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NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 974/2011
ze dne 29. září 2011,
kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka akrinathrin a mění příloha
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 a rozhodnutí Komise 2008/934/ES
(Text s významem pro EHP)

pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice
91/414/EHS a zřizují seznam účinných látek, které mají
být zhodnoceny z hlediska možného zařazení do přílohy
I směrnice 91/414/EHS. Tento seznam zahrnoval akrina
thrin.

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

(3)

V souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES)
č. 1095/2007 ze dne 20. září 2007, kterým se mění
nařízení (ES) č. 1490/2002, kterým se stanoví další
prováděcí pravidla pro třetí etapu pracovního programu
podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS, a nařízení
(ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst.
2 směrnice Rady 91/414/EHS (6) oznamovatel během
dvou měsíců od vstupu uvedeného nařízení v platnost
stáhl svou podporu zařazení uvedené účinné látky do
přílohy I směrnice 91/414/EHS. Proto bylo přijato
rozhodnutí Komise 2008/934/ES ze dne 5. prosince
2008 o nezařazení některých účinných látek do přílohy
I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro
přípravky na ochranu rostlin obsahující tyto látky (7),
které se týkalo nezařazení akrinathrinu.

(4)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS původní
oznamovatel (dále jen „žadatel“) předložil novou žádost
o uplatnění zkráceného postupu stanoveného články 14
až 19 nařízení (ES) č. 33/2008 (8).

(5)

Žádost byla předložena Francii, která byla nařízením (ES)
č. 1490/2002 jmenována členským státem zpravodajem.
Lhůta pro zkrácený postup byla dodržena. Specifikace
účinné látky a doporučená použití jsou stejná jako
v případě rozhodnutí 2008/934/ES. Uvedená žádost je
také v souladu se zbývajícími hmotněprávními
a procesními požadavky podle článku 15 nařízení (ES)
č. 33/2008.

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 a čl. 78 odst. 2
uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. c) nařízení (ES)
č. 1107/2009 se směrnice 91/414/EHS (2) použije na
postupy a podmínky schvalování účinných látek,
u nichž bylo v souladu s článkem 16 nařízení Komise
(ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se
stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS,
pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování
účinných látek, které byly součástí pracovního programu
podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařa
zeny do její přílohy I (3), zjištěno, že žádost je úplná.
Akrinathrin je účinnou látkou, u níž bylo zjištěno, že
žádost je v souladu s uvedeným nařízením úplná.

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 451/2000 (4) a 1490/2002 (5)
stanoví prováděcí pravidla pro druhou a třetí etapu

(2)

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

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L
L

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

(6) Úř. věst. L 246, 21.9.2007, s. 19.
(7) Úř. věst. L 333, 11.12.2008, s. 11.
(8) Úř. věst. L 15, 18.1.2008, s. 5.
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(6)

Francie posoudila dodatečné údaje předložené žadatelem
a připravila dodatečnou zprávu. Dne 14. ledna 2010
uvedenou zprávu předala Evropskému úřadu pro bezpeč
nost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi. Úřad zaslal
dodatečnou zprávu ostatním členským státům a žadateli
k vyjádření připomínek a obdržené připomínky postoupil
Komisi. V souladu s čl. 20 odst. 1 nařízení (ES)
č. 33/2008 a na žádost Komise předložil úřad své závěry
ohledně akrinathrinu dne 21. října 2010 Komisi (1).
Návrh zprávy o hodnocení, dodatečná zpráva a závěr
úřadu byly přezkoumány členskými státy a Komisí
v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a dokončeny dne 17. června 2011
v podobě zprávy Komise o přezkoumání akrinathrinu.

(7)

Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že
přípravky na ochranu rostlin obsahující akrinathrin
mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5
odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména
pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně
popsána ve zprávě Komise o přezkoumání. V souladu
s nařízením (ES) č. 1107/2009 je proto vhodné akrina
thrin schválit.

