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(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 536/2011
2011 m. birželio 1 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/777/EB II priedo ir Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I
priedo nuostatos dėl Pietų Afrikos įtraukimo į trečiųjų šalių ar jų dalių sąrašus
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(2)

Sprendimu 2007/777/EB taip pat nustatyti trečiųjų šalių
ir jų dalių, iš kurių tas importas, vežimas tranzitu ir
sandėliavimas yra leidžiami, sąrašai, tinkamumo maistui
ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai ir šių gaminių apdo
rojimo taisyklės.

(3)

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalyje pateikti
trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama
importuoti mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius,
pūsles ir žarnas jas įvairiai, kaip nurodyta to priedo 4
dalyje, apdorojus, sąrašai.

(4)

Pietų Afrika įtraukta į Sprendimo 2007/777/EB II priedo
2 dalį kaip šalis, iš kurios leidžiama importuoti maistui
skirtus mėsos gaminius, apdorotus skrandžius, pūsles ir
žarnas, gautas iš ūkiuose auginamų Ratitae genties
paukščių ir apdorotų nespecifiniu būdu, esant nenuro
dytai mažiausiai temperatūrai (apdorojimo būdas A).

(5)

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 3 dalyje pateikti
trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama
importuoti džiovintą mėsą ir pasterizuotus mėsos gami
nius, juos įvairiai, kaip nurodyta to priedo 4 dalyje, apdo
rojus, sąrašai.

(6)

Pietų Afrika įtraukta į Sprendimo 2007/777/EB II priedo
3 dalį kaip šalis, iš kurios į Sąjungą leidžiama importuoti
džiovintą mėsą, sudarytą iš naminių paukščių, ūkiuose
auginamų medžiojamųjų paukščių, Ratitae genties
paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos,
arba kurios sudėtyje yra minėtų paukščių mėsos, apdo
rotą specifiniu būdu (apdorojimo būdas E).

(7)

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų,
zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir
vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą
2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamen
tuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą,
perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio
įžanginį sakinį, 8 straipsnio 1 punkto pirmą pastraipą ir 8
straipsnio 4 punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą
2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuo
jančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti
skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (2), ypač į jos 23
straipsnio 1 dalį ir 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime
2007/777/EB, nustatančiame gyvūnų ir visuomenės svei
katos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdo
rotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui,
importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panai
kinančiame Sprendimą 2005/432/EB (3), nustatytos
mėsos gaminių, kaip nurodyta 2004 m. balandžio
29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės
maisto produktų higienos reikalavimus (4), I priedo 7.1
punkte ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų siuntų, kaip
nurodyta to priedo 7.9 punkte, importo į Sąjungą,
vežimo tranzitu per Sąjungą ir sandėliavimo Sąjungoje
reikalavimai.

(1)

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

OL
OL
OL
OL

L
L
L
L

18, 2003 1 23, p. 11.
343, 2009 12 22, p. 74.
312, 2007 11 30, p. 49.
139, 2004 4 30, p. 55.
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apdorojimo būdą A prekėms, sudarytoms iš ūkiuose
auginamų Ratitae genties paukščių arba Ratitae genties
paukščių maistui skirtų apdorotų skrandžių, pūslių ir
žarnų, arba prekėms, kurių sudėtyje yra šios mėsos,
įtrauktoms į Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalį,
arba apdorojimo būdą E džiovintai mėsai ir pasterizuo
tiems mėsos gaminiams, sudarytiems iš naminių
paukščių, ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių,
Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų
paukščių mėsos, arba kurios sudėtyje yra minėtų
paukščių mėsos, įtrauktoms į to priedo 3 dalį. Šių apdo
rojimo būdų nepakanka, kad būtų panaikintas šių prekių
keliamas pavojus gyvūnų sveikatai. Todėl Pietų Afrikai
skirti įrašai Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 ir 3
dalyse turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti, kad šios
prekės būtų apdorojamos tinkamu būdu.

paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų
reikalavimai (1), nustatyti veterinarinio sertifikavimo reika
lavimai, taikomi importuojant į Sąjungą ir tranzitu per
Sąjungą vežant naminius paukščius, perinius kiaušinius,
vienadienius paukščių jauniklius ir nurodytais patogenais
neužkrėstus kiaušinius bei naminių paukščių, įskaitant
Ratitae genties paukščius ir laukinius medžiojamuosius
paukščius, mėsą, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą
mėsą, kiaušinius ir kiaušinių gaminius. Jame nustatyta,
kad reglamente nurodytas prekes importuoti į Sąjungą
ir vežti tranzitu per Sąjungą galima tik iš to reglamento
I priedo 1 dalyje pateiktoje lentelėje nurodytų trečiųjų
šalių, teritorijų, zonų ar skyrių.
(8)

(9)

Pietų Afrika įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I
priedo 1 dalį kaip šalis, iš kurios į Sąjungą galima impor
tuoti veislinius ir produkcinius Ratitae genties paukščius ir
jų vienadienius jauniklius, perinius kiaušinius ir mėsą.
Reglamentu (EB) Nr. 798/2008 taip pat nustatytos
sąlygos, pagal kurias trečioji šalis, teritorija, zona ar
skyrius gali būti laikomi neužkrėstais labai patogenišku
paukščių gripu (LPPG), ir atitinkamo veterinarinio sertifi
kavimo reikalavimai, taikytini į Sąjungą importuoti skir
toms prekėms.
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(13)

Todėl Sprendimą 2007/777/EB ir Reglamentą (EB) Nr.
798/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(14)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
(10)

(11)

Pietų Afrika pranešė Komisijai apie H5N2 potipio LPPG
protrūkį jos teritorijoje, patvirtintą 2011 m. balandžio
9 d.
Dėl šio patvirtinto LPPG protrūkio Pietų Afrikos teritorija
negali būti laikoma neužkrėsta šia liga. Todėl Pietų
Afrikos veterinarijos institucijos nebeišduoda tam tikrų
prekių siuntų veterinarijos sertifikatų ir šis reikalavimas
įsigaliojo iš karto. Todėl Pietų Afrikai skirtas įrašas Regla
mento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje turėtų būti
atitinkamai iš dalies pakeistas.

1 straipsnis
Sprendimo 2007/777/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio
reglamento I priedą.
2 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas
pagal šio reglamento II priedą.
3 straipsnis

(12)

Be to, dėl LPPG protrūkio Pietų Afrika nebeatitinka
gyvūnų sveikatos sąlygų, kurioms esant galima taikyti

Šis reglamentas įsigalioja trečiąją dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 226, 2008 8 23, p. 1.

