemērošanas datumu” C3.A–C3.E punktā interpretē kā „tā
gada pārskata perioda sākums, kam pirmo reizi piemēro grozījumus „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS,
12. SFPS un 27. SGS), kuri izdoti 2012. gada oktobrī”.

C pielikumā groza C6.A punktu.
C6.A

Neatkarīgi no atsaucēm uz gada periodu tieši pirms sākotnējās piemērošanas datuma (turpmāk „tieši iepriekšējais
periods”) C3.B–C5.A punktā uzņēmums var arī sniegt koriģētu salīdzinošu informāciju par jebkādiem agrākiem
paziņotiem periodiem, bet tam nav tas obligāti jādara. Ja uzņēmums nesniedz koriģētu salīdzinošu informāciju par
jebkādiem agrākiem periodiem, visas atsauces uz „tieši iepriekšējo periodu” C3.B–C5.A punktā interpretē kā
„agrāko koriģēto paziņoto salīdzinošo periodu”.

Pielikums.
Izrietoši grozījumi pārējos standartos
Šajā pielikumā ir izklāstīti grozījumi pārējos standartos, kuri saistīti ar Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdoto
„Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS). Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos
grozījumus piemēro agrāk, tas piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus. Grozītie punkti ir uzrādīti, jauno
tekstu pasvītrojot un svītroto tekstu izsvītrojot.
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1. SFPS. Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmā pieņemšana
Pievieno 39.T punktu.
39.T

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts D16. un D17. punkts un C pielikums, kā arī pievienots virsraksts un E6. un E7. punkts. Uzņēmums
piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta
„Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrāk, tas arī piemēro visus
„Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

Groza C pielikumu.
Šis pielikums ir SFPS neatņemama daļa. Uzņēmums piemēro turpmāk izklāstītās prasības uzņēmējdarbības apvienošanai, ko uzņē
mums ir atzinis pirms pārejas datuma SFPS ieviešanā. Šis pielikums ir jāpiemēro uzņēmējdarbības apvienošanai tikai 3. SFPS
„Uzņēmējdarbības apvienošana” piemērošanas jomā.
D pielikumā groza D16. un D17. punktu.
D16.

Ja meitasuzņēmums kļūst par pirmreizēju piemērotāju vēlāk nekā tā mātesuzņēmums, tad meitasuzņēmums savos
finanšu pārskatos novērtē savus aktīvus un saistības vai nu:
a) uzskaites vērtībās, kas tiktu iekļautas mātesuzņēmuma konsolidētajos finanšu pārskatos, pamatojoties uz
mātesuzņēmuma pārejas datumu SFPS ieviešanā, ja nebūtu veiktas korekcijas konsolidācijas procedūrās un
tādas uzņēmējdarbības apvienošanas ietekmei, kurā mātesuzņēmums iegādājās meitasuzņēmumu (šī izvēle nav
pieejama ieguldījumu sabiedrības meitasuzņēmumam, kā definēts 10. SFPS, kurš ir jānovērtē patiesajā vērtībā,
izmantojot peļņu vai zaudējumus), vai
b) …

D17.

Tomēr, ja uzņēmums kļūst par pirmreizēju piemērotāju vēlāk nekā tā meitasuzņēmums (vai asociētais uzņēmums
vai kopuzņēmums), tad uzņēmums savos konsolidētajos finanšu pārskatos novērtē meitasuzņēmuma (vai asociētā
uzņēmuma vai kopuzņēmuma) aktīvus un saistības tādās pašās uzskaites vērtībās kā meitasuzņēmuma (vai
asociētā uzņēmuma vai kopuzņēmuma) finanšu pārskatos pēc konsolidācijas koriģēšanas un pašu kapitāla
uzskaites korekcijām, kā arī tādas uzņēmējdarbības apvienošanas ietekmes koriģēšanas, kurā uzņēmums iegādājies
meitasuzņēmumu. Neatkarīgi no šīs prasības mātesuzņēmums, kas nav ieguldījumu sabiedrība, nepiemēro konso
lidācijas izņēmumu, kuru izmanto jebkuri ieguldījumu sabiedrības meitasuzņēmumi. …

E pielikumā pēc E5. punkta pievieno virsrakstu un E6. un E7. punktu.
Ieguldījumu sabiedrības
E6.

Pirmreizējs piemērotājs, kas ir mātesuzņēmums, izvērtē, vai tas ir ieguldījumu sabiedrība, kā definēts 10. SFPS,
pamatojoties uz faktiem un apstākļiem, kas pastāv pārejas datumā SFPS ieviešanā.

E7.

Pirmreizējs piemērotājs, kas ir ieguldījumu sabiedrība, kā definēts 10. SFPS, var piemērot 10. SFPS C3.C un C3.D
punkta un 27. SGS 18.C–18.G punkta pārejas noteikumus, ja tā pirmie SFPS finanšu pārskati ir par gada periodu,
kurš beidzas 2014. gada 31. decembrī vai agrāk. Atsauces šajos punktos uz gada periodu, kas ir tieši pirms
sākotnējās piemērošanas datuma, interpretē kā agrāko paziņoto gada periodu. Attiecīgi atsauces šajos punktos
interpretē kā pārejas datumu SFPS ieviešanā.

3. SFPS. Uzņēmējdarbības apvienošana
Groza 7. punktu un iekļauj 2.A un 64.G punktu.
2.A

Šā standarta prasības nepiemēro gadījumā, kad ieguldījumu sabiedrība, kā definēts 10. SFPS „Konsolidētie finanšu
pārskati”, iegādājas ieguldījumu meitasuzņēmumā, kas ir jānovērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudē
jumus.

7.

Pircēja ... identificēšanai izmanto 10. SFPS ietvertos norādījumus.

64.G

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 7. punkts un pievienots 2.A punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas
sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos
grozījumus piemēro agrāk, tas arī piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

7. SFPS. Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana
Groza 3. punktu un iekļauj 44.X punktu.
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Šo SFPS piemēro visi uzņēmumi visu veidu finanšu instrumentiem, izņemot:
a) tās līdzdalības meitasuzņēmumos, asociētajos uzņēmumos vai kopuzņēmumos, kuras uzskaita saskaņā ar 10.
SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”, 27. SGS „Atsevišķie finanšu pārskati” vai 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos
uzņēmumos un kopuzņēmumos”. Tomēr dažos gadījumos 10. SFPS, 27. SGS vai 28. SGS prasa vai ļauj uzņē
mumam uzskaitīt līdzdalību meitasuzņēmumā, asociētā uzņēmumā vai kopuzņēmumā, izmantojot 9. SFPS;
šādos gadījumos uzņēmumi piemēro šā SFPS prasības, savukārt gadījumos, kad veic novērtējumu patiesajā
vērtībā, piemēro 13. SFPS „Patiesās vērtības noteikšana” prasības. Uzņēmumi šo SFPS piemēro arī visiem atva
sinātajiem finanšu instrumentiem, kas saistīti ar līdzdalību meitasuzņēmumos, asociētajos uzņēmumos vai
kopuzņēmumos, ja vien atvasinātais finanšu instruments neatbilst pašu kapitāla instrumenta definīcijai 32. SGS.

44.X

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 3. punkts. Uzņēmums piemēro šo grozījumu attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī
vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šo grozījumu piemēro agrāk, tas arī
piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

7. SGS. Naudas plūsmu pārskats
Groza 42.A un 42.B punktu un iekļauj 40.A un 58. punktu.
40.A

Ieguldījumu sabiedrībai, kā definēts 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”, nav jāpiemēro 40. punkta c) vai d)
apakšpunkts ieguldījumam meitasuzņēmumā, kas ir jānovērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

42.A

Naudas plūsmas, kas rodas no līdzdalības daļas izmaiņām meitasuzņēmumā, kuras neizraisa kontroles zaudēšanu,
klasificē kā naudas plūsmas no finansēšanas darbības, ja vien meitasuzņēmums nepieder ieguldījumu sabiedrībai,
kā definēts 10. SFPS, un nav jānovērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

42.B

Izmaiņas līdzdalības daļā meitasuzņēmumā, kuras neizraisa kontroles zaudēšanu, piemēram, meitasuzņēmuma
pašu kapitāla instrumentu turpmāku iegādi vai pārdošanu, uzskaita kā darījumus ar pašu kapitālu (skatiet 10.
SFPS), ja vien meitasuzņēmums nepieder ieguldījumu sabiedrībai un nav jānovērtē patiesajā vērtībā, izmantojot
peļņu vai zaudējumus. Līdz ar to atbilstošās naudas plūsmas klasificē tāpat kā citus darījumus ar īpašniekiem, kas
aprakstīti 17. punktā.

58.

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 42.A un 42.B punkts un pievienots 40.A punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada
periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja
uzņēmums šos grozījumus piemēro agrāk, tas arī piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

12. SGS. Ienākuma nodokļi
Groza 58. un 68.C punktu un iekļauj 98.C punktu.
58.

Pārskata perioda un atlikto nodokli atzīst par ienākumiem vai izdevumiem un iekļauj perioda peļņā vai zaudē
jumos, izņemot gadījumus, kad nodoklis rodas no:
a) …
b) uzņēmējdarbības apvienošanas (izņemot gadījumu, kad ieguldījumu sabiedrība, kā definēts 10. SFPS „Konsoli
dētie finanšu pārskati”, iegādājas meitasuzņēmumu, kas ir jānovērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai
zaudējumus) (skatiet 66.–68. punktu).

68.C

Kā atzīmēts 68.A punktā, nodokļa atskaitījuma summa (vai paredzētais nākotnes nodokļa atskaitījums, kas
novērtēts saskaņā ar 68.B punktu) var atšķirties no saistītās kumulatīvās samaksas izdevumiem. Šā standarta
58. punktā ir noteikts, ka pārskata perioda un atliktais nodoklis ir jāatzīst kā ienākumi vai izdevumi un jāietver
perioda peļņā vai zaudējumos, izņemot, ja nodoklis rodas no a) darījuma vai notikuma, kurš ir atzīts tajā pašā vai
citā periodā, ārpus peļņas vai zaudējumiem vai b) uzņēmējdarbības apvienošanas (izņemot gadījumu, kad iegul
dījumu sabiedrība iegādājas meitasuzņēmumu, kas ir jānovērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus).
Ja nodokļa atskaitījuma summa (vai aplēstais nākotnes nodokļa atskaitījums) pārsniedz saistītās kumulatīvās
samaksas izdevumu summu, tas norāda, ka nodokļa atskaitījums attiecas ne tikai uz samaksas izdevumiem, bet
arī uz pašu kapitāla posteni. Šajā situācijā saistītā pārskata perioda un atliktā nodokļa pārsniegums jāatzīst tieši
pašu kapitālā.