(8)

V souladu s čl. 13. odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 ve
spojení s článkem 6 uvedeného nařízení a ve světle
nejnovějších vědeckotechnických poznatků je však
nezbytné zahrnout některé podmínky a omezení.

(9)

Aniž je dotčen závěr, že akrinathrin by měl být schválen,
je zvláště vhodné vyžádat si další potvrzující informace.

(10)

(11)

Před schválením by měla uběhnout rozumná lhůta, která
by umožnila členským státům a zúčastněným stranám
připravit se na splnění nových požadavků vyplývajících
ze schválení.

Aniž jsou v důsledku schválení dotčeny povinnosti
určené v nařízení (ES) č. 1107/2009, a s ohledem na
zvláštní situaci, ke které došlo v důsledku přechodu od
směrnice 91/414/EHS k nařízení (ES) č. 1107/2009, by
však mělo platit dále uvedené. Členským státům by mělo
být po schválení poskytnuto šestiměsíční období, ve
kterém přezkoumají povolení pro přípravky na ochranu
rostlin obsahující akrinathrin. Členské státy by případně
měly stávající povolení změnit, nahradit nebo odejmout.
Odchylně od výše uvedené lhůty by pro předložení
a zhodnocení aktualizace úplné dokumentace podle
přílohy III, jak je stanoveno ve směrnici 91/414/EHS,
mělo být pro každý přípravek na ochranu rostlin a pro
každé navrhované použití v souladu s jednotnými zása
dami poskytnuto delší období.

(1) Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Conclusion on the peer review
of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin. EFSA
Journal 2010;8(12):1872 [72 s.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872.
K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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(12)

Zkušenosti z předchozího zařazování účinných látek,
posouzených v rámci nařízení Komise (EHS)
č. 3600/92 ze dne 11. prosince 1992, kterým se stanoví
prováděcí pravidla pro první etapu pracovního programu
podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh (2), do přílohy
I směrnice 91/414/EHS ukázaly, že při výkladu povin
ností držitelů stávajících povolení mohou vzniknout
problémy, pokud jde o přístup k údajům. Aby se
předešlo dalším těžkostem, zdá se proto být nezbytné
ujasnit povinnosti členských států, zejména povinnost
ověřit, že držitel povolení má přístup k dokumentaci
splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice. Ve srov
nání se směrnicemi, které byly dosud přijaty a kterými se
mění příloha I, však toto ujasnění neukládá členským
státům ani držitelům povolení žádné nové povinnosti.

(13)

V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení Komise (ES)
č. 1107/2009 by příloha nařízení (EU) č. 540/2011,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schvále
ných účinných látek (3), měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(14)

Rozhodnutí 2008/934/ES stanoví nezařazení akrina
thrinu a odnětí povolení pro přípravky na ochranu
rostlin obsahující uvedenou látku do 31. prosince
2011. V příloze uvedeného rozhodnutí je nutné zrušit
řádek týkající se akrinathrinu. Rozhodnutí 2008/934/ES
by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Schválení účinné látky
Účinná látka akrinathrin, specifikovaná v příloze I, se schvaluje
za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2
Přehodnocení přípravků na ochranu rostlin
1.
V souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 členské státy do
30. června 2012 v případě potřeby změní nebo odejmou stáva
jící povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující
účinnou látku akrinathrin.
(2) Úř. věst. L 366, 15.12.1992, s. 10.
(3) Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1.

1.10.2011
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Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky
přílohy I tohoto nařízení, s výjimkou podmínek stanovených
v části B ve sloupci o zvláštních ustanoveních uvedené přílohy,
a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup
k dokumentaci splňující požadavky přílohy II směrnice
91/414/EHS v souladu s podmínkami čl. 13 odst. 1 až 4
uvedené směrnice a článku 62 nařízení (ES) č. 1107/2009.

