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II
(Nezakonodajni akti)

MEDNARODNI SPORAZUMI
SKLEP SVETA
z dne 13. maja 2011
o sklenitvi Protokola o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka, predvidenih v
Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju
(2011/294/EU)
Novi protokol je treba skleniti –

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

(5)

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 43 v povezavi s točko (a) člena 218(6) Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Svet je 5. oktobra 2006 sprejel Uredbo (ES) št.
1563/2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skup
nostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem
sektorju (1). K temu sporazumu je priložen protokol.
Evropska unija se je z Zvezo Komori (v nadaljnjem
besedilu: Komori) pogajala o novem protokolu, ki
plovilom EU omogoča ribolov v vodah, nad katerimi
ima suverenost Zveza Komori ali ki spadajo pod juris
dikcijo Zveze Komori glede ribolova.

(3)

Po zaključku teh pogajanj je bil 21. maja 2010 parafiran
nov protokol in spremenjen z izmenjavo pisem
16. septembra 2010.

(4)

V skladu s Sklepom Sveta 2010/783/EU (2) je bil ta novi
protokol v imenu Evropske unije podpisan 31. decembra
2010 in se začasno uporablja.

(1) UL L 290, 20.10.2006, str. 6.
(2) UL L 335, 18.12.2010 str. 1.

Člen 1
Protokol o določitvi možnosti ribolova in finančnega prispevka,
predvidenih v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Zvezo
Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju, se odobri v imenu
Evropske unije.
Člen 2
Predsednik Sveta v imenu Evropske unije pošlje uradno obve
stilo iz člena 14 Protokola (3).
Člen 3
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

V Bruslju, 13. maja 2011
Za Svet
Predsednik
MARTONYI J.

(3) Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil
datum začetka veljavnosti Protokola.
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UREDBE
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 494/2011
z dne 20. maja 2011
o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede Priloge XVII (kadmij)
(Besedilo velja za EGP)

v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih
nevarnih snovi in pripravkov (3) kot barvilo v številnih
polimerih in barvah ter za različne uporabe kot stabili
zator v polivinil kloridu (PVC) in v obliki kadmijevih
prevlek. Direktiva 76/769/EGS je razveljavljena in nado
meščena z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki je začela veljati
1. junija 2009.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parla
menta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, eval
vaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o usta
novitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Dire
ktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št.
793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive
Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS,
93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 131 Uredbe,

(5)

Evropska ocena tveganja kadmija (4) v skladu z Uredbo
Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in
nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (5),
je bila zaključena leta 2007. Komisija je 14. junija 2008
objavila sporočilo o rezultatih ocene tveganja in strate
gijah za zmanjšanje tveganja za kadmij in kadmijev
oksid (6) s priporočilom, da se omeji trženje in uporaba
kadmija v spajkalnikih in nakitu.

(6)

V sporočilu je opredeljena potreba po posebnih ukrepih
za omejevanje tveganj pri uporabi spajkalnikov, ki vsebu
jejo kadmij, ter pri nošenju nakita, ki vsebuje kadmij.
Hlapom, ki nastajajo pri postopku spajkanja, so izposta
vljeni poklicni in amaterski uporabniki. Potrošniki,
vključno z otroki, so izpostavljeni kadmiju v nakitu pri
stiku s kožo ali lizanju.

(7)

Komisija je naročila izdelavo študije o družbeno-ekonom
skem vplivu morebitne posodobitve omejitev trženja in
uporabe nakita, spajk in PVC, ki vsebujejo kadmij. Rezul
tati študije so bili objavljeni januarja 2010 (7).

(8)

Obstoječe določbe glede barv, ki vsebujejo cink, je treba
pojasniti, da se opredeli visoka vsebnost cinka. Določbe o
barvi na barvanih izdelkih je prav tako treba pojasniti.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v svoji Resoluciji z dne 25. januarja 1988 o
akcijskemu programu Skupnosti (2) Komisijo pozval k
boju proti onesnaževanju okolja s kadmijem.

(2)

Vnos 23 v preglednici iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št.
1907/2006 vsebuje omejitve uporabe in trženja zmesi ter
izdelkov iz kadmija.

(3)

(4)

Kadmij in kadmijev oksid sta razvrščena kot rakotvorna v
skupino 1B ter kot akutno strupena za vodno okolje in
kronično strupena v skupino 1.

Kadmij je od 31. decembra 1992 prepovedan v skladu z
Direktivo Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o
približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic

(1) UL L 396, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL C 30, 4.2.1988, str. 1.

(3) UL L 262, 27.9.1976, str. 201.
(4) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_
ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf
(5) UL L 84, 5.4.1993, str. 1.
(6) UL C 149, 14.6.2008, str. 6.
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/studycadmium_en.pdf
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(9)

Evropska industrija PVC se je leta 2001 prostovoljno
odločila, da preneha uporabljati kadmij kot stabilizator
v novo proizvedenem PVC za tiste uporabe, ki jih še
ne ureja Direktiva 76/769/EGS. Ta prostovoljna pobuda
je sčasoma prispevala k postopnemu prenehanju uporabe
kadmija v PVC.

(14)

Predvideva se, da se bo vsebnost kadmija v gradbenih
izdelkih, proizvedenih iz predelanega PVC, zaradi prepo
vedi uporabe kadmija v novem PVC postopoma zmanj
šala. V skladu s tem je treba mejno vrednost kadmija
pregledati, Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pa
mora biti vključena v pregled omejitve iz člena 69
Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(10)

Prepoved uporabe kadmija je treba razširiti na vse izdelke
iz PVC, da se zagotovi skladnost s ciljem boja proti
onesnaževanju s kadmijem.

(15)

Prilogo XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je treba v
skladu z določbami o prehodnih ukrepih v členu
137(1)(a) Uredbe REACH spremeniti.

(11)

Odstopanja za zmesi iz odpadkov PVC, v nadaljnjem
besedilu „predelan PVC“ je treba odobriti, da se dovoli
njihovo dajanje v promet za uporabo v nekaterih
gradbenih proizvodih.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Odbora, ki je bil ustanovljen s členom 133 Uredbe (ES)
št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
(12)

(13)

Pri proizvodnji nekaterih gradbenih izdelkov je treba
spodbujati uporabo predelanega PVC, saj to omogoča
ponovno uporabo starega PVC, ki lahko vsebuje kadmij.
Posledično je treba za te gradbene izdelke odobriti višjo
mejno vrednost za kadmij. Tako se je mogoče izogniti
odlaganju PVC na deponijah ali sežiganju, s čimer se v
okolje izločata ogljikov dioksid in kadmij.

To uredbo je treba začeti uporabljati šest mesecev po
začetku veljavnosti, da se izvajalcem omogoči uskladitev
z določbami te uredbe.