2011 6 2

I PRIEDAS
Sprendimo 2007/777/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:
1) 2 dalyje Pietų Afrikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:
„ZA

Pietų Afrika (1)

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX“

XXX“

LT

C

2) 3 dalyje Pietų Afrikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:
„ZA

Pietų Afrika
Pietų Afrika ZA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

II PRIEDAS

SPF
EP, E

„ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

S4“

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT

VII

P2

2011 04 09
A

P2

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo I dalyje Pietų Afrikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

2011 04 09
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 537/2011
2011 m. birželio 1 d.
dėl kontroliuojamų medžiagų, kurias pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų leidžiama naudoti Sąjungoje laboratorijų ir
analizės reikmėms, kiekių paskirstymo mechanizmo
2007–2009 metais, negali viršyti 77 243,181 OAP kilo
gramų, skaičiuojant pagal licencijuotą gamybą ir importą
atskaitos laikotarpiu.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį
ardančių medžiagų (1), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalies trečią
pastraipą,

(3)

Skirtumas iki didžiausio kiekio, kuris yra 110 OAP tonų
(32 756,819 OAP kilogramų), taip pat kiekiai, kuriems
įmonės, 2007–2009 metais gaminusios pagal licenciją,
nepateikė deklaracijų, turėtų būti paskirstytas įmonėms,
kurioms 2007–2009 m. atskaitos laikotarpiu gamybos ar
importo licencijų išduota nebuvo. Paskirstymo mecha
nizmu turėtų būti užtikrinta, kad visos naujos kvotos
prašančios įmonės gautų tinkamą skirstomų kiekių dalį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komi
teto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 25
straipsnio 1 dalį, nuomonę,

kadangi:
(1)

(2)

Kontroliuojamų medžiagų, kurias galima naudoti labora
torijų ir analizės reikmėms, kiekių paskirstymo mecha
nizmu turėtų būti užtikrinama, kad kasmet pagal atskirų
gamintojų ir importuotojų licencijas leidžiamas kiekis
neviršytų 130 % metinio apskaičiuoto kontroliuojamų
medžiagų, kurioms gamintojas ar importuotojas gavo
licencijas svarbiausioms laboratorijų ir analizės reikmėms
2007–2009 metais, lygio vidurkio, o bendras kasmet
pagal licencijas leidžiamas kiekis, įskaitant hidrofluoran
gliavandenilių licencijas pagal Reglamento (EB) Nr.
1005/2009 11 straipsnio 2 dalį, neviršytų 110 ozono
ardymo potencialo (toliau – OAP) tonų.
Bendri kontroliuojamų medžiagų, kurias leidžiama
naudoti laboratorijų ir analizės reikmėms, kiekiai
įmonėms, kurios gamino arba importavo pagal licenciją

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Kontroliuojamų medžiagų kvotos laboratorijų ir analizės reik
mėms paskirstomos gamintojams ir importuotojams, kuriems
2007–2009 m. gamybos ar importo licencijos išduotos nebuvo,
laikantis priede nustatyto mechanizmo.
2 straipsnis
Šis reglamentas taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

(1) OL L 286, 2009 10 31, p. 1.

LT
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PRIEDAS
Paskirstymo mechanizmas
1.
Kiekio, paskirstytino įmonėms, kurioms 2007–2009 m. nebuvo išduotos licencijos gaminti ar importuoti kontroliuojamas
medžiagas svarbiausioms laboratorijų ir analizės reikmėms (naujoms įmonėms), nustatymas
Kiekviena įmonė, kuriai 2007–2009 m. buvo išduota licencija gaminti ar importuoti kontroliuojamas medžiagas svar
biausioms laboratorijų ir analizės reikmėms, gauna kvotą, atitinkančią jos deklaracijoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr.
1005/2009 10 straipsnio 5 dalyje, prašomą kiekį, tačiau tokia kvota neviršija 130 % metinio apskaičiuoto kontroliuojamų
medžiagų, kurioms tokia įmonė turėjo licenciją 2007–2009 m., lygio vidurkio.
Šių paskirtų kiekių suma atimama iš 110 OAP tonų ir taip nustatomas naujoms įmonėms paskirstytinas kiekis (kiekis,
paskirstytinas 1 etape).
2.

1 etapas

Kiekvienai naujai įmonei paskiriamas kiekis, atitinkantis jos deklaracijoje prašomą kiekį, tačiau ne didesnis nei proporcinga
1 etape paskirstytino kiekio dalis. Proporcinga dalis apskaičiuojama 100 padalijus iš naujų įmonių skaičiaus. 1 etape
paskirtų kvotų suma atimama iš 1 etape paskirstytino kiekio ir taip nustatomas 2 etape paskirstytinas kiekis.
3.

2 etapas

Kiekvienai naujai įmonei, kuri 1 etape negavo 100 % savo deklaracijoje prašyto kiekio, paskiriamas papildomas kiekis,
atitinkantis skirtumą tarp prašomo kiekio ir 1 etape gauto kiekio, tačiau šis naujai paskirtas kiekis neviršija proporcingos
2 etape paskirstytino kiekio dalies. Proporcinga dalis apskaičiuojama 100 padalijus iš naujų įmonių, kurioms gali būti
skirstomas kiekis 2 etape, skaičiaus. 2 etape paskirtų kvotų suma atimama iš 2 etape paskirstytino kiekio ir taip
nustatomas 3 etape paskirstytinas kiekis.
4.

3 etapas

Analogiškai kartojamas 2 etapas tol, kol kitame etape paskirstytinas kiekis tampa mažesnis nei 1 OAP tona.
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 538/2011
2011 m. birželio 1 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno
sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis,
tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu
nurodyta informacija turėtų būti perkelta į elektroninę
duomenų bazę „E-Bacchus“, o nauja su tradicinių terminų
apsauga susijusi informacija turėtų būti įtraukiama tik į tą
duomenų bazę.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio pirmos pastraipos
k, l ir m punktus ir 203b straipsnį kartu su 4 straipsniu,

(6)

Siekiant saugomų tradicinių terminų ir prekių ženklų ryšį
išdėstyti aiškiau, reikia nustatyti, kokiu teisiniu pagrindu
remiantis prekės ženklo, kuriame nurodytas arba kurį
sudaro saugomas tradicinis terminas, naudojimas turėtų
būti vertinamas pagal 2008 m. spalio 22 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/95/EB valstybių
narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, sude
rinti (3) arba 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (4).

(7)

Siekiant didesnio tradiciniams terminams taikomų
taisyklių skaidrumo, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad
jie yra perkeliami į elektroninę duomenų bazę „EBacchus“, bet koks su tradiciniais terminais susijęs pakei
timas atliekamas laikantis oficialiai nustatytos tvarkos.

