Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 84

★
★
★

61. gadagājums
Izdevums
latviešu valodā

Tiesību akti

2018. gada 28. marts

Saturs

II

Neleģislatīvi akti

REGULAS
★

★

Padomes Regula (ES) 2018/511 (2018. gada 23. marts), ar ko Regulu (ES) 2018/120 groza
attiecībā uz dažām zvejas iespējām ....................................................................................

1

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/512 (2018. gada 27. marts), ar ko īsteno 15. panta
3. punktu Regulā (ES) Nr. 747/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju
Sudānā ........................................................................................................................... 13

LĒMUMI
★

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/513 (2018. gada 14. marts) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear) 16

★

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/514 (2018. gada 14. marts) par Eiropas
Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu EGF/2017/007
SE/Ericsson) .................................................................................................................... 18

★

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2018/515 (2018. gada 14. marts) par Eiropas
Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu EGF/2017/006
ES/Galicia apparel ............................................................................................................ 20

★

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2018/516 (2018. gada 27. marts), ar ko īsteno Lēmumu
2014/450/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar stāvokli Sudānā .......................... 22

★

Komisijas Lēmums (ES) 2018/517 (2018. gada 21. marts) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu
“Britu draugi, palieciet pie mums ES!” (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1730) ..................... 25

(Turpinājums nākamajā lappusē)

LV

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.

★

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/518 (2018. gada 26. marts), ar ko nosaka dzīvnieku
veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus sacensībām paredzētu reģistrētu zirgu
atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Indonēziju, groza Lēmuma 93/195/EEK I pielikumu
attiecībā uz ierakstu par Indonēziju un Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu
par Indonēziju to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt dzīvus
zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru
C(2018) 1725) (1) ............................................................................................................. 27

(1) Dokuments attiecas uz EEZ.

28.3.2018.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

L 84/1

II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
PADOMES REGULA (ES) 2018/511
(2018. gada 23. marts),
ar ko Regulu (ES) 2018/120 groza attiecībā uz dažām zvejas iespējām
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Padomes Regulā (ES) 2018/120 (1) attiecībā uz 2018. gadu ir noteiktas konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu
grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos
ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi.

(2)

Lai nozvejas varētu paziņot precīzi, būtu jāizmaina daži ziņošanas kodi. Būtu jālabo dažas atsauces uz zemsvītras
piezīmēm un to formulējums.

(3)

Regulā (ES) 2018/120 tūbīšu kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) ICES 2.a un 3.a rajonā un ICES 4. apakšapgabalā ir
noteikta nulles apjomā. Tūbītes nav ilgdzīvojoša suga, un atbilstošais zinātniskais ieteikums kļūst pieejams
februāra otrajā pusē, bet zvejas darbības sākas aprīlī.

(4)

Nozvejas limiti attiecībā uz tūbītēm ICES 2.a un 3.a rajonā un ICES 4. apakšapgabalā tagad būtu jāgroza saskaņā
ar Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) 2018. gada 23. februārī sniegto jaunāko zinātnisko ieteikumu.

(5)

Tūbīšu zvejā ICES 2.a un 3.a rajons un ICES 4. apakšapgabals, pamatojoties uz zinātnisko ieteikumu, ir sadalīti
pārvaldības apgabalos. Lielākā daļa no 3.r pārvaldības apgabala atrodas Norvēģijas ūdeņos. Tomēr tas ietver arī
Savienības ūdeņus, un daži svarīgi zvejas sēkļi iesniedzas gan 2.r, gan 3.r pārvaldības apgabalā. ICES ieteikumā
norādīts, ka vidēji 8 % nozveju 3.r pārvaldības apgabalā tiek gūtas Savienības ūdeņos. Nozvejas limiti Savienības
ūdeņos 3.r pārvaldības apgabalā būtu jānosaka saskaņā ar minēto ieteikumu.

(6)

Būtu jāgroza kopējā pieļaujamā nozveja (KPN) mencai ICES 1. apakšapgabalā un 2.b rajonā, lai pareizi
atspoguļotu Savienības zvejas kuģiem pieejamās zvejas iespējas minētajā apgabalā.

(7)

Būtu jāgroza tādu Maltai zvejai ar āķu jedām atļauto kuģu maksimālais skaits ICCAT konvencijas apgabalā,
kuriem var būt atļauts zvejot, paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī, transportēt vai izkraut zilās tunzivis Atlantijas
okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, lai ņemtu vērā šādas atļaujas saņēmušo kuģu skaita pieaugumu.

(8)

Tāpēc Regula (ES) 2018/120 būtu attiecīgi jāgroza.

(1) Padomes Regula (ES) 2018/120 (2018. gada 23. janvāris), ar ko 2018. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu
zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav
Savienības ūdeņi, un ar ko groza Regulu (ES) 2017/127 (OV L 27, 31.1.2018., 1. lpp.).

L 84/2

LV

(9)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

28.3.2018.

Regulā (ES) 2018/120 paredzētie nozvejas limiti ir piemērojami no 2018. gada 1. janvāra. Tāpēc arī noteikumi
par nozvejas limitiem, kas ieviesti ar šo regulu, būtu jāpiemēro no minētās dienas. Šāda piemērošana ar
atpakaļejošu spēku neskar juridiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principus, jo attiecīgās zvejas
iespējas vēl nav pilnībā izmantotas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (ES) 2018/120 IA, IB un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2018. gada 23. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
E. ZAHARIEVA

28.3.2018.
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PIELIKUMS

1. Regulas IA pielikumu groza šādi:
a) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz tūbītēm un saistītajām piezvejas sugām Savienības ūdeņos 2.a, 3.a un 4. zonā
aizstāj ar šādu:
“Suga:

Tūbītes un saistītās piezvejas sugas
Ammodytes spp.

Dānija

Zona:

Savienības ūdeņi 2.a, 3.a un 4. zonā (1)

195 875 (2)

Apvienotā Karaliste

4 282 (2)

Vācija

300 (2)

Zviedrija

7 193 (2)

Savienība

207 650

KPN

207 650

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

(1) Izņemot ūdeņus līdz sešu jūras jūdžu attālumam no Apvienotās Karalistes bāzes līnijām pie Šetlandes, Fēras un Fūlas.
(2) Merlanga un makreles piezvejas drīkst būt ne vairāk kā 2 % apmērā no kvotas (OT1/*2A3A4). Merlanga un makreles
piezvejas, ko atskaita no kvotas saskaņā ar šo noteikumu, un sugu piezvejas, ko atskaita no kvotas saskaņā ar Regulas (ES)
Nr. 1380/2013 15. panta 8. punktu, kopumā nepārsniedz 9 % no kvotas.

