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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1078/2011 НА КОМИСИЯТА
от 25 октомври 2011 година
относно
неодобряване
на
активното
вещество
пропанил
в
съответствие
с
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на
пазара на продукти за растителна защита
(текст от значение за ЕИП)

евентуалното им включване в приложение I към
Директива 91/414/ЕИО. В тези списъци е включен
пропанил.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
(3)

В съответствие с член 11е от Регламент (ЕО)
№ 1490/2002, член 12, параграф 1, буква а) и член
12, параграф 2, буква б) от посочения регламент беше
прието Решение 2008/769/ЕО на Комисията от
30 септември 2008 г. относно невключването на
пропанил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО
на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за
растителна защита, съдържащи посоченото вещество (6).

(4)

По силата на член 6, параграф 2 от Директива
91/414/ЕИО първоначалният нотификатор (наричан подолу „заявителят“) подаде ново заявление с искане да
бъде приложена ускорената процедура, предвидена в
членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008.

(5)

Заявлението бе подадено до Италия, която е определена за
докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО)
№ 1490/2002. Установеният срок за ускорената
процедура бе спазен. Спецификацията на активното
вещество и одобрените видове употреба са идентични с
онези, които са предмет на Решение 2008/769/ЕО. Посо
ченото заявление отговаря също така на останалите
съществени и процедурни изисквания на член 15 от
Регламент (ЕО) № 33/2008.

(6)

Италия подложи на оценка подадените от заявителя
допълнителни данни и изготви допълнителен доклад. На
26 февруари 2010 г. тя предостави този доклад на Евро
пейския орган за безопасност на храните (наричан подолу „Органът“) и на Комисията. Органът сведе допълни
телния доклад до знанието на другите държави-членки и
на заявителя за коментари и препрати получените
коментари на Комисията. В съответствие с член 20,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за
отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО (1) на Съвета,
и по-специално член 13, параграф 2 от него,
като има предвид, че:
В съответствие с член 80, параграф 1, буква в) от
Регламент (ЕО) № 1107/2009 Директива 91/414/ЕИО
на Съвета (2) се прилага по отношение на процедурата и
условията за одобряване за активните вещества, за които е
била установена пълнота в съответствие с член 16 от
Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари
2008 г. за определяне на подробни правила за прила
гането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка
с редовна и ускорена процедура за оценката на активни
вещества, които са били част от работната програма,
посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но
не са били включени в приложение I към нея (3).
Пропанил е активно вещество, за което е установена
пълнота в съответствие с посочения регламент.

(1)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (4) и (ЕО)
№ 1490/2002 (5) на Комисията се определят подробните
правила за изпълнението на втория и третия етап от
работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от
Директива 91/414/ЕИО, и се установяват списъци с
активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на

(2)

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L
L
L
L
L

309, 24.11.2009 г., стp. 1.
230, 19.8.1991 г., стp. 1.
15, 18.1.2008 г., стp. 5.
55, 29.2.2000 г., стp. 25.
224, 21.8.2002 г., стp. 23.

(6) ОВ L 263, 2.10.2008 г., стp. 14.
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параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на
Комисията, на 23 февруари 2011 г. Органът представи
пред Комисията своето заключение от проведената
оценка на риска за пропанил (1). Проектът на доклада
за оценка, допълнителният доклад и заключението на
Органа бяха разгледани от държавите-членки и от
Комисията в рамките на Постоянния комитет по храни
телната верига и здравето на животните и бяха финали
зирани на 27 септември 2011 г. под формата на доклад
на Комисията за преглед на пропанил.
(7)

На основание на новите данни, подадени от заявителя и
включени в допълнителния доклад, се определи
допустимо ниво на експозиция за оператора. При оценя
ването на това активно вещество обаче възникнаха редица
опасения. По-точно, не бе възможно да се извърши
надеждна оценка на експозицията на потребителя, тъй
като липсваха данни за токсичността на метаболита
3,4- дихлороанилин, която може да е по-висока от тази
на изходното съединение. Освен това, не бяха предложени
максимални остатъчни нива за предвидената употреба
върху ориз, тъй като подадените изпитвания не са
проведени съгласно най-важните добри земеделски
практики. Установен е висок риск за птици и бозайници,
а въз основа на предоставените от заявителя данни не
може да се изключи висок риск за водните организми и
нецелевите членестоноги. Освен това не може да се
изключи възможността за пренос на далечни разстояния
в атмосферата.

26.10.2011 г.

продуктите за растителна защита, съдържащи пропанил,
ще отговорят като цяло на изискванията, определени в
член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива
91/414/ЕИО.
(10)

Поради това пропанил следва да не бъде одобрен в съот
ветствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009.