(8)

Siekiant visuomenei teikti tikslią informaciją, turėtų būti
numatytos taisyklės, pagal kurias būtų nurodoma tam
tikrų specifinių vynuogių produktų alkoholio koncentra
cija tūrio procentais.

(9)

Siekiant supaprastinti ženklinimo tvarką, kai kuriomis
aplinkybėmis gali būti nereikalaujama nurodyti tam
tikros informacijos, susijusios su išpilstytojo pavadinimu
ir adresu.

(10)

Siekiant pagerinti tam tikrų vynuogių produktų kontrolę,
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama reguliuoti
konkrečių duomenų, susijusių su gamintoju arba perdir
bėju, naudojimą.

(11)

Siekiant aiškumo, 42 straipsnio 1 dalis ir 56 straipsnio 3
dalis turėtų būti iš dalies pakeistos.

(12)

Putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ir rūšinio
aromatinio putojančio vyno charakteringos formos
butelių ir kamščių naudojimas, kaip numatyta Regla
mento (EB) Nr. 607/2009 69 straipsnyje, turėtų būti
privalomas tik parduodant ar eksportuojant tokius
Europos Sąjungoje pagamintus vynus.

kadangi:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 (2) 18 straips
nyje nustatyta, kad Komisijos tvarkomas Saugomų kilmės
vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registras,
kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007
118n straipsnyje (toliau – registras), įtraukiamas į elek
troninę duomenų bazę „E-Bacchus“.

Supaprastinimo tikslu Reglamento (EB) Nr. 607/2009 XI
priede pateiktas atstovaujančiųjų prekybos organizacijų ir
jų narių sąrašas turėtų būti skelbiamas internete. Todėl
30 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeista.

Kad Sąjungos kilmės vynai ir vynai, importuojami iš
trečiųjų valstybių, būtų visada traktuojami vienodai,
turėtų būti aiškiai nurodyta, kad trečiosiose valstybėse
narėse tradiciškai vartojami terminai gali būti pripažinti
ir saugomi kaip tradiciniai terminai Sąjungoje ir tada, kai
jie vartojami kartu su tų trečiųjų valstybių reguliuoja
momis geografinėmis nuorodomis arba kilmės nuoro
domis.

Siekiant aiškumo, XII priede išvardyti saugomi tradiciniai
terminai turėtų būti perkelti į elektroninę duomenų bazę
„E-Bacchus“ – taip į vieną, susipažinimo tikslu lengvai
prieinamą IT priemonę būtų surinktos saugomos kilmės
vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos ir
saugomi tradiciniai terminai.

Siekiant teikti naujausią su tradiciniais terminais susijusią
informaciją, Reglamento (EB) Nr. 607/2009 XII priede

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 193, 2009 7 24, p. 60.

(3) OL L 299, 2008 11 8, p. 25.
(4) OL L 78, 2009 3 24, p. 1.
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Kalbant apie Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118s
straipsnyje nurodytų esamų saugomų vynų pavadinimų
techninių bylų perdavimą, to reglamento 118c straipsnio
1 dalyje pateiktas reikalavimas nurodyti pareiškėjo, susi
jusio su esamu vyno pavadinimu, tapatybę kai kurioms
valstybėms narėms gali sukelti sunkumų, nes tie esami
saugomi vynų pavadinimai yra reguliuojami nacionaliniu
lygmeniu, nenurodant konkretaus pareiškėjo. Siekiant
palengvinti perėjimą nuo Tarybos reglamente (EB) Nr.
1493/1999 (1) numatytos tvarkos prie Reglamente (EB)
Nr. 1234/2007 numatytos tvarkos, turėtų būti nustatytos
pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis būtų užtik
rinama atitiktis tų valstybių narių nacionaliniams teisės
aktams.
Reikia iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 607/2009
VIII priedo nuostatas dėl pirmumo teisių, kurių gali būti
reikalaujama esant prieštaravimų tradicinio termino
apsaugos paraiškai.

(15)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas.

(16)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto
nuomonę,
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trečiosiose valstybėse vyno produktams, kuriems geogra
finės nuorodos arba kilmės nuorodos taikomos pagal tų
trečiųjų valstybių teisės aktus.
2.
Kai vynų kilmės vieta yra trečiosiose valstybėse, o jų
etiketėse pateikiamos elektroninėje duomenų bazėje „EBacchus“ nesančios tradicinės nuorodos, tos tradicinės
nuorodos vyno etiketėse gali būti naudojamos laikantis
taisyklių, galiojančių atitinkamose trečiosiose valstybėse,
įskaitant ir tas, kurias parengė atstovaujančiosios profesinės
organizacijos.“
3) 40 straipsnis pakeičiamas taip:
„40 straipsnis
Bendroji apsauga
1.
Jei tradicinio termino apsaugos paraiška atitinka
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalyje
ir šio reglamento 31 ir 35 straipsniuose nustatytas sąlygas
ir neatmetama pagal šio reglamento 36, 38 ir 39 straips
nius, tradicinis terminas įtraukiamas į elektroninę
duomenų bazę „E-Bacchus“ nurodant:
a) 31 straipsnyje nurodytą kalbą;
b) su tokia apsauga siejamą vynuogių produkto kategoriją
arba kategorijas;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 607/2009 pakeitimas
Reglamentas (EB) Nr. 607/2009 iš dalies keičiamas taip:
1) 30 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
„2.
Jeigu paraišką pateikė trečiojoje valstybėje įsisteigusi
atstovaujančioji profesinė organizacija, taip pat siunčiama
informacija apie atstovaujančiąją profesinę organizaciją.
Komisija internete skelbia atitinkamų trečiųjų valstybių
sąrašą, atstovaujančiųjų profesinių organizacijų pavadi
nimus ir šių atstovaujančiųjų profesinių organizacijų
narius.“
2) 32 straipsnis pakeičiamas taip:
„32 straipsnis
Trečiųjų valstybių tradiciniams terminams taikomos
taisyklės
1.
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1
dalyje numatyta tradicinių terminų apibrėžtis taikoma
mutatis mutandis terminams, tradiciškai vartojamiems
(1) OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

c) nuorodą į valstybės narės, kurioje atitinkamas tradicinis
terminas apibrėžtas ir reglamentuotas, teisės aktus arba
taisykles, taikomas vyno gamintojams trečiosiose vals
tybėse, įskaitant ir tas, kurias parengė atstovaujančiosios
profesinės organizacijos, ir
d) apibrėžties santrauką arba vartojimo sąlygas.
2.
Elektroninėje duomenų bazėje „E-Bacchus“ išvardyti
tradiciniai terminai, taikomi paraiškoje nurodytų kategorijų
vynuogių produktams, tik paraiškoje nurodyta kalba
saugomi nuo:
a) netinkamo naudojimo net jei prie jų pateikiami tokie
žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas“,
„imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar kiti panašūs žodžiai;
b) bet kokių kitų melagingų ar klaidinančių nuorodų, susi
jusių su produkto pobūdžiu, charakteristikomis ar esmi
nėmis produkto ypatybėmis, esančių ant vidinės ar
išorinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su juo
susijusiuose dokumentuose;
c) bet kokių kitų veiksmų, kuriais vartotojas gali būti
suklaidintas, visų pirma siekiant sudaryti įspūdį, kad
vynas atitinka saugomą tradicinį terminą.“

L 147/8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

4) 41 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.
Jei tradicinis terminas saugomas pagal šį reglamentą,
prekės ženklo, kurio naudojimas prieštarauja 40 straipsnio
2 daliai, registracija vertinama pagal Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2008/95/EB (*) arba pagal Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 207/2009 (**).

