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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 850/2013 НА КОМИСИЯТА
от 23 август 2013 година
за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените
географски указания [Pastel de Tentúgal (ЗГУ)]
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и поспециално член 52, параграф 2 от него,

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения
съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006,
названието „Pastel de Tentúgal“ следва да бъде регис
трирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като има предвид, че:

Член 1

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 отмени и замени Регламент
(ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно
закрилата на географски указания и наименования за
произход на земеделски продукти и храни (2).

Регистрира се названието, посочено в приложението към
настоящия регламент.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
510/2006 заявлението за регистрация на названието
„Pastel de Tentúgal“, подадено от Португалия, бе публи
кувано в Официален вестник на Европейския съюз (3).

Член 2
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 държави
членки.

Съставено в Брюксел на 23 август 2013 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Connie HEDEGAARD

Член на Комисията

(1) ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.
(3) ОВ C 302, 6.10.2012 г., стр. 31.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1151/2012:
Клас 2.4. Хляб, печива, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други хлебарски изделия
ПОРТУГАЛИЯ
Pastel de Tentúgal (ЗГУ)

4.9.2013 г.

4.9.2013 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 851/2013 НА КОМИСИЯТА
от 3 септември 2013 година
за разрешаване на някои здравни претенции за храни, различни от претенциите, които се отнасят
до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на
Регламент (ЕС) № 432/2012
(текст от значение за ЕИП)

въздействието на реформулирана кисела безалкохолна
напитка за намаляване на деминерализацията на зъбите
(въпрос № EFSA-Q-2010-00784) (3). Предложената от
заявителя претенция беше формулирана, както следва:
„Напитките „toothkind“ спомагат за запазването на
здрави зъби“.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно
хранителни и здравни претенции за храните (1), и поспециално член 18, параграф 4 от него,

(7)

На 16 декември 2010 г. Комисията и държавите членки
получиха научното становище на Органа, който въз
основа на предоставените данни стигна до заключението,
че е установена причинно-следствена връзка между упот
ребата на типични конвенционални сокове при честота на
консумация четири пъти на ден и на типични съдържащи
захар напитки (8—12 g захар/100 ml) при честота на
консумация седем пъти на ден и деминерализацията на
зъбите. Освен това той заключи, че замяната на тези
напитки с напитки „toothkind“ (щадящи зъбите
напитки) може да допринесе за намаляване на деминера
лизацията на зъбите.

(8)

След консултация с държавите членки Комисията поиска
допълнително становище на Органа, inter alia, за това дали
благотворният ефект е налице или се очаква да бъде
налице за лицата, консумиращи по-рядко конвен
ционални сокове и типични съдържащи захар
безалкохолни напитки. В становището си от 8 юли
2011 г. (въпрос № EFSA-Q-2011-00781) (4) Органът
заключи, че при хора, които консумират конвенционални
сокове или съдържащи захар безалкохолни напитки и
също така често консумират захар и/или киселини от
други напитки или храни, които могат да допринесат за
деминерализацията на зъбите, може да се очаква благо
творен ефект за поддържане на минерализацията на
зъбите, ако една или няколко порции конвенционален
сок или съдържащи захар безалкохолни напитки бъдат
заменени със същия брой порции напитки „toothkind“.
Освен това беше пояснено, че „намаляването на демине
рализацията на зъбите“ има подобно значение като „под
държането на минерализацията на зъбите“. Здравната
претенция, която отразява посоченото заключение и е
придружена от специални условия за употреба, следва
съответно да бъде счетена за съответстваща на изиск
ванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде
включена в списъка на Съюза на разрешените претенции,
създаден с Регламент (ЕС) № 432/2012.

(9)

В становището си Органът посочва, че не би бил в
състояние да направи заключението си, без да разгледа
петнадесет научни изследвания, заявени от заявителя
като съдържащи частни данни. Тези научни изследвания
са следните:

като има предвид, че:
(1)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че
здравните претенции за храните са забранени, освен
когато са разрешени от Комисията в съответствие с
посочения регламент и са включени в списък на
разрешените претенции.