L 255/3

odejmou do 31. prosince 2015 nebo do data stanoveného
pro tuto změnu či odnětí v příslušném aktu nebo aktech,
jimiž se příslušná látka nebo látky zařazují do přílohy
I směrnice 91/414/EHS nebo jimiž se příslušná látka nebo
látky schvalují, podle toho, co nastane později.
Článek 3

2.
Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu
s jednotnými zásadami stanovenými v čl. 29 odst. 6 nařízení
(ES) č. 1107/2009 přehodnotí každý povolený přípravek na
ochranu rostlin obsahující akrinathrin jako jedinou účinnou
látku, nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly
všechny nejpozději do 31. prosince 2011 uvedeny v příloze
prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, a to na základě doku
mentace splňující požadavky přílohy III směrnice 91/414/EHS
a při zohlednění části B sloupce o zvláštních ustanoveních
přílohy I tohoto nařízení. Na základě tohoto hodnocení určí,
zda přípravek splňuje podmínky stanovené v čl. 29 odst. 1
nařízení (ES) č. 1107/2009. Po tomto určení postupují členské
státy takto:

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011
Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění
v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
Článek 4
Změny rozhodnutí 2008/934/ES
V příloze rozhodnutí 2008/934/ES se zrušuje řádek týkající se
akrinathrinu.
Článek 5

a) pokud přípravek obsahuje akrinathrin jako jedinou účinnou
látku, povolení v případě potřeby změní nebo odejmou
nejpozději do 31. prosince 2015, nebo
b) pokud přípravek obsahuje akrinathrin jako jednu z několika
účinných látek, povolení v případě potřeby změní nebo

Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se od 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 29. září 2011.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda
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PŘÍLOHA I

Obecný název, identifikační
čísla

Akrinathrin

CIPAC 678

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[2(2,2,2-trifluoro-1-trifluorome
thylethoxykarbonyl)vinyl]cyklo
propankarboxylát nebo

Čistota (1)

≥ 970 g/kg
Nečistoty:
1,3-dicyklohexylmočo
vina: ne více než 2 g/kg

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)(1R)-cis-2,2-dimethyl-3-[2(2,2,2-trifluoro-1-trifluorome
thylethoxykarbonyl)vinyl]cyklo
propankarboxylát

Datum schválení

Konec platnosti schválení

1. ledna 2012

31. prosince 2021

Zvláštní ustanovení

ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid
v dávce nepřesahující 22,5 g/ha na jednu aplikaci.

CS

CAS 101007-06-1

Název podle IUPAC

ČÁST B
Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6
nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy
o přezkoumání akrinathrinu, a zejména dodatky I a II uvedené
zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat dne 15. července 2011.
Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

b) věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy;
zejména ryby, a zajistit, aby podmínky povolení v případě
potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika;
c) věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové členovce a včely
a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsaho
valy opatření ke zmírnění rizika.
Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

Úřední věstník Evropské unie

a) věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků
a zajistit, aby v podmínkách použití bylo ve vhodných přípa
dech zahrnuto užití odpovídajících osobních ochranných
prostředků;

1) potenciální rizikovost metabolitu 3-PBAld (*) pro podzemní
vodu;
2) chronické riziko pro ryby;
3) posouzení rizika pro necílové členovce;
4) odhad rizika a dopad potenciální stereo selektivní degradace
izomerů v rostlinách, zvířatech a v životním prostředí na
pracovníky, spotřebitele a na životní prostředí.
Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu informace
stanovené v bodech 1, 2 a 3 do 31. prosince 2013 a informace
stanovené v bodě 4 dva roky po přijetí metodického dokumentu.
(*) 3-fenoxybenzaldehyd
(1) Další podrobnosti o identitě a specifikaci účinné látky jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání.

1.10.2011

1.10.2011

PŘÍLOHA II
V části B přílohy prováděcího nařízení (EU) 540/2011 se doplňuje nová položka, která zní:
Č.