Prekės ženklai, užregistruoti pažeidžiant pirmąją pastraipą,
skelbiami negaliojančiais pateikus prašymą laikantis
taikomos tvarkos, kaip nustatyta Direktyvoje 2008/95/EB
arba Reglamente (EB) Nr. 207/2009.

___________
(*) OL L 299, 2008 11 8, p. 25.
(**) OL L 78, 2009 3 24, p. 1.“
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7) 47 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:
„5.
Panaikinimui įsigaliojus susijusį pavadinimą Komisija
pašalina iš elektroninėje duomenų bazėje „E-Bacchus“
pateikto sąrašo.“
8) 54 straipsnyje pridedama nauja 3 dalis:
„3.
Ženklinant iš dalies fermentuotą vynuogių misą arba
jauną fermentuojamą vyną, etiketėje nurodoma faktinė ir
(arba) bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais. Jei
etiketėje nurodoma bendra alkoholio koncentracija tūrio
procentais, po skaičiaus rašoma „tūrio proc.“, o priekyje
gali būti rašoma „bendra alkoholio koncentracija“ arba „iš
viso alkoholio“.“
9) 56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a) 2 dalies trečiojoje pastraipoje pridedamas antras
sakinys:

5) 42 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„Šie reikalavimai netaikomi, jei išpilstymas atliktas labai
arti išpilstytojo esančioje vietoje.“
„1.
Terminas, dėl kurio pateikiama paraiška ir kuris yra
visiškas ar dalinis jau pagal šį skyrių saugomo tradicinio
termino homonimas, saugomas deramai atsižvelgiant į
vietinę bei tradicinę vartoseną ir klaidinimo pavojų.

Homoniminis terminas, kurį vartojant vartotojai gali susi
daryti klaidingą įspūdį apie produktų pobūdį, kokybę ar
tikrąją kilmės vietą, neregistruojamas net jeigu terminas yra
tikslus.

Užregistruotas homoniminis terminas vartojamas tik jei
vėliau pradėtas saugoti homonimas ir elektroninėje
duomenų bazėje „E-Bacchus“ jau nurodytas tradicinis
terminas yra aiškiai skiriami, atsižvelgiant į būtinybę taikyti
vienodas sąlygas suinteresuotiems gamintojams ir neklai
dinti vartotojo.“

b) 3 dalis pakeičiama taip:
„3.
Prie gamintojo ar pardavėjo pavardės ar pavadi
nimo ir adreso pateikiami terminai „gamintojas“ ar
„pagamino“ ir „pardavėjas“ ar „pardavė“ arba lygiaverčiai
terminai.
Valstybės narės gali nuspręsti:
a) reikalauti pateikti gamintojo nuorodą;
b) leisti terminus „gamintojas“ ar „pagamino“ atitin
kamai pakeisti terminais „perdirbėjas“ ar „perdirbo“.“
10) 69 straipsnis pakeičiamas taip:

6) Įterpiamas naujas 42a straipsnis:

„69 straipsnis
Tam tikrų produktų pateikimo taisyklės

„42a straipsnis
Pakeitimas
29 straipsnyje nurodytas pareiškėjas gali teikti tradicinio
termino, nurodytos kalbos, atitinkamo vyno ar vynų arba
atitinkamo tradicinio termino apibrėžties santraukos ar
naudojimo sąlygų pakeitimo patvirtinimo paraišką.

33–39 straipsniai pakeitimo paraiškoms taikomi mutatis
mutandis.“

1.
Europos Sąjungoje pagamintas putojantis vynas,
rūšinis putojantis vynas ir rūšinis aromatinis putojantis
vynas pardavinėjamas ar eksportuojamas putojančiam
vynui būdinguose stikliniuose buteliuose, kurie uždaryti:
a) jei butelių vardinė talpa didesnė kaip 0,20 litro – grybo
formos kamščiu, kuris padarytas iš kamštinės medžiagos
ar kitos medžiagos, kuri gali liestis su maisto produktais,
įtvirtintas tam tikru įtaisu ir uždengtas, jei reikia, kepu
rėle ar apvyniotas folija, kuri visiškai dengia kamštį ir
visą butelio kaklelį ar jo dalį;
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b) jei butelių vardinė talpa ne didesnė kaip 0,20 litro – bet
kuriuo kitu tinkamu būdu.
Kiti Sąjungoje pagaminti produktai nėra pardavinėjami ar
eksportuojami nei putojančiam vynui būdinguose stikli
niuose buteliuose, nei naudojant pirmos pastraipos a
punkte apibūdintą uždarymo būdą.
2.
Nukrypdamos nuo 1 dalies antros pastraipos, vals
tybės narės gali nuspręsti, kad putojančiam vynui būdin
guose stikliniuose buteliuose ir (arba) naudojant 1 dalies
pirmos pastraipos a punkte apibūdintą uždarymo būdą
gali būti pardavinėjami ar eksportuojami tokie produktai:
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„3.
Nukrypdamos nuo šio reglamento 2 straipsnio 2
dalies, kalbant apie Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118s
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų techninių bylų perda
vimą, valstybių narių valdžios institucijos gali būti laikomos
pareiškėjomis taikant to reglamento 118c straipsnio 1
dalies b punktą.“
12) II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu.
13) VIII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.
14) XI ir XII priedai išbraukiami.
2 straipsnis

a) tradiciškai į tokius butelius išpilstomi produktai:

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

i) kurie išvardyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007
113d straipsnio 1 dalies a punkte;

1.
Prieš išbraukiant Reglamento (EB) Nr. 607/2009 XI ir XII
priedus pagal šio reglamento 1 straipsnio 14 punktą, Komisija
nukopijuoja ir:

ii) kurie išvardyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIb
priedo 7, 8 ir 9 punktuose;

a) paskelbia internete XI priedo turinį ir

iii) kurie išvardyti Tarybos reglamente
1601/1991 (*) arba

Nr.

b) į elektroninę duomenų bazę „E-Bacchus“ įveda XII priede
išvardytus tradicinius terminus.

iv) kurių faktinė alkoholio koncentracija ne didesnė
kaip 1,2 tūrio proc.;

2.
Visiems pakeitimams, susijusiems su tradiciniu terminu,
kuris yra pripažintas valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje,
apie kurį pranešta Komisijai iki šio reglamento įsigaliojimo
datos ir kuris nėra įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 607/2009
XII priedą, netaikoma šio reglamento 1 straipsnio 6 dalimi
įtrauktame 42a straipsnyje nurodyta tvarka. Atitinkamą pakei
timą Komisija įveda į elektroninę duomenų bazę „E-Bacchus“.