Īpašs nosacījums:
ievērojot minēto kvotu limitus, turpmāk norādītajos tūbīšu pārvaldības apgabalos, kas noteikti IID pielikumā,
nedrīkst nozvejot vairāk par šādiem daudzumiem:
Zona:

Dānija
Apvienotā
Karaliste
Vācija

Savienības ūdeņi tūbīšu pārvaldības apgabalos
1r

2r (1)

3r

4

5r

6

7r

(SAN/
234_1R)

(SAN/
234_2R)

(SAN/
234_3R)

(SAN/
234_4)

(SAN/
234_5R)

(SAN/
234_6)

(SAN/
234_7R)

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

2 772

103

179

1 224

0

4

0

194

7

13

86

0

0

0

Zviedrija

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Savienība

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Kopā

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(1) 2.r pārvaldības apgabalā KPN drīkst apgūt tikai kā uzraudzības KPN, ievērojot ar attiecīgo zvejniecību saistītu paraugošanas
protokolu.”;
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b) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz Ziemeļatlantijas argentīnu Savienības ūdeņos 3.a un 4. zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Ziemeļatlantijas argentīna
Argentina silus

Zona:

Dānija

1 093

Vācija

11

Francija

Savienības ūdeņi 3.a un 4. zonā
(ARU/3A4-C)

8

Īrija

8

Nīderlande

51

Zviedrija

43

Apvienotā Karaliste

20

Savienība

1 234

KPN

1 234

Piesardzīga KPN”;

c) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz brosmi 3.a zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Dānija

Brosme
Brosme brosme

Zona:

3.a
(USK/03A.)

15

Zviedrija

8

Vācija

8

Savienība

31

KPN

31

Piesardzīga KPN
Piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktu.”;

28.3.2018.
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d) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz brosmi Savienības un starptautiskajos ūdeņos 5., 6. un 7. zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Brosme
Brosme brosme

Zona:

Vācija

Savienības un starptautiskie ūdeņi 5., 6. un
7. zonā
(USK/567EI.)

17

Spānija

60

Francija

705

Īrija

68

Apvienotā Karaliste

340

Citi

17 (1)

Savienība

1 207

Norvēģija

2 923 (2) (3) (4) (5)

KPN

4 130

Piesardzīga KPN
Piemēro šīs regulas 12. panta 1. punktu.
Piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktu.

(1) Vienīgi piezvejai. Šo kvotu nav atļauts apgūt specializētajā zvejā.
(2) Jāzvejo Savienības ūdeņos 2.a, 4., 5.b, 6. un 7. zonā (USK/*24X7C).
(3) Īpašs nosacījums: no tās 5.b, 6. un 7. zonā vienam kuģim jebkurā laikā ir atļauta citu sugu nejauša nozveja 25 % apmērā.
Tomēr pirmajās 24 stundās pēc zvejas sākuma konkrētā zvejas vietā šo procentuālo daļu drīkst pārsniegt. Kopējā citu sugu
nejauša nozveja 5.b, 6. un 7. zonā nedrīkst pārsniegt šādu apjomu tonnās (OTH/*5B67-): 3 000. Mencas piezveja saskaņā
ar šo noteikumu 6.a apgabalā nedrīkst pārsniegt 5 %.
(4) Ieskaitot jūras līdaku. Turpmāk norādītās Norvēģijas kvotas apgūst tikai zvejā ar āķu jedām 5.b, 6. un 7. zonā:
Jūras līdaka (LIN/*5B67-)
7 500
Brosme (USK/*5B67-)
2 923
(5) Norvēģijai iedalītās brosmes un jūras līdakas kvotas ir savstarpēji aizstājamas līdz šādam apjomam tonnās: 2 000.”;

e) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz pikšu 3.a zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Pikša
Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Beļģija

12

Dānija

2 070

Vācija

132

Nīderlande
Zviedrija

3.a
(HAD/03A.)

2
245

Savienība

2 461

KPN

2 569

Analītiska KPN”;
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f)
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zvejas iespēju tabulu attiecībā uz heku 3.a zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Heks
Merluccius merluccius

Zona:

Dānija

3.a
(HKE/03A.)

2 890 (1)

Zviedrija

246 (1)

Savienība

3 136

KPN

3 136 (2)

Analītiska KPN
Piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktu.

(1) Šo kvotu var pārcelt uz Savienības ūdeņiem 2.a un 4. zonā. Tomēr par šādiem pārcēlumiem iepriekš jāpaziņo Komisijai.
(2) Nepārsniedzot šādu kopējo KPN heka ziemeļu krājumam: 111 785.”;

g) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz putasu Savienības un starptautiskajos ūdeņos 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d,
8.e, 12. un 14. zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Putasu
Micromesistius poutassou

Zona:

Dānija

61 277 (1)

Vācija

23 825 (1)

Spānija

51 949 (1) (2)

Francija

42 644 (1)

Īrija

47 451 (1)

Nīderlande

74 720 (1)

Portugāle

4 826 (1) (2)

Zviedrija

15 158 (1)

Apvienotā Karaliste

79 513 (1)

Savienība

401 363 (1) (3)

Norvēģija

110 000

Fēru Salas

10 000

KPN

Savienības un starptautiskie ūdeņi 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. un
14. zonā
(WHB/1X14)

Nepiemēro

Analītiska KPN
Piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktu.

(1) Īpašs nosacījums: ievērojot Savienībai paredzēto kopējo piekļuves daudzumu 21 500 tonnu apmērā, dalībvalstis Fēru Salu
ūdeņos drīkst nozvejot ne vairāk kā šādu procentuālo daļu no savām kvotām (WHB/*05-F.): 9,2 %.
(2) Šo kvotu var pārcelt uz 8.c, 9. un 10. zonu; Savienības ūdeņiem CECAF 34.1.1. zonā. Tomēr par šādiem pārcēlumiem
iepriekš jāpaziņo Komisijai.
(3) Īpašs nosacījums: no ES kvotām Savienības un starptautiskajos ūdeņos 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.a, 8.b, 8.d, 8.e, 12. un
14. zonā (WHB/*NZJM1) un 8.c, 9. un 10. zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā (WHB/*NZJM2), zvejojot
Norvēģijas Ekonomikas zonā vai zvejas zonā ap Jana Majena salu, drīkst nozvejot šādu daudzumu: 227 975.”;
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h) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz zilo jūras līdaku Savienības un starptautiskajos ūdeņos 3.a zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

i)

Zilā jūras līdaka
Molva dypterygia

Zona:

Dānija

3

Vācija

2

Zviedrija

3

Savienība

8

KPN

8

Savienības un starptautiskie ūdeņi 3.a zonā
(BLI/03A-)

Piesardzīga KPN”;

zvejas iespēju tabulu attiecībā uz jūras līdaku Savienības un starptautiskajos ūdeņos 3.a zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Jūras līdaka
Molva molva

Zona:

Beļģija

6

Dānija

50

Vācija

6

Zviedrija
Apvienotā Karaliste

Savienības ūdeņi 3.a zonā
(LIN/03A.)

19
6

Savienība

87

KPN

87

Piesardzīga KPN”;
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j)
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zvejas iespēju tabulu attiecībā uz jūras līdaku Savienības un starptautiskajos ūdeņos 6., 7., 8., 9., 10., 12. un
14. zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Jūras līdaka
Molva molva

Zona:

Beļģija

48 (1)

Dānija

8 (1)

Vācija

173 (1)

Spānija

3 498

Francija

3 730 (1)

Īrija

Savienības un starptautiskie ūdeņi 6., 7., 8.,
9., 10., 12. un 14. zonā
(LIN/6X14.)

