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Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu
laika posmu.
Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.
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aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011
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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/3
(2018. gada 4. janvāris),
ar ko nosaka sprūda apjomus attiecībā uz 2018. un 2019. gadu iespējamai papildu ievedmuitas
nodokļu piemērošanai dažu veidu augļiem un dārzeņiem
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido
lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK)
Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta pirmās daļas b) punktu,
tā kā:
(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/892 (2) 39. pantā paredzēts, ka Regulas (ES) Nr. 1308/2013 182. panta
1. punktā noteikto papildu ievedmuitas nodokli var piemērot minētās īstenošanas regulas VII pielikumā uzskaitī
tajiem produktiem un tajā norādītajos periodos. Minēto papildu ievedmuitas nodokli piemēro, ja kāda brīvā
apgrozībā laista produkta daudzums jebkurā no minētajā pielikumā norādītajiem piemērošanas periodiem
pārsniedz attiecīgā produkta importam noteikto sprūda apjomu gadā. Papildu ievedmuitas nodokļus neuzliek, ja
attiecīgais imports, visticamāk, neradītu traucējumus Savienības tirgū vai ja nodokļu ietekme būtu nepropor
cionāla paredzētajam mērķim.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 182. panta 1. punkta otro daļu, lai dažu veidu augļiem un dārzeņiem
piemērotu iespējamus papildu ievedmuitas nodokļus, sprūda apjomus importam nosaka, pamatojoties uz tirgus
piekļuves iespējām, kuras izteiktas kā importa procentuālā daļa no attiecīgā iekšzemes patēriņa iepriekšējos trīs
gados. Pamatojoties uz datiem, ko paziņojušas dalībvalstis attiecībā uz 2014., 2015. un 2016. gadu, sprūda
apjomi dažiem augļiem un dārzeņiem būtu jānosaka par 2018. un 2019. gadu.

(3)

Ievērojot to, ka iespējamo papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanas periods, kā noteikts Īstenošanas regulas
(ES) 2017/892 VII pielikumā, attiecībā uz virkni produktiem sākas 1. janvārī, šī regula būtu jāpiemēro no
2018. gada 1. janvāra, un tāpēc tai būtu jāstājas spēkā iespējami drīz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Attiecībā uz 2018. un 2019. gadu sprūda apjomi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 182. panta 1. punkta pirmās
daļas b) apakšpunktā, attiecībā uz produktiem, kas uzskaitīti Īstenošanas Regulas (ES) 2017/892 VII pielikumā, ir
noteikti šīs regulas pielikumā.
(1) OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.
(2) Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulas (ES) Nr. 1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 138, 25.5.2017.,
57. lpp.).
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2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 1. janvāra.
Tā zaudē spēku 2019. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 4. janvārī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

5.1.2018.
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PIELIKUMS

Sprūda apjomi produktiem un laika periodiem, kas Īstenošanas regulas (ES) 2017/892
VII pielikumā noteikti iespējamai papildu ievedmuitas nodokļu piemērošanai
Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka produktu aprakstam ir vienīgi informatīva
nozīme. Šā pielikuma piemērošanas vajadzībām papildu ievedmuitas nodokļu darbības jomu nosaka pēc šīs regulas
pieņemšanas brīdī spēkā esošo KN kodu darbības jomas.
Kārtas
numurs

78.0015

Piemērošanas periods
KN kods

Produktu apraksts
2018

0702 00 00

Tomāti

78.0020
78.0065

No 1. jūnija līdz
30. septembrim
No 1. oktobra

0707 00 05

Gurķi

78.0075

2019

Sprūda
apjoms
(tonnās)

39 326

līdz 31. maijam

No 1. maija līdz
31. oktobrim

483 376
26 505

No 1. novembra

līdz 30. aprīlim

20 482

līdz 30. jūnijam

6 587

78.0085

0709 91 00

Artišoki

No 1. novembra

78.0100

0709 93 10

Kabači

No 1. janvāra līdz
31. decembrim

78.0110

0805 10 22

Apelsīni

No 1. decembra

līdz 31. maijam

55 037

302 643

0805 10 24
0805 10 28
78.0120

0805 22 00

Klementīni

No 1. novembra

līdz februāra beigām

90 771

78.0130

0805 21

No 1. novembra

līdz februāra beigām

86 317

0805 29 00

Mandarīni (arī tanžerīni
un sacumas); vilkingi un
tamlīdzīgi citrusaugu
hibrīdu augļi

0805 50 10

Citroni

No 1. janvāra līdz
31. maijam

78.0155

78.0160

32 823

No 1. jūnija līdz
31. decembrim

306 804

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 16. jūlija līdz
16. novembrim

78 324

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 1. janvāra līdz
31. augustam

432 630

78.0180

78.0220

78.0235

No 1. septembra līdz
31. decembrim
0808 30 90

Bumbieri

No 1. janvāra līdz
30. aprīlim
No 1. jūlija līdz
31. decembrim

39 724

155 417

19 187
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Kārtas
numurs

5.1.2018.