98.C

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 58. un 68.C punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014.
gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus
piemēro agrāk, tas arī piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.
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24. SGS. Informācijas atklāšana par saistītajām pusēm
Groza 4. un 9. punktu un iekļauj 28.B punktu.
4.

Saistīto pušu darījumi un nesamaksātie atlikumi ar citiem koncerna uzņēmumiem tiek atklāti uzņēmuma finanšu
pārskatos. Sagatavojot koncerna konsolidētos finanšu pārskatus, no tiem tiek izslēgti saistīto pušu savstarpējie
darījumi un nesamaksātie atlikumi, izņemot tos, kas īstenoti starp ieguldījumu sabiedrību un tās meitasuzņēmu
miem, kuri novērtēti patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus.

9.

Termini „kontrole” un „ieguldījumu sabiedrība”, „kopīga kontrole” un „būtiska ietekme” ir attiecīgi
definēti 10. SFPS, 11. SFPS „Kopīgas struktūras” un 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un
kopuzņēmumos”, un šajā standartā tos izmanto minētajos SFPS noteiktajā nozīmē.

28.B

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 4. un 9. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro
agrāk, tas arī piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

32. SGS. Finanšu instrumenti: informācijas sniegšana
Groza 4. punktu un iekļauj 97.N punktu.
4.

Šo standartu piemēro visi uzņēmumi visu veidu finanšu instrumentiem, izņemot:
a) tās līdzdalības meitasuzņēmumos, asociētajos uzņēmumos vai kopuzņēmumos, kuras uzskaita saskaņā ar 10.
SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”, 27. SGS „Atsevišķie finanšu pārskati” vai 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos
uzņēmumos un kopuzņēmumos”. Tomēr dažos gadījumos 10. SFPS, 27. SGS vai 28. SGS prasa vai ļauj uzņē
mumam uzskaitīt līdzdalību meitasuzņēmumā, asociētā uzņēmumā vai kopuzņēmumā, izmantojot 9. SFPS;
šādos gadījumos uzņēmumi piemēro šā standarta prasības. Uzņēmumi šo standartu piemēro arī visiem atva
sinātajiem finanšu instrumentiem, kas saistīti ar līdzdalību meitasuzņēmumos, asociētajos uzņēmumos vai
kopuzņēmumos.

97.N

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 4. punkts. Uzņēmums piemēro šo grozījumu attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī
vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šo grozījumu piemēro agrāk, tas arī
piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

34. SGS. Starpperioda finanšu pārskati
Groza 16.A punktu un iekļauj 54. punktu. Jaunais teksts ir pasvītrots.
16.A

Papildus informācijas atklāšanai par būtiskiem notikumiem un darījumiem saskaņā ar 15.–15.C punktu uzņē
mums starpperioda finanšu pārskatu piezīmēs iekļauj turpmāk minēto informāciju, ja šī informācija starpperioda
finanšu pārskatā nav ietverta citur. Informāciju parasti sniedz, pamatojoties uz datiem par finanšu gadu no tā
sākuma līdz konkrētajam datumam.
a) …
k) attiecībā uz uzņēmumiem, kas kļūst par ieguldījumu sabiedrībām vai pārstāj par tādām būt, kā definēts 10.
SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”, atklāj informāciju, kura noteikta 12. SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību
citos uzņēmumos” 9.B punktā.

54.

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
iekļauts 16.A punkts. Uzņēmums piemēro šo grozījumu attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šo grozījumu piemēro agrāk,
tas arī piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

39. SGS. Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana
Groza 2. un 80. punktu un iekļauj 103.R punktu.
2.

Šo standartu piemēro visi uzņēmumi visu veidu finanšu instrumentiem, izņemot:
a) tās līdzdalības meitasuzņēmumos, asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos, kuras uzskaita saskaņā ar 10.
SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati”, 27. SGS „Atsevišķie finanšu pārskati” vai 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos
uzņēmumos un kopuzņēmumos”. Tomēr dažos gadījumos 10. SFPS, 27. SGS vai 28. SGS prasa vai ļauj uzņē
mumam uzskaitīt līdzdalību meitasuzņēmumā, asociētā uzņēmumā vai kopuzņēmumā saskaņā ar dažām vai

21.11.2013.

LV

21.11.2013.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

visām šā standarta prasībām. Uzņēmumi šo standartu piemēro arī atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kas
saistīti ar līdzdalību meitasuzņēmumā, asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā, ja vien atvasinātais finanšu
instruments neatbilst uzņēmuma pašu kapitāla instrumenta definīcijai 32. SGS „Finanšu instrumenti: informācijas
sniegšana”;
b) …
g) jebkādu nākotnes līgumu starp pircēju un pārdevēju akcionāru par iegādātā uzņēmuma pirkšanu un pārdošanu,
kā rezultātā tiks veikta uzņēmējdarbības apvienošana iegādes datumā nākotnē saskaņā ar 3. SFPS „Uzņēmēj
darbības apvienošana” piemērošanas jomu. Nākotnes līguma termiņš nedrīkst pārsniegt pamatotu laika periodu,
kas parasti būtu nepieciešams jebkādu nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanai un darījuma pabeigšanai.
80.

… No tā izriet, ka riska ierobežošanas uzskaiti var piemērot darījumiem starp vienas un tās pašas grupas
uzņēmumiem tikai individuālos vai atsevišķos šo uzņēmumu finanšu pārskatos, bet ne konsolidētos grupas
finanšu pārskatos, izņemot ieguldījumu sabiedrības, kā definēts 10. SFPS, konsolidētos finanšu pārskatus, kuros
darījumi starp ieguldījumu sabiedrību un tās meitasuzņēmumiem, ko novērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu
vai zaudējumus, netiek izslēgti no konsolidētajiem finanšu pārskatiem. …

103.R Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 2. un 80. punkts. Uzņēmums piemēro šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada
1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta „Ieguldījumu sabiedrības” agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro
agrāk, tas arī piemēro visus „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumus vienlaikus.
Grozījumi 12. SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos”
Groza 2. punktu.
2.

Lai sasniegtu 1. punktā noteikto mērķi, uzņēmums atklāj šādu informāciju:
a) būtiskos vērtējumus un pieņēmumus, ko tas izmantojis, lai noteiktu:
i) savas līdzdalības veidu citā uzņēmumā vai struktūrā,
ii) kopīgās struktūras veidu, kurā tam ir līdzdalība (7.–9. punkts),
iii) vai tas atbilst ieguldījumu sabiedrības definīcijai, ja tas attiecas uz konkrēto gadījumu (9.A punkts); un
b) …

Pēc 9. punkta iekļauj virsrakstu un 9.A un 9.B punktu.
Ieguldījumu sabiedrības statuss
9.A

Kad mātesuzņēmums saskaņā ar 10. SFPS 27. punktu nosaka, ka tas ir ieguldījumu sabiedrība, ieguldījumu
sabiedrība atklāj informāciju par būtiskajiem vērtējumiem un pieņēmumiem, ko tā izmantojusi, lai
noteiktu, ka tā ir ieguldījumu sabiedrība. Ja ieguldījumu sabiedrībai nav vienas vai vairāku no ieguldījumu
sabiedrībai raksturīgajām pazīmēm (skatiet 10. SFPS 28. punktu), tā atklāj iemeslus, kādēļ tā tomēr ir
secinājusi, ka ir ieguldījumu sabiedrība.

9.B

Kad uzņēmums kļūst par ieguldījumu sabiedrību vai pārstāj par tādu būt, tas atklāj ieguldījumu sabiedrības statusa
izmaiņas un to iemeslus. Turklāt uzņēmums, kas kļūst par ieguldījumu sabiedrību, atklāj statusa izmaiņu ietekmi
uz ietvertā perioda finanšu pārskatiem, tostarp uz:
a) meitasuzņēmumu, ko vairs nekonsolidē, kopējo patieso vērtību, sākot no statusa izmaiņu datuma;
b) kopējo ieguvumu vai zaudējumiem, ja tādi ir, ko aprēķina saskaņā ar 10. SFPS B101. punktu;
c) peļņas vai zaudējumu konkrētu(-iem) posteni(-ņiem), kurā ir atzīts ieguvums vai zaudējumi (ja tos neuzrāda
atsevišķi).

Pēc 19. punkta iekļauj virsrakstu un 19.A–19.G. punktu.
LĪDZDALĪBA NEKONSOLIDĒTOS MEITASUZŅĒMUMOS (IEGULDĪJUMU SABIEDRĪBAS)
19.A

Ieguldījumu sabiedrība, kam saskaņā ar 10. SFPS ir jāpiemēro izņēmums attiecībā uz konsolidāciju un kam tā vietā
savs ieguldījums meitasuzņēmumā jāuzskaita patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus, atklāj šo infor
māciju.
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Attiecībā uz katru nekonsolidēto meitasuzņēmumu ieguldījumu sabiedrība atklāj:
a) meitasuzņēmuma nosaukumu;
b) meitasuzņēmuma uzņēmējdarbības galveno atrašanās vietu (un reģistrācijas valsti, ja tā atšķiras no uzņēmēj
darbības galvenās atrašanās vietas); un
c) ieguldījumu sabiedrības līdzdalības daļu un balsstiesību daļu, ja tā atšķiras no līdzdalības daļas.

19.C

Ja ieguldījumu sabiedrība ir citas ieguldījumu sabiedrības mātesuzņēmums, mātesuzņēmums arī atklāj 19.B punkta
a)–c) apakšpunktā noteikto informāciju par ieguldījumiem, ko kontrolē tās meitasuzņēmums, kurš ir ieguldījumu
sabiedrība. Informāciju var atklāt, mātesuzņēmuma finanšu pārskatos iekļaujot meitasuzņēmuma (vai meitasuz
ņēmumu) finanšu pārskatus, kas ietver minēto informāciju.

19.D

Ieguldījumu sabiedrība atklāj informāciju par:
a) tādu būtisku ierobežojumu veidu un apmēru (piemēram, kas rodas saistībā ar aizņēmuma līgumiem, regula
tīvajām prasībām vai līgumisku vienošanos), kuri ir saistīti ar nekonsolidēta meitasuzņēmuma spēju nodot
līdzekļus ieguldījumu sabiedrībai naudas dividenžu veidā vai atmaksāt aizdevumus vai avansus, ko ieguldījumu
sabiedrība izsniegusi nekonsolidētajam meitasuzņēmumam; un
b) jebkādām aktuālām saistībām vai nodomiem sniegt finansiālu vai cita veida atbalstu nekonsolidētam meita
suzņēmumam, tostarp saistībām vai nodomiem palīdzēt meitasuzņēmumam saņemt finansiālu atbalstu.

