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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 974/2011
z 29. septembra 2011,
ktorým sa schvaľuje účinná látka akrinatrín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa
príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES
(Text s významom pre EHP)

zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom
ich možného zaradenia do prílohy I k smernici
91/414/EHS. Tento zoznam obsahoval akrinatrín.

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
(3)

V súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES)
č. 1095/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1490/2002 stanovujúce ďalšie
podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného
programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady
91/414/EHS a nariadenie (ES) č. 2229/2004, ktorým sa
stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy
pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8
ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (6), oznamovateľ
stiahol svoje podporné stanovisko k zaradeniu uvedenej
účinnej látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS do
dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti uvedeného
nariadenia. Následne sa v súvislosti s nezaradením akri
natrínu prijalo rozhodnutie Komisie 2008/934/ES
z 5. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných
látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS
a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín
obsahujúce tieto látky (7).

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS
pôvodný oznamovateľ (ďalej len „žiadateľ“) predložil
novú žiadosť o uplatnenie skráteného konania podľa
článkov 14 až 19 nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008.

(5)

Žiadosť bola predložená Francúzsku, ktoré bolo naria
dením (ES) č. 1490/2002 určené za spravodajský členský
štát. Časová lehota na skrátené konanie bola dodržaná.
Špecifikácia účinnej látky a odporúčané spôsoby použitia
sa zhodujú s tými, ktoré boli predmetom rozhodnutia
2008/934/ES. Uvedená žiadosť tiež spĺňa ostatné vecné
a procesné požiadavky uvedené v článku 15 nariadenia
(ES) č. 33/2008.

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2 a článok
78 ods. 2,

keďže:

V súlade s článkom 80 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES)
č. 1107/2009 sa má smernica 91/414/EHS (2) uplatňovať
na postupy a podmienky schvaľovania účinných látok,
pri ktorých sa v súlade s článkom 16 nariadenia Komisie
(ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stano
vujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady
91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre
hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracov
ného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej
smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej
smernici (3), stanovila úplnosť žiadosti. Akrinatrín je
účinná látka, pri ktorej sa stanovila úplnosť žiadosti
v súlade s uvedeným nariadením.

(1)

(4 )

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000
a 1490/2002 (5) sú stanovené podrobné pravidlá vyko
návania druhej a tretej etapy programu činnosti uvede
ného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, ako aj

(2)

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

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.
v.

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

(6) Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19.
(7) Ú. v. EÚ L 333, 11.12.2008, s. 11.
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(6)

Francúzsko vyhodnotilo dodatočné údaje, ktoré predložil
žiadateľ, a pripravilo doplňujúcu správu. Dňa 14. januára
2010 so správou oboznámilo Európsky úrad pre bezpeč
nosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiu. Úrad postúpil
doplňujúcu správu na pripomienkovanie ostatným člen
ským štátom a žiadateľovi a prijaté pripomienky zaslal
Komisii. V súlade s článkom 20 ods. 1 nariadenia (ES)
č. 33/2008 a na žiadosť Komisie úrad 21. októbra 2010
predložil Komisii svoj záver týkajúci sa akrinatrínu (1).
Členské štáty a Komisia preskúmali návrh hodnotiacej
správy, doplňujúcu správu a záver úradu v rámci Stáleho
výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat
a 17. júna 2011 ju sfinalizovali vo forme revíznej správy
Komisie týkajúcej sa akrinatrínu.

(7)

Z rôznych vykonaných hodnotení vyplynulo, že od
prípravkov na ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu
možno očakávať, že vo všeobecnosti splnia požiadavky
stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice
91/414/EHS, najmä vzhľadom na spôsoby použitia,
ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej
správe Komisie. Preto je vhodné akrinatrín v súlade
s nariadením (ES) č. 1107/2009 schváliť.

(8)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom
na najnovšie vedecké a technické poznatky je však
nevyhnutné zahrnúť určité podmienky a obmedzenia.

(9)

Bez toho, aby bol dotknutý záver, na základe ktorého by
sa akrinatrín mal schváliť, je obzvlášť vhodné vyžadovať
ďalšie potvrdzujúce informácie.

(10)

Schváleniu by mala predchádzať primeraná lehota, počas
ktorej by sa členským štátom a zúčastneným stranám
umožnilo pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek
vyplývajúcich zo schválenia.