(2)

Съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) №
1924/2006 бе приет Регламент (ЕС) № 432/2012 на
Комисията (2), с който се създава списък на разрешените
здравни претенции за храни, различни от претенциите,
които се отнасят до намаляване на риска от заболяване
и до развитието и здравето на децата.

(3)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че
заявленията за разрешаване на здравни претенции се
подават от стопанските субекти в хранителната промиш
леност до националния компетентен орган на държава
членка. Националният компетентен орган следва да
препрати валидните заявления на Европейския орган за
безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу
„Органът“, за научна оценка, както и на Комисията и на
държавите членки за информация.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на
здравните претенции, като взема предвид становището на
Органа.

(5)

С цел да се насърчат иновациите, разрешението за здравни
претенции, които са основани на новоразработени научни
сведения и/или които включват искане за защита на
частни данни, се дава посредством ускорена процедура.

(6)

Във връзка с подадено от GlaxoSmithKline Services
Unlimited заявление съгласно член 13, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се
произнесе със становище по здравна претенция относно

(1) ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.
(2) Регламент (ЕС) № 432/2012 на Комисията от 16 май 2012 г. за
създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни,
различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска
от заболяване и до развитието и здравето на децата (ОВ L 136,
25.5.2012 г., стр. 1).

(3) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010 г.; 8(12):1884.
(4) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г.; 9(7):2293.
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— Adams G, North M, De’Ath J. Principal Investigator:
West NX, 2004 г. An investigation into the Erosive
Effect of Hot Drinks. GlaxoSmithKline Report
NHCMA0303, UK,

4.9.2013 г.

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investi
gator: Ong TJ, 2003a. A single blind, four-way
crossover study to investigate the effect of two
formulations of fruit drinks in comparison to a
positive control (sucrose) and a negative control (sor
bitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline
Report N1010199, UK,

— Adams G, North M. Principal Investigator Duggal MS,
2003 г. Development of Intra-Oral Cariogenicity
(ICT)
Model
#3.
GlaxoSmithKline
Report
NHCMA0301, UK,

— Adnitt C, Adams G, North M. Principal Investigator
Toumba KJ., 2005 г. Development of Intra-Oral
Cariogenicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline
Report NHCMA0302, UK,

— Broughton J, North, M, Roman L. Principal Inves
tigator Toumba KJ., 2006 г. Development of IntraOral Cariogenicity (ICT) Model #5. GlaxoSmithKline
Report NHCMA0401, UK,

— De’Ath, J, North M, Smith S. Principal Investigator:
Ong TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1760182, UK,

— De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator:
Jackson R, 2002b. A single blind, four-way
crossover study to investigate the effect of two
formulations of fruit drinks in comparison to a
positive control (sucrose) and a negative control (sor
bitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline
Report N1760183, UK,

— De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator:
Preston A, 2002c. A single blind, four-way
crossover study to investigate the effect of two
formulations of fruit drinks in comparison to a
positive control (sucrose) and a negative control (sor
bitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline
Report N1760184, UK,

— De’Ath J, Moohan M, Smith S. Principal Investigator:
Toumba KJ, 2003 г. A single blind, four-way
crossover study to investigate the effect of two
formulations of fruit drinks in comparison to a
positive control (sucrose) and a negative control (sor
bitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline
Report N1010201, UK,

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investi
gator: Jackson R, 2003b. A single blind, four-way
crossover study to investigate the effect of two
formulations of fruit drinks in comparison to a
positive control (sucrose) and a negative control (sor
bitol) on the pH of dental plaque. GlaxoSmithKline
Report N1010200, UK,

— Hollas M, McAuliffe T, Finke M. Principal Investigator:
West NX, 2005 г. An investigation into the effect of a
modified blackcurrant drink on tooth enamel with
and without additional tooth brushing. GlaxoS
mithKline Report NMA0501, UK,

— May R, and Hughes JM. Principal Investigator:
Toumba KJ, 1998c. A single blind, five-way
crossover study to investigate the effect of three
new formulations of fruit drinks in comparison to
a positive control (sucrose) and a negative control
(sorbitol) on the pH of dental plaque. GlaxoS
mithKline Report N1010068, UK,