935

Portugāle

8

Apvienotā Karaliste
Savienība

4 296 (1)
12 696

Norvēģija

7 500 (2) (3) (4)

Fēru Salas

200 (5) (6)

KPN

20 396

Piesardzīga KPN
Piemēro šīs regulas 12. panta 1. punktu.

(1) Īpašs nosacījums: Savienības ūdeņos 4. zonā (LIN/*04-C) drīkst apgūt ne vairāk kā 15 % no šīs kvotas.
(2) Īpašs nosacījums: no tās 5.b, 6. un 7. zonā vienam kuģim jebkurā laikā ir atļauta citu sugu nejauša nozveja 25 % apmērā.
Tomēr pirmajās 24 stundās pēc zvejas sākuma konkrētā zvejas vietā šo procentuālo daļu drīkst pārsniegt. Kopējā citu sugu
nejauša nozveja 5.b, 6. un 7. zonā nedrīkst pārsniegt šādu apjomu tonnās (OTH/*6X14.): 3 000. Mencas piezveja saskaņā
ar šo noteikumu 6.a apgabalā nedrīkst pārsniegt 5 %.
(3) Ieskaitot brosmi. Norvēģijas kvotas apgūst tikai zvejā ar āķu jedām 5.b, 6. un 7. zonā, un to apjoms ir šāds:
Jūras līdaka (LIN/*5B67-)
7 500
Brosme (USK/*5B67-)
2 923
(4) Norvēģijai iedalītās jūras līdakas un brosmes kvotas ir savstarpēji aizstājamas līdz šādam apjomam tonnās: 2 000.
(5) Ieskaitot brosmi. Jāzvejo 6.b un 6.a zonā uz ziemeļiem no 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).
(6) Īpašs nosacījums: no tās 6.a un 6.b zonā vienam kuģim jebkurā laikā ir atļauta citu sugu nejauša nozveja 20 % apmērā.
Tomēr pirmajās 24 stundās pēc zvejas sākuma konkrētā zvejas vietā šo procentuālo daļu drīkst pārsniegt. Kopējā citu sugu
nejauša nozveja 6.a un 6.b zonā nedrīkst pārsniegt šādu apjomu tonnās (OTH/*6AB.): 75.”;

k) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz Norvēģijas omāru 3.a zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Norvēģijas omārs
Nephrops norvegicus

Zona:

Dānija

8 626

Vācija

25

Zviedrija

3.a
(NEP/03A.)

3 087

Savienība

11 738

KPN

11 738

Analītiska KPN
Piemēro šīs regulas 7. panta 2. punktu.”;
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zvejas iespēju tabulas 3. zemsvītras piezīmē attiecībā uz rajveidīgām zivīm Savienības ūdeņos 6.a, 6.b, 7.a–c un
7.e–k zonā ziņošanas kodu “(RJE/7FG)” aizstāj ar “(RJE/7FG.)”;

m) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz parasto jūrasmēli 3.a zonā un Savienības ūdeņos 22.–24. apakšrajonā aizstāj ar
šādu:
“Suga:

Parastā jūrasmēle
Solea solea

Dānija

Zona:

3.a; Savienības ūdeņi 22.–24. apakšrajonā
(SOL/3ABC24)

376

Vācija

22 (1)

Nīderlande

36 (1)

Zviedrija

14

Savienība

448

KPN

448

Analītiska KPN

(1) Šo kvotu drīkst apgūt tikai Savienības ūdeņos 3.a zonā, 22.–24. apakšrajonā.”;

n) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz stavridām un saistītajām piezvejas sugām Savienības ūdeņos 4.b, 4.c un
7.d zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Stavridas un ar tām saistītās piezvejas sugas
Trachurus spp.

Beļģija

14 (1)

Dānija

5 985 (1)

Vācija

529 (1) (2)

Spānija

111 (1)

Francija

497 (1) (2)

Īrija

376 (1)

Nīderlande

3 604 (1) (2)

Portugāle

13 (1)

Zviedrija

75 (1)

Apvienotā Karaliste
Savienība
Norvēģija
KPN

Zona:

Savienības ūdeņi 4.b, 4.c un 7.d zonā
(JAX/4BC7D)

1 425 (1) (2)
12 629
2 550 (3)
15 179

Piesardzīga KPN

(1) Kaproīdu, pikšas, merlanga un makreles piezvejas drīkst būt ne vairāk kā 5 % apmērā no kvotas (OTH/*4BC7D). Kaproīdu,
pikšas, merlanga un makreles piezvejas, ko atskaita no kvotas saskaņā ar šo noteikumu, un sugu piezvejas, ko atskaita no
kvotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 8. punktu, kopumā nepārsniedz 9 % no kvotas.
(2) Īpašs nosacījums: līdz 5 % no šīs kvotas, kas apgūta 7.d rajonā, drīkst uzskaitīt kā tādus, kas nozvejoti saskaņā ar šādas
zonas kvotu: Savienības ūdeņi 2.a, 4.a, 6., 7.a–c,7.e–k, 8.a, 8.b, 8.d un 8.e zonā; Savienības un starptautiskie ūdeņi
5.b zonā; starptautiskie ūdeņi 12. un 14. zonā (JAX/*2A-14).
(3) Drīkst zvejot Savienības ūdeņos 4.a zonā, bet nedrīkst zvejot Savienības ūdeņos 7.d zonā (JAX/*04-C.).”
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2. Regulas IB pielikumu groza šādi:
a) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz mencu 1. un 2.b zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Menca
Gadus morhua

Zona:

Vācija

5 409 (3)

Spānija

12 047 (3)

Francija

2 461 (3)

Polija

2 359 (3)

Portugāle

2 472 (3)

Apvienotā Karaliste

3 552 (3)

Citas dalībvalstis
Savienība
KPN

1. un 2.b
(COD/1/2B.)

390 (1) (3)
28 690 (2)
Nepiemēro

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

(1) Izņemot Vāciju, Spāniju, Franciju, Poliju, Portugāli un Apvienoto Karalisti.
(2) Savienībai pieejamā mencas krājuma daļas iedalīšana Špicbergenā un Lāču salā, kā arī saistītā pikšas piezveja neskar tiesības
un saistības, kas izriet no 1920. gada Parīzes līguma.
(3) Katrā zvejas rīka iemetienā pikšas piezveja drīkst būt līdz 14 %. Pikšas piezvejas apjomu rēķina papildus mencas kvotai.”;
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b) zvejas iespēju tabulu attiecībā uz sarkanasariem (pelaģiskajiem) Grenlandes ūdeņos NAFO 1.F zonā un Grenlandes
ūdeņos 5., 12. un 14. zonā aizstāj ar šādu:
“Suga:

Sarkanasari (pelaģiskie)
Sebastes spp.