(11)

Bez toho, aby boli v dôsledku schválenia dotknuté povin
nosti vymedzené v nariadení (ES) č. 1107/2009, a so
zreteľom na osobitnú situáciu, ku ktorej došlo
v dôsledku prechodu od smernice 91/414/EHS
k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, by sa však mali uplat
ňovať ďalej uvedené ustanovenia. Členským štátom by sa
malo po schválení poskytnúť šesťmesačné obdobie na
revíziu povolení prípravkov na ochranu rastlín
s obsahom akrinatrínu. Členské štáty by podľa potreby
mali zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia.
Odchylne od uvedeného termínu by sa malo poskytnúť
dlhšie obdobie na predloženie a posúdenie aktualizácie
úplnej dokumentácie podľa prílohy III, ako sa stanovuje
v smernici 91/414/EHS, v súvislosti s každým
prípravkom na ochranu rastlín a s každým plánovaným
použitím v súlade s jednotnými zásadami.

(1) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Záver z partnerského
preskúmania účinnej látky akrinatrín z hľadiska posúdenia rizika
pesticídov. EFSA Journal 2010;8(12):1872 [72 s.] doi:10.2903/
j.efsa.2010.1872. K dispozícii na internetovej stránke: www.efsa.
europa.eu/efsajournal.htm.
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(12)

Zo skúseností s predchádzajúcimi zaradeniami účinných
látok posudzovaných v rámci nariadenia Komisie (EHS)
č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú
podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracov
ného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2
smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh (2), do prílohy I k smernici
91/414/EHS vyplýva, že pri výklade povinností držiteľov
existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide
o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam
sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti člen
ských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia
dokáže preukázať prístup k dokumentácii spĺňajúcej
požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objas
nením sa však nestanovujú žiadne nové povinnosti pre
členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so
smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení
a dopĺňa príloha I.

(13)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES)
č. 1107/2009 by sa príloha k nariadeniu Komisie (EÚ)
č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účin
ných látok (3), mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť
a doplniť.

(14)

Rozhodnutím 2008/934/ES sa stanovuje nezaradenie
akrinatrínu a odobratie povolení pre prípravky na
ochranu rastlín obsahujúce túto látku do 31. decembra
2011. Z prílohy k uvedenému rozhodnutiu je preto
potrebné vypustiť riadok týkajúci sa akrinatrínu. Rozhod
nutie 2008/934/ES je preto vhodné zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec
a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Schválenie účinnej látky
Účinná látka akrinatrín, vymedzená v prílohe I, sa schvaľuje za
podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2
Prehodnotenie prípravkov na ochranu rastlín
1.
Členské štáty v prípade potreby do 30. júna 2012 zmenia
a doplnia alebo odoberú platné povolenia pre prípravky na
ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu ako účinnej látky
v súlade s nariadením (ES) 1107/2009.
(2) Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1.
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Do uvedeného dátumu overia najmä to, či sú podmienky stano
vené v prílohe I k tomuto nariadeniu splnené, s výnimkou tých,
ktoré sú stanovené v časti B v stĺpci týkajúcom sa osobitných
ustanovení v uvedenej prílohe, a či držiteľ povolenia má doku
mentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k smernici
91/414/EHS alebo má k nej prístup v súlade s podmienkami
stanovenými v článku 13 ods. 1 až 4 uvedenej smernice
a článku 62 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
2.
Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia každý
povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom akrinatrínu
ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných
látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe
k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011, najneskôr do
31. decembra 2011, v súlade s jednotnými zásadami stanove
nými v článku 29 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009, na
základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III
k smernici 91/414/EHS a so zohľadnením časti B stĺpca týka
júceho sa špecifických ustanovení prílohy I k tomuto naria
deniu. Na základe uvedeného hodnotenia určia, či prípravok
spĺňa podmienky stanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia
(ES) č. 1107/2009. Po tomto určení členské štáty:
a) v prípade prípravku s obsahom akrinatrínu ako jedinej
účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo
odoberú povolenie najneskôr do 31. decembra 2015, alebo
b) v prípade prípravku s obsahom akrinatrínu ako jednej
z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia
a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do

L 255/3

31. decembra 2015 alebo do dátumu určeného na takúto
zmenu, doplnenie alebo odobratie v príslušnom právnom
predpise alebo právnych predpisoch, ktorými sa príslušná
látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici
91/414/EHS alebo ktorými sa príslušná látka alebo látky
schvaľujú, podľa toho, čo nastane neskôr.
Článok 3
Zmeny

a

doplnenia

vykonávacieho
č. 540/2011

nariadenia

(EÚ)

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení
a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.
Článok 4
Zmeny a doplnenia rozhodnutia 2008/934/ES
V prílohe k rozhodnutiu 2008/934/ES sa vypúšťa riadok týka
júci sa akrinatrínu.
Článok 5
Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2011
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO
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PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné
čísla

Akrinatrín

Číslo CIPAC 678

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)(1R,3S)-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2trifluór-1-trifluórmetyletoxykar
bonyl)vinyl]cyklopropánkarbo
xylát alebo

Čistota (1)

≥ 970 g/kg
Nečistoty:
1,3-dicyklohexylmočo
vina: najviac 2 g/kg.