Piemērošanas periods
KN kods

Produktu apraksts
2018

2019

Sprūda
apjoms
(tonnās)

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 1. jūnija līdz
31. jūlijam

4 630

78.0265

0809 29 00

Ķirši, izņemot skābos
ķiršus

No 16. maija līdz
15. augustam

33 718

78.0270

0809 30

Persiki, arī nektarīni

No 16. jūnija līdz
30. septembrim

3 150

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 16. jūnija līdz
30. septembrim

17 254
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LĒMUMI
PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/4
(2017. gada 18. decembris)
par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz EEZ
Apvienotās komitejas reglamenta grozīšanu
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu,
ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma
īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punkta b) apakšpunkta pirmo ievilkumu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Ar Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (3), kas parakstīts
2007. gada 25. jūlijā, tika grozīts EEZ līguma 129. panta 1. punkts, lai EEZ līguma valodu sarakstam pievienotu
bulgāru un rumāņu valodu.

(3)

Ar Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (4) (“2014. gada EEZ paplašināšanās
nolīgums”), kas parakstīts 2014. gada 11. aprīlī, tika grozīts EEZ līguma 129. panta 1. punkts, lai EEZ līguma
valodu sarakstam pievienotu horvātu valodu.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ Apvienotās komitejas reglaments, kas tika pieņemts ar EEZ Apvienotās komitejas
1994. gada 8. februāra Lēmumu Nr. 1/94 (5) un grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2005. gada 8. februāra
Lēmumu Nr. 24/2005 (6).

(5)

2014. gada EEZ paplašināšanās nolīgums tā parakstītājiem ir piemērojams provizoriski kopš 2014. gada
12. aprīļa, un tādēļ atbilstošais EEZ Apvienotās komitejas lēmums būtu jāpiemēro provizoriski, līdz stāsies spēkā
2014. gada EEZ paplašināšanās nolīgums.

(6)

Tāpēc Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajiem lēmumu projektiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā par ierosinātajiem EEZ Apvienotās komitejas
reglamenta grozījumiem, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmumu projekti, kas pievienoti šim lēmumam.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.
OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.
OV L 221, 25.8.2007., 15. lpp.
OV L 170, 11.6.2014., 18. lpp.
OV L 85, 30.3.1994., 60. lpp.
OV L 161, 23.6.2005., 54. lpp.
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2. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2017. gada 18. decembrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
K. SIMSON
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PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2017
(… gada …),
ar ko groza EEZ Apvienotās komitejas reglamentu
EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 92. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Nolīgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (1), kas parakstīts
2007. gada 25. jūlijā, tika grozīts EEZ līguma 129. panta 1. punkts, lai EEZ līguma valodu sarakstam pievienotu
bulgāru un rumāņu valodu.

(2)

Nolīgums par Bulgārijas Republikas un Rumānijas dalību Eiropas Ekonomikas zonā stājās spēkā 2011. gada
9. novembrī.

(3)

EEZ Apvienotās komitejas reglamentā, kas tika pieņemts ar EEZ Apvienotās komitejas 1994. gada 8. februāra
Lēmumu Nr. 1/94 (2) un grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2005. gada 8. februāra Lēmumu Nr. 24/2005 (3),
valodu sarakstam būtu jāpievieno bulgāru un rumāņu valoda. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ Apvienotās
komitejas reglamenta valodu saraksts,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/94 groza šādi:
1. lēmuma 6. panta 2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:
“EK tiesību aktu teksti, kas jāiekļauj līguma pielikumos saskaņā ar 102. panta 1. punktu, kuri publicēti Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vienlīdz autentiski angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu,
latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru
valodā. Tiesību aktus izstrādā islandiešu un norvēģu valodā un to autentiskumu apstiprina EEZ Apvienotā komiteja
kopā ar attiecīgajiem lēmumiem, kas minēti 1. punktā.”;
2. lēmuma 11. panta 1. punkta tekstu aizstāj ar šādu:
“EEZ Apvienotās komitejas lēmumus, ar ko groza līguma pielikumus vai protokolus, publicē angļu, bulgāru, čehu,
dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku,
slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un islandiešu un
norvēģu valodā tā EEZ papildinājumā.”.