(11)

От съображения за яснота Решение 2008/769/ЕО следва
да бъде отменено.

(12)

Настоящият регламент не засяга подаването на ново
заявление за пропанил съгласно член 7 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Неодобряване на активно вещество
Активното вещество пропанил не се одобрява.

(8)

Комисията прикани заявителя да представи своите
коментари относно заключението на Органа. Също така
в съответствие с член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 33/2008 Комисията прикани заявителя да представи
коментари относно проекта на доклада за преглед.
Заявителят представи своите коментари, които бяха
разгледани внимателно.

Член 2
Отмяна
Решение 2008/769/ЕО се отменя.
Член 3

(9)

Въпреки изложените от заявителя аргументи обаче, посо
чените в съображение 7 опасения не можаха да бъдат
разсеяни. Следователно не беше доказано, че може да се
очаква, че при предлаганите условия на употреба

Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 25 октомври 2011 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

(1) Европейски орган за безопасност на храните; Заключение относно
партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за
активното вещество пропанил. EFSA Journal 2011 г.; 9(3):2085
[63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2085. Публикувано онлайн на:
www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1079/2011 НА КОМИСИЯТА
от 25 октомври 2011 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на
Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на
Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците
и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално
член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:
в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от
многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение
(ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна
на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни
за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A
към същия регламент,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент
2011 година.

влиза

в

сила

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2011 година.
За Комисията,
от името на председателя,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

на

26

октомври
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Кодове на трети страни

(1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL
MA
MK
ZZ

57,4
48,8
52,3
52,8

0707 00 05

AL
MK
TR
ZZ

45,6
62,2
151,2
86,3

0709 90 70

AR
TR
ZZ

33,4
132,0
82,7

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

62,5
69,8
78,3
70,2

0806 10 10

BR
CL
TR
ZA
ZZ

217,5
71,4
144,1
67,9
125,2

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

61,9
86,4
106,3
90,0
82,6
113,1
99,9
107,1
93,4

0808 20 50

CN
TR
ZZ

53,4
126,5
90,0

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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НАСОКИ
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
от 14 октомври 2011 година
за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен
сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)
(ЕЦБ/2011/15)
(2011/704/ЕС)
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз и по-специално член 127, параграф 2 от него,
като взе предвид Устава на Европейската система на централните
банки и на Европейската централна банка, и по-специално член
3.1 и членове 17, 18 и 22 от него,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Управителният съвет на Европейската централна банка
(ЕЦБ) прие Насоки ЕЦБ/2007/2 от 26 април 2007 г.
относно Трансевропейската автоматизирана система за
брутен сетълмент на експресни преводи в реално време
(TARGET2) (1), уреждащи TARGET2, която се характе
ризира с обща техническа платформа, наричана единна
съвместна платформа.
Насоки ЕЦБ/2007/2 следва да бъдат изменени: а) за да се
вземе предвид необходимостта да се включат „съоб
ражения за пруденциалност“ сред критериите, въз основа
на които ще се отхвърля молба за участие в TARGET2 и
участието на участник в TARGET2 или достъпът му до
кредит в рамките на деня могат да бъдат временно спрени,
ограничени или прекратени; и б) за да се отразят новите
изисквания към участниците в TARGET2 във връзка с
административните и ограничителните мерки, въведени
съответно с членове 75 и 215 от Договора,

„— „преходен период“ означава, по отношение на всяка ЦБ
на Евросистемата, периодът от четири години, започващ
от момента, в който ЦБ на Евросистемата мигрира към
единната съвместна платформа, освен ако Управителният
съвет не реши друго по отношение на определени харак
теристики или услуги във всеки конкретен случай“.
2.
Приложения II, III и V към Насоки ЕЦБ/2007/2 се изменят
в съответствие с приложението към настоящите насоки.
Член 2
Влизане в сила
Настоящите насоки влизат в сила два дни след тяхното
приемане. Те се прилагат от 21 ноември 2011 г.
Член 3
Адресати и мерки за прилагане
1.
Адресати на настоящите насоки са всички централни
банки на Евросистемата.
2.
Участващите национални централни банки изпращат на
ЕЦБ до 21 октомври 2011 г. мерките, чрез които възнамеряват
да изпълнят настоящите насоки.

Съставено във
2011 година.

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Франкфурт

на

Майн

на

14

октомври

Член 1
Изменения на Насоки ЕЦБ/2007/2
1.
В член 2 от Насоки ЕЦБ/2007/2 определението за
„преходен период“ се заменя със следното:

(1) ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1.