Člen 1
Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
Uporablja se od 10. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2011
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se preglednica z oznakami snovi, skupin snovi in zmesi ter pogoji omejitve
spremeni:
1. V drugem stolpcu vnosa 23 se odstavki 1 do 4 nadomestijo z naslednjim:
„1. Se ne uporabljajo v zmeseh in izdelkih, ki so proizvedeni iz sintetičnih organskih
polimerov (v nadaljnjem besedilu: plastični material), kot so na primer:
— polimeri ali kopolimeri vinil klorida (PVC) [3904 10] [3904 21],
— poliuretan (PUR) [3909 50],
— polietilen z nizko gostoto (LD PE), razen ko se ta uporablja za proizvodnjo
barvane matične zmesi (masterbatch) [3901 10],
— celulozni acetat (CA) [3912 11],
— celulozni acetat butirat (CAB) [3912 11],
— epoksidne smole [3907 30],
— melaminformaldehidne (MF) smole [3909 20],
— sečninsko formaldehidne (UF) smole [3909 10],
— nenasičeni poliestri (UP) [3907 91],
— polietilen tereftalat (PET) [3907 60],
— polibutilen teraftalat (PBT),
— prozorni polistiren za splošne namene [3903 11],
— akrilonitril metilmetakrilat (AMMA),
— visoko zamreženi polietilen (VPE),
— visokoodporni polistiren,
— polipropilen (PP) [3902 10],
— polietilen z visoko gostoto (HDPE) [3901 20],
— akrilonitril butadien stiren (ABS) [3903 30],
— poli(metilmetakrilat) (PMMA) [3906 10].
Zmesi in izdelki iz plastičnih materialov se ne dajejo v promet, če je koncentracija
kadmija (izražena kot kovinski Cd) enaka ali večja od 0,01 masnega % v plastičnem
materialu.
Z odstopanjem se drugi pododstavek ne uporablja za izdelke, ki se dajejo v promet,
pred 10. januarjem 2012.
Prvi in drugi pododstavek se uporabljata brez poseganja v Direktivo Sveta
94/62/ES (*) in akte, sprejete na tej podlagi.
2. Se ne uporabljajo v barvah [3208] [3209].
Za barve, pri katerih vsebnost cinka presega 10 masnih % barve, koncentracija
kadmija (izražena kot kovinski Cd) ni enaka ali večja od 0,1 masnega %.
Barvani izdelki se ne dajejo v promet, če je koncentracija kadmija (izražena kot
kovinski Cd) enaka ali večja od 0,1 masnega % barve na barvanem izdelku.
3. Z odstopanjem se odstavka 1 in 2 zaradi varnostnih razlogov ne uporabljata za
izdelke, ki so barvani z zmesmi, ki vsebujejo kadmij.
4. Z odstopanjem se drugi pododstavek odstavka 1 ne uporablja za:
— zmesi iz odpadkov PVC (v nadaljnjem besedilu: predelani PVC),
— zmesi in izdelke, ki vsebujejo predelani PVC, če njihova koncentracija kadmija
(izražena kot kovinski Cd) ne presega 0,1 masnega % plastičnega materiala pri
naslednjih uporabah PVC v trdni obliki:
(a) profili in trdne plošče za uporabo v gradbeništvu;
(b) vrata, okna, rolete, stene, žaluzije, ograje in strešni žlebovi;
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(c) obloge in terase;
(d) vodila za kable;
(e) cevi za nepitno vodo, če je predelani PVC uporabljen na srednji plasti večpla
stne cevi in v celoti prekrit s plastjo novo izdelanega PVC v skladu z
odstavkom 1.
Preden se zmesi in izdelki, ki vsebujejo predelani PVC, prvič dajo v promet, doba
vitelji zagotovijo, da so vidno, čitljivo in neizbrisno označeni: „Vsebuje predelani PVC.“
ali z naslednjim piktogramom:

V skladu s členom 69 te uredbe se odstopanje, odobreno v odstavku 4, pregleda do
31. decembra 2017 zlasti zato, da se zmanjša mejna vrednost za kadmij in ponovno
oceni odstopanje za področja uporabe iz točk (a) do (e).
(*) UL L 365, 31.12.1994, str. 10.“

2. V drugi stolpec vnosa 23 se dodajo odstavki 8, 9, 10 in 11:
„8. Se ne uporabljajo v polnilih za spajkanje v koncentraciji, ki je enaka ali večja od
0,01 masnega %.
Polnila za spajkanje se ne dajejo v promet, če je koncentracija kadmija (izražena kot
kovinski Cd) enaka ali večja od 0,01 masnega %.
Za namen tega odstavka spajkanje pomeni tehniko združevanja z uporabo zlitin pri
temperaturi nad 450 °C.
9. Z odstopanjem se odstavek 8 ne uporablja za polnila za spajkanje, ki se uporabljajo
v obrambne namene in v letalstvu, ter za polnila za spajkanje, ki se uporabljajo iz
varnostnih razlogov.
10. Se ne uporabljajo ali dajejo v promet, če je koncentracija enaka ali večja od 0,01
masnega % kovine, v:
(i) kovinskih koraldah in drugih kovinskih sestavinah za izdelovanje nakita;
(ii) kovinskih delih nakita in imitacijah nakita ter lasnih dodatkih, vključno z:
— zapestnicami, verižicami in prstani,
— nakitom za prebadanje telesa,
— zapestnimi urami in izdelki, ki se nosijo na zapestju,
— broškami in zapestnimi gumbi.
11. Z odstopanjem se odstavek 10 ne uporablja za izdelke, ki so dani v promet pred
10. januarjem 2012, in nakit, starejši od 50 let 10. januarja 2012.“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 495/2011
z dne 20. maja 2011
o spremembi Uredbe (ES) št. 109/2007 glede sestave krmnega dodatka natrijevega monenzina
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Agencija je v mnenju z dne 1. februarja 2011 (3) navedla,
da uporaba te nove formulacije dodatka za piščance za
pitanje in purane ne povzroča dodatnih skrbi glede
zdravja živali in ljudi ali okolja ter da je učinkovita pri
nadzoru kokcidioze. Potrdila je tudi poročilo o analitski
metodi krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni
laboratorij za krmne dodatke, ustanovljen z Uredbo
(ES) št. 1831/2003.

(5)

Pogoji iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 so izpol
njeni.

(6)

Uredbo (ES) št. 109/2007 je zato treba ustrezno spreme
niti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo
v prehrani živali (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa možnost spremembe
dovoljenja za krmni dodatek na zahtevo imetnika dovo
ljenja in na podlagi mnenja Evropske agencije za varnost
hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2)

Uporaba natrijevega monenzina iz skupine kokcidiosta
tikov in sredstev proti histomonijazi je bila dovoljena za
deset let kot krmni dodatek za piščance za pitanje in za
purane z Uredbo Komisije (ES) št. 109/2007 (2).

(3)

Imetnik dovoljenja je predložil zahtevek za spremembo
dovoljenja za natrijev monenzin glede dodatne sestave
navedenega krmnega dodatka. V podporo zahtevku so
bili predloženi ustrezni podatki.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga k Uredbi (ES) št. 109/2007 se nadomesti s Prilogo k tej
uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 20. maja 2011
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) UL L 31, 6.2.2007, str. 6.