19.E

Ja pārskata periodā ieguldījumu sabiedrība vai kāds no tās meitasuzņēmumiem ir bez līgumā noteikta pienākuma
sniedzis finansiālu vai cita veida atbalstu nekonsolidētam meitasuzņēmumam (piemēram, iegādājoties meitasuz
ņēmuma aktīvus vai tā emitētos instrumentus vai palīdzot meitasuzņēmumam saņemt finansiālu atbalstu), uzņē
mums atklāj informāciju par:
a) katram nekonsolidētajam meitasuzņēmumam sniegtā atbalsta veidu un apmēru; un
b) atbalsta sniegšanas iemesliem.

19.F

Ieguldījumu sabiedrība atklāj līgumisku vienošanos noteikumus, kas varētu noteikt, ka uzņēmumam vai tā
nekonsolidētajiem meitasuzņēmumiem ir jāsniedz finansiāls atbalsts nekonsolidētam, kontrolētam un strukturētam
uzņēmumam, tostarp notikumus un apstākļus, kuru rezultātā pārskatu sniedzējam uzņēmumam varētu rasties
zaudējumi (piemēram, likviditātes nodrošināšanas pasākumiem vai kredītvērtējuma sliekšņiem, kas saistīti ar
pienākumu pirkt strukturēta uzņēmuma aktīvus vai sniegt finansiālu atbalstu).

19.G

Ja pārskata periodā ieguldījumu sabiedrība vai kāds tās nekonsolidētais meitasuzņēmums bez līgumā noteikta
pienākuma sniedzis finansiālu vai cita veida atbalstu nekonsolidētam un strukturētam uzņēmumam, kuru iegul
dījumu sabiedrība nekontrolē, un ja atbalsta sniegšanas rezultātā ieguldījumu sabiedrība ieguvusi kontroli pār
strukturēto uzņēmumu, ieguldījumu sabiedrība paskaidro attiecīgos faktorus, kas saistīti ar lēmuma pieņemšanu
par atbalsta sniegšanu.

Pēc 21. punkta iekļauj 21.A punktu.
21.A

Ieguldījumu sabiedrībai nav jāsniedz 21. punkta b) un c) apakšpunktā noteiktā informācija.

Pēc 25. punkta iekļauj 25.A punktu.
25.A

Ieguldījumu sabiedrībai nav jāsniedz 24. punktā noteiktā informācija attiecībā uz nekonsolidētu un strukturētu
uzņēmumu, ko tā kontrolē un par ko tā sniedz 19.A–19.G punktā noteikto informāciju.

A pielikumā iekļauj terminu.
Šādi termini definēti 27. SGS (grozīts 2011. gadā), 28. SGS (grozīts 2011. gadā) 10. SFPS un 11. SFPS „Kopīgas struktūras”,
un šajā SFPS tie izmantoti minēto standartu nozīmē:
— asociēts uzņēmums;
— konsolidētie finanšu pārskati;
— uzņēmuma kontrole;
— pašu kapitāla metode;
— koncerns;
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— ieguldījumu sabiedrība;
— kopīga struktūra;
— …
C pielikumā iekļauj C1.B punktu.
C1.B

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 2. punkts un A pielikums un pievienots 9.A, 9.B, 19.A–19.G, 21.A un 25.A punkts. Uzņēmums piemēro
šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemē
rošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrāk, tas informē par šo faktu un piemēro visus „Ieguldījumu
sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

Grozījumi 27. SGS „Atsevišķie finanšu pārskati”
Groza 5. un 6. punktu.
5.

Turpmākie termini ir definēti 10. SFPS „Konsolidētie finanšu pārskati” A pielikumā, 11. SFPS „Kopīgas struktūras” A
pielikumā un 28. SGS „Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos” 3. punktā:
— asociētais uzņēmums;
— ieguldījumu saņēmēja kontrole;
— koncerns;
— ieguldījumu sabiedrība;
— kopīga kontrole;
— …

6.

Atsevišķie finanšu pārskati ir tie, kurus iesniedz papildus konsolidētajiem finanšu pārskatiem vai papildus finanšu
pārskatiem, kuros ieguldījumi asociētajos uzņēmumos vai kopuzņēmumos ir uzskaitīti, lietojot pašu kapitāla
metodi, izņemot 8. un 8.A punktā minētajos gadījumos. Atsevišķie finanšu pārskati nav jāpievieno šiem finanšu
pārskatiem.

Pēc 8. punkta iekļauj 8.A punktu.
8.A

Ieguldījumu sabiedrība, kurai pašreizējā periodā un visos ietvertajos salīdzināmajos periodos ir visiem saviem
meitasuzņēmumiem jāpiemēro izņēmums attiecībā uz konsolidāciju saskaņā ar 10. SFPS 31. punktu, iesniedz
atsevišķos finanšu pārskatus kā savus vienīgos finanšu pārskatus.

Pēc 11. punkta iekļauj 11.A un 11.B punktu.
11.A

Ja mātesuzņēmumam saskaņā ar 10. SFPS 31. punktu ir jānovērtē savi ieguldījumi meitasuzņēmumā patiesajā
vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus atbilstīgi 9. SFPS, šis mātesuzņēmums tādā pašā veidā arī uzskaita savus
ieguldījumus meitasuzņēmumā savos atsevišķajos finanšu pārskatos.

11.B

Kad mātesuzņēmums pārstāj būt ieguldījumu sabiedrība vai kļūst par ieguldījumu sabiedrību, tas šīs izmaiņas
uzskaita, sākot no statusa izmaiņu datuma, proti:
a) kad uzņēmums pārstāj būt ieguldījumu sabiedrība, uzņēmums saskaņā ar 10. punktu vai nu:
i) ieguldījumu meitasuzņēmumā uzskaita izmaksās. Kā noteiktās izmaksas attiecīgajā datumā izmanto meita
suzņēmuma patieso vērtību statusa izmaiņu datumā, vai
ii) turpina uzskaitīt ieguldījumu meitasuzņēmumā saskaņā ar 9. SFPS;
b) kad uzņēmums kļūst par ieguldījumu sabiedrību, tas uzskaita ieguldījumus meitasuzņēmumā patiesajā vērtībā,
izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar 9. SFPS. Starpību starp meitasuzņēmuma iepriekšējo uzskaites
vērtību un tā patieso vērtību ieguldītāja statusa izmaiņu datumā atzīst kā ieguvumu vai zaudējumus peļņas vai
zaudējumu pārskatā. Jebkādu patiesās vērtības korekciju kopsummu, kas iepriekš atzīta citos vispārējos ienā
kumos attiecībā uz šiem meitasuzņēmumiem, ņem vērā tā, it kā ieguldījumu sabiedrība būtu atbrīvojusies no
šiem meitasuzņēmumiem statusa izmaiņu datumā.

Pēc 16. punkta iekļauj 16.A punktu.
16.A

Kad ieguldījumu sabiedrība, kas ir mātesuzņēmums (izņemot 16. punktā minētos), sagatavo atsevišķos
finanšu pārskatus saskaņā ar 8.A punktu kā savus vienīgos finanšu pārskatus, tā atklāj šo informāciju.
Ieguldījumu sabiedrība arī sniedz informāciju, kas attiecas uz ieguldījumu sabiedrībām un noteikta 12.
SFPS „Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos”.
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Groza 17. punktu.
17.

Ja mātesuzņēmums (izņemot 16. un 16.A punktā minētos) vai ieguldītājs, kuram ir kopīga kontrole pār
vai būtiska ietekme uz ieguldījumu saņēmēju, sagatavo atsevišķus finanšu pārskatus, šis mātesuzņēmums
vai ieguldītājs norāda tos saskaņā ar 10. SFPS, 11. SFPS un 2011. gadā grozīto 28. SGS sagatavotos finanšu
pārskatus, uz kuriem tie attiecas. Mātesuzņēmums vai ieguldītājs savos atsevišķajos finanšu pārskatos
atklāj arī:
a) …

Groza 18. punktu.
18.

… Ja uzņēmums šo standartu piemēro agrāk, tas šo faktu atklāj un tajā pašā laikā piemēro arī 10. SFPS, 11. SFPS,
12. SFPS un 2011. gadā grozīto 28. SGS.

Pēc 18. punkta iekļauj 18.A–18.I punktu.
18.A

Saskaņā ar „Ieguldījumu sabiedrības” (grozījumi 10. SFPS, 12. SFPS un 27. SGS), kas izdots 2012. gada oktobrī, tika
grozīts 5., 6., 17. un 18. punkts un pievienots 8.A, 11.A, 11.B, 16.A un 18.B–18.I punkts. Uzņēmums piemēro
šos grozījumus attiecībā uz gada periodiem, kas sākas 2014. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir atļauta agrāka piemē
rošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrāk, tas informē par šo faktu un piemēro visus „Ieguldījumu
sabiedrības” grozījumus vienlaikus.

18.B

Ja „Ieguldījumu sabiedrības” grozījumu sākotnējā piemērošanas datumā (kas šā SFPS vajadzībām ir tā gada pārskata
perioda sākums, kuram šos grozījumus piemēro pirmo reizi) mātesuzņēmums secina, ka tas ir ieguldījumu
sabiedrība, tas piemēro 18.C–18.I punktu saviem ieguldījumiem meitasuzņēmumā.

18.C

Sākotnējās piemērošanas datumā ieguldījumu sabiedrība, kas iepriekš savus ieguldījumus meitasuzņēmumā novēr
tēja izmaksās, tā vietā šos ieguldījumus novērtē patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus tā, it kā šā SFPS
prasības vienmēr būtu bijušas spēkā. Ieguldījumu sabiedrība retrospektīvi koriģē gada periodu, kas ir tieši pirms
sākotnējās piemērošanas datuma, un koriģē nesadalīto peļņu tieši iepriekšējā perioda sākumā, ņemot vērā jebkādu
starpību starp:
a) ieguldījuma iepriekšējo uzskaites vērtību; un
b) ieguldītāja ieguldījuma meitasuzņēmumā patieso vērtību.

18.D

Sākotnējās piemērošanas datumā ieguldījumu sabiedrība, kas savu ieguldījumu meitasuzņēmumā iepriekš novērtēja
patiesajā vērtībā, izmantojot citus vispārējos ienākumus, turpina novērtēt šo ieguldījumu patiesajā vērtībā. Jebkādu
patiesās vērtības korekcijas kopsummu, kas iepriekš atzīta citos vispārējos ienākumos, novirza uz nesadalīto peļņu
tā gada perioda sākumā, kurš ir tieši pirms sākotnējās piemērošanas datuma.

18.E

Sākotnējās piemērošanas datumā ieguldījumu sabiedrība neveic nekādas korekcijas tās līdzdalības meitasuzņē
mumā iepriekšējā uzskaitē, ko tā iepriekš izvēlējās novērtēt patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus
saskaņā ar 9. SFPS, kā atļauts 10. punktā.