Akrinathrin
CAS 101007-06-1
CIPAC 678

Název podle IUPAC

(S)-α-kyano-3-fenoxy
benzyl
(Z)-(1R,3S)-2,2dimethyl-3-[2-(2,2,2trifluoro-1-trifluorome
thylethoxykar
bonyl)vinyl]cyklopropan
karboxylát nebo

≥ 970 g/kg
Nečistoty:
1,3-dicyklohexylmočo
vina: ne více než
2 g/kg

Datum schválení

Konec platnosti
schválení

1. ledna 2012

31. prosince 2021

Zvláštní ustanovení

ČÁST A
Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid v dávce nepřesahující
22,5 g/ha na jednu aplikaci.
ČÁST B
Při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES)
č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání akrinathrinu,
a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravi
nový řetězec a zdraví zvířat dne 15. července 2011.
Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:
a) věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků a zajistit, aby
v podmínkách použití bylo ve vhodných případech zahrnuto užití odpovídajících
osobních ochranných prostředků;
b) věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy; zejména ryby, a zajistit,
aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění
rizika;
c) věnovat zvláštní pozornost riziku pro necílové členovce a včely a zajistit, aby
podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.
Žadatel předloží potvrzující informace, pokud jde o:

Úřední věstník Evropské unie

(S)-α-kyano-3-fenoxy
benzyl
(Z)-(1R)-cis-2,2dimethyl-3-[2-(2,2,2trifluoro-1-trifluorome
thylethoxykar
bonyl)vinyl]cyklopropan
karboxylát

Čistota

CS

„19

Obecný název,
identifikační čísla

1) potenciální rizikovost metabolitu 3-PBAld (*) pro podzemní vodu;
2) chronické riziko pro ryby;
3) posouzení rizika pro necílové členovce;
4) odhad rizika a dopad potenciální stereo selektivní degradace izomerů
v rostlinách, zvířatech a v životním prostředí na pracovníky, spotřebitele a na
životní prostředí.
Žadatel předloží Komisi, členským státům a úřadu informace stanovené v bodech 1,
2 a 3 do 31. prosince 2013 a informace stanovené v bodě 4 dva roky po přijetí
metodického dokumentu.
(*) 3-fenoxybenzaldehyd“
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 975/2011
ze dne 30. září 2011
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny
vzhledem k tomu, že:

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(„jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze
dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce
a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2),
a zejména na čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,

prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě
výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních
jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální
hodnoty pro dovoz ze třetích zemí, pokud jde o produkty
a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího
nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze tohoto
nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2011.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kódy třetích zemí

(1)

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

BR
MK
ZZ

31,9
28,2
30,1

0707 00 05

MK
TR
ZZ

44,0
111,6
77,8

0709 90 70

TR
ZZ

107,9
107,9

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
UY
ZA
ZZ

67,9
41,3
65,2
65,3
61,2
73,7
62,4

0806 10 10

CL
EG
MK
TR
ZA
ZZ

71,6
65,0
82,2
98,7
61,1
75,7

0808 10 80

CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

76,1
82,6
103,8
83,1
88,5
86,8

0808 20 50

CN
TR
ZZ

88,7
120,5
104,6

(1) Klasifikace zemí stanovená nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „jiného
původu“.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 976/2011
ze dne 30. září 2011,
kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. října 2011
(2)

Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro
účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvede
ného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví
reprezentativní dovozní ceny CIF.

(3)

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne
20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla
v odvětví obilovin (2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného
nařízení,

Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cenou
pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN
1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce
jakostní pšenice obecná), 1002 00, 1005 10 90,
1005 90 00 a 1007 00 90 denní reprezentativní dovozní
cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného
nařízení.

(4)

Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 1. října
2011 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní
cla a vstoupí v platnost,

vzhledem k těmto důvodům:

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů
a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

(1)

Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se
dovozní clo za produkty kódů KN 1001 10 00,
1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysoce jakostní pšenice
obecná), 1002, ex 1005, jiná než hybridní osivo,
a ex 1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční
ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené
o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro
dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit
celní sazbu společného celního sazebníku.