— May R, and Moohan M. Principal Investigator: Duggal
MS, 1999 г. A single blind, three-way crossover study
to investigate the effect of a new formulation of fruit
drink in comparison to a positive control (sucrose)
and a negative control (sorbitol) on the pH of dental
plaque in children. GlaxoSmithKline Report
N1010104, UK,

— May R, Darby-Dowan A, Smith S. Principal Investi
gator: Curzon M, 1998a. A single blind, five-way
crossover healthy volunteer study to investigate the
effect of a new orange and a new strawberry formu
lation of fruit drink in comparison to a blackcurrant

4.9.2013 г.
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— Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S and Braesco
V, 2005 г. Measurement of metabolic outcome of
carbohydrates of two types of cereal products,

fruit drink and two control treatments on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010021,
UK,
— May R, Hughes JM. Principal Investigator: Duggal MS,
1998b. A single blind, five-way crossover study to
investigate the effect of three new formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010067, UK.
(10)

(11)

(12)

(13)

Комисията оцени всички доводи, представени от
заявителя, и счете, че изискванията, определени в член
21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са
изпълнени за 15-те научни изследвания, заявени като
съдържащи частни данни. С писмо от 12 юни 2013 г.
заявителят информира Комисията, че са настъпили някои
промени в структурата и местоположението на неговата
дейност. Поради това заявителят официално поиска
защита на частните данни за GlaxoSmithKline Services
Unlimited и неговите клонове, GSK House, 980 Great
West Road, Brentford, TW89GS, Обединено кралство.
Следователно научните данни и другата информация,
включена в тези научни изследвания, не могат да бъдат
използвани в полза на последващ заявител за период от
пет години считано от датата на разрешението, в съот
ветствие с условията, определени в член 21, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 1924/2006.
Във връзка с подадено от Kraft Foods Europe – Biscuits
R&D заявление съгласно член 13, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се
произнесе със становище по здравна претенция относно
въздействието на бавно смилаемо нишесте (SDS) в храни,
съдържащи нишесте, и понижаването на гликемичния
отговор след хранене (въпрос № EFSA-Q-201000966) (1). Предложената от заявителя претенция беше
формулирана, както следва: „Бавно смилаемото нишесте
е източник на въглехидрати, които се абсорбират и осво
бождават редовно и продължително. Те допринасят за
умерен гликемичен отговор след хранене“.
На 21 юли 2011 г. Комисията и държавите членки
получиха научното становище на Органа, който стигна
до заключението, че въз основа на предоставените данни
е установена причинно-следствена връзка между консу
мацията на бавно смилаемо нишесте (SDS), в сравнение
с бързо смилаемо нишесте (RDS), в зърнени продукти и
понижаването на гликемичния отговор след хранене.
Здравната претенция, която отразява посоченото заклю
чение, следва съответно да бъде счетена за съответстваща
на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да
бъде включена в списъка на Съюза на разрешените
претенции, създаден с Регламент (ЕС) № 432/2012.

— Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G
and Gausseres N, 2007 г. Metabolic fate of four
cereal products consumed as part of a breakfast by
healthy female subjects,
— Vinoy S, Aubert R and Chapelot D, 2000 г. A cereal
product high in slowly available glucose increases
subsequent satiety feelings and decreases glucose
and insulin responses.
(14)

Комисията оцени всички доводи, предоставени от
заявителя, и счете, че изискванията, определени в член
21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са
изпълнени за научните изследвания, заявени като
съдържащи частни данни. С писмо от 1 октомври
2012 г. заявителят информира Комисията за процеса на
преструктуриране на групата Kraft Foods, при което тя е
отделила част от дейността си, създавайки две напълно
независими групи, едната от които е Mondelēz Interna
tional. Тъй като от 1 октомври 2012 г. Kraft Foods
Europe – Biscuits R&D принадлежи към групата
Mondelēz International, заявителят официално поиска
защитата на частните данни да се предостави на групата
Mondelēz International. Следователно научните данни и
другата информация, включена в тези научни изслед
вания, не могат да бъдат използвани в полза на
последващ заявител за период от пет години, считано от
датата на разрешението, в съответствие с условията,
определени в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1924/2006.