18.F

Pirms 13. SFPS „Patiesās vērtības noteikšana” pieņemšanas datuma ieguldījumu sabiedrība izmanto patiesās vērtības
summas, kas tika iepriekš paziņotas ieguldītājiem vai vadībai, ja šīs summas ir summa, pret kuru varētu apmainīt
šo ieguldījumu starp informētām, ieinteresētām personām nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošā darī
jumā vērtības noteikšanas dienā.

18.G

Ja ieguldījuma meitasuzņēmumā novērtēšana saskaņā ar 18.C–18.F punktu nav praktiski iespējama (kā noteikts 8.
SGS „Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”), ieguldījumu sabiedrība piemēro šā SFPS
prasības tā perioda sākumā, kas ir agrākais periods, kad ir praktiski iespējams piemērot 18.C–18.F punktu, un
šis periods var būt pašreizējais periods. Ieguldītājs retrospektīvi koriģē gada periodu, kas ir tieši pirms sākotnējās
piemērošanas datuma, ja vien agrākā perioda, kad ir praktiski iespējams piemērot šo punktu, sākums nav pašrei
zējais periods. Ja datums, kad ieguldījumu sabiedrībai ir praktiski iespējams novērtēt meitasuzņēmuma patieso
vērtību, ir pirms tieši iepriekšējā perioda sākuma, ieguldītājs koriģē pašu kapitālu tieši iepriekšējā perioda sākumā,
ņemot vērā starpību starp:
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a) ieguldījuma iepriekšējo uzskaites vērtību; un
b) ieguldītāja ieguldījuma meitasuzņēmumā patieso vērtību.
Ja agrākais periods, kad ir praktiski iespējams piemērot šo punktu, ir pašreizējais periods, pašu kapitāla korekcijas
atzīst pašreizējā perioda sākumā.
18.H

Ja ieguldījumu sabiedrība ir atbrīvojusies no ieguldījuma meitasuzņēmumā vai zaudējusi kontroli pār to pirms
„Ieguldījumu sabiedrības” grozījumu sākotnējās piemērošanas datuma, ieguldījumu sabiedrībai nav jāveic korekcijas
iepriekšējā uzskaitē par šo ieguldījumu.

18.I

Neatkarīgi no atsaucēm uz gada periodu tieši pirms sākotnējās piemērošanas datuma (turpmāk „tieši iepriekšējais
periods”) 18.C–18.G punktā uzņēmums var arī sniegt koriģētu salīdzinošu informāciju par jebkādiem agrākiem
paziņotiem periodiem, bet tam nav tas obligāti jādara. Ja uzņēmums nesniedz koriģētu salīdzinošu informāciju par
jebkādiem agrākiem periodiem, visas atsauces uz „tieši iepriekšējo periodu” 18.C–18.G punktā interpretē kā
„agrāko koriģēto paziņoto salīdzinošo periodu”. Ja uzņēmums sniedz nekoriģētu salīdzinošu informāciju par
iepriekšējiem periodiem, tas skaidri norāda informāciju, kas nav koriģēta, kā arī norāda, ka tā ir sagatavota saskaņā
ar citu pamatu, un paskaidro šo pamatu.
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21.11.2013.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1175/2013
(2013. gada 20. novembris),
ar ko apstiprina darbīgo vielu benalaksilu-M saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un ar ko groza Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Šo novērtējuma ziņojuma projektu izskatīja dalībvalstis
un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestā
de”). Iestāde 2007. gada 28. jūlijā iesniedza Komisijai
savu secinājumu (4) par darbīgās vielas benalaksila-M
pesticīdu riska novērtējumu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas
79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2.
punktu un 78. panta 2. punktu,

(4)

Savā secinājumā iestāde neņēma vērā visu informāciju, ko
pirms minētā datuma bija iesniedzis pieteikuma iesnie
dzējs un novērtējusi izraudzītā ziņotāja dalībvalsts. Komi
sija pieprasīja, lai iestāde savu secinājumu pārskatītu un
ņemtu vērā visu iesniegto informāciju.

(5)

Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts novērtēja visu no pietei
kuma iesniedzēja saņemto informāciju un 2012. gada
16. aprīlī iesniedza novērtējuma ziņojuma projekta papil
dinājumu.

(6)

Dalībvalstis un iestāde novērtējuma ziņojuma projekta
papildinājumu izskatīja. Iestāde Komisijai sava secināju
ma (5) par darbīgās vielas benalaksila-M pesticīdu riska
novērtējumu pirmo redakciju iesniedza 2013. gada
21. martā un grozītu redakciju – 2013. gada 25. martā.
Atjaunināto novērtējuma ziņojuma projektu un iestādes
secinājumu dalībvalstis un Komisija izskatīja Pārtikas
aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un
2013. gada 3. oktobrī tas tika pabeigts kā Komisijas
pārskata ziņojums par benalaksilu-M.

(7)

No dažādajām veiktajām pārbaudēm izriet, ka augu
aizsardzības līdzekļi, kas satur benalaksilu-M, kopumā
varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta
a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktajām
prasībām, jo īpaši attiecībā uz lietošanas veidiem, kas tika
izskatīti un sīki aprakstīti Komisijas pārskata ziņojumā.
Tāpēc ir lietderīgi benalaksilu-M apstiprināt.

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1.
punkta a) apakšpunktu darbīgajām vielām, par kurām
saskaņā ar Padomes Direktīvas 91/414/EEK (2) 6. panta
3. punktu pirms 2011. gada 14. jūnija pieņemts lēmums,
attiecībā uz apstiprinājuma procedūru un nosacījumiem
piemēro minēto direktīvu. Attiecībā uz benalaksilu-M
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1. punkta a)
apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti ar Komisijas Lēmumu
2003/35/EK (3).

(2)

Portugāle 2002. gada 22. februārī saskaņā ar Direktīvas
91/414/EEK 6. panta 2. punktu no Isagro SpA saņēma
pieteikumu, kurā lūgts darbīgo vielu benalaksilu-M
iekļaut Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Lēmumu
2003/35/EK tika apstiprināts, ka dokumentācija uzska
tāma par pilnīgu, proti, principā to var uzskatīt par atbil
stošu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām
attiecībā uz datiem un informāciju.

(3)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēku un dzīvnieku
veselību un vidi attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja iero
sinātajiem lietojuma veidiem ir novērtēta saskaņā ar
Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta notei
kumiem. Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts 2003. gada
21. novembrī iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
(3) Komisijas 2003. gada 10. janvāra Lēmums 2003/35/EK, ar ko prin
cipā atzīst par pilnīgu to dokumentāciju, kura iesniegta sīkākai
pārbaudei saistībā ar benalaksila-M, bentiavalikarba, 1-metilciklopro
pēna, protiokonazola un fluoksastrobīna iespējamo iekļaušanu
Padomes Direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu
laišanu tirgū I pielikumā (OV L 11, 16.1.2003., 52. lpp.).

(4) EFSA Scientific Report (2007) 108, 1.–86. lpp.
(5) EFSA Journal 2013; 11(1):3052. Pieejams internetā: www.efsa.
europa.eu

21.11.2013.

(8)

(9)
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Pirms apstiprināšanas būtu jāatvēl pietiekami ilgs periods,
lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavo
ties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

Neskarot Regulā (EK) Nr. 1107/2009 paredzētās saistības,
kas izriet no atļaujas, un ņemot vērā īpašo situāciju, ko
radījusi pāreja no Direktīvas 91/414/EEK uz Regulu (EK)
Nr. 1107/2009, tomēr būtu jāpiemēro turpmāk minētie
nosacījumi. Pēc apstiprināšanas būtu jāatvēl dalībvalstīm
seši mēneši apstiprinājumu pārskatīšanai attiecībā uz
benalaksilu-M saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem.
Apstiprinājumi dalībvalstīm būtu attiecīgi jāgroza, jāaiz
stāj vai jāatsauc. Atkāpjoties no iepriekš minētā termiņa,
būtu jāparedz ilgāks laiks, kurā iesniegt un saskaņā ar
vienotajiem principiem novērtēt pilnīgu Direktīvas
91/414/EEK III pielikumam atbilstošu dokumentāciju
par katru augu aizsardzības līdzekli attiecībā uz katru
paredzēto lietojuma veidu.
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2. pants
Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšana no jauna
1.
Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attie
cīgā gadījumā līdz 2014. gada 31. oktobrim groza vai atsauc
spēkā esošās darbīgo vielu benalaksilu-M saturošu augu aizsar
dzības līdzekļu atļaujas.

Līdz minētajai dienai tās jo īpaši pārbauda, vai ir izpildīti šīs
regulas I pielikuma nosacījumi, izņemot tos, kas norādīti minētā
pielikuma īpašo noteikumu ailē, un vai atļaujas turētājam ir tāda
dokumentācija vai piekļuve tādai dokumentācijai, kas atbilst
Direktīvas 91/414/EEK II pielikuma prasībām, kuras ievērotas
saskaņā ar minētās direktīvas 13. panta 1. līdz 4. punkta un
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 62. panta nosacījumiem.

(10)

Pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā
iekļaujot Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3600/92 (1) ietvaros
novērtētās darbīgās vielas, liecina, ka var rasties grūtības,
interpretējot spēkā esošo atļauju turētāju pienākumus
attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no turpmākiem
sarežģījumiem, būtu jāprecizē dalībvalstu pienākumi, jo
īpaši pienākums pārliecināties, ka atļaujas turētājs var
pierādīt, ka tam ir piekļuve minētās direktīvas II pieli
kuma prasībām atbilstošai dokumentācijai. Tomēr salīdzi
nājumā ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozīju
miem minētās direktīvas I pielikumā vai regulās, ar ko
apstiprina darbīgās vielas, šis precizējums ne dalībvalstīm,
ne atļauju turētājiem neparedz jaunus pienākumus.

2.
Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu
aizsardzības līdzekli, kas satur benalaksilu-M kā vienīgo darbīgo
vielu vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras vēlākais
līdz 2014. gada 30. aprīlim bijušas iekļautas Īstenošanas regulas
(ES) Nr. 540/2011 pielikumā, dalībvalstis šo līdzekli novērtē no
jauna saskaņā ar vienotajiem principiem, kā minēts Regulas (EK)
Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā, pamatojoties uz dokumen
tāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasībām,
un ņemot vērā šīs regulas I pielikuma īpašo noteikumu aili.
Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai līdzeklis
atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 1. punktā izklās
tītajiem nosacījumiem.

(11)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4.
punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikums.