Článek 1
Počínaje dnem 1. října 2011 jsou dovozní cla v odvětví
obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě
údajů uvedených v příloze II.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 30. září 2011.
Za Komisi,
jménem předsedy,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.
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PŘÍLOHA I
Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 1. října 2011
Kód KN

Popis zboží

Dovozní clo (1)
(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C E tvrdá vysoké jakosti

0,00

střední jakosti

0,00

nízké jakosti

0,00

P Š E N I C E obecná, k setí

0,00

P Š E N I C E obecná vysoké jakosti, jiná než osivo

0,00

1002 00 00

ŽITO

0,00

1005 10 90

K U K U Ř I C E, jiná než hybridní osivo

0,00

1005 90 00

K U K U Ř I C E, jiná než osivo (2)

0,00

1007 00 90

zrna Č I R O K U, jiná než hybridy k setí

0,00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Pro zboží, které je do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU)
č. 642/2010 dovozce získat snížení cla ve výši:
— 3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři nebo v Černém moři,
— 2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném
království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.
(2) Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 nařízení (EU)
č. 642/2010.

L 255/10

CS

Úřední věstník Evropské unie

1.10.2011

PŘÍLOHA II
Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I
16.9.2011-29.9.2011
1. Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
(EUR/t)
Pšenice obecná (1)

Kukuřice

Pšenice tvrdá,
vysoké jakosti

Pšenice tvrdá,
střední jakosti (2)

Pšenice tvrdá,
nízké jakosti (3)

Burza

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

Kotace

245,03

191,46

—

—

—

Cena FOB USA

—

—

352,28

342,28

322,28

Prémie – Záliv

—

16,31

—

—

—

28,29

—

—

—

—

Prémie – Velká jezera

(1) Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
(2) Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
(3) Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).

2. Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

18,61 EUR/t

Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam:

51,95 EUR/t

1.10.2011
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY
ze dne 22. září 2011
o jmenování tří německých členek a čtyř německých náhradníků Výboru regionů
(2011/643/EU)
— paní Margit CONRADOVÁ, Bevollmächtigte des Landes
Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa,

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na článek 305 této smlouvy,
s ohledem na návrh německé vlády,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

Ve dnech 22. prosince 2009 a 18. ledna 2010 Rada
přijala rozhodnutí 2009/1014/EU (1) a 2010/29/EU (2)
o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na
období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015.
Po skončení mandátu pana Karla-Heinze KLÄRA, paní
Kerstin KIESSLEROVÉ a pana Rolfa HARLINGHAUSENA se
uvolnila tři místa členů Výboru regionů. Po skončení
mandátu paní Nicole MORSBLECHOVÉ, pana Petera
STRAUBA, pana Michaela GWOSDZE a paní Jacqueline
KRAEGOVÉ se uvolnila čtyři místa náhradníků Výboru
regionů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Do Výboru regionů jsou na zbývající část funkčního období,
tedy do 25. ledna 2015, jmenováni:
a) jako členky:
— paní EVA QUANTE-BRANDTOVÁ, Staatsrätin, Mitglied des
Senats der Freien Hansestadt Bremen,

(1) Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Úř. věst. L 12, 19.1.2010, s. 11

— paní Barbara DUDENOVÁ, Mitglied des Europaausschusses
der Hamburgischen Bürgerschaft,
a
b) jako náhradníci:
— paní Ulrike HÖFKENOVÁ, Ministerin für Umwelt, Landwirts
chaft, Ernährung, Weinbau und Forten,
— pan Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages,
— pan Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der
Hamburgischen Bürgerschaft,
— pan Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und
internationale Angelegenheiten.
Článek 2
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. září 2011.
Za Radu
předseda
J. MILLER