(3) EFSA Journal 2011; 9(2):2009.
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PRILOGA
„PRILOGA

Ime imetnika
dovoljenja

Dodatek
(trgovsko
ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska
metoda

Vrsta ali
kategorija
živali

Najvišja
starost

Najnižja
vsebnost

Najvišja
vsebnost

mg aktivne snovi/kg
popolne krmne mešanice z
vsebnostjo vlage 12 %

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

Druge določbe

Začasne največje
mejne vrednosti
ostankov (MRL) v
živilih živalskega
izvora

SL

Identifikacijska
številka
dodatka

Kokcidiostatiki in sredstva proti histomonijazi
51701

Huvepharma
NV Belgium

natrijev
monenzin
(Coxidin)

Sestava dodatka
tehnična snov natrijev monenzin,
enakovredna aktivnosti monenzina:
25 %

pšenični otrobi: 55–60 %
Aktivna snov
C36H61O11Na
Natrijeva sol polietra monokarboksilne
kisline, proizvedena s Streptomyces
cinnamonensis 28682, LMG S-19095 v
obliki prahu.
Sestava faktorja
monenzin A: ne manj kakor 90 %
monenzin A + B: ne manj kakor 95 %
monenzin C: 0,2–0,3 %
Analitska metoda (1)
metoda za določitev aktivne snovi:
tekočinska
kromatografija
visoke
zmogljivosti (HPLC) s pokolonsko deri
vatizacijo in UV-detekcijo (λ =
520 nm)

purani

—

16
tednov

100

60

125

100

1. Uporaba prepovedana najmanj
en dan pred zakolom.
2. Dodatek se vključi v popolne
krmne mešanice v obliki
premiksa.
3. Največji dovoljen odmerek
natrijevega monenzina v dopol
nilnih krmnih mešanicah:
— 625 mg/kg pri piščancih za
pitanje,
— 500 mg/kg pri puranih.
4. Natrijev monenzin se ne meša z
drugimi kokcidiostatiki.
5. V navodilih
navedite:

za

6.2.2017

25 μg natrijevega
monenzina/kg
mokre kože +
maščevja
8 μg
natrijevega
monenzina/kg
mokrih jeter, ledvic
in mišičevja

Uradni list Evropske unije

perlit: 15–20 %

piščanci
za pitanje

uporabo

‚Nevarno za enoprste kopitarje.
Te krmne mešanice vsebujejo
ionofor: izogibajte se sočasni
uporabi s tiamulinom in sprem
ljajte možne neželene učinke ob
hkratni uporabi z drugimi zdra
vilnimi snovmi.‘

L 134/7

6. Nositi
ustrezna
zaščitna
oblačila, rokavice ter zaščito
oči/obraza. V primeru pomanj
kljivega
prezračevanja
v
prostoru nositi ustrezno dihalno
opremo.

51701

Huvepharma
NV Belgium

natrijev
monenzin
(Coxidin)

Sestava, kemijska formula, opis, analitska
metoda

Sestava dodatka
tehnična snov natrijev monenzin,
enakovredna aktivnosti monenzina:
25 %
perlit: 15–20 %
kalcijev karbonat: quod satis 100 %
Aktivna snov
C36H61O11Na

Sestava faktorja

Najvišja
starost

Najnižja
vsebnost

Najvišja
vsebnost

mg aktivne snovi/kg
popolne krmne mešanice z
vsebnostjo vlage 12 %

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

Druge določbe

piščanci
za pitanje

—

100

125

1. Uporaba prepovedana najmanj
en dan pred zakolom.

purani

16
tednov

60

100

2. Dodatek se vključi v popolne
krmne mešanice v obliki granu
liranega premiksa.

10.6.2021

3. Natrijev monenzin se ne meša z
drugimi kokcidiostatiki.
4. V navodilih
navedite:

za

monenzin C: 0,2–0,3 %
Analitska metoda (1)

25 μg natrijevega
monenzina/kg
mokre kože +
maščevja
8 μg
natrijevega
monenzina/kg
mokrih jeter, ledvic
in mišičevja

uporabo

‚Nevarno za enoprste kopitarje.
Te krmne mešanice vsebujejo
ionofor: izogibajte se sočasni
uporabi s tiamulinom in sprem
ljajte možne neželene učinke ob
hkratni uporabi z drugimi zdra
vilnimi snovmi.‘

monenzin A: ne manj kakor 90 %
monenzin A + B: ne manj kakor 95 %

Začasne največje
mejne vrednosti
ostankov (MRL) v
živilih živalskega
izvora

5. Nositi
ustrezna
zaščitna
oblačila, rokavice ter zaščito
oči/obraza. V primeru pomanj
kljivega
prezračevanja
v
prostoru nositi ustrezno dihalno
opremo.

Uradni list Evropske unije

Natrijeva sol polietra monokarboksilne
kisline, proizvedena s Streptomyces
cinnamonensis 28682, LMG S-19095 v
obliki prahu.

Vrsta ali
kategorija
živali

SL

Ime imetnika
dovoljenja

Dodatek
(trgovsko
ime)

L 134/8

Identifikacijska
številka
dodatka

metoda za določitev aktivne snovi:
tekočinska kromatografija visoke ločlji
vosti (HPLC) s postkolonsko derivati
zacijo in UV/VIS-detekcijo (standardna
metoda EN ISO 14183:2008).
(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Evropske unije za krmne dodatke: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.“

21.5.2011

21.5.2011

SL
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 496/2011
z dne 20. maja 2011
o izdaji dovoljenja za natrijev benzoat kot krmni dodatek za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja
Kemira Oyj)
(Besedilo velja za EGP)

učinkovitost konverzije krme pri ciljnih vrstah. Agencija
meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s
poprodajnim nadzorom. Potrdila je tudi poročilo o
metodi analize krmnega dodatka v krmi, ki ga je pred
ložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št.
1831/2003.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.
1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo
v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za
dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in
postopke za izdajo takih dovoljenj.
Zahtevek za izdajo dovoljenja za natrijev benzoat je bil
predložen v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št.
1831/2003. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št.
1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahte
vani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva izdajo dovoljenja za natrijev benzoat
kot krmni dodatek za odstavljene pujske in njegovo
uvrstitev v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem
besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne
1. februarja 2011 (2) navedla, da snov iz Priloge v pred
laganih pogojih uporabe nima škodljivega vpliva na
zdravje živali in ljudi ali okolje ter da je ta dodatek
zelo koristen za končno telesno težo ter izboljšuje

(5)

Ocena snovi kaže, da so pogoji za izdajo dovoljenja iz
člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je
treba dovoliti uporabo te snovi, kot je določeno v Prilogi
k tej uredbi.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje
živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični
dodatki“ in funkcionalno skupino „drugi zootehnični dodatki“,
se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz
navedene priloge.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 20. maja 2011
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(2):2005.
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PRILOGA