(EEB)

b) kiti produktai, išskyrus tuos, kurie minimi a punkte, jei
vartotojams nėra pateikiama klaidinanti informacija apie
tikrąjį produkto pobūdį.
___________
(*) OL L 149, 1991 6 14, p. 1.“

11) 71 straipsnis papildomas nauja 3 dalimi:

3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

LT
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I PRIEDAS
„II PRIEDAS
BENDRASIS DOKUMENTAS
Gavimo data (MMMM/MM/DD) ................................................................................................
.......................................................................
[pildo Komisija]

Puslapių skaičius (įskaitant šį puslapį) ................................................................................................
............................................................
Paraiškos kalba ................................................................................................
................................................................................................
.......
Bylos numeris [pildo Komisija] ......................................................................................................................................................................................................
Pareiškėjas
Juridinio ar fizinio asmens pavadinimas arba pavardė ................................................................................................
.............................
Visas adresas (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė) .......................................................................................................................................
Juridinis statusas (juridinio asmens atveju) ...................................................................................................................................................................................
Pilietybė .....................................................................................
................................................................................................
...............................
Tarpininkas
— Valstybė (-ės) narė (-ės) (*) ................................................................................................................................................................
..........
— Trečiosios valstybės institucija (*) .............................................................................................................................................................
[(*) nereikalinga išbraukti]

Tarpininko (-ų) pavadinimas (-ai) ................................................................................................
....................................................................
Visas (-i) adresas (-ai) (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė) .....................................................................................................................
Registruotinas pavadinimas
— Kilmės vietos nuoroda (*) ................................................................................................
...........................................................................
— Geografinė nuoroda (*) ................................................................................................................................................................
................
[(*) nereikalinga išbraukti]

Vyno (-ų) aprašymas (1) ................................................................................................
.......................................................................................
Tradiciniai terminai, kaip nurodyta 118u straipsnio 1 dalyje (2), susiję su šia kilmės vietos nuoroda ir geografine
nuoroda ................................................................................................
................................................................................................
...................
Specialūs vynininkystės metodai (3) ................................................................................................
...........................................................
Nustatytų ribų vietovė ..............................................................................................
.......................................................................................
Didžiausias derlius iš hektaro ................................................................................................
...........................................................................
Leidžiamos vyninių vynuogių rūšys ..........................................................................................................................................................
Ryšys su geografine vietove (4) ................................................................................................
....................................................................
Kitos sąlygos (3) ................................................................................................
...................................................................................................
Nuoroda į produkto specifikaciją

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

Įskaitant nuorodą į produktus, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118a straipsnio 1 dalis.
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118u straipsnio 1 dalis.
Neprivaloma.
Apibūdina specifinį produkto ir geografinės vietovės pobūdį ir priežastinį jų ryšį.“
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II PRIEDAS
„VIII PRIEDAS
PRIEŠTARAVIMAS PRIEŠ TRADICINĮ TERMINĄ
Gavimo data (MMMM/MM/DD) ................................................................................................
.......................................................................
[pildo Komisija]

Puslapių skaičius (įskaitant šį puslapį) ................................................................................................
............................................................
Prieštaravimo kalba ................................................................................................................................................................
...............................
Bylos numeris [pildo Komisija] ......................................................................................................................................................................................................
Prieštaravimo pateikėjas
Juridinio ar fizinio asmens pavadinimas arba pavardė ................................................................................................
.............................
Visas adresas (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė) .......................................................................................................................................
Pilietybė .....................................................................................
................................................................................................
...............................
Tel., faks., e. paštas ................................................................................................................................................................
...............................
Tarpininkas
— Valstybė (-ės) narė (-ės) (*) ................................................................................................................................................................
..........
— Trečiosios valstybės institucija (neprivaloma) (*) ..................................................................................................................................
[(*) nereikalinga išbraukti]

Tarpininko (-ų) pavadinimas (-ai) .............................................................................................................................................................
Visas (-i) adresas (-ai) (gatvė, namo numeris, miestas, pašto kodas, valstybė) .............................................................................................................
Tradicinis terminas, dėl kurio prieštaraujama ........................................................................................
...............................................
Pirmumo teisės
— Saugoma kilmės vietos nuoroda (*) ................................................................................................
.........................................................
— Saugoma geografinė nuoroda (*) ................................................................................................
..............................................................
— Nacionalinė geografinė nuoroda (*)
[(*) nereikalinga išbraukti]

Pavadinimas ......................................................................................................................................................................
...............................
Registracijos numeris ................................................................................................
....................................................................................
Registracijos data (MMMM/MM/DD) ................................................................................................
........................................................
— Egzistuojantis saugomas tradicinis terminas ...........................................................................................
...............................................
— Prekės ženklas
Ženklas ...............................................................................
................................................................................................
...............................
Produktų ir paslaugų sąrašas ...............................................................................
.......................................................................................
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Registracijos numeris ................................................................................................
....................................................................................
Registracijos data ................................................................................................................................................................
............................
Kilmės valstybė ................................................................................................................................................................
...............................
Reputacija/pripažinimas (*) ................................................................................................................................................................
..........
[(*) nereikalinga išbraukti]

Prieštaravimo pagrindas
— 31 straipsnis (*)
— 35 straipsnis (*)
— 40 straipsnio 2 dalies a punktas (*)
— 40 straipsnio 2 dalies b punktas (*)
— 40 straipsnio 2 dalies c punktas (*)
— 41 straipsnio 3 dalis (*)
— 42 straipsnio 1 dalis (*)
— 42 straipsnio 2 dalis (*)
— Reglamento (EB) Nr. 479/2008 54 straipsnis
[(*) nereikalinga išbraukti]

Pagrindo paaiškinimas ................................................................................................................................................................
......................
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė ................................................................................................
...........................................................
Parašas ................................................................................................
................................................................................................
.....................“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 539/2011
2011 m. birželio 1 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),
atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr.
2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendi
nimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138
straipsnio 1 dalį,