Vācija

Zona:

858 (1) (2) (3)

Francija

4 (1) (2) (3)

Apvienotā Karaliste

6 (1) (2) (3)

Savienība

868 (1) (2) (3)

Norvēģija

628 (1) (2)

Fēru Salas
KPN

Grenlandes ūdeņi NAFO 1.F zonā un Grenlan
des ūdeņi 5., 12. un 14. zonā
(RED/N1G14P)

0 (1) (2) (4)
Nepiemēro

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

(1) Drīkst zvejot vienīgi no 10. maija līdz 31. decembrim.
(2) Drīkst zvejot vienīgi Grenlandes ūdeņos sarkanasaru aizsardzības apgabalā, kuru norobežo līnijas, kas savieno šādas
koordinātas:
Punkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1

64° 45′ N

28° 30′ W

2

62° 50′ N

25° 45′ W

3

61° 55′ N

26° 45′ W

4

61° 00′ N

26° 30′ W

5

59° 00′ N

30° 00′ W

6

59° 00′ N

34° 00′ W

7

61° 30′ N

34° 00′ W

8

62° 50′ N

36° 00′ W

9
64° 45′ N
28° 30′ W
(3) Īpašs nosacījums: šo kvotu drīkst apgūt arī iepriekš minētā sarkanasaru aizsardzības apgabala (RED/*5-14P) starptautiskajos
ūdeņos.
(4) Drīkst nozvejot tikai Grenlandes ūdeņos 5. un 14. zonā (RED/*514GN).”
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3. Regulas IV pielikuma 4. punktā A tabulu aizstāj ar šādu:
“A tabula
Zvejas kuģu skaits (1)
Kipra (2)

Grieķija (3)

Horvātija

Itālija

Francija

Spānija

Malta (4)

1

1

16

12

20

6

1

20 (5)

0

0

30

8

31

54

Laivas zvejai ar ēsmu

0

0

0

0

37

60

0

Rokas āķu rindas

0

0

12

0

33 (6)

2

0

Traleri

0

0

0

0

57

0

0

Citi nerūpnieciskās
zvejas kuģi (7)

0

42

0

0

118

184

0

Kuģi zvejai ar
riņķvadu
Kuģi zvejai ar āķu
jedām

(1) Skaitļus, kas norādīti 1., 2. un 3. punktā, var samazināt, lai izpildītu Savienības starptautiskās saistības.
(2) Vienu vidēja lieluma kuģi zvejai ar riņķvadu var aizstāt ar ne vairāk kā 10 kuģiem zvejai ar āķu jedām vai vienu mazu kuģi zve
jai ar riņķvadu un ne vairāk par trim kuģiem zvejai ar āķu jedām.
(3) Vienu vidēja lieluma kuģi zvejai ar riņķvadu var aizstāt ar ne vairāk kā 10 kuģiem zvejai ar āķu jedām vai vienu mazu kuģi zve
jai ar riņķvadu un trim citiem nerūpnieciskās zvejas kuģiem.
(4) Vienu vidēja lieluma kuģi zvejai ar riņķvadu var aizstāt ar ne vairāk kā 10 kuģiem zvejai ar āķu jedām.
(5) Daudzfunkcionāli kuģi, kas aprīkoti ar dažādiem zvejas rīkiem.
(6) Kuģi zvejai ar āķu rindām, kuri darbojas Atlantijas okeānā.
(7) Daudzfunkcionāli kuģi, kas aprīkoti ar dažādiem zvejas rīkiem (āķu jedām, rokas āķu rindām, velcējamām āķu rindām).”
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PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/512
(2018. gada 27. marts),
ar ko īsteno 15. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 747/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā
ar situāciju Sudānā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 747/2014 (2014. gada 10. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar
situāciju Sudānā un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 131/2004 un (EK) Nr. 1184/2005 (1), un jo īpaši tās 15. panta
3. punktu,
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

2014. gada 10. jūlijā Padome pieņēma Regulu (ES) Nr. 747/2014.

(2)

2018. gada 14. martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1591 (2005) 5. punktu, atjaunināja informāciju
par trijām personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 747/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar šo Regulas (ES) Nr. 747/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts 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, 2018. gada 27. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
E. ZAHARIEVA

(1) OV L 203, 11.7.2014., 1. lpp.
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PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām aizstāj ar šādiem:
“2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Citā vārdā: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem;
h) AlNasseem; i) Al Nasseem.
Amats: a) bijušais Sudānas Valsts asamblejas loceklis no Al-Waha apgabala; b) bijušais Federālo lietu ministrijas
īpašais padomdevējs; c) Ziemeļdārfūras Mahamid cilts galvenais vecākais.
Dzimšanas datums: a) 1964. gada 1. janvāris; b) 1959. gads.
Dzimšanas vieta: Kutum.
Adrese: a) Kabkabiya, Sudāna; b) Kutum, Sudāna (dzīvo Kabkabiya un Kutum pilsētā Ziemeļdārfūrā un ir dzīvojis
Hartūmā).
Valstspiederība: Sudāna.
Pase: a) diplomātiskā pase
2015. gada 21. februārī);

D014433,

izdota

2013.

gada 21.