Kad tas noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

(12)

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

a) ja benalaksilu-M saturošajā līdzeklī tā ir vienīgā darbīgā viela,
vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz
2015. gada 31. oktobrim; vai

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbīgās vielas apstiprināšana
Darbīgo vielu benalaksilu-M, kas aprakstīta I pielikumā, apstip
rina ar nosacījumu, ka ir ievēroti minētajā pielikumā izklāstītie
nosacījumi.
(1) Komisijas 1992. gada 11. decembra Regula (EEK) Nr. 3600/92, ar ko
paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā
posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 366,
15.12.1992., 10. lpp.).
(2) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr.
540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV
L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

b) ja benalaksilu-M saturošajā līdzeklī tā ir viena no vairākām
darbīgajām vielām, vajadzības gadījumā groza vai atsauc
atļauju vēlākais līdz 2015. gada 31. oktobrim vai līdz datu
mam, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecī
gajā tiesību aktā vai aktos, ar kuriem attiecīgā viela vai vielas
iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai ar kuriem
minētā viela vai vielas apstiprinātas, izvēloties vēlāko no šiem
datumiem.

3. pants
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 grozījumi
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā
ar šīs regulas II pielikumu.
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4. pants
Stāšanās spēkā un piemērošanas diena
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2014. gada 1. maija.

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

Briselē, 2013. gada 20. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

21.11.2013.

Parastais nosaukums, identifikācijas
numuri

Benalaksils-M

Metil N-(fenilacetil)-N-(2,6ksilil)-D-alanināts

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa
beigas

≥ 950 g/kg

2014. gada 1. maijs

2024. gada 30. aprīlis

CIPAC Nr. 766

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā
minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinā
jumus par benalaksilu-M, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko
2013. gada 3. oktobrī pabeigusi Pārtikas aprites un dzīvnieku vese
lības pastāvīgā komiteja.

LV

CAS Nr. 98243-83-5

IUPAC nosaukums

21.11.2013.

I PIELIKUMS

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
— darba veicēju aizsargāšanai, kad tie atgriežas telpās,
— gruntsūdeņu apdraudējumam, ko rada metabolīti BM-M2 (N(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanīns) un BM-M3 (N-(malonil)-N(2,6-ksilil)-D-alanīns), vielu lietojot reģionos ar jutīgiem augsnes
un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

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

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas
pasākumus.

L 312/21

L 312/22

II PIELIKUMS
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļā pievieno šādu ierakstu:
Numurs

Benalaksils-M
CAS Nr. 98243-83-5

IUPAC nosaukums

Metil N-(fenilacetil)N-(2,6-ksilil)-D-alanināts

Tīrība (*)

Apstiprinājuma datums

Apstiprinājuma beigu
datums

≥ 950 g/kg

2014. gada 1. maijs

2024. gada 30. aprīlis

CIPAC Nr. 766

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā
minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma seci
nājumus par benalaksilu-M, un jo īpaši tā I un II papildinā
jumu, ko 2013. gada 3. oktobrī pabeigusi Pārtikas aprites un
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

LV

“58

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību
pievērš:
— darba veicēju aizsargāšanai, kad tie atgriežas telpās,

Lietošanas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazi
nāšanas pasākumus.”
(*) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— gruntsūdeņu apdraudējumam, ko rada metabolīti BM-M2
(N-(malonil)-N-(2,6-ksilil)-DL-alanīns) un BM-M3 (N(malonil)-N-(2,6-ksilil)-D-alanīns), vielu lietojot reģionos
ar jutīgiem augsnes un/vai klimatiskajiem apstākļiem.

21.11.2013.

LV

21.11.2013.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1176/2013
(2013. gada 20. novembris),
ar ko apstiprina darbīgo vielu piroksulāmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas
(ES) Nr. 540/2011 pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

attiecībā uz lietojuma veidiem, kurus ierosinājis pietei
kuma iesniedzējs. Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts 2008.
gada 20. martā iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.
Saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 188/2011 (4) 11.
panta 6. punktu 2012. gada 5. jūlijā pieteikuma iesnie
dzējam tika pieprasīta papildu informācija. Papildu infor
mācijas novērtējumu Apvienotā Karaliste iesniedza 2012.
gada novembrī kā atjauninātu novērtējuma ziņojuma
projektu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas
79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2.
punktu un 78. panta 2. punktu,

(4)

Šo novērtējuma ziņojuma projektu izskatīja dalībvalstis
un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestā
de”). Iestāde 2013. gada 3. aprīlī iesniedza Komisijai seci
nājumu par darbīgās vielas piroksulāma pesticīdu riska
novērtējumu (5). Dalībvalstis un Komisija izskatīja novēr
tējuma ziņojuma projektu un iestādes secinājumu
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komi
tejā, un 2013. gada 3. oktobrī tas tika pabeigts kā Komi
sijas pārskata ziņojums par piroksulāmu.

(5)

No dažādajām veiktajām pārbaudēm izriet, ka augu
aizsardzības līdzekļi, kas satur piroksulāmu, kopumā
varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta
a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā noteiktajām
prasībām, jo īpaši saistībā ar pārbaudītajiem lietošanas
veidiem, kas sīki izklāstīti Komisijas pārskata ziņojumā.
Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt piroksulāmu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2.
punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā pašreizējās
zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir jāiekļauj atsevišķi
nosacījumi un ierobežojumi. Īpaši lietderīgi ir pieprasīt
papildu apstiprinošu informāciju.

(7)

Pirms apstiprināšanas būtu jāatvēl pietiekami ilgs periods,
lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavo
ties no apstiprinājuma izrietošo jauno prasību izpildei.

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1.
punkta
a)
apakšpunktu
Padomes
Direktīvu
91/414/EEK (2) attiecībā uz apstiprinājuma procedūru
un nosacījumiem piemēro tām darbīgajām vielām, par
kurām saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 3. punktu
pirms 2011. gada 14. jūnija pieņemts lēmums. Attiecībā
uz piroksulāmu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1.
punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti ar Komisijas
Lēmumu 2007/277/EK (3).

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu
Apvienotā Karaliste 2006. gada 28. februārī saņēma
pieteikumu no uzņēmuma Dow AgroSciences GmbH attie
cībā uz darbīgās vielas piroksulāma iekļaušanu Direktīvas
91/414/EEK I pielikumā. Ar Lēmumu 2007/277/EK tika
apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga, proti, principā
to var uzskatīt par atbilstošu Direktīvas 91/414/EEK II un
III pielikuma prasībām attiecībā uz datiem un informā
ciju.

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēku un dzīvnieku
veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas
91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
(3) Komisijas 2007. gada 20. aprīļa Lēmums 2007/277/EK, ar ko prin
cipā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kas iesniegta sīkākai izska
tīšanai saistībā ar iespējamo piroksulāma iekļaušanu Padomes Direk
tīvas 91/414/EEK I pielikumā (OV L 116, 4.5.2007., 59. lpp.).

(4) Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 188/2011, ar ko
nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Direktīvai
91/414/EEK attiecībā uz to darbīgo vielu novērtēšanu, kuras nav
bijušas tirgū divus gadus pēc minētās direktīvas paziņošanas (OV
L 53, 26.2.2011., 51. lpp.).
(5) EFSA Journal 2013; 11(4):3182. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.
eu
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Neskarot saistības, kas apstiprināšanas rezultātā noteiktas
ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un ņemot vērā īpašo
situāciju, ko radījusi pāreja no Direktīvas 91/414/EEK
uz Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tomēr būtu jāpiemēro
turpmāk minētie nosacījumi. Būtu jāparedz, ka pēc
apstiprināšanas dalībvalstīm ir seši mēneši, lai veiktu
piroksulāmu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļauju
pārskatīšanu. Dalībvalstīm attiecīgi būtu jāmaina, jāaizstāj
vai jāatsauc atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā
termiņa, būtu jāparedz ilgāks laiks, lai iesniegtu un novēr
tētu visus III pielikumā minētos dokumentus par katru
augu aizsardzības līdzekli katram paredzētajam lietojuma
veidam un saskaņā ar vienotajiem principiem, kā noteikts
Direktīvā 91/414/EEK.

Kā liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I
pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas
saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3600/92 (1), var
rasties grūtības, interpretējot spēkā esošo atļauju turētāju
pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no
turpmākiem sarežģījumiem, jāprecizē dalībvalstu pienā
kumi, jo īpaši pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam
ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas
II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salī
dzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozīju
miem minētās direktīvas I pielikumā vai regulās, ar ko
apstiprina darbīgās vielas, neparedz jaunus pienākumus
ne dalībvalstīm, ne atļauju turētājiem.

21.11.2013.

2. pants
Augu aizsardzības līdzekļu atkārtota novērtēšana
1.
Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attie
cīgā gadījumā līdz 2014. gada 31. oktobrim groza vai atsauc
spēkā esošās atļaujas darbīgo vielu piroksulāmu saturošiem augu
aizsardzības līdzekļiem.

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti šīs
regulas I pielikuma nosacījumi, izņemot tos, kas norādīti minētā
pielikuma īpašo noteikumu ailē, un vai atļaujas turētājam
saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 13. panta 1. līdz 4. punkta
un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 62. panta nosacījumiem ir tāda
dokumentācija vai piekļuve tādai dokumentācijai, kas atbilst
minētās direktīvas II pielikuma prasībām.

2.
Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu
aizsardzības līdzekli, kas satur piroksulāmu kā vienīgo darbīgo
vielu vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras visas
vēlākais līdz 2014. gada 30. aprīlim ir iekļautas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumā, dalībvalstis atkārtoti
novērtē šo līdzekli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009
29. panta 6. punktā minētajiem vienotajiem principiem, pama
tojoties uz dokumentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III
pielikuma prasībām, un ņemot vērā šīs regulas I pielikuma aili
“Īpaši noteikumi”. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās
nosaka, vai līdzeklis atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29.
panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4.
punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikums.
Pēc tam, kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

(11)

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

a) ja piroksulāms līdzeklī ir vienīgā darbīgā viela, tad vajadzības
gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2015. gada
31. oktobrim; vai

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbīgās vielas apstiprināšana
Darbīgo vielu piroksulāmu, kā norādīts I pielikumā, apstiprina
atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.
(1) Komisijas 1992. gada 11. decembra Regula (EEK) Nr. 3600/92, ar ko
paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā
posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 366,
15.12.1992., 10. lpp.).
(2) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr.
540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV
L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

b) ja līdzeklis satur piroksulāmu kā vienu no vairākām darbī
gajām vielām, atļauju vajadzības gadījumā groza vai atsauc
līdz 2015. gada 31. oktobrim vai līdz datumam, kas šādai
grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā tiesību aktā
vai aktos, ar kuriem attiecīgā viela vai vielas tika iekļautas
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai ar kuriem minētā
viela vai vielas ir apstiprinātas, izvēloties vēlāko no šiem
datumiem.