2. pants
Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.
(1) OV L 221, 25.8.2007., 15. lpp.
(2) OV L 85, 30.3.1994., 60. lpp.
(3) OV L 161, 23.6.2005., 54. lpp.
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3. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,
EEZ Apvienotās komitejas vārdā –
priekšsēdētājs
EEZ Apvienotās komitejas sekretāri

5.1.2018.
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PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. …/2017
(… gada …),
ar ko groza EEZ Apvienotās komitejas reglamentu
EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 92. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

Ar Nolīgumu par Horvātijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (1) (“2014. gada EEZ paplašināšanās
nolīgums”), kas parakstīts 2014. gada 11. aprīlī, groza EEZ līguma 129. panta 1. punktu, lai EEZ līguma valodu
sarakstam pievienotu horvātu valodu.

(2)

EEZ Apvienotās komitejas reglamentā, kas tika pieņemts ar EEZ Apvienotās komitejas 1994. gada 8. februāra
Lēmumu Nr. 1/94 (2), grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2005. gada 8. februāra Lēmumu Nr. 24/2005 (3) un
vēlreiz grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas […] Lēmumu Nr. […] (4), valodu sarakstam būtu jāpievieno horvātu
valoda. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ Apvienotās komitejas reglamenta valodu saraksts.

(3)

2014. gada EEZ paplašināšanās nolīgums tā parakstītājiem ir piemērojams provizoriski kopš 2014. gada
12. aprīļa, un tādēļ šo lēmumu piemēro provizoriski, līdz stāsies spēkā 2014. gada EEZ paplašināšanās nolīgums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 1/94 groza šādi:
1) lēmuma 6. panta 2. punkta tekstu aizstāj ar šādu:
“EK tiesību aktu teksti, kas jāiekļauj līguma pielikumos saskaņā ar 102. panta 1. punktu, kuri publicēti Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir vienlīdz autentiski angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu,
igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un
zviedru valodā. Tiesību aktus izstrādā islandiešu un norvēģu valodā un to autentiskumu apstiprina EEZ Apvienotā
komiteja kopā ar attiecīgajiem lēmumiem, kas minēti 1. punktā.”;
2) lēmuma 11. panta 1. punkta tekstu aizstāj ar šādu:
“EEZ Apvienotās komitejas lēmumus, ar ko groza līguma pielikumus vai protokolus, publicē angļu, bulgāru, čehu,
dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu,
slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un
islandiešu un norvēģu valodā tā EEZ papildinājumā.”.

2. pants
Šis lēmums stājas spēkā […] vai dienā, kad stājas spēkā 2014. gada EEZ paplašināšanās nolīgums, atkarībā no tā, kurš
datums ir vēlāk.
To piemēro provizoriski no 2014. gada 12. aprīļa.
(1)
(2)
(3)
(4)

OV L 170, 11.6.2014., 18. lpp.
OV L 85, 30.3.1994., 60. lpp.
OV L 161, 23.6.2005., 54. lpp.
OV L …
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4. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,
EEZ Apvienotās komitejas vārdā –
priekšsēdētājs
EEZ Apvienotās komitejas sekretāri

5.1.2018.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 2/11

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/5
(2018. gada 3. janvāris),
ar ko attiecībā uz Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix
tuberis (Gentner) simptomiem un attiecīgo norobežoto teritoriju izveidi groza Īstenošanas lēmumu
2012/270/ES
(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 8788)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu
ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1) un jo īpaši tās 16. panta 3. punkta
ceturto teikumu,
tā kā:
(1)

Kopš Komisijas Īstenošanas lēmuma 2012/270/ES (2) pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti ar Īstenošanas lēmumu
(ES) 2016/1359 (3), pieredze rāda, ka kāpuru izraktās virspusējās ejas un saistītie mazie caurumiņi kartupeļu
bumbuļu epidermā ir drošas pazīmes, kas liecina par minēto organismu invadēšanos. Tāpēc Īstenošanas
lēmuma 2012/270/ES noteikumiem par pārbaudes, apsekošanas, paziņošanas un norobežošanas pasākumiem
būtu jāattiecas ne vien uz minēto organismu klātbūtni uz kartupeļu bumbuļiem, bet arī uz gadījumiem, kuros ir
novērotas šīs pazīmes, bet ne paši minētie organismi.