februārī

(derīguma

termiņš

beidzās

b) diplomātiskā pase D009889, izdota 2011. gada 17. februārī (derīguma termiņš beidzās 2013. gada 17. februārī).
Valsts identifikācijas numurs: valstspiederības apliecība A0680623.
Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2006. gada 25. aprīlis.
Papildu informācija: ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.
Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
5795065
Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:
Human Rights Watch ziņojumā ir minēts, ka viņu rīcībā ir 2004. gada 13. februārī datēta Ziemeļdārfūras vietējās
valdības biroja dienesta vēstule, kurā “apvidū esošajām drošības vienībām” tiek dots rīkojums “atļaut modžahediem
un brīvprātīgajiem Sheikh Musa Hilal vadībā doties uz [Ziemeļdārfūras] apgabaliem un nodrošināt savas vitālās
vajadzības”. 2005. gada 28. septembrī 400 arābu kaujinieku Rietumdārfūrā uzbruka Aro Sharrow (tostarp iekšzemē
pārvietotu personu nometnei), Acho un Gozmena ciematiem. Mēs arī uzskatām, ka Musa Hilal piedalījās uzbrukumā
Aro Sharrow iekšzemē pārvietotu personu nometnei – viņa dēlu nogalināja Sudānas Atbrīvošanas armijas uzbrukumā
Shareia, tāpēc viņš bija iesaistīts personīgā asinsatriebībā. Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka viņam kā cilts galvenajam
vecākajam ir tieša atbildība par šīm darbībām un viņš ir atbildīgs par starptautisko humanitāro tiesību un cilvēk
tiesību noteikumu pārkāpšanu un citām zvērībām.
3. SHAREIF Adam
Citā vārdā: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.
Amats: Sudānas Atbrīvošanas armijas komandieris.
Dzimšanas datums: 1970. gada 1. janvāris.
Dzimšanas vieta: El-Fasher.
Valstspiederība: Sudāna.
Pases Nr.: P00182993, izdota 2010. gada 19. jūlijā (derīguma termiņš beidzās 2015. gada 18. jūlijā).
Valsts identifikācijas Nr.: 103-0037-6235 (kā minēts pasē).
Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2006. gada 25. aprīlis.
Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2012. gada 7. jūnijā. Ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai
Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma
tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783
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Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:
Adam Yacub Shant pakļautībā esošie Sudānas Atbrīvošanas armijas kareivji pārkāpa karadarbības pārtraukšanas
nolīgumu, 2005. gada 23. jūlijā Ziemeļdārfūrā pie Abu Hamra uzbrūkot Sudānas valdības militāro spēku
kontingentam, kas pavadīja kravas transportlīdzekļu konvoju, un nonāvējot trīs kareivjus. Pēc uzbrukuma tika
nolaupīti valdības kaujas ieroči un munīcija. Ekspertu grupas rīcībā ir informācija, ar ko apliecina, ka Sudānas
Atbrīvošanas armijas kareivju uzbrukums ir acīmredzami organizēts, līdz ar to tas bija rūpīgi plānots. Tādēļ saskaņā
ar ekspertu grupas secinājumiem ir pamatoti uzskatīt, ka Shant, kas ir apstiprināts Sudānas Atbrīvošanas armijas
komandieris apgabalā, ir zinājis par uzbrukumu un ir to apstiprinājis/vai licis to veikt. Tādēļ viņš ir tieši atbildīgs par
uzbrukumu un atbilst sarakstā iekļaušanas kritērijiem.
4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
Citā vārdā: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) “Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri.
Amats: Valsts reformu un attīstības kustības komandieris.
Dzimšanas datums: 1967. gada 1. janvāris.
Dzimšanas vieta: El-Fasher, Ziemeļdārfūra.
Valstspiederība: no dzimšanas sudānietis.
Adrese: Tine, Sudāna (dzīvo Tine, Sudānā uz robežas ar Čadu).
Valsts identifikācijas Nr.: a) 192-3238459- 9; b) valstspiederības apliecība, iegūta no dzimšanas: 302581.
Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2006. gada 25. aprīlis.
Papildu informācija: ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.
Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
5795071
Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:
Mayu ir atbildīgs par 2005. gada oktobrī veikto Āfrikas Savienības misijas Dārfūras reģionā Sudānā (AMIS) personāla
nolaupīšanu. Mayu ar draudiem atklāti cenšas kavēt AMIS darbu; viņš, piemēram, 2005. gada novembrī Jebel Moon
apgabalā ir draudējis notriekt Āfrikas Savienības (ĀS) helikopterus. Ar šādām darbībām Mayu ir acīmredzami
pārkāpis ANO DP Rezolūciju 1591, radot draudus stabilitātei Dārfūrā, un atbilst kritērijiem, lai komiteja varētu
viņam piemērot sankcijas.”
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LĒMUMI
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/513
(2018. gada 14. marts)
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008
DE/Goodyear)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globali
zācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (1), un jo īpaši tās 15. panta
4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu,
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (2) un jo īpaši tā 13. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba,
un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, jo globalizācijas rezultātā ir notikušas lielas strukturālas
izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai sākas jauna globāla
finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas
(ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (3) 12. pantā.

(3)

Vācija 2017. gada 6. oktobrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Vācijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju, kas iesniegta
saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013
13. pantā noteiktajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)

Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 165 231 apmērā saistībā ar Vācijas iesniegto
pieteikumu.

(5)

Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas
dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu
EUR 2 165 231 saistību un maksājumu apropriācijās.
(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
(OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
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2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 14. marta.

Strasbūrā, 2018. gada 14. martā
Eiropas Parlamenta vārdā –

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētāja

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/514
(2018. gada 14. marts)
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu
EGF/2017/007 SE/Ericsson)
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globali
zācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (1), un jo īpaši tās 15. panta
4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu,
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (2) un jo īpaši tā 13. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba,
un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, jo globalizācijas rezultātā ir notikušas lielas strukturālas
izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai sākas jauna globāla
finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

EGF nepārsniedz maksimālo gada apjomu EUR 150 miljonu apmērā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes
Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (3) 12. pantā.

(3)

Zviedrija 2017. gada 9. augustā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu
uzņēmumā Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Zviedrijā. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju,
kas iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES)
Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)

Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 130 400 apmērā saistībā ar Zviedrijas
iesniegto pieteikumu.

(5)

Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas
dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu
EUR 2 130 400 saistību un maksājumu apropriācijās.
(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
(OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
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2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no no 2018. gada 14. marta.

Strasbūrā, 2018. gada 14. martā
Eiropas Parlamenta vārdā –

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētāja

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2018/515
(2018. gada 14. marts)
par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Spānijas pieteikumu
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1309/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Globali
zācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (1), un jo īpaši tās 15. panta
4. punktu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu,
sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (2) un jo īpaši tā 13. punktu,
ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,
tā kā:
(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba,
un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies, jo globalizācijas rezultātā ir notikušas lielas strukturālas
izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai sākas jauna globāla
finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)

EGF nepārsniedz maksimālo gada apjomu EUR 150 miljonu apmērā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes
Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (3) 12. pantā.

(3)

Spānija 2017. gada 19. jūlijā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai pēc darbinieku atlaišanas piecos
uzņēmumos, kas darbojas apģērbu ražošanas nozarē Galisijas reģionā Spānijā. Pieteikums tika papildināts ar
papildu informāciju, kas iesniegta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums
atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktu Spānijas pieteikumu uzskata par pieņemamu, jo
darbinieku atlaišana būtiski ietekmē nodarbinātību un vietējo ekonomiku.

(5)

Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 720 000 apmērā saistībā ar Spānijas iesniegto
pieteikumu.

(6)

Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas
dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu
EUR 720 000 saistību un maksājumu apropriācijās.
(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam
(OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
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2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 14. marta.

Strasbūrā, 2018. gada 14. martā
Eiropas Parlamenta vārdā –

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

priekšsēdētāja

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2018/516
(2018. gada 27. marts),
ar ko īsteno Lēmumu 2014/450/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar stāvokli Sudānā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,
ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/450/KĀDP (2014. gada 10. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar
stāvokli Sudānā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/423/KĀDP (1), un jo īpaši tā 6. pantu,
ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,
tā kā:
(1)

2014. gada 10. jūlijā Padome pieņēma Lēmumu 2014/450/KĀDP.