3. pants
Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā
ar šīs regulas II pielikumu.
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4. pants
Stāšanās spēkā un piemērošanas diena
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2014. gada 1. maija.

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

Briselē, 2013. gada 20. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO
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I PIELIKUMS

Parastais nosaukums, identifikācijas
numuri

Piroksulāms
CIPAC Nr. 793

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa
beigas

N-(5,7-dimetoksi[1,2,4]triazo
lo[1,5-a]pirimidīn-2-il)-2metoksi-4-(trifluormetil)piridīn3-sulfonamīds

≥ 965 g/kg

2014. gada 1. maijs

2024. gada 30. aprīlis

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā
minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinā
jumus par piroksulāmu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko
2013. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku vese
lības pastāvīgā komiteja.

LV

CAS Nr. 422556-08-9

IUPAC nosaukums

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
a) riskam, kas rodas gruntsūdeņiem, ja darbīgā viela izmantota
reģionos ar jutīgu augsni vai klimatiskajiem apstākļiem;
b) riskam, kas rodas ūdens organismiem.

Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:
1) piemaisījuma Nr. 3 toksisko iedarbību (kā minēts pārskata ziņo
jumā);
2) metabolīta PSA akūto toksiskumu;
3) 6-Cl-7-OH-XDE-742 metabolīta toksisko iedarbību.
Minēto informāciju pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai, dalīb
valstīm un iestādei līdz 2016. gada 30. aprīlim.
(1) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas
pasākumus.

21.11.2013.

21.11.2013.

II PIELIKUMS
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļā pievieno šādu ierakstu:
Numurs

Piroksulāms
CAS Nr. 422556-08-9
CIPAC Nr. 793

IUPAC nosaukums

Tīrība (*)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa
beigas

N-(5,7-dimetok
si[1,2,4]triazolo[1,5a]pirimidīn-2-il)-2metoksi-4-(trifluorme
til)piridīn-3-sulfonamīds

≥ 965 g/kg

2014. gada 1. maijs

2024. gada 30. aprīlis

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā
minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinā
jumus par piroksulāmu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko
2013. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku vese
lības pastāvīgā komiteja.

LV

“61

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
a) riskam, kas rodas gruntsūdeņiem, ja darbīgā viela izmantota
reģionos ar jutīgu augsni vai klimatiskajiem apstākļiem;

Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazināšanas
pasākumus.
Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apstiprinošu informāciju par:
1) piemaisījuma Nr. 3 toksisko iedarbību (kā minēts pārskata ziņo
jumā);
2) metabolīta PSA akūto toksiskumu;
3) 6-Cl-7-OH-XDE-742 metabolīta toksisko iedarbību.
Minēto informāciju pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai, dalīb
valstīm un iestādei līdz 2016. gada 30. aprīlim.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) riskam, kas rodas ūdens organismiem.

(*) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.
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21.11.2013.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1177/2013
(2013. gada 20. novembris),
ar ko apstiprina darbīgo vielu spirotetramātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

cībā uz pieteikuma iesniedzēja ierosinātajiem lietojuma
veidiem. Izraudzītā ziņotāja dalībvalsts 2008. gada
5. maijā iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
(4)

Šo novērtējuma ziņojuma projektu izskatīja dalībvalstis
un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “iestā
de”). Iestāde 2013. gada 27. maijā iesniedza Komisijai
secinājumu par darbīgās vielas spirotetramāta pesticīdu
riska novērtējumu (4). Dalībvalstis un Komisija izskatīja
novērtējuma ziņojuma projektu un iestādes secinājumu
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komi
tejā, un 2013. gada 3. oktobrī tas tika pabeigts kā Komi
sijas pārskata ziņojums par spirotetramātu.

(5)

Dažādajās veiktajās pārbaudēs tika konstatēts, ka spiro
tetramātu saturoši augu aizsardzības līdzekļi kopumā ir
uzskatāmi par atbilstošiem Direktīvas 91/414/EEK 5.
panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3.
punktā noteiktajām prasībām, jo īpaši attiecībā uz lieto
juma veidu, kas tika pārbaudīts un sīki izklāstīts Komi
sijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi apstiprināt
spirotetramātu.

(6)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 2.
punktu saistībā ar tās 6. pantu un ņemot vērā jaunākās
zinātnes un tehnikas atziņas, tomēr ir jāparedz atsevišķi
nosacījumi un ierobežojumi. Īpaši lietderīgi ir pieprasīt
papildu apstiprinošu informāciju.

(7)

Pirms apstiprināšanas būtu jāatvēl pietiekami ilgs periods,
lai dalībvalstis un ieinteresētās personas varētu sagatavo
ties no apstiprinājuma izrietošo jauno prasību izpildei.

(8)

Neskarot saistības, kas apstiprināšanas rezultātā noteiktas
ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un ņemot vērā īpašo
situāciju, ko radījusi pāreja no Direktīvas 91/414/EEK
uz Regulu (EK) Nr. 1107/2009, tomēr būtu jāpiemēro
turpmāk minētie nosacījumi. Būtu jāparedz, ka pēc
apstiprināšanas dalībvalstīm ir seši mēneši, lai veiktu
spirotetramātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļauju
pārskatīšanu. Dalībvalstīm attiecīgi būtu jāmaina, jāaizstāj

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas
79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 13. panta 2.
punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta 1.
punkta
a)
apakšpunktu
Padomes
Direktīvu
91/414/EEK (2) attiecībā uz apstiprinājuma procedūru
un nosacījumiem piemēro tām darbīgajām vielām, par
kurām saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 3. punktu
pirms 2011. gada 14. jūnija pieņemts lēmums. Attiecībā
uz spirotetramātu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 80. panta
1. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti ar Komi
sijas Lēmumu 2007/560/EK (3).

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu
Austrija 2006. gada 9. oktobrī saņēma pieteikumu no
uzņēmuma Bayer CropScienceAG par darbīgās vielas spiro
tetramāta iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.
Ar Lēmumu 2007/560/EK tika apstiprināts, ka dokumen
tācija ir pilnīga, proti, principā to var uzskatīt par atbil
stošu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām
attiecībā uz datiem un informāciju.

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēku un dzīvnieku
veselību un vidi ir novērtēta saskaņā ar Direktīvas
91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attie

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
(3) Komisijas 2007. gada 2. augusta Lēmums 2007/560/EK, ar ko prin
cipā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta sīkākai
pārbaudei saistībā ar hlorantraniliprola, heptamaloksiglukāna, spiro
tetramāta un Helicoverpa armigera kodolu poliedrozes vīrusa iespē
jamo iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (OV
L 213, 15.8.2007., 29. lpp.).

(4) EFSA Journal (2013); 11(6):3243. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.
europa.eu.

21.11.2013.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

vai jāatsauc atļaujas. Atkāpjoties no iepriekš minētā
termiņa, būtu jāparedz ilgāks laiks, lai iesniegtu un novēr
tētu visus III pielikumā minētos dokumentus par katru
augu aizsardzības līdzekli katram paredzētajam lietojuma
veidam un saskaņā ar vienotajiem principiem, kā noteikts
Direktīvā 91/414/EEK.

(9)

Kā liecina pieredze, kas gūta, Direktīvas 91/414/EEK I
pielikumā iekļaujot darbīgās vielas, kuras novērtētas
saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 3600/92 (1), var
rasties grūtības, interpretējot spēkā esošo atļauju turētāju
pienākumus attiecībā uz piekļuvi datiem. Lai izvairītos no
turpmākiem sarežģījumiem, jāprecizē dalībvalstu pienā
kumi, jo īpaši pienākums pārbaudīt, vai atļaujas turētājam
ir piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas
II pielikuma prasībām. Tomēr šāds precizējums, salī
dzinot ar līdz šim pieņemtajām direktīvām par grozīju
miem minētās direktīvas I pielikumā vai regulās, ar ko
apstiprina darbīgās vielas, neparedz jaunus pienākumus
ne dalībvalstīm, ne atļauju turētājiem.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 13. panta 4.
punktu būtu attiecīgi jāgroza Komisijas Īstenošanas
regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikums.

(11)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Darbīgās vielas apstiprināšana

L 312/29

Tās līdz minētajai dienai īpaši pārbauda, vai ir izpildīti šīs
regulas I pielikuma nosacījumi, izņemot tos, kas norādīti minētā
pielikuma īpašo noteikumu ailē, un vai atļaujas turētājam
saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 13. panta 1. līdz 4. punkta
un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 62. panta nosacījumiem ir tāda
dokumentācija vai piekļuve tādai dokumentācijai, kas atbilst
minētās direktīvas II pielikuma prasībām.

2.
Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz katru atļauto augu
aizsardzības līdzekli, kas satur spirotetramātu kā vienīgo darbīgo
vielu vai vienu no vairākām darbīgajām vielām, kuras vēlākais
līdz 2014. gada 30. aprīlim ir iekļautas Īstenošanas regulas (ES)
Nr. 540/2011 pielikumā, dalībvalstis atkārtoti novērtē šo
līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Regulas
(EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā, pamatojoties uz doku
mentāciju, kas atbilst Direktīvas 91/414/EEK III pielikuma prasī
bām, un ņemot vērā šīs regulas I pielikuma īpašo noteikumu
aili. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, tās nosaka, vai
līdzeklis atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 1. punktā
izklāstītajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir noteikts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a) ja spirotetramāts ir vienīgā darbīgā viela līdzeklī, vajadzības
gadījumā atļauju groza vai atsauc vēlākais līdz 2015. gada
31. oktobrim; vai

b) ja līdzeklis satur spirotetramātu kā vienu no vairākām darbī
gajām vielām, atļauju vajadzības gadījumā groza vai atsauc
līdz 2015. gada 31. oktobrim vai līdz datumam, kas šādai
grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā tiesību aktā
vai aktos, ar kuriem attiecīgā viela vai vielas tika iekļautas
Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vai ar kuriem minētā
viela vai vielas ir apstiprinātas, izvēloties vēlāko no šiem
datumiem.

Darbīgo vielu spirotetramātu, kā norādīts I pielikumā, apstiprina
atbilstīgi minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.
3. pants
2. pants
Augu aizsardzības līdzekļu atkārtota novērtēšana
1.
Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attie
cīgā gadījumā līdz 2014. gada 31. oktobrim groza vai atsauc
spēkā esošās atļaujas darbīgo vielu spirotetramātu saturošiem
augu aizsardzības līdzekļiem.
(1) Komisijas 1992. gada 11. decembra Regula (EEK) Nr. 3600/92, ar ko
paredz sīki izstrādātus noteikumus tās darba programmas pirmā
posma īstenošanai, kas minēta 8. panta 2. punktā Padomes Direktīvā
91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 366,
15.12.1992., 10. lpp.).
(2) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr.
540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV
L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā
ar šīs regulas II pielikumu.