(S)-α-kyano-3-fenoxybenzyl (Z)(1R)-cis-2,2-dimetyl-3-[2-(2,2,2trifluór-1-trifluórmetyletoxykar
bonyl)vinyl]cyklopropánkarbo
xylát.

Dátum schválenia

Schválenie platí do

1. január 2012

31. decembra 2021

Osobitné ustanovenia

ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd,
v rozsahu neprekračujúcom 22,5 g/ha na 1 aplikáciu.

SK

Číslo CAS 101007-06-1

IUPAC názov

ČASŤ B
Na účely vykonávania jednotných zásad uvedených v článku 29
ods. 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery revíznej
správy o akrinatríne sfinalizovanej Stálym výborom pre potravi
nový reťazec a zdravie zvierat 15. júla 2011, a najmä jej dodatky
I a II.
Pri tomto celkovom posúdení členské štáty:

b) venujú osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy, predo
všetkým ryby, a zabezpečujú, aby podmienky schválenia poprí
pade zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika;
c) venujú osobitnú pozornosť riziku pre necieľové artropódy
a včely a zabezpečujú, aby podmienky schválenia zahŕňali
opatrenia na zmiernenie rizika.
Žiadateľ predkladá potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

Úradný vestník Európskej únie

a) venujú osobitnú pozornosť ochrane bezpečnosti osôb apliku
júcich prípravok a pracovníkov a zabezpečujú, aby
v podmienkach používania bolo zahrnuté používanie primera
ného osobného ochranného výstroja;

1. potenciálne riziko pre podzemnú vodu, ktoré predstavuje
metabolit 3-PBAld (*);
2. chronické riziko pre ryby;
3. posúdenie rizika pre necieľové artropódy;
4. možný vplyv na pracovníka, spotrebiteľa a posúdenie environ
mentálneho rizika potenciálneho stereo selektívneho rozkladu
každého izoméru v rastline, zvieratách a životnom prostredí.
Žiadateľ predloží informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 Komisii,
členským štátom a úradu do 31. decembra 2013 a informácie
uvedené v bode 4 dva roky po prijatí osobitného usmernenia.
(*) 3-fenoxybenzaldehyd.
(1) Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.

1.10.2011

1.10.2011

PRÍLOHA II
V časti B prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa vkladá táto položka:
Bežný názov, identifikačné
čísla

„19

Akrinatrín
Číslo CAS
101007-06-1
Číslo CIPAC 678

IUPAC názov

(S)-α-kyano-3-fenoxy
benzyl
(Z)-(1R,3S)2,2-dimetyl-3-[2(2,2,2-trifluór-1-triflu
órmetyletoxykar
bonyl)vinyl]cyklopro
pánkarboxylát alebo

≥ 970 g/kg
Nečistoty:
1,3-dicyklohexylmočo
vina: najviac 2 g/kg.

Dátum schválenia

Schválenie platí do

1. január 2012

31. decembra 2021

Osobitné ustanovenia

ČASŤ A
Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd, v rozsahu neprekraču
júcom 22,5 g/ha na 1 aplikáciu.
ČASŤ B
Na účely vykonávania jednotných zásad uvedených v článku 29 ods. 6 nariadenia
(ES) č. 1107/2009 sa zohľadňujú závery revíznej správy o akrinatríne sfinalizovanej
Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat dňa 15. júla 2011,
a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení členské štáty:
a) venujú osobitnú pozornosť ochrane bezpečnosti osôb aplikujúcich prípravok
a pracovníkov a zabezpečujú, aby v podmienkach používania bolo zahrnuté
používanie primeraného osobného ochranného výstroja;
b) venujú osobitnú pozornosť riziku pre vodné organizmy, predovšetkým ryby,
a zabezpečujú, aby podmienky schválenia poprípade zahŕňali opatrenia na zmier
nenie rizika;
c) venujú osobitnú pozornosť riziku pre necieľové artropódy a včely a zabezpečujú,
aby podmienky schválenia zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika.
Žiadateľ predkladá potvrdzujúce informácie, pokiaľ ide o:

Úradný vestník Európskej únie

(S)-α-kyano-3-fenoxy
benzyl (Z)-(1R)-cis-2,2dimetyl-3-[2-(2,2,2trifluór-1-trifluórmety
letoxykar
bonyl)vinyl]cyklopro
pánkarboxylát.