(2)

Tāpēc Īstenošanas lēmums 2012/270/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās
komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Grozījumi Īstenošanas lēmumā 2012/270/ES
Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES groza šādi:
1) lēmuma 3. panta 1. punkta trešās daļas a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) intensīvi veic monitoringu minēto organismu klātbūtnes un šo organismu invadēšanās pazīmju noteikšanai uz
kartupeļu bumbuļiem, attiecīgi pārbaudot kartupeļu augus un attiecīgā gadījumā citus saimniekaugus, arī laukus,
kur šie augi aug, vismaz 100 m rādiusā no pakotavas;”;
2) lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:
“4. pants
Apsekojumi un paziņojumi attiecībā uz minētajiem organismiem
1.
Dalībvalstis katru gadu savā teritorijā veic oficiālus apsekojumus, pārbaudot minēto organismu klātbūtni un šo
organismu invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem un attiecīgā gadījumā uz citiem saimniekaugiem, tostarp
laukus, kuros audzē kartupeļu bumbuļus.
Dalībvalstis katru gadu līdz 30. aprīlim paziņo minēto apsekojumu rezultātus Komisijai un pārējām dalībvalstīm.
(1) OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.
(2) Komisijas 2012. gada 16. maija Īstenošanas lēmums 2012/270/ES attiecībā uz ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris
(Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner) ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 132,
23.5.2012., 18. lpp.)
3
( ) Komisijas 2016. gada 8. augusta Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1359, ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2012/270/ES attiecībā uz
ārkārtas pasākumiem, lai novērstu Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) un Epitrix tuberis (Gentner)
ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 215, 10.8.2016., 29. lpp.)
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2.
Par visiem gadījumiem, kad konstatēta minētā organisma klātbūtne vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz
kartupeļu bumbuļiem vai radušās aizdomas par to, nekavējoties paziņo atbildīgajām oficiālajām iestādēm.”;
3) 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minēto apsekojumu rezultātiem vai citiem pierādījumiem, dalībvalsts
apstiprina minētā organisma klātbūtni vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem savas
teritorijas daļā, attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar II pielikuma 1. iedaļu nekavējoties izveido norobežotu teritoriju, kurā
ietverta invadētā zona un buferzona.
Tā veic pasākumus saskaņā ar II pielikuma 2. iedaļu.”;
4) I un II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.
2. pants
Adresāti
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 3. janvārī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS
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PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma 2012/270/ES I un II pielikumu groza šādi:
1) I pielikuma 1. iedaļas 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) tajā iekļauj informāciju, ka oficiālā pārbaudē, kas veikta tieši pirms eksporta, ir konstatēts, ka kartupeļu bumbuļi
ir brīvi no attiecīgajiem minētajiem organismiem un no šo organismu invadēšanās pazīmēm uz kartupeļu
bumbuļiem un ka tie satur ne vairāk kā 0,1 % augsnes;”;
2) II pielikumu groza šādi:
a) pielikuma 1. iedaļu groza šādi:
i) iedaļas 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“a) invadētā zona, kurā ir iekļauti vismaz tie lauki, kuros ir apstiprināta minētā organisma klātbūtne vai šā
organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem, kā arī lauki, kuros ir audzēti invadētie kartupeļu
bumbuļi; un”;
ii) iedaļas 3., 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:
“3. Nosakot invadēto zonu un buferzonu, dalībvalstis ņem vērā šādus elementus: minēto organismu bioloģiju,
invadēšanās pakāpi, saimniekaugu izplatību, pierādījumus par minēto organismu ieviešanos un minēto
organismu dabisko izplatīšanās spēju.
4. Ja minētā organisma klātbūtne vai šā organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem tiek
apstiprinātas ārpus invadētās zonas, attiecīgi pārskata un maina invadētās zonas un buferzonas robežas.
5. Ja, pamatojoties uz 4. panta 1. punktā minētajiem apsekojumiem, ne attiecīgais minētais organisms, ne šā
organisma invadēšanās pazīmes uz kartupeļu bumbuļiem nav konstatētas norobežotajā teritorijā divu gadu
periodā, attiecīgā dalībvalsts apstiprina, ka minētais organisms vairs nav sastopams minētajā teritorijā un
ka teritorija vairs nav jānorobežo. Tā informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.”;
b) pielikuma 2. iedaļas 2) punktu aizstāj ar šādu:
“2) intensīvs monitorings, ko īsteno, veicot atbilstošas pārbaudes attiecībā uz minēto organismu klātbūtni vai šo
organismu invadēšanās pazīmēm uz kartupeļu bumbuļiem;”.
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LABOJUMI
Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/841 (2017. gada 17. maijs), ar ko Īstenošanas
regulu (ES) Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām
vielām alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bentazonam,
bifenazātam, bromoksinilam, karfentrazonetilam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam,
dikvatam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetilam), etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam,
flumioksazīnam, foramsulfuronam, Gliocladium catenulatum celmam J1446, imazamoksam,
imazosulfuronam,
izoksaflutolam,
laminarīnam,
metalaksilam-M,
metoksifenozīdam,
milbemektīnam, oksasulfuronam, pendimetalīnam, fenmedifāmam, pimetrozīnam, S-metolahloram
un trifloksistrobīnam
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” OV L 125, 2017. gada 18. maijs)
Uz vāka satura rādītājā un 12. lappusē virsrakstā:
tekstu:

“Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/841 (2017. gada 17. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES)
Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam,
Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bentazonam, bifenazātam, bromoksinilam, karfentrazo
netilam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dikvatam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetilam),
etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, flumioksazīnam, foramsulfuronam, Gliocladium catenulatum
celmam J1446, imazamoksam, imazosulfuronam, izoksaflutolam, laminarīnam, metalaksilam-M, metoksife
nozīdam, milbemektīnam, oksasulfuronam, pendimetalīnam, fenmedifāmam, pimetrozīnam, S-metolahloram
un trifloksistrobīnam”

lasīt šādi:

“Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/841 (2017. gada 17. maijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES)
Nr. 540/2011 groza attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam,
Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10, benalaksilam, bentazonam, bifenazātam, bromoksinilam, karfentrazo
netilam, hlorprofāmam, ciazofamīdam, desmedifamam, dikvatam, DPX KE 459 (flupirsulfuronmetilam),
etoksazolam, famoksadonam, fenamidonam, flumioksazīnam, foramsulfuronam, Gliocladium catenulatum
celmam J1446, imazamoksam, izoksaflutolam, laminarīnam, metalaksilam-M, metoksifenozīdam,
milbemektīnam, oksasulfuronam, pendimetalīnam, fenmedifāmam, pimetrozīnam, S-metolahloram un
trifloksistrobīnam”;

12. lappusē 4. apsvērumā:
tekstu:

“Apstiprinājuma periodi darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10,
benalaksilam, bifenazātam, bromoksinilam, hlorprofāmam, desmedifamam, etoksazolam, Gliocladium
catenulatum celmam J1446, imazosulfuronam, laminarīnam, metoksifenozīdam, milbemektīnam,
fenmedifāmam un S-metolahloram tika pagarināti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1197/2012 (7).
Minēto vielu apstiprinājums beigsies 2017. gada 31. jūlijā.”

lasīt šādi:

“Apstiprinājuma periodi darbīgajām vielām alfa cipermetrīnam, Ampelomyces quisqualis celmam AQ 10,
benalaksilam, bifenazātam, bromoksinilam, hlorprofāmam, desmedifamam, etoksazolam, Gliocladium
catenulatum celmam J1446, laminarīnam, metoksifenozīdam, milbemektīnam, fenmedifāmam un
S-metolahloram tika pagarināti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1197/2012 (7). Minēto vielu apstip
rinājums beigsies 2017. gada 31. jūlijā.”
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Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/842 (2017. gada 17. maijs), ar ko zemas kaitīguma
pakāpes darbīgās vielas Coniothyrium minitans (celms CON/M/91-08) apstiprinājumu atjauno
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
(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 125, 2017. gada 18. maijs)
19. lappusē I pielikuma tabulas trešajā slejā:
tekstu:

“Dzīvotspējīgu sporu minimālais saturs: 1 × 1012 KVV/kg”

lasīt šādi:

“Dzīvotspējīgu sporu minimālais saturs: 1,17 × 1012 KVV/kg”;

20. lappusē II pielikuma tekstā par grozījumiem Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma D daļā tabulas
ceturtajā slejā:
tekstu:

“Dzīvotspējīgu sporu minimālais saturs: 1 × 1012 KVV/kg”

lasīt šādi:

“Dzīvotspējīgu sporu minimālais saturs: 1,17 × 1012 KVV/kg”.
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