(15)

Във връзка с подадено от Barry Callebaut Belgium nv
заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе
със становище по здравна претенция относно въздей
ствието на какаовите флаваноли върху ендотелзависимата
вазодилатация (въпрос № EFSA-Q-2012-00002) (2). Пред
ложената от заявителя претенция беше формулирана,
както следва: „Какаовите флаваноли спомагат за поддър
жането на ендотелзависимата вазодилатация, което
допринася за добро кръвообращение“.

(16)

На 17 юли 2012 г. Комисията и държавите членки
получиха научното становище на Органа, който въз
основа на предоставените данни стигна до заключението,
че е установена причинно-следствена връзка между
приемането на какаовите флаваноли и ефекта, който е
предмет на претенцията. Здравната претенция, която
отразява посоченото заключение, следва съответно да
бъде счетена за съответстваща на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в
списъка на Съюза на разрешените претенции, създаден с
Регламент (ЕС) № 432/2012.

(17)

В становището си Органът посочва, че не би бил в
състояние да направи заключението си, без да разгледа
едно научно изследване относно човешката намеса,
заявено от заявителя като съдържащо частни данни.

В становището си Органът посочва, че четирите научни
изследвания, заявени от заявителя като съдържащи частни
данни, са били необходими за установяване на условията
за използване на тази конкретна здравна претенция. Тези
научни изследвания са следните:
— Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G and
Agnetti V, 2006 г. Determination of the postprandial
responses to two cereal foods eaten alone or as part
of a mixed meal,

(1) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г.; 9(7):2292.
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(2) The EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(7):2809.
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Това изследване е: Grassi D, Desideri G, Necozione S, Di
Giosia P, Cheli P, Barnabei R, Allegaert L, Bernaert H and
Ferri C, 2011 г. Cocoa consumption dose-dependently
improves flow-mediated dilation and arterial stiffness
and decreases blood pressure in healthy subjects.
(18)

(19)

Комисията оцени всички доводи, предоставени от
заявителя, и счете, че изискванията, определени в член
21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са
изпълнени за научното изследване, заявено като
съдържащо частни данни. Следователно научните данни
и другата информация, включена в това научно
изследване, не могат да бъдат използвани в полза на
последващ заявител за период от пет години, считано от
датата на разрешението, в съответствие с условията,
определени в посочения член.
Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се
гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна,
надеждна и полезна за потребителя информация и че в
тази връзка е обърнато внимание на формулировката и
представянето. Следователно, когато формулировката на
претенции, използвана от заявителя, има същото
значение за потребителя като това на разрешена здравна
претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като
съществуващата между дадена категория храни, дадена
храна или една от нейните съставки, и здравословното
състояние на ползващия ги, те следва да се подчиняват
на същите условия за използване, като посочените в
приложението към настоящия регламент.

(20)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 1924/2006
регистърът на хранителните и здравните претенции,
съдържащ всички разрешени здравни претенции, следва
да бъде актуализиран, за да се вземе предвид настоящият
регламент.

(21)

Тъй като заявителите претендират за защита на частни
данни, се смята за целесъобразно да се ограничи изпол
зването на тези претенции в полза на заявителя за период
от пет години. Въпреки това разрешаването на тези
претенции, ограничено за използването от даден индиви
дуален стопански субект, не възпрепятства други
заявители да подават заявления за издаване на разрешение
за използване на същите претенции, в случай че заяв
лението се основава на данни и научни изследвания,

4.9.2013 г.

различни от тези, които са защитени съгласно член 21
от Регламент (ЕО) № 1924/2006.
(22)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия
регламент, бяха взети под внимание коментарите на заяви
телите и на отделни граждани, получени от Комисията
съобразно член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) №
1924/2006.

(23)

Поради това Регламент (ЕС) № 432/2012 следва да бъде
съответно изменен.