4. pants
Stāšanās spēkā un piemērošanas diena
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. maija.
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Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 20. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

21.11.2013.

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Spirotetramāts

Tīrība (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa
beigas

cis-4-(etoksikarboniloksi)8-metoksi-3-(2,5-ksilil)-1azaspiro[4.5]dec-3-en-2-ons

≥ 970 g/kg

2014. gada 1. maijs

2024. gada 30. aprīlis

CIPAC Nr. 795

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā
minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinā
jumus par spirotetramātu, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko
2013. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku
veselības pastāvīgā komiteja.

LV

CAS Nr. 203313-25-1

IUPAC nosaukums

21.11.2013.

I PIELIKUMS

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību veltī
riskam attiecībā uz kukaiņēdājiem putniem.
Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazinā
šanas pasākumus.

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

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Divu gadu laikā pēc ESAO testu pamatnostādņu pieņemšanas par
endokrīnajiem traucējumiem vai arī pēc Kopienas saskaņoto testu
pamatnostādņu sagatavošanas pieteikuma iesniedzējs iesniedz
Komisijai, dalībvalstīm un iestādei apstiprinošu informāciju par
iespējamiem endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem putniem
un zivīm.

L 312/31
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II PIELIKUMS
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļā pievieno šādu ierakstu:
Numurs

Spirotetramāts
CAS Nr. 203313-25-1

IUPAC nosaukums

Tīrība (*)

Apstiprināšanas datums

Apstiprināšanas termiņa
beigas

cis-4-(etoksikarboniloksi)-8metoksi-3-(2,5-ksilil)-1-azas
piro[4.5]dec-3-en-2-ons

≥ 970 g/kg

2014. gada 1. maijs

2024. gada 30. aprīlis

CIPAC Nr. 795

Īpaši noteikumi

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā
minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma seci
nājumus par spirotetramātu, un jo īpaši tā I un II papildinā
jumu, ko 2013. gada 3. oktobrī pabeidza Pārtikas aprites un
dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

LV

“60

Parastais nosaukums,
identifikācijas numuri

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību veltī
riskam attiecībā uz kukaiņēdājiem putniem.
Lietošanas nosacījumos attiecīgā gadījumā ietver riska mazi
nāšanas pasākumus.

(*) Sīkāka informācija par darbīgās vielas identitāti un specifikāciju sniegta pārskata ziņojumā.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Divu gadu laikā pēc ESAO testu pamatnostādņu pieņemšanas
par endokrīnajiem traucējumiem vai arī pēc Kopienas saska
ņoto testu pamatnostādņu sagatavošanas pieteikuma iesnie
dzējs iesniedz Komisijai, dalībvalstīm un iestādei apstiprinošu
informāciju par iespējamiem endokrīnās sistēmas darbības
traucējumiem putniem un zivīm.”

21.11.2013.

LV

21.11.2013.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1178/2013
(2013. gada 20. novembris),
ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas etoprofosa
apstiprināšanas nosacījumiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

(5)

Komisija konsultējās ar iestādi, kura savu atzinumu par
etoprofosa riska novērtējumu sniedza 2013. gada
30. janvārī (5). Dalībvalstis un Komisija pārskatīja novēr
tējuma ziņojuma projektu, papildinājumu un iestādes
atzinumu Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvī
gajā komitejā, un 2013. gada 3. oktobrī tas tika pabeigts
kā Komisijas pārskata ziņojums par etoprofosu.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt piezīmes
par etoprofosa pārskata ziņojumu.

(7)

Komisija secināja, ka saskaņā ar apstiprinošo papildu
informāciju augstu risku putniem un zīdītājiem, kas
barībā lieto sliekas, var novērst tikai tad, ja nosaka
turpmākus ierobežojumus.

(8)

Ir apstiprināts, ka darbīgā viela etoprofoss ir uzskatāma
par apstiprinātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.
Lai mazinātu putnu un zīdītāju, kas barībā lieto sliekas,
eksponētību tomēr ir lietderīgi turpmāk ierobežot šīs
darbīgās vielas lietošanas veidus un noteikt īpašus riska
mazināšanas pasākumus šo sugu aizsardzībai.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr.
540/2011 pielikums.

(10)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl zināms laiks, lai atsauktu tādu
augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas satur etoprofosu.

(11)

Ja attiecībā uz etoprofosu saturošiem augu aizsardzības
līdzekļiem dalībvalstis nosaka pagarinājuma periodu
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, šim
periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā astoņpadsmit
mēnešus pēc tam, kad regula stājas spēkā.

(12)

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

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības
līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas
79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3.
punktā minēto otro alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

(4)

Ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (2) etoprofosu kā
darbīgo vielu iekļāva I pielikumā Padomes Direktīvai
91/414/EEK (3) ar nosacījumu, ka attiecīgās dalībvalstis
nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasī
juma etoprofosu iekļāva minētajā pielikumā, sniedz
apstiprinošu papildu informāciju pētījumu veidā attiecībā
uz apdraudējumu, kam pakļauti putni un zīdītāji, kas
barībā lieto sliekas.

Darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I
pielikumā, ir uzskatāmas par apstiprinātām saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un ir iekļautas Komisijas
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A
daļā.

Pieteikuma iesniedzējs noteiktajā laikā ziņotājai dalībval
stij Apvienotajai Karalistei iesniedza papildu informāciju
pētījumu veidā attiecībā uz apdraudējumu, kam pakļauti
putni un zīdītāji, kas barībā lieto sliekas.

Apvienotā Karaliste izvērtēja pieteikuma iesniedzēja
iesniegto papildu informāciju. 2011. gada 5. septembrī
tā šo izvērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta
papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai
un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk
“iestāde”).

(1) OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.
(2) Komisijas 2007. gada 16. augusta Direktīva 2007/52/EK, ar ko
groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu darbīgās
vielas etoprofosu, pirimifosmetilu un fipronilu (OV L 214,
17.8.2007., 3. lpp.).
(3) Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu
aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).
(4) Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr.
540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
(EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV
L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirma
tory data submitted for the active substance ethoprophos. EFSA Journal
2013; 11(2):3089. [27. lpp.]; doi:10.2903/j.efsa.2013.3089.
Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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3. pants

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pagarinājuma periods

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Jebkurš pagarinājuma periods, ko dalībvalstis piešķir saskaņā ar
Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu, ir iespējami īss un
beidzas ne vēlāk kā 2015. gada 11. jūnijā.

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza
saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Pārejas pasākumi

4. pants

Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības
gadījumā līdz 2014. gada 11. jūnijam groza vai atsauc spēkā
esošās atļaujas tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuri kā
darbīgo vielu satur etoprofosu.

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

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2013. gada 20. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

21.11.2013.
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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PIELIKUMS
Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 155. rindā par etoprofosu aili “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:
“A DAĻA
Var atļaut izmantot tikai kā nematicīdu un insekticīdu augsnes apstrādē. Var atļaut lietot tikai vienu reizi sezonā,
nepārsniedzot 6 kg darbīgās vielas uz hektāru.
Atļaujas izsniedzamas tikai profesionāliem lietotājiem.
B DAĻA
Novērtējot pieteikumus, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju lietot etoprofosu saturošus augu aizsardzības līdzekļus
citādi nekā tādu kartupeļu apstrādei, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā vai dzīvnieku barībā, dalībvalstīm jāpievērš
īpaša uzmanība Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem un jānodrošina, ka pirms
šādas atļaujas izsniegšanas to rīcībā ir visi nepieciešamie dati un informācija.
Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata
ziņojuma secinājumus par etoprofosu un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2007. gada 16. martā pabeidza
Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.
Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš:
a) patērētāju ekspozīcijai ar uztura starpniecību;
b) lietotāju drošībai, nodrošinot, ka atļautās izmantošanas nosacījumos norādīts, ka jālieto atbilstoši individuālie un
elpceļu aizsardzības līdzekļi un jāveic citi riska mazināšanas pasākumi, piemēram, tādas transportēšanas sistēmas
izmantošana līdzekļa izplatīšanā, kas ir noslēgta;
c) putnu, zīdītāju un ūdens organismu aizsardzībai, kā arī virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu aizsardzībai jutīgos
apstākļos.
Atļaujas piešķiršanas nosacījumos ir jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi, piemēram, buferzonas un pilnīga granulu
saplūšana ar augsni.”
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1179/2013
(2013. gada 20. novembris),
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 20. novembrī
Komisijas
un tās priekšsēdētāja vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jerzy PLEWA

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.

21.11.2013.
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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

AL
MA
MK
TR
ZZ

59,9
40,6
50,7
116,2
66,9

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

44,6
57,9
91,5
64,7

0709 93 10

MA
TR
ZZ

97,2
134,2
115,7

0805 20 10

MA
TR
ZA
ZZ

73,6
76,1
155,8
101,8

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

IL
TR
UY
ZZ

78,7
75,0
56,3
70,0

0805 50 10

TR
ZZ

72,6
72,6

0808 10 80

BA
BR
CL
MK
NZ
US
ZA
ZZ

54,0
93,9
102,3
38,5
93,9
117,9
204,0
100,6

0808 30 90

CN
TR
ZZ

57,5
116,3
86,9

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”.
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DIREKTĪVAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA 2013/57/ES
(2013. gada 20. novembris),
ar ko groza Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK, nosakot attiecīgi Padomes Direktīvas
2002/53/EK 7. panta un Padomes Direktīvas 2002/55/EK 7. panta īstenošanas pasākumus attiecībā
uz pārbaudāmo pazīmju minimumu un konkrētu lauksaimniecības augu sugu šķirņu un dārzeņu
sugu šķirņu pārbaudes nosacījumu minimumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu
2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo
katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakš
punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu
2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās
7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

(3)

Tāpēc Direktīva 2003/90/EK un Direktīva 2003/91/EK
būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauk
saimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un
pavairojamā materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas
pielikuma A daļas tekstu.

2. pants

Komisijas Direktīvu 2003/90/EK (3) un Komisijas Direk
tīvu 2003/91/EK (4) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalīb
valstu katalogos iekļautās šķirnes atbilst Kopienas Augu
šķirņu biroja (CPVO) noteiktajām vadlīnijām par pārbau
dāmo pazīmju minimumu, kas jāņem vērā dažādu sugu
pārbaudēs, un par nosacījumu minimumu, kas jāņem
vērā šķirņu pārbaudēs, tiktāl, ciktāl šādas vadlīnijas ir
noteiktas. Minētajās direktīvās paredzēts, ka citām
šķirnēm piemērojamas Starptautiskās Jaunu augu šķirņu
aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas.