Identifi
kacijska
številka
dodatka

Ime imetnika
dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali
kategorija
živali

Najvišja
starost

Najnižja
vsebnost

Najvišja
vsebnost
Druge določbe

Datum poteka
veljavnosti
dovoljenja

SL

mg aktivne snovi/kg
popolne krmne mešanice z
vsebnostjo vlage 12 %

Zootehnični dodatki: drugi zootehnični dodatki (izboljšanje proizvodnih parametrov)
4d 5

Kemira Oyj

Natrijev
benzoat

Sestava dodatka
Natrijev benzoat: ≥ 99,9 %

Pujski
(odsta
vljeni)

—

—

4 000

1. Dodatek se ne meša z drugimi viri benzojske
kisline ali benzoatov.

Aktivna snov

2. Pujski se ne smejo krmiti z dopolnilno krmo,
ki vsebuje natrijev benzoat.

Natrijev benzoat

3. Za pujske (odstavljene) do 35 kg.

C7H5O2Na

Za določitev natrijevega benzoata v krmnem
dodatku: titrimetrična metoda (mamografija
Evropske farmakopeje 01/2008:0123).

4. Najmanjši priporočeni odmerek 4 000 mg/kg.
5. Zaradi varnosti: pri ravnanju je treba uporab
ljati zaščito za dihala, zaščitna očala in roka
vice.

Za določitev natrijevega benzoata v premiksih
in krmi: metoda HPLC z UV-detekcijo.

Uradni list Evropske unije

Analitska metoda (1)

10. junij
2021

(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.

21.5.2011

21.5.2011

SL
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 497/2011
z dne 18. maja 2011
o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s
členom 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne
12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2)
še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije,
ki so jih izdali carinski organi držav članic v zvezi z
uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo, vendar
niso v skladu s to uredbo.

(5)

Odbor za carinski zakonik ni podal mnenja v okviru
roka, ki ga je določil njegov predsednik –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija
1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
tarifi (1) ter zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomen
klature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba
sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej
uredbi.
Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za
razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se
uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti
ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali ji
dodaja dodatne pododdelke in se predpiše s posebnimi
določbami Unije za uporabo tarifnih in drugih ukrepov
pri blagovni menjavi.
Po navedenih splošnih pravilih se blago iz stolpca 1
razpredelnice iz Priloge uvrsti pod oznako KN, ki je
označena v stolpcu 2, iz razlogov iz stolpca 3 navedene
razpredelnice.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v
kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2
navedene razpredelnice.
Člen 2
Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je še tri
mesece mogoče sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki
so jih izdali carinski organi držav članic in niso v skladu s to
uredbo.
Člen 3
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po njeni objavi v Uradnem
listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 18. maja 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
Algirdas ŠEMETA

Član Komisije

(1) UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2) UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

SL
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PRILOGA

1.

Opis blaga

Uvrstitev
(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

2106 90 59

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in
6 za razlago kombinirane nomenklature ter
besedilom oznak KN 2106, 2106 90 in
2106 90 59.

Tekočina z gostoto in aromo sirupa, z
naslednjo sestavo (v masnih odstotkih):
Voda

65,13

Sladkor iz slad
kornega trsa

28,47

Ker proizvod sam ni piten, se ne vključi kot
pijača v poglavje 22.

Limetin sok

3,18

Citronska kislina

1,49

Ker proizvod vsebuje arome in barvila, je
uvrščen kot aromatiziran sladkorni sirup pod
oznako KN 2106 90 59.

Limonin sok

1,18

Arome

0,46

Barvila

0,0003

Glej tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni
številki 2106, točka 12.

Pomožne snovi
Ko se pomeša z vodo ali alkoholom, je
pripravek pripravljen za uživanje kot
koktajl.
2.

Tekočina z gostoto in aromo sirupa, z
naslednjo sestavo (v masnih odstotkih):

2106 90 98

Uvrstitev je določena s splošnima praviloma 1 in
6 za razlago kombinirane nomenklature ter
besedilom oznak KN 2106, 2106 90 in
2106 90 98.

Voda

51,27

Sladkor iz slad
kornega trsa

28,40

Ker proizvod sam ni piten, se ne vključi kot
pijača v poglavje 22.

Malinov sok

10,60

Malinov pire

8,20

Arome

0,18

Ker proizvod vsebuje večje količine sadnega soka
in sadnega pireja, je bolj kompleksen od aroma
tiziranih sladkornih sirupov pod oznako KN
2106 90 59.

Barvila

0,02

Pomožne snovi
Ko se pomeša z vodo ali alkoholom, je
pripravek pripravljen za uživanje kot
koktajl.

Zato je treba proizvod uvrstiti kot pripravek za
izdelavo pijač pod oznako KN 2106 90 98. Glej
tudi pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki
2106, točka 12.

21.5.2011

SL
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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 498/2011
z dne 18. maja 2011
o prepovedi ribolova na skušo v območjih VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe, vodah EU in
mednarodnih vodah območja Vb ter mednarodnih vodah znotraj območij IIa, XII in XIV s
plovili, ki plujejo pod zastavo Španije
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Člen 1

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne
20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skup
nosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške poli
tike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,

Izčrpanje kvote
Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za
leto 2011 dodeljena državi članici iz navedene priloge, velja od
datuma iz navedene priloge za izčrpano.

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 2

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 57/2011 z dne 18. januarja 2011 o
določitvi ribolovnih možnosti za leto 2011 za nekatere
staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode EU
in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU (2), določa
kvote za leto 2011.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi
staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod
zastavo države članice iz Priloge ali so v njej registrirana,
izčrpala kvota, dodeljena za leto 2011.

(3)

Zato je treba ribolovne dejavnosti za navedeni stalež
prepovedati –

Prepovedi
Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki
plujejo pod zastavo države članice iz Priloge ali so v njej regi
strirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem
datumu je zlasti prepovedano obdržati na krovu, premeščati,
pretovarjati ali iztovarjati navedeni stalež, ki ga ulovijo navedena
plovila.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo

(1) UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
(2) UL L 24, 27.1.2011, str. 1.
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Št.

3/T&Q

Država članica

ŠPANIJA

Stalež

MAC/2CX14-

Vrsta

Skuša (Scomber scombrus)

Območje

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId in VIIIe; vode EU in mednarodne vode
območja Vb; mednarodne vode območja IIa, XII in XIV

Datum

14. januar 2011

21.5.2011

21.5.2011
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 499/2011
z dne 18. maja 2011
o spremembi Uredbe (EU) št. 945/2010 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam
članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU za
proračunsko leto 2011 in odstopanju od nekaterih določb Uredbe (EU) št. 807/2010
prvem odstavku člena 5 Uredbe (EU) št. 945/2010 in v
drugem pododstavku člena 3(2) Uredbe (EU) št.
807/2010, po kateri morajo umakniti 70 % zalog žit
pred roki, določenimi v navedenih določbah.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
(4)

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1) ter zlasti člena 43(f) in (g) v pove
zavi s členom 4 Uredbe,

Uredbo (EU) št. 945/2010 bi zato bilo treba ustrezno
spremeniti.