Čistota

SK

Číslo

1. potenciálne riziko pre podzemnú vodu, ktoré predstavuje metabolit 3-PBAld (*);
2. chronické riziko pre ryby;
3. posúdenie rizika pre necieľové artropódy;
4. možný vplyv na pracovníka, spotrebiteľa a posúdenie environmentálneho rizika
potenciálneho stereo selektívneho rozkladu každého izoméru v rastline, zviera
tách a životnom prostredí.
Žiadateľ predloží informácie uvedené v bodoch 1, 2 a 3 Komisii, členským štátom
a úradu do 31. decembra 2013 a informácie uvedené v bode 4 dva roky po prijatí
osobitného usmernenia.
(*) 3-fenoxybenzaldehyd.“
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 975/2011
z 30. septembra 2011,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
keďže:

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre
určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ
ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia
a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade
s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných
rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stano
vuje paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide
o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI
k uvedenému nariadeniu,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonáva
cieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe
k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. septembra 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny

(1 )

Paušálna dovozná 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) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného
pôvodu“.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 976/2011
z 30. septembra 2011,
ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. októbra 2011
EURÓPSKA KOMISIA,

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa
ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvede
ného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné
produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné
ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010
sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace
pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91,
ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná),
1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90
použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa
denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 5
uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. októbra 2011 by sa mali stanoviť
dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú
platiť novo stanovené clá,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre
určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov) (1),
so zreteľom na nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla
2010 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor
obilnín) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na
jeho článok 2 ods. 1,
keďže:

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa
ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod
číselné
znaky
KN
1001 10 00,
1001 90 91,
ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002,
ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem
hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena
platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 %
a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú
zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu
uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

Článok 1
Od 1. októbra 2011 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené
v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené
v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvede
ných v prílohe II.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.

V Bruseli 30. septembra 2011
Za Komisiu
v mene predsedu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. ES L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5.
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PRÍLOHA I
Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od
1. októbra 2011
Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)
(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

P Š E N I C A mäkká, na siatie

0,00

P Š E N I C A mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

0,00

1005 10 90

K U K U R I C A na siatie, iná ako hybrid

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90
(1)

K U K U R I C A, iná ako na siatie

( 2)

C I R O K zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00
0,00
0,00

V prípade tovaru prichádzajúceho do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4
nariadenia (EÚ) č. 642/2010 využiť zníženie cla o:
— 3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori alebo Čiernom mori,
— 2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku
alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2) Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.
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PRÍLOHA II
Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I
16.9.2011-29.9.2011
1. Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:
(EUR/t)
Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá,
vysoká kvalita

Pšenica tvrdá,
stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá,
nízka kvalita (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

245,03

191,46

—

—

—

Cena FOB USA

—

—

352,28

342,28

322,28

Prémia – Záliv

—

16,31

—

—

—

28,29

—

—

—

—

Burza
Kvotácia

Prémia – Veľké jazerá

(1) Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].
(2) Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].
(3) Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 642/2010].

2. Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:
Náklady za prepravu: Mexický záliv – Rotterdam:

18,61 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

51,95 EUR/t

1.10.2011

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/11

ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY
z 22. septembra 2011,
ktorým sa vymenúvajú traja nemeckí členovia a štyria nemeckí náhradníci Výboru regiónov
(2011/643/EÚ)
— pani Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes Rhein
land-Pfalz beim Bund und für Europa,

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na
jej článok 305,

— pani Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der
Hamburgischen Bürgerschaft,

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,
a

keďže:
(1)

(2)

Rada 22. decembra 2009 a 18.
rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1)
ktorými sa vymenúvajú členovia
regiónov na obdobie od 26.
25. januára 2015.

januára 2010 prijala
a 2010/29/EÚ (2),
a náhradníci Výboru
januára 2010 do

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána KarlHeinza KLÄRA, pani Kerstiny KIESSLEROVEJ a pána
Rolfa HARLINGHAUSENA sa uvoľnili tri miesta členov
Výboru regiónov. V dôsledku skončenia funkčného
obdobia pani Nicole MORSBLECHOVEJ, pána Petra
STRAUBA, pána Michaela GWOSDZA a pani Jacqueline
KRAEGEOVEJ sa uvoľnili štyri miesta náhradníkov Výboru
regiónov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

b) za náhradníkov:
— pani Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten,
— pán Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages,
— pán Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der
Hamburgischen Bürgerschaft,
— pán Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und
internationale Angelegenheiten.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 1
Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára
2015, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:
a) za členov:
— Dr. Eva QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats
der Freien Hansestadt Bremen,

(1) Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.