(2)

2018. gada 14. martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot
Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1591 (2005) 5. punktu, atjaunināja informāciju
par trijām personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2014/450/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo Lēmuma 2014/450/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.
2. pants
Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2018. gada 27. martā
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
E. ZAHARIEVA

(1) OV L 203, 11.7.2014., 106. lpp.
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PIELIKUMS

Ierakstus par turpmāk uzskaitītajām personām aizstāj ar šādiem:
“2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Citā vārdā: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem;
h) AlNasseem; i) Al Nasseem.
Amats: a) bijušais Sudānas Valsts asamblejas loceklis no Al-Waha apgabala; b) bijušais Federālo lietu ministrijas
īpašais padomdevējs; c) Ziemeļdārfūras Mahamid cilts galvenais vecākais.
Dzimšanas datums: a) 1964. gada 1. janvāris; b) 1959. gads.
Dzimšanas vieta: Kutum.
Adrese: a) Kabkabiya, Sudāna; b) Kutum, Sudāna (dzīvo Kabkabiya un Kutum pilsētā Ziemeļdārfūrā un ir dzīvojis
Hartūmā).
Valstspiederība: Sudāna.
Pase: a) diplomātiskā pase
2015. gada 21. februārī);

D014433,

izdota

2013.

gada 21.

februārī

(derīguma

termiņš

beidzās

b) diplomātiskā pase D009889, izdota 2011. gada 17. februārī (derīguma termiņš beidzās 2013. gada 17. februārī).
Valsts identifikācijas numurs: valstspiederības apliecība A0680623.
Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2006. gada 25. aprīlis.
Papildu informācija: ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.
Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
5795065
Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:
Human Rights Watch ziņojumā ir minēts, ka viņu rīcībā ir 2004. gada 13. februārī datēta Ziemeļdārfūras vietējās
valdības biroja dienesta vēstule, kurā “apvidū esošajām drošības vienībām” tiek dots rīkojums “atļaut modžahediem
un brīvprātīgajiem Sheikh Musa Hilal vadībā doties uz [Ziemeļdārfūras] apgabaliem un nodrošināt savas vitālās
vajadzības”. 2005. gada 28. septembrī 400 arābu kaujinieku Rietumdārfūrā uzbruka Aro Sharrow (tostarp iekšzemē
pārvietotu personu nometnei), Acho un Gozmena ciematiem. Mēs arī uzskatām, ka Musa Hilal piedalījās uzbrukumā
Aro Sharrow iekšzemē pārvietotu personu nometnei – viņa dēlu nogalināja Sudānas Atbrīvošanas armijas uzbrukumā
Shareia, tāpēc viņš bija iesaistīts personīgā asinsatriebībā. Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka viņam kā cilts galvenajam
vecākajam ir tieša atbildība par šīm darbībām un viņš ir atbildīgs par starptautisko humanitāro tiesību un cilvēk
tiesību noteikumu pārkāpšanu un citām zvērībām.
3. SHAREIF Adam
Citā vārdā: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.
Amats: Sudānas Atbrīvošanas armijas komandieris.
Dzimšanas datums: 1970. gada 1. janvāris.
Dzimšanas vieta: El-Fasher.
Valstspiederība: Sudāna.
Pases Nr.: P00182993, izdota 2010. gada 19. jūlijā (derīguma termiņš beidzās 2015. gada 18. jūlijā).
Valsts identifikācijas Nr.: 103-0037-6235 (kā minēts pasē).
Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2006. gada 25. aprīlis.
Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2012. gada 7. jūnijā. Ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai
Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma
tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783
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Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:
Adam Yacub Shant pakļautībā esošie Sudānas Atbrīvošanas armijas kareivji pārkāpa karadarbības pārtraukšanas
nolīgumu, 2005. gada 23. jūlijā Ziemeļdārfūrā pie Abu Hamra uzbrūkot Sudānas valdības militāro spēku
kontingentam, kas pavadīja kravas transportlīdzekļu konvoju, un nonāvējot trīs kareivjus. Pēc uzbrukuma tika
nolaupīti valdības kaujas ieroči un munīcija. Ekspertu grupas rīcībā ir informācija, ar ko apliecina, ka Sudānas
Atbrīvošanas armijas kareivju uzbrukums ir acīmredzami organizēts, līdz ar to tas bija rūpīgi plānots. Tādēļ saskaņā
ar ekspertu grupas secinājumiem ir pamatoti uzskatīt, ka Shant, kas ir apstiprināts Sudānas Atbrīvošanas armijas
komandieris apgabalā, ir zinājis par uzbrukumu un ir to apstiprinājis/vai licis to veikt. Tādēļ viņš ir tieši atbildīgs par
uzbrukumu un atbilst sarakstā iekļaušanas kritērijiem.
4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
Citā vārdā: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) “Tek”; c) Gabril Abdul Kareem Badri.
Amats: Valsts reformu un attīstības kustības komandieris.
Dzimšanas datums: 1967. gada 1. janvāris.
Dzimšanas vieta: El-Fasher, Ziemeļdārfūra.
Valstspiederība: no dzimšanas sudānietis.
Adrese: Tine, Sudāna (dzīvo Tine, Sudānā uz robežas ar Čadu).
Valsts identifikācijas Nr.: a) 192-3238459- 9; b) valstspiederības apliecība, iegūta no dzimšanas: 302581.
Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2006. gada 25. aprīlis.
Papildu informācija: ir pieejama fotogrāfija iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.
Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/
5795071
Informācija no Sankciju komitejas sniegtā kopsavilkuma par sarakstā iekļaušanas iemesliem:
Mayu ir atbildīgs par 2005. gada oktobrī veikto Āfrikas Savienības misijas Dārfūras reģionā Sudānā (AMIS) personāla
nolaupīšanu. Mayu ar draudiem atklāti cenšas kavēt AMIS darbu; viņš, piemēram, 2005. gada novembrī Jebel Moon
apgabalā ir draudējis notriekt Āfrikas Savienības (ĀS) helikopterus. Ar šādām darbībām Mayu ir acīmredzami
pārkāpis ANO DP Rezolūciju 1591, radot draudus stabilitātei Dārfūrā, un atbilst kritērijiem, lai komiteja varētu
viņam piemērot sankcijas.”
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KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2018/517
(2018. gada 21. marts)
par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Britu draugi, palieciet pie mums ES!”
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1730)
(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1)
un jo īpaši tās 4. pantu,
tā kā:
(1)

Iniciatīvas priekšlikuma “Britu draugi, palieciet pie mums ES!” temats paziņots šādi: “2016. gada plebiscīts par
Apvienotās Karalistes izstāšanos nebija saistošs, tā bija tikai tautas nobalsošana, kas Lielbritānijas parlamentam
ļāva spriest par Lielbritānijas iedzīvotāju tābrīža uzskatiem.”

(2)

Ierosinātajā pilsoņu iniciatīvā ir noteikti šādi mērķi: “Mūsu mērķis ir izveidot platformu, kas dotu iespēju visiem
ES pilsoņiem piedalīties šajā iniciatīvā un uzrunātu Lielbritānijas pilsoņu vairākumu (ieskaitot ES dzīvojošos, kam
faktiski tika liegts piedalīties sākotnējā referendumā), tādējādi dodot visiem Lielbritānijas pilsoņiem iespēju paust
savu viedokli.”

(3)

Līgums par Eiropas Savienību (LES) nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības
demokrātisko darbību, cita starpā nosakot, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā
dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(4)

Tālab pilsoņu iniciatīvai vajadzīgajām procedūrām un nosacījumiem jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli
īstenojamiem un samērā ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai tiktu veicināta pilsoņu dalība un Savienība tiktu padarīta
viņiem pieejamāka.