(5)

Upravljalni odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni
dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov pred
sednik –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne
15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne
ureditve za evro (2) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ob upoštevanju naslednjega:

Člen 1
Uredba (EU) št. 945/2010 se spremeni:

Nekaj držav članic je v skladu s členom 3(5) Uredbe
Komisije (EU) št. 807/2010 z dne 14. septembra 2010
o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih
zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Uniji (3) obvestilo
Komisijo, da ne bodo mogle uporabiti določenih količin
proizvodov, ki so jim bili dodeljeni na podlagi načrta za
leto 2011, sprejetega z Uredbo Komisije (EU) št.
945/2010 (4).

(1)

Komisija lahko v skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) št.
807/2010 nameni razpoložljiva sredstva drugim državam
članicam na osnovi njihovih zahtev in njihove dejanske
rabe razpoložljivih proizvodov ter dodeljenih sredstev v
prejšnjih proračunskih letih.

(2)

(a) V členu 5 se doda naslednji odstavek:

„Za načrt razdeljevanja za leto 2011 se prvi odstavek tega
člena in prvi stavek drugega pododstavka člena 3(2) Uredbe
(EU) št. 807/2010 ne uporabljata za naslednje količine žit,
skladiščenih na Finskem:

— 12 856 ton, dodeljenih Italiji in

— 306 ton, dodeljenih Sloveniji.“
Ker se ta revizija načrta za leto 2011 izvaja v času, ko bi
morali biti nacionalni upravni dogovori za izvajanje
načrta že skoraj dokončani, je primerno, da se nanovo
dodeljene količine ne upoštevajo pri izračunavanju, ali so
države članice upoštevale svojo obveznost, določeno v

(3)

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

UL
UL
UL
UL

L
L
L
L

299,
349,
242,
278,

16.11.2007, str. 1.
24.12.1998, str. 1.
15.9.2010, str. 9.
22.10.2010, str. 1.

(b) Prilogi I in III se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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PRILOGA
Prilogi I in III k Uredbi (ES) št. 945/2010 se spremenita:
(1) Priloga I se nadomesti z naslednjim:
„PRILOGA I
LETNI NAČRT RAZDELJEVANJA ZA PRORAČUNSKO LETO 2011
(a) Finančna sredstva, ki so na voljo za izvedbo načrta za leto 2011 v posamezni državi članici:
(v EUR)
Država članica:

Porazdelitev

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393
Skupaj

480 000 000

(b) Količina posamezne vrste proizvoda, ki se vzame iz intervencijskih zalog EU za razdeljevanje v posamezni državi
članici ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v točki (a) te priloge:
(v tonah)
Država članica:

Belgique/België
България

Žita

Maslo

Posneto mleko v prahu

74 030

—

1 687

103 318

—

—

Sladkor
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(v tonah)

Država članica:

Žita

Česká Republika

Maslo

Posneto mleko v prahu

Sladkor

401

—

—

9

7 068

—

—

—

250

109

—

Elláda

88 836

976

—

España

305 207

—

23 507

France

491 108

—

11 305

Italia

480 539

—

28 281

Latvija

50 663

—

730

Lietuva

61 000

—

704

—

—

—

132 358

—

—

5 990

—

—

441 800

—

15 743

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

—

5 600

Slovenija

14 465

—

500

Slovakia

45 000

—

—

Suomi/Finland

25 338

—

899

2 759 277

1 543

93 956

Eesti
Eire/Ireland

Luxembourg (*)
Magyarország
Malta
Polska

Total

9

(*) Luksemburg: dodelitev za nakup mlečnih proizvodov na trgu EU: 101 880 EUR, obračuna se na podlagi dodelitve Lukse
mburgu za nakup posnetega mleka v prahu.“

(2) Priloga III se spremeni:
(a) točka (a) se nadomesti z naslednjim:
„(a) Premestitve žit znotraj EU, odobrene v skladu z načrtom za proračunsko leto 2011:
Količina
(v tonah)

Imetnik

Prejemnik

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra,
Slovenská Republika

Държавен фонд „Земеделие“ —
Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia
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Količina
(v tonah)
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Imetnik

Prejemnik

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural
Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja,
Slovenija“

(b) v točki (b) se vrstica 4 nadomesti z naslednjim:
„4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 500/2011
z dne 20. maja 2011
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(„Uredba o enotni SUT“) (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne
21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe
Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007
v sektorju sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 138(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih
trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu
s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz
tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k
tej uredbi –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 138 Uredbe (ES) št.
1580/2007 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 21. maja 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. maja 2011
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

21.5.2011

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/21

PRILOGA
Pavšalne uvozne vrednosti za določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretjih držav

(1 )

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

50,2
40,8
91,1
89,8
68,0

0707 00 05

TR
ZZ

108,9
108,9

0709 90 70

MA
TR
ZZ

86,8
120,8
103,8

0709 90 80

EC
ZZ

23,2
23,2

0805 10 20

EG
IL
MA
TR
ZZ

56,8
59,0
49,2
74,4
59,9

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

72,2
76,7
112,0
87,0

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
CR
NZ
US
UY
ZA
ZZ

113,9
76,6
108,5
82,7
108,5
69,1
106,2
125,9
60,0
85,3
93,7

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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SKLEPI
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 20. aprila 2011
o izboru izvajalcev omrežnih storitev v TARGET2-Securities
(ECB/2011/5)
(2011/295/EU)
SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

(5)

Odbor za program T2S je 13. avgusta 2010 sklenil, da bi
bilo treba odgovornost centralne banke Banca d’Italia bolj
natančno določiti v okviru pooblastila za izvedbo izbir
nega postopka, ki so ji ga podelile centralne banke Euro
sistema.

(6)

Namen izbirnega postopka je dodeliti izvajalcu omrežnih
storitev zagotavljanje nabora vnaprej določenih storitev
povezovanja, na podlagi katerih izvajalci omrežnih
storitev v T2S oblikujejo, izvedejo, dobavijo in upravljajo
rešitve povezovanja, ki so namenjene varni izmenjavi
poslovnih informacij med neposredno priključenimi
akterji v T2S in platformo T2S.

(7)

Čeprav izbirni postopek za izvajalce omrežnih storitev v
T2S ne spada na področje uporabe Direktive 2004/18/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o
usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj,
blaga in storitev (1), je treba kot splošne smernice
uporabiti pravila, določena v Direktivi 2004/18/ES,
postopke, določene v Sklepu ECB/2008/17 z dne
17. novembra 2008 o določitvi okvira za skupno
naročanje Eurosistema (2), in nacionalne predpise, ki
prenašajo Direktivo 2004/18/ES, kadar se uporabljajo
za pooblaščeno centralno banko.