Direktīvas 2003/91/EK pielikumus aizstāj šīs direktīvas pieli
kuma B daļas tekstu.

3. pants
Pārbaudēm, kuras sāktas pirms 2014. gada 1. jūlija, dalībvalstis
Direktīvu 2003/90/EK un Direktīvu 2003/91/EK var piemērot
tajā redakcijā, ko piemēroja, pirms tika izdarīti grozījumi ar šo
direktīvu.

4. pants
(2)

Kopš tā laika CPVO un UPOV ir noteikuši vēl citas vadlī
nijas un atjauninājuši spēkā esošās.

(1) OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.
(2) OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.
(3) Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/90/EK, ar ko
nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7.
pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem
konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV
L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).
(4) Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/91/EK, kurā izklās
tīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direk
tīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti
jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu
sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).

Dalībvalstis ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūnijam pieņem un
publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu šīs direktīvas prasības. Minēto noteikumu tekstu dalīb
valstis tūlīt dara zināmu Komisijai.

Minētos noteikumus tās piemēro no 2014. gada 1. jūlija.

Dalībvalstis minētos noteikumus pieņem, tajos ietverot atsauci
uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikā
cijai. Kā šāda atsauce izdarāma, nosaka dalībvalstis.

21.11.2013.
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5. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
6. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2013. gada 20. novembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

L 312/39

L 312/40

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

21.11.2013.

PIELIKUMS
A DAĻA
“I PIELIKUMS
Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu
protokoliem
Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Festuca filiformis Pourr.

Šaurlapu aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Asā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Lolium x boucheanum Kunth

Hibrīdā airene

TP 4/1, 23.6.2011.

Pisum sativum L.

Sējas zirņi

TP 7/2, 11.3.2010.

Brassica napus L.

Rapsis

TP 36/2, 16.11.2011.

Cannabis sativa L.

Kaņepes

TP 276/1, 28.11.2012.

Helianthus annuus L.

Saulespuķes

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lini, eļļas lini

TP 57/1, 21.3.2007.

Avena nuda L.

Kailgraudu auzas

TP 20/1, 6.11.2003.

Avena sativa L. (arī A. byzantina K.
Koch)

Auzas (arī Bizantijas auzas)

TP 20/1, 6.11.2003.

Hordeum vulgare L.

Mieži

TP 19/3, 21.3.2012.

Oryza sativa L.

Rīsi

TP 16/2, 21.3.2012.

Secale cereale L.

Rudzi

TP 58/1, 31.10.2002.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, krustojot
Triticum ģints sugas ar Secale ģints
sugām

TP 121/2 rev. 1, 16.2.2011.

Triticum aestivum L.

Kvieši

TP 3/4 rev. 2, 16.2.2011.

Triticum durum Desf.

Cietie kvieši

TP 120/2, 6.11.2003.

Zea mays L.

Kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Kartupeļi

TP 23/2, 1.12.2005.

Šie protokoli ir atrodami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).
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II PIELIKUMS
Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām
Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnija

Beta vulgaris L.

Lopbarības bietes

TG/150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth.

Baltā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Dactylis glomerata L.

Kamolzāle

TG/31/8, 17.4.2002.

Festuca arundinacea Schreber

Niedru auzene

TG/39/8, 17.4.2002.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TG/39/8, 17.4.2002.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca
ģints sugas ar Lolium ģints sugām

TG/243/1, 9.4.2008.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TG/34/6, 7.11.1984.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TG/34/6, 7.11.1984.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TG/33/6, 12.10.1990.

Lotus corniculatus L.

Ragainie vanagnadziņi

TG/193/1, 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TG/6/5, 6.4.2005.

Medicago x varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna

TG/6/5, 6.4.2005.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš

TG/5/7, 4.4.2001.

Trifolium repens L.

Baltais āboliņš

TG/38/7, 9.4.2003.

Vicia faba L.

Lauka pupas

TG/8/6, 17.4.2002.

Vicia sativa L.

Vasaras vīķi

TG/32/7, 20.3.2013.

L 312/42
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Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

21.11.2013.

UPOV vadlīnija

Brassica napus L. var. napobrassica (L.)
Rchb.

Lopbarības kāļi

TG/89/6 rev., 4.4.2001. un 1.4.2009.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutki

TG/178/3, 4.4.2001.

Arachis hypogea L.

Zemesrieksti

TG/93/3, 13.11.1985.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs

Ripsis

TG/185/3, 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Saflors

TP 134/3, 12.10.1990.

Gossypium spp.

Kokvilna

TG/88/6, 4.4.2001.

Papaver somniferum L.

Miega magones

TG/166/3, 24.3.1999.

Sinapis alba L.

Baltās sinepes

TG/179/3, 4.4.2001.

Glycine max (L.) Merrill

Sojas pupas

TG/80/6, 1.4.1998.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

TG/122/3, 6.10.1989.

Šo pamatnostādņu teksts ir pieejams UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).”
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B DAĻA
“I PIELIKUMS
Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO pārbaužu
protokoliem
Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpoli un dārza sīpoli

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalotes

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpoli

TP 161/1, 11.3.2010.

Allium porrum L.

Puravi

TP 85/2, 1.4.2009.

Allium sativum L.

Ķiploki

TP 162/1, 25.3.2004.

Allium schoenoprasum L.

Maurloki

TP 198/1, 1.4.2009.

Apium graveolens L.

Selerijas

TP 82/1, 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sakņu selerijas

TP 74/1, 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Sparģeļi

TP 130/2, 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Bietes, ieskaitot Cheltenham bietes

TP 60/1, 1.4.2009.

Brassica oleracea L.

Virziņkāposti

TP 90/1, 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposti

TP 45/2, 11.3.2010.

Brassica oleracea L.

Sparģeļkāposti jeb brokoļi

TP 151/2, 21.3.2007.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposti

TP 54/2, 1.12.2005.

Brassica oleracea L.

Kolrābji

TP 65/1, 25.3.2004.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposti, baltie galviņkāposti
un sarkanie galviņkāposti

TP 48/3, 16.2.2011.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposti

TP 105/1, 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Sīvie dārzeņpipari vai dārzeņpipari

TP 76/2, 21.3.2007.

Cichorium endivia L.

Krokainās endīvijas un platlapu endī
vijas

TP 118/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņi

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Parastie cigoriņi

TP 173/1, 25.3.2004.

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et
Nakai

Arbūzi

TP 142/1, 21.3.2007.

Cucumis melo L.

Melones

TP 104/2, 21.3.2007.

Cucumis sativus L.

Gurķi un īsaugļu gurķi

TP 61/2, 13.3.2008.
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Vispārpieņemtais nosaukums

21.11.2013.

CPVO protokols

Cucurbita pepo L.

Kabači vai tumšzaļie kabači

TP 119/1, 25.3.2004.

Cynara cardunculus L.

Artišoki un lapu artišoki

TP 184/2, 27.2.2013.

Daucus carota L.

Galda burkāni un lopbarības burkāni

TP 49/3, 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Fenhelis

TP 183/1, 25.3.2004.

Lactuca sativa L.

Salāti

TP 13/5, 16.2.2011.

Solanum lycopersicum L.

Tomāti

TP 44/4 rev., 27.2.2013.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A. W. Hill

Pētersīļi

TP 136/1, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņas

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņas un kāršu pupiņas

TP 12/4, 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Šķautņainie zirņi, lobāmie zirņi un
cukurzirņi

TP 7/2, 11.3.2010.

Raphanus sativus L.

Redīsi, rutki

TP 64/2, 27.2.2013.

Solanum melongena L.

Baklažāni

TP 117/1, 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Spināti

TP 55/5, 27.2.2013.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāti

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Dārza pupas

TP Broadbean/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un uzplīstošā kuku
rūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Šie protokoli ir atrodami CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).
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II PIELIKUMS
Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto to sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām
Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnija

Beta vulgaris L.

Mangoldi vai lapu bietes

TG/106/4, 31.3.2004.

Brassica rapa L.

Rāceņi

TG/37/10, 4.4.2001.

Cichorium intybus L.

Liellapu cigoriņi vai itāļu cigoriņi

TG/154/3, 18.10.1996.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbji

TG/155/4 rev., 28.3.2007. un
1.4.2009.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarberi

TG/62/6, 24.3.1999.

Scorzonera hispanica L.

Melnsakne

TG/116/4, 24.3.2010.

Solanum lycopersicum L. x Solanum
habrochaites S. Knapp & D. M. Spooner;
Solanum lycopersicum L. x Solanum
peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycoper
sicum L. x Solanum cheesmaniae (L.
Ridley) Fosberg

Tomātu potzari

TG/294/1, 20.3.2013.

Šo pamatnostādņu teksts ir pieejams UPOV tīmekļa vietnē (www.upov.int).”
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS
(2013. gada 15. novembris),
ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Dānijas
(2013/669/ES)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 302. pantu,
ņemot vērā Dānijas valdības priekšlikumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada
20. septembrim, Bernt FALLENKAMP kungs tiek iecelts par
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli.

ņemot vērā Eiropas Komisijas atzinumu,
2. pants

tā kā:
(1)

(2)

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
Padome 2010. gada 13. septembrī pieņēma Lēmumu
2010/570/ES, Euratom, ar ko laikposmam no 2010.
gada 21. septembra līdz 2015. gada 20. septembrim
ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
locekļus (1).
Pēc Peder Munch HANSEN kunga amata pilnvaru termiņa
beigām ir atbrīvojusies Eiropas Ekonomikas un sociālo
lietu komitejas locekļa vieta,

(1) OV L 251, 25.9.2010., 8. lpp.

Briselē, 2013. gada 15. novembrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
R. ŠADŽIUS

21.11.2013.
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PADOMES LĒMUMS
(2013. gada 15. novembris),
ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Vācijas
(2013/670/ES)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši
tā 305. pantu,
ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumu,

(2)

(3)

a) par locekli:
— Birgit HONÉ kundze, Staatssekretärin,
un

tā kā:
(1)

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2015. gada
25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti:

b) par locekļa aizstājēju:
Padome 2009. gada 22. decembrī un 2010. gada
18. janvārī pieņēma Lēmumus 2009/1014/ES un
2010/29/ES, ar ko laikposmam no 2010. gada
26. janvāra līdz 2015. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu
komitejas locekļus un viņu aizstājējus (1).
Pēc Martina KROGMANN kundzes pilnvaru termiņa
beigām ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta.
Pēc Wilhelm HOGREFE kunga pilnvaru termiņa beigām ir
atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa aizstājēja vieta,

(1) OV L 348, 29.12.2009., 22. lpp., un OV L 12, 19.1.2010., 11. lpp.

— Sven AMBROSY kungs, Landrat des Kreises Friesland.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 15. novembrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
R. ŠADŽIUS

EUR-Lex (http://new.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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