(5)

Katras dalībvalsts tiesības izstāties no Eiropas Savienības ir ietvertas LES 50. panta 1. punktā, uz kura pamata
ikviena dalībvalsts var nolemt izstāties no Savienības saskaņā ar savām konstitucionālajām prasībām.

(6)

Kaut arī Komisija nožēlo Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, un to
2016. gada 24. jūnijā (2) pauduši Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker kopā ar Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāju Martin Schulz, Eiropadomes priekšsēdētāju Donald Tusk un Eiropas Savienības Padomes
prezidentūras vadītāju Mark Rutte, Līgumos nav juridiska pamata, kas ļautu pieņemt tiesību aktu, kurš attiektos uz
lēmumu pieņemšanas procesu dalībvalstī sakarā ar dalībvalsts paziņojumu par nodomu izstāties no Eiropas
Savienības uz LES 50. panta pamata.

(7)

Šo iemeslu dēļ ierosinātā pilsoņu iniciatīva “Britu draugi, palieciet pie mums ES!” acīmredzami neietilpst Komisijas
pilnvarās Līgumu īstenošanas nolūkā iesniegt Savienības tiesību akta priekšlikumu regulas 4. panta 2. punkta
b) apakšpunkta nozīmē kopsakarā ar tās 2. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo tiek atteikts reģistrēt iniciatīvas “Britu draugi, palieciet pie mums ES!” priekšlikumu.
(1) OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_en.htm
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2. pants
Šis lēmums ir adresēts ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “Britu draugi, palieciet pie mums ES!” organizētājiem (pilsoņu
komitejas locekļiem), kurus kontaktpersonu statusā pārstāv [pēc apspriešanās ar organizētājiem personas dati dzēsti].

Briselē, 2018. gada 21. martā
Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja pirmais vietnieks
Frans TIMMERMANS

28.3.2018.
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KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/518
(2018. gada 26. marts),
ar ko nosaka dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus sacensībām paredzētu
reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas uz Indonēziju, groza Lēmuma 93/195/EEK
I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Indonēziju un Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz
ierakstu par Indonēziju to trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts importēt
dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus
(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 1725)
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/156/EK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz
zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. un 4. punktu,
16. panta 2. punktu un 19. panta a) un b) punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2009/156/EK nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku importam
Savienībā. Tajā noteikts, ka zirgu dzimtas dzīvnieku imports Savienībā ir atļauts tikai no tādām trešām valstīm,
kurās tiek izpildītas konkrētas dzīvnieku veselības prasības

(2)

Komisijas Lēmuma 93/195/EEK (2) I pielikuma sarakstā ir norādītas trešās valstis, kas ierakstītas sanitārajās
grupās A līdz E. Minētā lēmuma VII pielikumā cita starpā ir dots veselības sertifikāta paraugs, kas jāizmanto
reģistrētu zirgu atpakaļievešanai pēc tam, kad tie uz laiku līdz 60 dienām izvesti, lai piedalītos Āzijas Sporta spēļu
un Izturības pasaules kausa izcīņas jāšanas pasākumos.

(3)

18. Āzijas Sporta spēļu jāšanas pasākumi notiks Džakartā (Palembanga, Indonēzija) no 2018. gada 18. augusta
līdz 2. septembrim. Šajos pasākumos Fédération Equestre Internationale aizgādībā risināsies konkūra, iejādes un
trīscīņas sacīkstes, un pasākumi piesaistīs arī no Savienības nākošu zirgu un jātnieku kombinācijas.

(4)

Lai pēc pagaidu izvešanas, kuras nolūks bijis piedalīšanās Āzijas Sporta spēlēs, atļautu no 2018. gada 10. augusta
līdz 2018. gada 10. septembrim Savienībā atpakaļ ievest sacensībām paredzētus reģistrētus zirgus un lai dotu
paraugu veselības sertifikātam, kas jāpievieno šādu reģistrētu zirgu pavaddokumentiem, ir jānosaka, ka minētos
zirgus Savienībā atpakaļ ievest drīkst tikai tad, ja tiem līdzi dots veselības sertifikāts, kas atbilst Lēmuma
93/195/EEK VII pielikumā dotajam paraugam. Tāpēc arī Indonēzija jāiekļauj attiecīgajā minētā lēmuma
I pielikuma sanitārajā grupā.

(5)

I pielikums grozīts vairākas reizes, tāpēc juridiskās skaidrības labad būtu jāatjaunina un jāaizstāj visā pilnībā.

(6)

Tāpēc Lēmums 93/195/EEK būtu attiecīgi jāgroza.

(1) OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.
(2) Komisijas 1993. gada 2. februāra Lēmums 93/195/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem un veterināro sertifikāciju reģistrētu zirgu
atpakaļievešanai pēc pagaidu izvešanas skriešanās sacīkstēm, sacensībām un kultūras pasākumiem (OV L 86, 6.4.1993., 1. lpp.).
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(7)

Komisijas Lēmuma 2004/211/EK (1) I pielikumā ir sniegts to trešo valstu vai – reģionalizācijas gadījumā – to
teritoriju daļu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj importēt zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un
embrijus, un norādīti nosacījumi, kas piemērojami šādam importam.

(8)

Lai varētu rīkot 2018. gada Āzijas Sporta spēles, Indonēzijas kompetentās iestādes ir lūgušas šīs valsts teritorijas
daļu, kura ir pilnīgi iežogota hipodroma un tam piegulošās teritorijas veidota zona, kas atrodas Džakartas pilsētas
centra dzīvojamā rajonā un kopš 2016. gada maija ir atbrīvota no zirgu dzimtas dzīvniekiem, atzīt par zonu, kas
ir brīva no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām. Šī no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvā zona ir izveidota
saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) (2) rekomendācijām un ar ekspertu palīdzību.

(9)

Indonēzijas kompetentās iestādes ir cita starpā garantējušas jo īpaši ziņošanu par Direktīvas 2009/156/EK
I pielikuma sarakstā norādītajām slimībām savā valstī un apņemšanos pilnīgi izpildīt šīs direktīvas 12. panta
2. punkta f) apakšpunkta prasības attiecībā uz tūlītēju ziņošanu Komisijai un dalībvalstīm par zirgu dzimtas
dzīvnieku slimībām.

(10)

Pēc Indonēzijas un Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) sniegtās informācijas Indonēzijā nav ziņots
par Āfrikas zirgu mēra, Venecuēlas zirgu encefalomielīta un vezikulārā stomatīta gadījumiem.

(11)

Ziņojumi par vaislas sērgas un zirgu ļauno ienāšu sastopamību iepriekšējos gados nav pieejami, taču Indonēzijā
zirgu dzimtas dzīvnieku populācija uzraudzības un aizsardzības zonās, kuras Džakartas aglomerācijā piekļaujas
no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvās zonas centrālajai zonai, ir pamatīgi apsekota seroloģiski; attiecībā uz
Āfrikas zirgu mēri un vaislas sērgu apsekošanas rezultāti visos gadījumos bijuši negatīvi. Tomēr vienam no
600 apsekotajiem zirgiem seroloģiski tika diagnosticēti zirgu ļaunie ienāši.