(8)

Svet ECB je imenoval centralno banko Banca d’Italia, da
izvede izbirni postopek za izvajalce omrežnih storitev v
T2S.

(9)

Centralna banka Banca d’Italia je sprejela imenovanje in
potrdila svojo pripravljenost ravnati v skladu s tem
sklepom –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in
Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB),
in zlasti členov 3.1, 12.1, 17, 18 in 22 Statuta ESCB,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

(4)

Cilj TARGET2-Securities (v nadaljnjem besedilu: T2S) je
olajšati integracijo potrgovalnih dejavnosti s ponudbo
temeljne, nevtralne in brezmejne vseevropske poravnave
denarja in vrednostnih papirjev v centralnobančnem
denarju, tako da lahko centralne depotne družbe svojim
strankam zagotovijo harmonizirane in standardizirane
storitve poravnave po načelu dostava proti plačilu v inte
griranem tehničnem okolju s čezmejnimi zmožnostmi.

Glede na tretje vmesno poročilo o razvoju T2S je Odbor
za program T2S februarja 2010 sklenil, da bodo
centralne banke Deutsche Bundesbank, Banco de España,
Banque de France in Banca d’Italia (v nadaljnjem besedilu:
4CB) izvedle potrebne priprave za pridobitev največ treh
izvajalcev omrežnih storitev v T2S, ki bodo zagotavljali
storitve povezovanja s platformo T2S, in da bo centralna
banka Banca d’Italia vodila izbirni postopek.

Glede na četrto poročilo o razvoju T2S je Svet ECB na
svoji seji 21. aprila 2010 sklenil, da bo zagotavljanje
omrežja v T2S predmet razpisa in da bodo podeljene
največ tri licence.

Glede na peto poročilo o razvoju T2S je Odbor za
program T2S julija 2010 sklenil, da bo centralna banka
Banca d’Italia v izbirnem postopku delovala kot opera
tivna roka Eurosistema. Prav tako je sklenil, da bo Odbor
za program T2S odgovoren za določitev članov izbirne
komisije, saj bodo centralne banke Eurosistema pristojne
in odgovorne za merila izbora in za izid odločanja
izbirne komisije na podlagi teh meril. Centralna banka
Banca d’Italia bo odgovorna za pravilno vodenje izbir
nega postopka, njena posebna odgovornost v zvezi z
izbirnim postopkom pa bo ločena od odgovornosti, ki
jo imajo 4CB po sporazumu med ravnema 2 in 3.

SKLENIL:

Člen 1
Opredelitev pojmov
V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) „centralna banka“ pomeni Evropsko centralno banko (ECB)
ali nacionalno centralno banko euroobmočja (NCB) ali
drugo centralno banko, ki daje svojo valuto na voljo v T2S;
(1) UL L 134, 30.4.2004, str. 114.
(2) UL L 319, 29.11.2008, str. 76.
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(b) „centralna depotna družba“ pomeni subjekt, ki: (a)
omogoča obdelavo in poravnavo transakcij z vrednostnimi
papirji z vpisi na računih; (b) zagotavlja skrbniške storitve,
npr. upravljanje korporacijskih dejanj in odkupov; in (c)
ima dejavno vlogo pri zagotavljanju integritete izdaj vred
nostnih papirjev;
(c) „Odbor za program T2S“ pomeni organ upravljanja v Euro
sistemu, ustanovljen na podlagi Sklepa ECB/2009/6 z dne
19. marca 2009 o ustanovitvi Odbora za program
TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Programme
Board) (1), katerega naloga je priprava predlogov za Svet
ECB o ključnih strateških vprašanjih in izvrševanje nalog
izključno tehnične narave v zvezi s T2S, ali njegovega
naslednika;
(d) „izvajalec omrežnih storitev v T2S“ pomeni izvajalca
omrežnih storitev, ki je podpisal licenčni sporazum za
zagotavljanje storitev povezovanja;
(e) „storitve povezovanja“ pomenijo neposredno omrežno
povezavo s platformo T2S, ki jo neposredno priključeni
akter v T2S zahteva od izvajalca omrežnih storitev v
T2S, da bi lahko uporabljal storitve T2S ali izvrševal z
njimi povezane naloge in odgovornosti;
(f)

„licenca“ pomeni dodelitev pravice, kot jo izvajalcu
omrežnih storitev v T2S odobrijo centralne banke Eurosi
stema, za zagotavljanje nabora vnaprej določenih storitev
povezovanja neposredno priključenim akterjem v T2S, na
podlagi katerih izvajalec omrežnih storitev v T2S oblikuje,
izvede, dobavi in upravlja rešitve, ki so namenjene varni
izmenjavi elektronskih podatkov med neposredno
priključenimi akterji v T2S in platformo T2S;

(g) „izbirna komisija“ pomeni komisijo petih strokovnjakov, ki
jih sestavljajo po en predstavnik pooblaščene centralne
banke (v vlogi predsednika), 4CB in urada EPCO ter dva
predstavnika centralnih bank Eurosistema, pri čemer
vsakega od njiju določi Odbor za program T2S, formalno
pa ju imenuje pooblaščena centralna banka;
(h) „Urad Eurosistema za usklajevanje naročil“ (Eurosystem
Procurement Coordination Office – urad EPCO) pomeni
organ, ustanovljen na podlagi Sklepa ECB/2008/17 za
usklajevanje skupnih naročil Eurosistema;
(i)

„centralna banka Eurosistema“ pomeni bodisi NCB euroob
močja bodisi ECB;

(j)

„sporazum med ravnema 2 in 3“ pomeni sporazum o
dobavi in upravljanju, ki ga uskladijo Odbor za program
T2S in 4CB, odobri ga Svet ECB, nato pa ga podpišejo
centralne banke Eurosistema in 4CB. Vsebuje dodatne
podrobnosti o nalogah in odgovornostih 4CB, Odbora za
program T2S in centralnih bank Eurosistema;

(k) „neposredno priključeni akter v T2S“ pomeni vsak subjekt,
ki ima dovoljenje za izmenjavo elektronskih podatkov s
platformo T2S;
(l)

„pooblaščena centralna banka“ pomeni NCB euroobmočja,
ki jo Svet ECB imenuje za izvedbo izbirnega postopka za
izvajalce omrežnih storitev v T2S in ki jo centralne banke
Eurosistema pooblastijo, da v njihovem imenu in interesu
podpiše licenčne sporazume z izbranimi udeleženci;