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl
prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai,
kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš
trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems
minėto reglamento XV priedo A dalyje,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos stan
dartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2011 m. birželio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.
Komisijos vardu,
Pirmininko vardu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 350, 2007 12 31, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas

(1 )

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL
MA
TR
ZZ

64,0
133,3
82,0
93,1

0707 00 05

MK
TR
ZZ

28,2
100,7
64,5

0709 90 70

EG
MA
TR
ZZ

82,4
86,8
126,4
98,5

0709 90 80

EC
ZZ

18,6
18,6

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

72,2
65,1
91,9
76,4

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

78,8
75,6
142,4
84,2
95,4
108,6
116,1
96,7
88,9
98,5

0809 20 95

TR
US
XS
ZZ

392,6
392,9
198,4
328,0

(1) Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2011/63/ES
2011 m. birželio 1 d.
kuria siekiant priderinti prie technikos pažangos iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės
a) 1 išnaša pakeičiama taip:

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų
(dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą
93/12/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 1 dalį,

b) 6 išnaša pakeičiama taip:

kadangi:
(1)

Direktyvoje 98/70/EB nustatyti rinkai teikiamo benzino ir
dyzelinių degalų aplinkosauginiai rodikliai ir analizės
metodai.

(2)

Tie analizės metodai pagrįsti tam tikrais Europos standar
tizacijos komiteto (angl. CEN) nustatytais standartais.
Kadangi dėl technikos pažangos CEN tuos standartus
pakeitė naujais, tikslinga atnaujinti Direktyvos 98/70/EB
I ir II prieduose į tuos standartus daromas nuorodas.

(3)

(4)

„(1) Bandymų metodai nurodyti standarte EN 228:2008.
Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nuro
dytą standartą EN 228:2008 pakeičiančiame stan
darte, jei galima įrodyti, kad toks metodas yra bent
ne mažiau tikslus ir užtikrina bent ne mažesnį tiks
lumo lygį nei tas analizės metodas, kurį jis pakeičia.“;

Direktyvos III priede nurodytas benzino, kuriame yra
bioetanolio, leidžiamas garų slėgio nuokrypis. Tame
priede pateikti skaičiai suapvalinti šimtųjų tikslumu. Tarp
tautinės standartizacijos organizacijos standarte EN ISO
4259:2006 nustatytos rezultatų apvalinimo pagal
bandymo metodo tikslumą taisyklės, pagal kurias turi
būti apvalinama dešimtųjų tikslumu. Todėl reikėtų atitin
kamai pakeisti Direktyvos 98/70/EB III priede pateiktus
skaičius.
Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Direk
tyvos 98/70/EB 11 straipsnio 1 dalimi įsteigto Degalų
kokybės komiteto nuomonę,

„(6) Kiti monoalkoholiai ir eteriai, kurių galutinė virimo
temperatūra ne aukštesnė kaip nustatyta standarte EN
228:2008.“
2. II priedo 1 išnaša pakeičiama taip:
„(1) Bandymų metodai nurodyti standarte EN 590:2009.
Valstybės narės gali patvirtinti analizės metodą, nurodytą
standartą EN 590:2009 pakeičiančiame standarte, jei
galima įrodyti, kad toks metodas yra bent ne mažiau
tikslus ir užtikrina bent ne mažesnį tikslumo lygį nei
tas analizės metodas, kurį jis pakeičia.“
3. III priedas pakeičiamas šios direktyvos priedo tekstu.
2 straipsnis
1.
Per 12 mėnesių nuo šios direktyvos paskelbimo Oficialia
jame leidinyje valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir
kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti.
Tas nuostatas jos pritaiko per 12 mėnesių nuo šios direktyvos
paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyva 98/70/EB iš dalies keičiama taip:
1. I priedas iš dalies keičiamas taip:
(1) OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į
šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų
tekstus.
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3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

PRIEDAS
„III PRIEDAS
BENZINO, KURIAME YRA BIOETANOLIO, LEIDŽIAMAS GARŲ SLĖGIO NUOKRYPIS
Bioetanolio kiekis (% v/v)

Leidžiamas garų slėgio nuokrypis (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

(1) Specifikacijoje nurodytos „tikrosios vertės“. Nustatant jų ribines vertes buvo taikomos standarto EN ISO 4259:2006 „Naftos produktai.
Tikslumo duomenų nustatymas ir vartojimas taikomuose bandymų metoduose“ sąlygos, o nustatant mažiausią vertę buvo atsižvelgta į
mažiausią teigiamą skirtumą 2R (R = atkartojamumas). Atskirų matavimų rezultatai aiškinami remiantis standarte EN ISO 4259:2006
aprašytais kriterijais.

Tarpinio tarp nurodytų verčių bioetanolio kiekio leidžiamas garų slėgio nuokrypis nustatomas tiesiogiai interpoliuojant
tarp bioetanolio kiekio gretimų (gretimos didesnės ir gretimos mažesnės) verčių.“

2011 6 2

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/17

SPRENDIMAI
TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2011 m. gegužės 30 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/77/ES dėl Sąjungos finansinės pagalbos
suteikimo Airijai
(2011/326/ES)
pradėti mažėti, darant prielaidą, kad deficitas ir toliau bus
mažinamas. Skolos dinamikai poveikio turi keletas
ypatingų operacijų (įskaitant 2011 m. bankams atliktą
kapitalo injekciją, kurios grynasis skolos didinimo
poveikis yra maždaug 6 procentiniai punktai BVP), prie
laida, kad bus išlaikytos didelės grynųjų pinigų atsargos,
ir pagal kaupiamąjį principą apskaičiuotų bei faktiškai
išmokėtų palūkanų skirtumai.

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 11 d. Tarybos reglamentą (ES)
Nr. 407/2010, kuriuo nustatoma Europos finansinės padėties
stabilizavimo priemonė (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,
(4)

„Allied Irish Bank“, „Bank of Ireland“ ir „EBS Building
Society“ rekapitalizacija iki 12 % 1 lygio kapitalo
(remiantis 2010 m. peržiūra dėl riziką ribojančio kapitalo
vertinimo (angl. Prudential Capital Assessment Review,
PCAR)), kuris turėjo būti įgyvendintas iki 2011 m.
vasario mėn., išeinanti Vyriausybė atidėjo dėl artėjančių
visuotinių rinkimų.

(5)

2011 m. kovo 31 d. Airijos centrinis bankas paskelbė
PCAR ir peržiūros dėl riziką ribojančio likvidumo verti
nimo (angl. Prudential Liquidity Assessment Review, PLAR)
rezultatus. Remiantis šiais vertinimais nustatyta, kad ketu
riems peržiūroje dalyvavusiems vietos bankams („Allied
Irish Bank“, „Bank of Ireland“, „EBS Building Society“ ir
„Irish Life & Permanent“) iš viso reikia papildomai
24 mlrd. EUR (įskaitant 3 mlrd. EUR nenumatytų atvejų
kapitalą), kad jų kapitalas būtų pakankamas taikant testa
vimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų.