(24)

Бяха проведени консултации с държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
1.
Здравните претенции, посочени в приложението към
настоящия регламент, се включват в списъка на Съюза на
разрешените претенции, както е предвидено в член 13,
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.
2.
Използването на здравните претенции, упоменати в
параграф 1, е ограничено в полза на заявителите за период от
пет години след влизането в сила на настоящия регламент. След
изтичането на този период посочените здравни претенции могат
да се използват в съответствие с условията, които се прилагат за
тях, от всеки стопански субекти в хранителната промишленост.
Член 2
Използването на научните данни и другата информация,
включена в заявленията, които са заявени от заявителите като
частни данни и без представянето на които здравните претенции
не биха могли да бъдат разрешени, е ограничено в полза на
заявителите за период от пет години считано от датата на
влизане в сила на настоящия регламент, в съответствие с усло
вията, определени в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1924/2006.
Член 3
Приложението към Регламент (ЕС) № 432/2012 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.
Член 4
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 държави
членки.
Съставено в Брюксел на 3 септември 2013 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

4.9.2013 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложението към Регламент (ЕС) № 432/2012 се вмъкват по азбучен ред следните вписвания:
Хранително вещество, вещество, храна или
категория храни

Номер на съответното вписване
в консолидирания списък,
представен на ЕОБХ за оценка

Условие за поставяне на претенцията върху
реформулирани киселинни напитки е те да
съответстват на описанието на храните,
предмет на претенцията

—

2010 г.; 8(12):1884

—

Консумацията на продукти, богати
на бавно смилаемо нишесте (SDS),
повишава по-малко концентрацията
на глюкозата в кръвта след хранене
в сравнение с продуктите с ниско
съдържание на SDS (**)

Претенцията може да бъде използвана само за
храни, при които смилаемите въглехидрати
осигуряват най-малко 60 % от общата
енергия и поне 55 % от тези въглехидрати са
смилаемо нишесте, от което поне 40 % е SDS

—

2011 г.; 9(7):2292

—

Какаовите флаваноли спомагат за
поддържане на еластичността на
кръвоносните
съдове,
което
допринася за нормално кръвообра
щение (***)

Информация за потребителя, че благотворният
ефект се получава при дневен прием на
200 mg какаови флаваноли.

—

2012 г.; 10(7):2809

—

Заместването на съдържащи захар
кисели напитки, като например
безалкохолни напитки (обичайно
съдържащи 8—12 g захар/100 ml),
с реформулирани напитки спомага
за поддържането на минерали
зацията на зъбите (*)

Бавно смилаемо нишесте

Какаови флаваноли

„Реформулирана кисела безалкохолна
напитка с:
— по-малко от 1 g годни за
ферментация въглехидрати на
100 ml (захари и други въгле
хидрати с изключение на
полиоли);
— калций в рамките на 0,3—0,8
mol/mol подкиселител;
— визуализиране
3,7—4,0.

на

рН

между
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Брой на бюлетина на ЕОБХ

Условия за използване на претенцията

BG

Условия и/или ограничения за
употребата на храната и/или
допълнителна информация или
предупреждение

Претенция

Претенцията може да се използва само за
какаови напитки (с какао на прах) или за
черен шоколад, които осигуряват дневен
прием на поне 200 mg какаови флаваноли
със степен на полимеризация 1-10

(*) Разрешена на 24.9.2013 г., ограничена за използване от GlaxoSmithKline Services Unlimited и неговите клонове, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Обединено кралство, за период от пет години.
(**) Разрешена на 24.9.2013 г., ограничена за използване от групата Mondelēz International, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, Съединени американски щати, за период от пет години.
(***) Разрешена на 24.9.2013 г., ограничена за използване от Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Белгия, за период от пет години.“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 852/2013 НА КОМИСИЯТА
от 3 септември 2013 година
за изменение за 200-ен път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои
специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания,
свързани с мрежата на Ал Кайда
реши да извади едно физическо лице от списъка на
лицата, групите и образуванията, спрямо които следва
да се прилага замразяването на средства и икономически
ресурси.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от
27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни
мерки, насочени срещу определени физически лица и образ
увания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално
член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

(3)

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

като има предвид, че:
(1)

(2)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да
бъде съответно актуализирано,

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се
посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които
се прилага замразяването на средства и икономически
ресурси по смисъла на този регламент.