(1) UL L 102, 22.4.2009, str. 12.
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(m) „storitve T2S“ pomenijo storitve, ki jih centralne banke
Eurosistema zagotovijo centralnim depotnim družbam in
centralnim bankam;
(n) „licenčni sporazum“ pomeni sporazum po nemškem pravu,
kot ga je predlagal Odbor za program T2S in odobril Svet
ECB, ki določa vzajemne pravice in obveznosti centralnih
bank Eurosistema in zadevnega izvajalca omrežnih storitev
v T2S;
(o) „izbrani udeleženec“ pomeni udeleženca v izbirnem
postopku za izvajalce omrežnih storitev v T2S, kateremu
je bil dodeljen licenčni sporazum;
(p) „obvestilo o naročilu“ pomeni obvestilo o izbirnem
postopku, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije in v
nacionalnem uradnem listu države članice, v kateri se
nahaja pooblaščena centralna banka;
(q) „razpisna pravila“ pomenijo podrobna pravila izbirnega
postopka, ki so sestavni del objavljene razpisne dokumen
tacije;
(r) „razpisna dokumentacija“ pomeni najavo oddaje, obvestilo
o naročilu, razpisna pravila ter njihove priloge in dodatke;
(s) „NCB euroobmočja“ pomeni NCB države članice, katere
valuta je euro;
(t)

„preizkus koncepta“ pomeni test, ki ga mora opraviti izva
jalec omrežnih storitev v T2S po podpisu licenčnega spora
zuma in katerega cilj je preveriti skladnost njegove ponu
jene rešitve z osnovnimi zahtevami glede funkcionalnosti,
prožnosti in varnosti;

(u) „datum začetka delovanja“ pomeni datum, na katerega
začne prva centralna depotna družba uporabljati storitve
T2S.
Člen 2
Pooblaščena centralna banka
Pooblaščena centralna banka v korist centralnih bank Eurosi
stema:
(a) v svojem imenu in v interesu centralnih bank Eurosistema
izvede izbirni postopek za izvajalce omrežnih storitev v T2S
v polnem sodelovanju z Odborom za program T2S in
izbirno komisijo, in sicer tako, da zagotovi materialne in
človeške vire, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti izbir
nega postopka s pravom, ki velja v državi članici poobla
ščene centralne banke; in
(b) v skladu z odločitvijo izbirne komisije v imenu in v interesu
centralnih bank Eurosistema podpiše zadevni licenčni
sporazum s skupnim številom izvajalcev omrežnih storitev
v T2S, ki v nobenem trenutku ne sme preseči števila dve.
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Člen 3
Pogoji za izbor in oddajo naročila
1.
Pooblaščena centralna banka izvede postopek za izbor
izvajalcev omrežnih storitev v T2S v skladu s splošnimi načeli
iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, vključno z načeli
preglednosti, sorazmernosti, enakega obravnavanja, enakega
dostopa in nediskriminacije.
2.
Skupno število izvajalcev omrežnih storitev v T2S v
nobenem trenutku ne sme preseči števila dve.
3.
Pri izvedbi izbirnega postopka mora pooblaščena
centralna banka upoštevati zlasti naslednje pogoje:
(a) izvesti mora odprti postopek za podelitev licenc, v katerem
lahko odda ponudbo vsak zainteresirani gospodarski
subjekt;
(b) celotno razpisno dokumentacijo skupaj pripravijo centralne
banke Eurosistema in pooblaščena centralna banka, odobri
pa jo Odbor za program T2S;
(c) izvajalci omrežnih storitev v T2S se izberejo na podlagi
najnižje skupne cene za standardni nabor storitev, ki jih je
treba zagotoviti skupini neposredno priključenih akterjev v
T2S, glede na model, ki ga odobri Odbor za program T2S;
(d) celotna razpisna dokumentacija se objavi v angleščini.
Pooblaščena centralna banka lahko objavi obvestilo o
naročilu tudi v svojem uradnem jeziku. Udeleženci v
izbirnem postopku morajo svoje ponudbe in vse dodatne
dokumente predložiti v angleščini;
(e) pooblaščena centralna banka mora v obvestilu o naročilu
navesti, da izbirni postopek izvaja v svojem imenu in inte
resu ter v interesu centralnih bank Eurosistema;
(f) pooblaščena centralna banka mora obvestilo o naročilu
objaviti vsaj v: (i) Uradnem listu Evropske unije; (ii) nacio
nalnem uradnem listu, ki ga za obvestila o naročilih
uporablja pooblaščena centralna banka; (iii) dveh nacio
nalnih časnikih; ter (iv) časnikih Financial Times in The Econo
mist. Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani
pooblaščene centralne banke. Obvestilo o naročilu se objavi
tudi na spletni strani ECB, s povezavo na spletno stran
pooblaščene centralne banke, da se omogoči dostop do
celotne razpisne dokumentacije;
(g) pooblaščena centralna banka se mora odzvati na zahteve po
pojasnilih v izbirnem postopku, ki so poslane na elektronski
naslov, naveden v obvestilu o naročilu. Pooblaščena
centralna banka in ECB morata vsak tak odziv objaviti na
svojih spletnih straneh;
(h) člane izbirne komisije določi Odbor za program T2S,
formalno pa jih imenuje pooblaščena centralna banka
nemudoma po izteku roka za oddajo ponudb;
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(i) člani izbirne komisije so dolžni podpisati izjavo o odsot
nosti nasprotja interesov, ki jo odobri Odbor za program
T2S;

(j) pooblaščena centralna banka prevzame operativne vidike
izbirnega postopka;

(k) izbirna komisija med drugim pregleda administrativno in
tehnično dokumentacijo ter odloči o izločitvi udeležencev,
ki ne izpolnjujejo zahtev za udeležbo, iz izbirnega postopka.
Izbirna komisija oceni neobičajno nizke ponudbe na podlagi
pravil, določenih v razpisni dokumentaciji. Izbirna komisija
razvrsti udeležence, ki niso bili izločeni iz izbirnega
postopka, po naraščajočem vrstnem redu njihovih ekonom
skih ponudb;

(l) pooblaščena centralna banka uradno obvešča zadevne udele
žence o vseh odločitvah izbirne komisije z uporabo varnih
in hitrih sredstev pisne komunikacije.

4.
Potem ko izbirna komisija razvrsti udeležence v skladu z
odstavkom 3(k) (predhodna razvrstitev), pooblaščena centralna
banka na lastno odgovornost izvede interno preverjanje zako
nitosti, s katerim preveri, ali je bil izbirni postopek izveden
pravilno. Po uspešno opravljenem preverjanju pooblaščena
centralna banka opravi končno oddajo naročila in preveri, ali
izbrani udeleženci izpolnjujejo zahteve za udeležbo in ali so
njihove izjave resnične. V primeru, da preverjanje zakonitosti
ni bilo uspešno opravljeno, se končna oddaja naročila odloži,
pooblaščena centralna banka pa se mora za nadaljnja navodila
obrniti na Odbor za program T2S.

5.
Pooblaščena centralna banka deluje v svojem imenu in
interesu ter v interesu centralnih bank Eurosistema glede vseh
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz izbirnega postopka. O tem
mora tudi poročati Odboru za program T2S in upoštevati
njegove odločitve.