V Bruseli 22. septembra 2011
Za Radu
predseda
J. MILLER
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ODPORÚČANIA
ODPORÚČANIE RADY
z 15. februára 2011
o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového
fondu (desiaty ERF) za rozpočtový rok 2009
(2011/644/EÚ)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny
afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane
a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane
druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a zmenenú
a doplnenú dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna
2005 (2),
so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád člen
ských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní
pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného
rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s dohodou
o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci
zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje časť
štyri zmluvy o ES (3), ďalej len „vnútorná dohoda“, ktorá usta
novila medzi iným desiaty Európsky rozvojový fond (desiaty
ERF), a najmä na článok 11 ods. 8 tejto dohody,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára
2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10.
Európsky rozvojový fond (4), a najmä na jeho články 142 až
144,
po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách
desiateho ERF k 31. decembru 2009 a výročnej správy Dvora

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

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.

ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.
EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.
EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym
a desiatym Európskym rozvojovým fondom (ERF) (5) za rozpoč
tový rok 2009 spolu s odpoveďami Komisie obsiahnutými
v tejto výročnej správe,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 ods. 8 vnútornej dohody sa absolutó
rium za finančné hospodárenie desiateho ERF má udeliť
Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.

(2)

Celkové vykonávanie operácií desiateho ERF Komisiou
počas rozpočtového roka 2009 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii
absolutórium ohľadne vykonávania operácií desiateho ERF za
rozpočtový rok 2009.

V Bruseli 15. februára 2011

Za Radu
predseda
MATOLCSY Gy.

(5) Ú. v. EÚ C 303, 9.11.2010, s. 243.
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ODPORÚČANIE RADY
z 15. februára 2011
o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového
fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2009
(2011/645/EÚ)
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na štvrtý dohovor AKT – EHS podpísaný v Lomé
15. decembra 1989 (1) a zmenený a doplnený dohodou podpí
sanou na Mauríciu 4. novembra 1995 (2),
so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád člen
ských štátov, ktorí sa stretli v Rade, o financovaní a správe
pomoci Spoločenstva podľa druhého finančného protokolu
k štvrtému dohovoru AKT – ES (3), ďalej len „vnútorná dohoda“,
ktorá ustanovila medzi iným ôsmy Európsky rozvojový fond
(ôsmy ERF), a najmä na článok 33 ods. 3 tejto dohody,
so zreteľom na finančné nariadenie zo 16. júna 1998 vzťahu
júce sa na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého
dohovoru AKT – ES (4), a najmä na jeho články 66 až 74,
po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách
ôsmeho ERF k 31. decembru 2008 a výročnej správy Dvora
audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym

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

Ú.
Ú.
Ú.
Ú.

v.
v.
v.
v.

ES
ES
ES
ES

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.

a desiatym Európskym rozvojovým fondom (ERF) (5) za rozpoč
tový rok 2009 spolu s odpoveďami Komisie obsiahnutými
v tejto výročnej správe,
keďže:
(1)

Podľa článku 33 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutó
rium za finančné hospodárenie ôsmeho ERF má udeliť
Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.

(2)

Celkové vykonávanie operácií ôsmeho ERF Komisiou
počas rozpočtového roka 2009 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii
absolutórium ohľadne vykonávania operácií ôsmeho ERF za
rozpočtový rok 2009.

V Bruseli 15. februára 2011
Za Radu
predseda
MATOLCSY Gy.

(5) Ú. v. EÚ C 303, 9.11.2010, s. 243.

Predplatné na rok 2011 (bez DPH, vrátane poštovného)
Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

1 100 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročné DVD

22 úradných jazykov EÚ

1 200 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie

22 úradných jazykov EÚ

770 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačné (súhrnné) DVD

22 úradných jazykov EÚ

400 EUR ročne

Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie
a výberové konania, DVD, jedno vydanie za týždeň

viacjazyčné: 23 úradných
jazykov EÚ

300 EUR ročne

Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy

jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa
konajú konkurzy

50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť
v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).
Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.
V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005
a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty
v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú
osobitne.
Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých
23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom DVD.
Predplatitelia Úradného vestníka Európskej únie môžu získať rôzne prílohy k úradnému vestníku, ktoré sa budú
zasielať na základe jednoduchej žiadosti. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznámení pre
čitateľov, ktoré sa vkladajú do Úradného vestníka Európskej únie.

Predaj a predplatné
Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj Úradný vestník Európskej únie, si možno predplatiť a získať
u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na
stránke si možno prehliadať Úradný vestník Európskej únie, ako aj zmluvy, právne predpisy,
judikatúru a návrhy právnych aktov.
Viac sa dozviete na stránke: http://europa.eu
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