За Управителния съвет на ЕЦБ
Председател на ЕЦБ
Jean-Claude TRICHET

L 279/6

BG

Официален вестник на Европейския съюз

26.10.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Приложение II се изменя, както следва:
а) В член 1 определенията на термините „получател на плащане“ и „платец“ се заменят със следното:
„— „получател на плащане“ (payee) е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се кредитира в
резултат на сетълмент на платежно нареждане; изключение правят случаите по член 39 от настоящото
приложение,
— „платец“ (payer) е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се дебитира в резултат на сетълмент
на платежно нареждане; изключение правят случаите по член 39 от настоящото приложение,“.
б) Член 8, параграф 4, буква в) се заменя със следното:
„в) съгласно преценката на [посочете името на ЦБ], такова участие би застрашило цялостната стабилност и
сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или
би застрашило изпълнението от [посочете името на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното
национално право] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна
банка, или би породило рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност.“
в) Член 34, параграф 2, буква д) се заменя със следния текст:
„д) настъпи друго свързано с участника събитие, което, съгласно преценката на [посочете името на ЦБ], би заст
рашило цялостната стабилност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните
компоненти на TARGET2, или което би застрашило изпълнението от [посочете името на ЦБ] на задачите ѝ,
описани в [посочете съответното национално право] и в Устава на Европейската система на централните банки и
на Европейската централна банка, или би породило рискове от гледна точка на съображенията за пруденци
алност; и/или“.
г) Член 39 се изменя, както следва:
i) заглавието „Защита на данни, предотвратяване на пране на пари и свързани с това въпроси“ се заменя със „Защита
на данни, предотвратяване на пране на пари, административни или ограничителни мерки и свързани с това
въпроси“;
ii) добавя се следният параграф 3:
„3.
Участниците, действащи като доставчик на платежни услуги на платец или на получател на плащането,
спазват всички изисквания, произтичащи от административни или ограничителни мерки по член 75 или 215 от
Договора за функционирането на Европейския съюз, включително по отношение на уведомяването и/или полу
чаването на съгласие от компетентен орган във връзка с обработката на транзакции. Освен това:
а) когато [посочете името на ЦБ] е доставчик на платежни услуги на участник, който е платец:
i) участникът прави необходимото уведомление или получава съгласие от името на централната банка, от
която първоначално се изисква да направи уведомление или да получи съгласие, и предоставя на [посочете
името на ЦБ] доказателство, че е направил уведомление или е получил съгласие;
ii) участникът не въвежда нареждане за кредитен превод в TARGET2, докато не получи потвърждение от
[посочете името на ЦБ], че е направено необходимото уведомление или е получено съгласие от доставчика
на платежни услуги на получателя на плащането или от негово име;
б) когато [посочете името на ЦБ] е доставчик на платежни услуги на участник, който е получател на плащането,
участникът прави необходимото уведомление или получава съгласие от името на централната банка, от която
първоначално се изисква да направи уведомление или да получи съгласие, и предоставя на [посочете името на
ЦБ] доказателство, че е направил уведомление или е получил съгласие.
За целите на настоящия параграф термините „доставчик на платежни услуги“, „платец“ и „получател на плащане“
имат значението, дадено им в приложимите административни или ограничителни мерки.“
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2. Приложение III се изменя, както следва:
а) Буква з) от определението за „случай на неизпълнение“ се заменя със следното:
„з) когато участието на лицето в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е временно
спряно или прекратено;“.
б) Заглавието „Временно спиране или прекратяване на достъп до кредит в рамките на деня“ се заменя с „Временно
спиране, ограничаване или прекратяване на достъп до кредит в рамките на деня“.
в) Параграф 12 се заменя със следния текст:
„12. а) Участващите НЦБ временно спират или прекратяват достъпа до кредит в рамките на деня при настъпване на
един от следните случаи на неизпълнение:
i) сметката на лицето в участващата НЦБ е блокирана или закрита;
ii) въпросното лице вече не изпълнява някои от посочените в настоящото приложение изисквания за
отпускане на кредит в рамките на деня;
iii) взето е решение от компетентен съдебен или друг орган за откриване по отношение на лицето на
процедура по ликвидация или за назначаване на ликвидатор или съответен служител, или на друга
подобна процедура;
iv) спрямо лицето се прилага блокиране на средства и/или други мерки, наложени от Съюза, ограничаващи
възможността на лицето да използва своите средства.
б) Участващите НЦБ могат временно да спрат или да прекратят достъпа до кредит в рамките на деня, ако НЦБ
временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2 съгласно член 34, параграф 2, букви б)—д)
от приложение II, или ако са настъпили един или повече случаи на неизпълнение (различни от посочените
в член 34, параграф 2, буква а).
в) Ако Евросистемата реши временно да спре, ограничи или изключи достъпа на контрагенти до инстру
ментите на паричната политика от съображения за пруденциалност или поради други съображения в
съответствие с раздел 2.4 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7, участващите НЦБ изпълняват това
решение по отношение на достъпа до кредит в рамките на деня съгласно договорните или регулаторните
разпоредби, прилагани от съответните НЦБ.
г) Участващите НЦБ могат да решат временно да спрат, ограничат или прекратят достъпа на участник до
кредит в рамките на деня, ако се счита, че участникът поражда рискове от гледна точка на съображенията
за пруденциалност. В такива случаи участващата НЦБ незабавно уведомява за това в писмена форма ЕЦБ,
както и други участващи НЦБ и свързани ЦБ. Ако е уместно, Управителният съвет взема решение относно
еднаквото прилагане на предприетите мерките във всички системни компоненти на TARGET2.“
г) Параграф 13 се заменя със следния текст:
„13.
Когато участваща НЦБ реши временно да спре, ограничи или прекрати достъпа до кредит в рамките на деня
на контрагент по паричната политика на Евросистемата, такова решение не поражда действие, докато ЕЦБ не го
одобри.“
3. В приложение V, член 4, параграф 16, буква б) думите „допълнение IА“ се заменят с думите „допълнение IV“ и думите
„приложение V“ се заменят с думите „приложение II“.
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ПОПРАВКИ
Поправка на Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2003 година относно уеднаквяване и
засилване на военните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово поразяване и
средствата за доставяне
(Официален вестник на Европейския съюз L 302 от 20 ноември 2003 г.)
(Специално издание 2007 г., глава 18, том 02)
На страница 111 заглавието
вместо:

„Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2003 година относно уеднаквяване и засилване
на военните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово поразяване и средствата за
доставяне“

да се чете:

„Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2003 година относно всеобщото приложение и
укрепване на многостранните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово
унищожение и средствата за доставяне“.

ЦЕНИ ЗА АБОНАМЕНТ ЗА 2011 г. (без ДДС, с включени разходи за стандартна доставка)
Официален вестник на ЕС, серии L + С, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

1 100 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + C, на хартиен носител +
годишно сборно издание на DVD

на 22 официални езика на
ЕС

1 200 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия L, единствено на хартиен
носител

на 22 официални езика на
ЕС

770 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серии L + С, месечно издание на
DVD (сборно издание)

на 22 официални езика на
ЕС

400 EUR за годишен
абонамент

Притурка към Официален вестник (серия S — Договори за
обществени поръчки и процедури по възлагане), DVD, едно
издание на седмица

многоезичен: на 23
официални езика на ЕС

300 EUR за годишен
абонамент

Официален вестник на ЕС, серия С ― Конкурси

на език(езици) в
зависимост от конкурса

50 EUR за годишен
абонамент

Абонамент за Официален вестник на Европейския съюз, издаван на официалните езици на Европейския съюз,
може да се направи за 22 езикови версии. Един абонамент включва сериите L (Законодателство) и C
(Информация и известия).
За всяка езикова версия се прави отделен абонамент.
Съгласно Регламент (ЕО) № 920/2005 на Съвета, публикуван в Официален вестник L 156 от 18 юни 2005 г.,
според който институциите на Европейския съюз временно не са задължени да съставят всички актове на
ирландски език и да ги публикуват на този език, изданията на Официален вестник на ирландски език се
разпространяват отделно.
Абонаментът за притурката към Официален вестник (серия S ― Договори за обществени поръчки и процедури
по възлагане) включва всички 23 официални езикови версии в едно общо многоезиково DVD.
Абонатите на Официален вестник на Европейския съюз имат право, след заявка, да получат различните приложения
към Официален вестник без допълнително заплащане. Информация за публикуването на приложенията се
предоставя чрез съобщения за читателите, включени в Официален вестник на Европейския съюз.

Продажби и абонаменти
Абонаментът за различните платени периодични издания, като например Официален вестник на
Европейския съюз, може да бъде направен чрез всички наши търговски представители.
Списъкът на търговските представители е достъпен на адрес:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) предлага директен безплатен достъп до законодателството на
Европейския съюз. Този интернет сайт дава възможност за справка с Официален вестник на
Европейския съюз и включва договорите, законодателството, юриспруденцията и подготвителните законодателни актове.
За подробна информация за Европейския съюз посетете интернет сайта: http://europa.eu
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