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в
съответствие с приложението към настоящия регламент.

На 26 август 2013 г. Комитетът по санкциите към Съвета
за сигурност на Организацията на обединените нации

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публи
куването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2

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

Съставено в Брюксел на 3 септември 2013 година.
За Комисията,
от името на председателя,
началникът на Службата за инструментите на
външната политика

(1) ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

4.9.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:
В категорията „Физически лица“ се заличава следното вписване:
„Said Youssef Ali Abu Aziza (известен също като а) Abdul Hamid, б) Abu Therab). Дата на раждане: 1958 г. Място
на раждане: Триполи, Либия. Националност: либийска. Паспорт №: а) 87/437555 (либийски), б) 274381 (либийски).
Либийски национален идентификационен номер: 145126. Друга информация: а) Име на майката: Фатима Иса, б) Член
на Либийската ислямска бойна група и на Ал Кайда. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б):
8.6.2007 г.“
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 853/2013 НА КОМИСИЯТА
от 3 септември 2013 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци
при внос от трети държави за продуктите и периодите,
посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,

(2)

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:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на
многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите,
по които Комисията определя стандартните стойности

Стандартната стойност при внос се изчислява за
всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се
вземат под внимание променливите данни за всеки ден.
В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в
сила в деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните 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 влиза в сила в деня на 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 3 септември 2013 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

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.

4.9.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa (1)

0707 00 05

TR
ZZ

95,4
95,4

0709 93 10

TR
ZZ

118,0
118,0

0805 50 10

AR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

122,1
133,6
74,0
144,7
121,1
119,1

0806 10 10

EG
TR
ZA
ZZ

168,1
139,5
168,3
158,6

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

159,8
87,0
141,4
67,2
126,2
238,7
110,8
133,0

0808 30 90

AR
CN
TR
ZA
ZZ

160,7
86,2
141,9
153,1
135,5

0809 30

BA
TR
ZZ

45,1
138,8
92,0

0809 40 05

BA
MK
XS
ZZ

52,6
52,4
56,0
53,7

Стандартна стойност при внос

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „с друг произход“.
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ПОПРАВКИ

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 200/2013 на Комисията от 8 март 2013 г. за одобряване на
активното вещество аметоктрадин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и
на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията
(Официален вестник на Европейския съюз L 67 от 9 март 2013 г.)
На страница 4, в приложение I, в третата графа:
вместо:

„Онечистванията амитрол и о-ксилен са токсикологично значими и съдържанието им не трябва да надвишава
съответно 50 g/kg и 2 g/kg в техническия материал.“

да се чете:

„Онечистванията амитрол и о-ксилен са токсикологично значими и съдържанието им не трябва да надвишава
съответно 50 mg/kg и 2 g/kg в техническия материал.“

На страница 5, в приложение II, в четвъртата графа:
вместо:

„Онечистванията амитрол и о-ксилен са токсикологично значими и съдържанието им не трябва да надвишава
съответно 50 g/kg и 2 g/kg в техническия материал.“

да се чете:

„Онечистванията амитрол и о-ксилен са токсикологично значими и съдържанието им не трябва да надвишава
съответно 50 mg/kg и 2 g/kg в техническия материал.“

4.9.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното
публикуване на Официален вестник на Европейския съюз
В съответствие с Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно
електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (ОВ L 69,
13.3.2013 г., стр. 1) от 1 юли 2013 г. само електронното издание на Официален
вестник ще бъде автентично и ще има правно действие.
Когато поради непредвидени обстоятелства публикуването на електронното издание на
Официален вестник е невъзможно, печатното издание ще бъде автентично и ще има
правно действие в съответствие с реда и условията, установени в член 3 от Регламент (ЕС)
№ 216/2013.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ — НАЧИН ЗА ЦИТИРАНЕ НА АКТОВЕТЕ
От 1 юли 2013 г. се промени начинът, по който се цитират актовете.
По време на преходния период актовете ще се цитират и по двата начина.

EUR-Lex (http://new.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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