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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1833
z 25. septembra 2017,
ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje
názov [Capón de Vilalba (CHZO)]
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality
pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,
keďže:
(1)

Žiadosť Španielska o zápis názvu „Capón de Vilalba“ do registra bola v súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a)
nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (2).

(2)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ)
č. 1151/2012, názov „Capón de Vilalba“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Názov „Capón de Vilalba“ (CHZO) sa zapisuje do registra.
Názov uvedený v prvom odseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.1. Čerstvé mäso (a droby) uvedenej v prílohe XI
k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (3).

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 188, 14.6.2017, s. 26.
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014,
s. 36).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 25. septembra 2017
Za Komisiu
v mene predsedu
Phil HOGAN

člen Komisie

10.10.2017

10.10.2017

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 260/3

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1834
z 9. októbra 2017,
ktorým sa dvestosedemdesiaty deviatykrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá
niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom
spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce
opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (1), a najmä
na jeho článok 7 ods. 1 písm. a) a článok 7a ods. 5,
keďže:
(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa
uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 4. októbra 2017 sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmene jedného záznamu vo svojom
zozname osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo vzťahovať zmrazenie finančných prostriedkov
a hospodárskych zdrojov. Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 9. októbra 2017
Za Komisiu
v mene predsedu
riaditeľ Útvaru pre nástroje zahraničnej politiky

(1) Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.
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PRÍLOHA

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádzajú identifikačné údaje v prípade
tohto záznamu:
„Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon].
Dátum narodenia: a) 18.3.1966, b) 10.3.1967. Miesto narodenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Národnosť:
Filipíny.“
nahrádzajú takto:
„Isnilon Totoni Hapilon [alias a) Isnilon Hapilun, b) Isnilun Hapilun, c) Abu Musab, d) Salahudin, e) Tuan Isnilon].
Dátum narodenia: a) 18. 3. 1966, b) 10.3.1967. Miesto narodenia: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipíny. Štátna
príslušnosť: Filipíny. Adresa: a) Basilan, Filipíny (predchádzajúci pobyt do roku 2016), b) Lanao del Sur, Filipíny
(pobyt od roku 2016). Ďalšie informácie: fyzický opis: farba očí: hnedá; farba vlasov: hnedá; výška: 5 stôp 6 palcov
– 168 cm; hmotnosť: 120 libier – 54 kg; postava: štíhla; farba pleti: pokožka bledšieho odtieňa; na tvári má
materské znamienka. Dátum označenia podľa článku 7d ods. 2 písm. i): 6.12.2005.“
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1835
z 9. októbra 2017,
ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 10. októbra 2017
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 (1), ktorým sa
vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a najmä na jeho článok 183,
keďže:
(1)

V článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 642/2010 (2) sa stanovuje, že dovozné clá na produkty patriace pod
číselné znaky KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [pšenica obyčajná, na siatie], ex 1001 99 00
[pšenica obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00,
1007 10 90 a 1007 90 00 sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre tieto produkty 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.

(2)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa stanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného
v odseku 1 daného článku sa pre produkty uvedené v danom odseku pravidelne stanovujú reprezentatívne
dovozné ceny CIF.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 sa na výpočet dovozného cla na produkty uvedené
v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia použije reprezentatívna dovozná cena CIF, ktorá sa denne určuje podľa
metódy stanovenej v článku 5 uvedeného nariadenia

(4)

Od 21. septembra 2017 sa dovozné clo na produkty s pôvodom v Kanade patriace pod číselné znaky
KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenica obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00
a 1002 90 00 vypočíta v súlade s článkom 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 642/2010.

(5)

Na obdobie od 10. októbra 2017 je potrebné stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú
platiť novo stanovené clá.

(6)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 je vhodné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť
dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Od 10. októbra 2017 sa dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010
stanovujú v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 642/2010 z 20. júla 2010 o pravidlách na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide
o dovozné clá pre sektor obilnín (Ú. v. EÚ L 187, 21.7.2010, s. 5).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 9. októbra 2017
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

10.10.2017
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Úradný vestník Európskej únie

SK

L 260/7

PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 uplatniteľné od 10. októbra 2017
Číselný znak KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1) (2)
(v EUR/t)

1001 11 00

PŠENICA tvrdá, na siatie

0,00

1001 19 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

strednej kvality, iná ako na siatie

0,00

nízkej kvality, iná ako na siatie

0,00

ex 1001 91 20

PŠENICA obyčajná, na siatie

0,00

ex 1001 99 00

PŠENICA obyčajná vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 10 00

RAŽ, na siatie

5,61

1002 90 00

RAŽ, iná ako na siatie

5,61

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybridná

5,61

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (3)

5,61

1007 10 90

Zrná CIROKU na siatie, iné ako hybridy

5,61

1007 90 00

Zrná CIROKU, iné ako na siatie

5,61

(1) Dovozca môže využiť podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 642/2010 zníženie cla o:
— 3 EUR na tonu, ak sa vykladací prístav nachádza v Stredozemnom mori (za Gibraltárskym prielivom) alebo v Čiernom mori
a ak tovar prichádza do Únie cez Atlantický oceán alebo cez Suezský prieplav,
— 2 EUR na tonu, ak sa vykladací prístav nachádza v Dánsku, v Estónsku, v Írsku, v Lotyšsku, v Litve, v Poľsku, vo Fínsku, vo
Švédsku, v Spojenom kráľovstve alebo v atlantických prístavoch na Pyrenejskom polostrove a ak tovar prichádza do Únie cez
Atlantický oceán.
(2) Pri výrobkoch s pôvodom v Kanade patriacich pod číselné znaky KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (pšenica obyčajná
vysokej kvality, iná ako na siatie), 1002 10 00 a 1002 90 00 sa clo vypočítava v súlade s článkom 2 ods. 5 nariadenia (EÚ)
č. 642/2010.
(3) Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR na tonu, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ)
č. 642/2010.
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PRÍLOHA II
PODKLADY NA VÝPOČET CIEL STANOVENÝCH V PRÍLOHE I

1. Priemerné hodnoty za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 642/2010:
(v EUR/t)

Burza
Kvotácia
Prémia – Záliv
Prémia – Veľké jazerá

Pšenica obyčajná (1)

Kukurica

Minneapolis

Chicago

210,22

117,61

—

15,27

32,84

—

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

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

18,54 EUR/t

Náklady na prepravu: Veľké jazerá – Rotterdam:

39,59 EUR/t
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