CS
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DOPORUČENÍ
DOPORUČENÍ RADY
ze dne 15. února 2011
o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu
(10. ERF) za rozpočtový rok 2009
(2011/644/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afric
kých, karibských a tichomořských států na jedné straně
a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně
druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), ve
znění dohody podepsané v Lucemburku dne 25. června
2005 (2),
s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských
států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství
v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008–2013
v souladu s dohodou o partnerství AKT–ES a o přídělu finanční
pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část
čtvrtá Smlouvy o ES (3) (dále jen „vnitřní dohoda“), zřizující
mimo jiné desátý Evropský rozvojový fond (10. ERF),
a zejména na čl. 11 odst. 8 uvedené dohody,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 215/2008 ze dne 18. února
2008 o finančním nařízení pro 10. Evropský rozvojový fond (4),
a zejména na články 142 až 144 uvedeného nařízení,
po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se
operací 10. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2009, a výroční

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

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

317, 15.12.2000,
287, 28.10.2005,
247, 9.9.2006, s.
78, 19.3.2008, s.

s. 3.
s. 4.
32.
1.

zprávy Účetního dvora o činnostech financovaných z osmého,
devátého a desátého Evropského rozvojového fondu (ERF) (5) za
rozpočtový rok 2009 spolu s odpověďmi Komise obsaženými
v uvedené výroční zprávě,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 11 odst. 8 vnitřní dohody uděluje Evropský
parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za
finanční řízení 10. ERF.

(2)

Provádění operací 10. ERF Komisí během rozpočtového
roku 2009 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absoluto
rium za provádění operací 10. ERF pro rozpočtový rok 2009.

V Bruselu dne 15. února 2011.
Za Radu
předseda
MATOLCSY Gy.

(5) Úř. věst. C 303, 9.11.2010, s. 243.
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DOPORUČENÍ RADY
ze dne 15. února 2011
o absolutoriu, které má být uděleno Komisi za provádění operací Evropského rozvojového fondu
(8. ERF) za rozpočtový rok 2009
(2011/645/EU)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

devátého a desátého Evropského rozvojového fondu (ERF) (5) za
rozpočtový rok 2009 spolu s odpověďmi Komise obsaženými
v uvedené výroční zprávě,
vzhledem k těmto důvodům:

s ohledem na čtvrtou úmluvu AKT-EHS, podepsanou v Lomé
dne 15. prosince 1989 (1), ve znění dohody podepsané na
Mauriciu dne 4. listopadu 1995 (2),
s ohledem na vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských
států, zasedajícími v Radě, o financování a správě pomoci Spole
čenství v rámci druhého finančního protokolu ke čtvrté úmluvě
AKT-ES (3) (dále jen „vnitřní dohoda“), zřizující mimo jiné osmý
Evropský rozvojový fond (8. ERF), a zejména na čl. 33 odst. 3
uvedené dohody,
s ohledem na finanční nařízení ze dne 16. června 1998
o spolupráci při financování rozvoje v rámci čtvrté úmluvy
AKT-ES (4), a zejména na články 66 až 74 uvedeného nařízení,
po přezkoumání účtu příjmů a výdajů a rozvahy týkající se
operací 8. ERF, uzavřených k 31. prosinci 2009, a výroční
zprávy Účetního dvora o činnostech financovaných z osmého,

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

Úř.
Úř.
Úř.
Úř.

věst.
věst.
věst.
věst.

L
L
L
L

229,
156,
156,
191,

17.8.1991, s. 3.
29.5.1998, s. 3.
29.5.1998, s. 108.
7.7.1998, s. 53.

(1)

Podle čl. 33 odst. 3 vnitřní dohody uděluje Evropský
parlament na doporučení Rady Komisi absolutorium za
finanční řízení 8. ERF.

(2)

Provádění operací 8. ERF Komisí během rozpočtového
roku 2009 bylo celkově uspokojivé,

DOPORUČUJE, aby Evropský parlament udělil Komisi absoluto
rium za provádění operací 8. ERF za rozpočtový rok 2009.

V Bruselu dne 15. února 2011.
Za Radu
předseda
MATOLCSY Gy.

(5) Úř. věst. C 303, 9.11.2010, s. 243.

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2011 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 100 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

770 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

400 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž
smlouvy, právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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