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Airijos prašymu Taryba jai suteikė finansinę pagalbą
(Įgyvendinimo sprendimas 2011/77/ES (2)) remiant
griežtą ekonomikos ir finansų reformų programą, kuria
siekiama atkurti pasitikėjimą, sudaryti sąlygas tvariam
ekonomikos augimui atkurti ir apsaugoti Airijos, euro
zonos ir Sąjungos finansinį stabilumą.

(2)

Pagal Įgyvendinimo sprendimo 2011/77/ES 3 straipsnio
9 dalį Komisija kartu su Tarptautiniu valiutos fondu
(TVF) ir su Europos Centriniu Banku (ECB) pirmą kartą
peržiūrėjo valdžios institucijų pažangą įgyvendinant
sutartas priemones, taip pat tų priemonių veiksmingumą
ir jų ekonominį bei socialinį poveikį.

(6)

Remiantis dabartinėmis Komisijos parengtomis nomina
liojo BVP augimo projekcijomis (–3,6 % 2010 m., 1,3 %
2011 m., 2,8 % 2012 m. ir 4,0 % 2013 m.), fiskalinio
koregavimo planas iš esmės atitinka 2010 m. gruodžio
7 d. Tarybos rekomendaciją pagal Sutarties 126
straipsnio 7 dalį dėl perviršinio deficito padėties Airijoje
panaikinimo, taip pat dera su skolos ir BVP santykio
planu, t. y. 96,2 % 2010 m., 112,0 % 2011 m.,
117,9 % 2012 m. ir 120,3 % 2013 m. Taigi, skolos ir
BVP santykis turėtų stabilizuotis 2013 m. ir vėliau turėtų

Po 2011 m. vasario 25 d. įvykusių rinkimų suformuota
naujoji Vyriausybė 2011 m. kovo 31 d. paskelbė savo
strategiją, kaip sustiprinti ir reformuoti vietos bankus, be
kita ko, užtikrinant, kad būtų tenkinamas atliktų PCAR ir
PLAR nustatytas kapitalo poreikis. Dėl to 2011 m. liepos
mėn. pabaigoje vietos bankų 1 lygio kapitalas (pritaikius
atitinkamą koregavimą dėl numatomo „Irish Life &
Permanent“ turto pardavimo) gerokai viršytų lygį, kurį
buvo numatyta pasiekti iki 2011 m. vasario mėn.

(7)

Airijos centrinis bankas turėtų reikalauti, kad „Allied Irish
Bank“, „Bank of Ireland“, „EBS Building Society“ ir „Irish
Life & Permanent“ iki 2013 m. pabaigos pasiektų
122,5 % paskolų ir indėlių santykio tikslą, vengiant

(3)

(1) OL L 118, 2010 5 12, p. 1.
(2) OL L 30, 2011 2 4, p. 34.
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skubaus turto pardavimo. Be to, Airijos valdžios institu
cijos turėtų atidžiai stebėti bankų grynojo pastovaus
finansavimo santykį (angl. NET Stable Funding ratio) ir
likvidumo užtikrinimo santykį (angl. Liquidity Coverage
ratio), kad būtų artėjama prie naujų standartų pagal
sistemą „Bazelis III“. Valdžios institucijos turėtų užtikrinti,
kad tikslai būtų pasiekti, nustatydamos patikimą
pažangos stebėsenos sistemą, pagrįstą tarpiniais tikslais
ir pačių bankų taikoma tinkamomis paskatomis pagrįsta
valdymo tvarka.
(8)

(9)

Pradėjusi kadenciją naujoji Vyriausybė pradėjo visapusišką
išlaidų peržiūrą, kad nustatytų galimybes didinti veiks
mingumą ir glaudžiai susietų prioritetus, kuriais grin
džiamas fiskalinis konsolidavimas, su šalies ekonomikos
atgaivinimo prioritetais, nustatytais 2011 m. kovo 7 d.
paskelbtoje 2011–2016 m. Vyriausybės programoje.
Atsižvelgiant į šiuos pokyčius, reikėtų iš dalies pakeisti
Įgyvendinimo sprendimą 2011/77/ES,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo sprendimo 2011/77/ES 3 straipsnis iš dalies
keičiamas taip:
1. 5 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) prireikus imasi veiksmų užtikrinti, kad vidaus bankų
kapitalas akcinio kapitalo forma būtų pakankamas,
siekiant užtikrinti, kad visą ES finansinės pagalbos
programos laikotarpį būtų vykdomas 10,5 % 1 lygio
kapitalo reikalavimas, kaip mažiausias teisės aktais
nustatytas reikalavimas, mažinant finansinį įsiskolinimą
taip, kad iki 2013 m. pabaigos būtų pasiektas 122,5 %
paskolų ir indėlių santykio tikslas;“.

2011 6 2

Airija priima ir įgyvendina fiskalinę taisyklę, kad bet
kurios
papildomos
neplanuotos
pajamos
2011–2015 m. bus skiriamos deficitui ir skolai
mažinti. Airija įsteigia patariamąją biudžeto tarybą,
kuri teiks nepriklausomą Vyriausybės biudžeto būklės
ir prognozių vertinimą. Airija priima Fiskalinės atsa
komybės teisės aktą, kuriuo pradedama taikyti vidu
tinės trukmės išlaidų sistema kiekvienoje srityje nusta
tant privalomas daugiametes viršutines išlaidų ribas.
Tai daroma atsižvelgiant į bet kurias patikslintas
Sąjungos lygmens ekonomikos valdymo reformas ir
remiantis jau vykdomomis reformomis;“;

c) g punktas pakeičiamas taip:

„g) vidaus bankų kapitalo restruktūrizavimas iki 2011 m.
liepos mėn. pabaigos (pritaikius atitinkamą korega
vimą dėl numatomo „Irish Life & Permanent“ turto
pardavimo) pagal 2011 m. PLAR ir PCAR išvadas,
kurias 2011 m. kovo 31 d. paskelbė Airijos centrinis
bankas;“;

d) l punktas pakeičiamas taip:

„l) konkurencijos atvirose rinkose skatinimas. Tuo tikslu
vykdoma teisės aktų reforma, siekiant užtikrinti pati
kimesnį atgrasomąjį poveikį numatant galimybę taikyti
veiksmingas sankcijas už Airijos konkurencijos teisės
ir Sutarties 101 ir 102 straipsnių pažeidimus ir užtik
rinant veiksmingą Konkurencijos institucijos veikimą.
Be to, programos laikotarpiu valdžios institucijos
užtikrins, kad nebūtų daroma papildomų konkuren
cijos teisės sistemos išimčių, nebent jos visiškai atitiktų
Sąjungos finansinės pagalbos programos tikslus ir ūkio
poreikius;“;

e) pridedami šie punktai:
2. 7 dalis iš dalies keičiama taip:
a) b punktas papildomas šiuo sakiniu:
„Konsultuodamasi su Komisija, TVF ir ECB, Airija gali
nustatyti biudžetinius pirmiau nurodytų priemonių poky
čius, kad būtų visiškai įgyvendintos veiksmingumo didi
nimo galimybės, kurios bus nustatytos per šiuo metu
vykdomą visapusišką išlaidų peržiūrą, ir Vyriausybės
programos prioritetai, laikantis bendro tikslo užtikrinti,
kad 2012 m. biudžeto fiskalinio konsolidavimo prie
monės sudarytų bent 3,6 mlrd. EUR.“;
b) e punktas pakeičiamas taip:
„e) priemonių, kuriomis stiprinama patikima biudžeto
strategija ir griežtinama biudžeto sistema, priėmimas.

„n) vidaus bankų finansinio įsiskolinimo mažinimas
siekiant 2011 m. PLAR nustatyto paskolų ir indėlių
santykių tikslo;

o) plano, skirto nepakankamai kapitalo turinčių kredito
unijų sektoriaus įstaigų mokumui ir gyvybingumui
paremti, parengimas, kartu Airijos centriniam bankui
suteikiant įgaliojimus, būtinus to sektoriaus aukš
tesnio laipsnio konsolidavimui skatinti, prireikus
vykdant susijungimus, pagrįstais atvejais suteikiant
valstybės finansinę paramą;

p) teisės akto pateikimas Oireachtas, siekiant kredito
unijoms padėti stiprinant reguliavimo sistemą, įskai
tant veiksmingesnius valdymo ir reguliavimo reikala
vimus.“
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3. 8 dalis iš dalies keičiama taip:

a) a punktas papildomas šiuo sakiniu:

L 147/19

„c) vietos bankų finansinio įsiskolinimo mažinimas
siekiant 2011 m. PLAR nustatytų paskolų ir indėlių
santykio tikslų.“
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Airijai.

„Konsultuodamasi su Komisija, TVF ir ECB, Airija gali
nustatyti biudžetinius pirmiau nurodytų priemonių poky
čius, kad būtų visiškai įgyvendintos veiksmingumo didi
nimo galimybės, kurios bus nustatytos per šiuo metu
vykdomą visapusišką išlaidų peržiūrą, ir Vyriausybės
programos prioritetai, laikantis bendro tikslo užtikrinti,
kad 2013 m. biudžeto fiskalinio konsolidavimo prie
monės sudarytų bent 3,1 mlrd. EUR.“;

3 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 30 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas

b) pridedamas šis punktas:

CSÉFALVAY Z.
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VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS
2011 m. birželio 1 d.
dėl ES civilinių krizių valdymo misijų ir karinių operacijų dokumentų tvarkymo bei Sprendimo
2008/836 panaikinimo
(2011/327/ES)
EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

(6)

Siekiant aiškumo
2008/836,

reikėtų

panaikinti

Sprendimą

kadangi:
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

2008 m. spalio 29 d. valstybių narių vyriausybių atstovų
Sprendime 2008/836 dėl ES civilinių krizių valdymo
misijų ir karinių operacijų dokumentų tvarkymo (1)
numatyta, kad ES civilinių krizių valdymo misijų bei
karinių operacijų dokumentus užbaigus tas misijas ir
operacijas archyvuose saugo Tarybos generalinis sekreto
riatas. Taikant 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parla
mento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl
galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento,
Tarybos ir Komisijos dokumentais (2) ir 1983 m. vasario
1 d. Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl
Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės ener
gijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei (3),
ES civilinių krizių valdymo misijų ir karinių operacijų
dokumentai buvo laikomi Tarybos žinioje esančiais doku
mentais.

(1)

2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimo, kuriuo nusta
toma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir
veikimas (4) (toliau – EIVT), 11 straipsnio 2 dalyje numa
tytas atitinkamų iš Tarybos generalinio sekretoriato ir
Komisijos perkeltų padalinių archyvų perkėlimas į EIVT.

(2)

Siekiant nuoseklumo būtina, kad ES civilinių krizių
valdymo misijų bei karinių operacijų dokumentai
užbaigus tas misijas ir operacijas būtų saugomi EIVT
archyvuose.

(3)

(4)

Pagal Sprendimo 2010/427/ES 10 straipsnį EIVT turėtų
užtikrinti, kad valstybių narių ar kitų institucijų įslaptinti
dokumentai būtų apsaugoti laikantis EIVT saugumo
taisyklių.

(5)

ES civilinių krizių valdymo misijų ir karinių operacijų
dokumentai turėtų būti laikomi specialiose EIVT archyvų
patalpose. Šiuos dokumentus tvarkančiam personalui
turėtų būti suteiktas mokymas apie bendros saugumo ir
gynybos politikos dokumentus ir apie tokios įslaptintos
informacijos tvarkymą.
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299, 2008 11 8, p. 34.
145, 2001 5 31, p. 43.
43, 1983 2 15, p. 1.
201, 2010 8 3, p. 30.

1 straipsnis
1.
Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 ir Reglamentą
(EEB, Euratomas) Nr. 354/83, Tarybos globojamų užbaigtų,
vykdomų ir būsimų ES civilinių krizių valdymo misijų ir karinių
operacijų dokumentai užbaigus tas misijas ir operacijas saugomi
EIVT archyvuose, todėl jie laikomi tos tarnybos žinioje esančiais
dokumentais.
2.
1 dalyje nurodyti dokumentai neapima su personalo klau
simais susijusių dokumentų, sutarčių su trečiosiomis šalimis ir
su jomis susijusių dokumentų, bei laikinų dokumentų.
3.
Valstybės narės padeda EIVT gauti 1 dalyje nurodytų
dokumentų kopijas.
2 straipsnis
2008 m. spalio 29 d. Sprendimas 2008/836 panaikinamas.
3 straipsnis
1.
Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2.
Jis taikomas nuo tos dienos, kurią Europos Sąjungos
Tarybos generalinis sekretorius ir Europos išorės veiksmų
tarnybos vykdomasis generalinis sekretorius sutaria, kad EIVT
turi būtinus operacinius ir archyvavimo pajėgumus.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.
Pirmininkas
GYÖRKÖS P.

2011 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 100 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

770 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

400 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

300 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu

LT