(12)

Sešus mēnešus ilgā laikposmā, kurš oficiāli sākās 2018. gada 15. februārī, centrālā zona, kura ir Āzijas Sporta
spēlēm paredzēto pasākuma vieta, tiks turēta brīva no zirgu dzimtas dzīvniekiem un līdz brīdim, kad saskaņā ar
norunāto karantīnas protokolu tiks ievesti dalībnieku zirgi, spēkā būs visi kontroles un biodrošības pasākumi,
kuri saistīti ar šo no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvo zonu.

(13)

Lai no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām brīvajā zonā nodrošinātu zirgu dzimtas dzīvnieku populācijas veselības
stāvokļa ilgtspējīgu aizsardzību, Indonēzijas iestādes ir apņēmušās minētajā zonā izveidot karantīnas punktu, kurš
kontrolētu zirgu dzimtas dzīvnieku ievešanu no saimniecībām, kas atrodas Indonēzijas citās daļās, un no
zināmām trešām valstīm, kas nav norādītas Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma sarakstā. Šādas pirmsievešanas
karantīnas laikā dzīvniekiem tiks veiktas veselības pārbaudes, kas atbilst Savienības importa nosacījumiem, kurus
piemēro vienas sanitārās grupas valstīm.

(14)

Lai reģistrētus zirgus būtu atļauts no 2018. gada 10. augusta līdz 10. septembrim ievest atpakaļ, Indonēzija,
ņemot vērā Indonēzijas sniegto informāciju un garantijas, būtu jāiekļauj Lēmuma 2004/211/EK I pielikumā
ietvertajā trešo valstu sarakstā. Tomēr attiecībā uz atsevišķām zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām Indonēzija būtu
jāreģionalizē. Raugoties no epidemioloģiskā viedokļa, Indonēzijas zona, kas ir brīva no zirgu dzimtas dzīvnieku
slimībām, būtu jāieraksta minētā lēmuma I pielikuma saraksta C sanitārajā grupā.

(15)

Tāpēc Lēmums 2004/211/EK būtu attiecīgi jāgroza.

(16)

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

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants
Pēc pagaidu eksporta uz Indonēzijas teritorijas daļu, kura Džakartā reģionalizēta 2018. gada Āzijas Sporta spēļu
vajadzībām, dalībvalstis sacensībām paredzētus reģistrētus zirgus atpakaļ ievest atļauj ar nosacījumu, ka ikvienam zirgam
ir līdzi dots pienācīgi aizpildīts veselības sertifikāts, kas atbilst Lēmuma 93/195/EEK VII pielikumā dotajam veselības
sertifikāta paraugam, un ka zirgi un tiem līdzi dotie veselības sertifikāti robežkontroles punktā, caur kuru zirgus ieved
Savienībā, tiek uzrādīti Lēmuma 2004/211/EK I pielikumā norādītajā laikposmā.
(1) Komisijas 2004. gada 6. janvāra Lēmums 2004/211/EK, kurā izstrādāts to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu saraksts, no
kurām dalībvalstis atļauj ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus, un ar ko groza Lēmumus
93/195/EEK un 94/63/EK (OV L 73, 11.3.2004., 1. lpp.).
(2) http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equinedisease-free-zones/
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2. pants
Lēmuma 93/195/EEK I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma I pielikuma tekstu.
3. pants
Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma II pielikumu.
4. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
To piemēro līdz 2018. gada 30. septembrim.

Briselē, 2018. gada 26. martā
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Vytenis ANDRIUKAITIS
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I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS
Sanitārā grupa A (1)
Šveice (CH), Grenlande (GL), Islande (IS).
Sanitārā grupa B (1)
Austrālija (AU), Baltkrievija (BY), Melnkalne (ME), bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (2) (MK), Jaunzēlande
(NZ), Serbija (RS), Krievija (3) (RU), Ukraina (UA).
Sanitārā grupa C (1)
Kanāda (CA), Ķīna (3) (CN), Honkonga (HK), Indonēzija (3) (4) (ID), Japāna (JP), Korejas Republika (KR), Makao (MO),
Malaizija (pussala) (MY), Singapūra (SG), Taizeme (TH), Amerikas Savienotās Valstis (US).
Sanitārā grupa D (1)
Argentīna (AR), Barbadosa (BB), Bermudu salas (BM), Bolīvija (BO), Brazīlija (3) (BR), Čīle (CL), Kostarika (3) (CR), Kuba
(CU), Jamaika (JM), Meksika (3) (MX), Peru (3) (PE), Paragvaja (PY), Urugvaja (UY).
Sanitārā grupa E (1)
Apvienotie Arābu Emirāti (AE), Bahreina (BH), Alžīrija (DZ), Izraēla (5) (IL), Jordānija (JO), Kuveita (KW), Libāna (LB),
Maroka (MA), Omāna (OM), Katara (QA), Saūda Arābija (3) (SA), Tunisija (TN), Turcija (3) (TR).
(1) Sanitārā grupa, kas norādīta Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma tabulas 5. slejā.
(2) Pagaidu kods, kas neietekmē valsts galīgo apzīmējumu, ko piešķirs pēc Apvienoto Nāciju Organizācijā notiekošo
sarunu noslēgšanas.
(3) Trešās valsts daļa vai teritorija saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK 13. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kuras
norādītas Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma tabulas 3. un 4. slejā.
(4) Uz laiku, kas norādīts Lēmuma 2004/211/EK I pielikuma tabulas 15. slejā.
(5) Turpmāk uzskatīta par Izraēlas Valsti, izņemot teritorijas, kas Izraēlas pārvaldē atrodas kopš 1967. gada jūnija, proti,
Golānas augstienes, Gazas joslu, Austrumjeruzālemi un pārējo Rietumkrastu.”
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II PIELIKUMS

Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu groza šādi:
1) tabulā ISO koda alfabētiskajā secībā starp ierakstiem par Honkongu un Izraēlu iekļauj šādu ierakstu par Indonēziju:
“ID

Indonēzija

ID-0

Visa valsts

ID-1

No zirgu dzimtas dzīv
nieku slimībām brīvā
zona Džakartā (sīkāku
informāciju sk. 9. ailē)

C

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

—

—

—

—

—

—

— Spēkā no 2018. gada
10. augusta līdz 10. sep
— tembrim”;

2) pievieno šādu 9. aili:
“9. aile

ID

Indonēzija

ID-1

Džakartas zonā, kas brīva no zirgu dzimtas dzīvnieku slimībām, ietilpst:
1) centrālā zona, ko veido pasākuma vieta Pulomā;
2) autoceļu koridors, kas uzraudzības zonā savieno pasākuma vietu un Džakartas starptautiskās lidos
tas (Soekarno-Hatta un Halim Perdana Kusuma)”
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