6.
Pooblaščena centralna banka nosi lastne stroške, povezane
z nalogami, ki jih opravi v izbirnem postopku.

Člen 4
Licenčni sporazum
1.
Potem ko pooblaščena centralna banka na podlagi zgoraj
navedenih pogojev zaključi postopek izbora in oddaje naročila,
pooblaščena centralna banka in izbirna komisija sprejmeta vse
potrebne pripravljalne ukrepe, s katerimi se pooblaščeni
centralni banki omogoči sklenitev licenčnega sporazuma z
vsakim od izbranih udeležencev v imenu in interesu centralnih
bank Eurosistema. V ta namen centralne banke Eurosistema
pooblastijo pooblaščeno centralno banko za podpis licenčnih
sporazumov, in sicer z ločenim pooblastilom za delovanje v
imenu in interesu centralnih bank Eurosistema (neposredno
zastopanje).
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2.
Po podpisu licenčnega sporazuma mora izvajalec
omrežnih storitev v T2S opraviti preizkus koncepta. Če izvajalec
omrežnih storitev v T2S preizkusa koncepta ne opravi uspešno,
licenčni sporazum preneha. V takem primeru pooblaščena
centralna banka podeli licenco tistemu udeležencu v izbirnem
postopku, ki je bil za izbranimi udeleženci naslednji najvišje
uvrščeni na seznamu razvrstitve.

L 134/25

9.
Brez poseganja v člen 5 centralne banke Eurosistema
povrnejo pooblaščeni centralni banki vse razumne izdatke, ki
ji nastanejo z upravljanjem in spremljanjem licenčnih spora
zumov po odstavkih 6 do 8.

Člen 5
Odškodninski zahtevki
3.
Brez poseganja v naslednje odstavke licenca, podeljena v
prvotnem izbirnem postopku, poteče sedem let po datumu
začetka delovanja.

4.
Kadar licenčni sporazum z izvajalcem omrežnih storitev v
T2S preneha pred iztekom njegove veljavnosti, vendar po
uspešno opravljenem preizkusu koncepta, se lahko licenčni
sporazum, v skladu z diskrecijsko pravico Odbora za program
T2S, bodisi ponudi udeležencu v izbirnem postopku, ki je bil za
izbranimi udeleženci naslednji najvišje uvrščeni na seznamu
razvrstitve, bodisi dodeli drugemu izvajalcu omrežnih storitev
na podlagi novega izbirnega postopka, ki ga izvede pooblaščena
centralna banka ali druga centralna banka Eurosistema, ki jo
imenuje Svet ECB. Novi licenčni sporazum velja sedem let.

5.
Pooblaščena centralna banka na zahtevo Odbora za
program T2S podaljša veljavnost vseh licenčnih sporazumov
dvakrat za eno leto.

6.
Pooblaščena centralna banka je pooblaščena za skupno
zastopanje centralnih bank Eurosistema v razmerju do izvajalcev
omrežnih storitev v T2S in drugih tretjih oseb v povezavi s
storitvami povezovanja ter za redno upravljanje licenčnih spora
zumov v imenu in interesu centralnih bank Eurosistema, pri
čemer obe nalogi med drugim zajemata izvrševanje pravic in
obveznosti centralnih bank Eurosistema, tudi v sodnih
postopkih, kar med drugim vključuje primere kršitev spora
zuma, odškodnine, prenehanja, izpodbijanja ali drugih spre
memb sporazuma. Pooblaščena centralna banka mora o tem
poročati Odboru za program T2S in upoštevati njegova
navodila.

7.
Pooblaščena centralna banka mora sprejeti vse ukrepe, ki
so potrebni za izpolnitev dolžnosti in obveznosti centralnih
bank Eurosistema in morebitnih njenih dolžnosti in obveznosti
v zvezi z licenčnimi sporazumi, in o tem poročati Odboru za
program T2S ter spoštovati vsa njegova s tem povezana
navodila.

8.
Pooblaščena centralna banka prejme vsa obvestila, izjave
in sodna pisanja, vključno z vročitvami, ki se nanašajo na licen
čni sporazum, da se ji omogoči izpolnjevanje pravic in obvez
nosti centralnih bank Eurosistema in morebitnih njenih pravic
in obveznosti v zvezi z licenčnim sporazumom.

1.
Pooblaščena centralna banka je centralnim bankam Euro
sistema neomejeno odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo,
ki je posledica prevare ali namernega ravnanja pri izvrševanju
njenih pravic in obveznosti po tem sklepu. Centralnim bankam
Eurosistema je odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki
je posledica njene hude malomarnosti pri izpolnjevanju njenih
obveznosti po tem sklepu, in v tem primeru je njena odgovor
nost omejena na največji skupni znesek v višini 2 000 000 EUR
na koledarsko leto.

2.
Kadar tretja oseba utrpi izgubo ali škodo, ki je posledica
prevare ali namernega ravnanja pooblaščene centralne banke pri
izvrševanju njenih dolžnosti po tem sklepu, je pooblaščena
centralna banka odgovorna za vso odškodnino, ki jo je treba
plačati tej tretji osebi.

3.
Kadar tretja oseba utrpi izgubo ali škodo, ki je posledica
hude ali navadne malomarnosti pooblaščene centralne banke pri
izvrševanju njenih dolžnosti po tem sklepu, je pooblaščena
centralna banka odgovorna za vso odškodnino, ki jo je treba
plačati tej tretji osebi. Centralne banke Eurosistema povrnejo
pooblaščeni centralni banki vso tako odškodnino, ki presega
največji skupni znesek v višini 2 000 000 EUR na koledarsko
leto, na podlagi sodne odločbe ali sporazuma o poravnavi med
pooblaščeno centralno banko in katero koli tako tretjo osebo
pod pogojem, da je sporazum o poravnavi predhodno odobril
Odbor za program T2S.

4.
Centralne banke Eurosistema v celoti in nemudoma povr
nejo pooblaščeni centralni banki vso odškodnino, ki jo je
plačala tretjim osebam, če izvira iz: (a) zahtev za udeležbo in
meril za oddajo naročila; (b) odločitve izbirne komisije na
podlagi zahtev za udeležbo in meril za oddajo naročila; (c)
nepravilnega ravnanja izbirne komisije, razen če je delovala v
skladu s pisnim navodilom pooblaščene centralne banke ali če
od pooblaščene centralne banke ni prejela predhodnega ustrez
nega pisnega navodila v zvezi zadevnim vprašanjem; (d) katere
koli odločitve ali dogodka, ki je zunaj nadzora pooblaščene
centralne banke, vključno s tistimi, ki lahko vplivajo na učin
kovitost podeljenih licenc.

5.
Centralne banke Eurosistema pooblaščeni centralni banki
ne povrnejo odškodnine, plačane tretjim osebam, ki izvira iz
operativnih dejavnosti in drugih postopkovnih dejanj, za katere
je odgovorna, razen če je pooblaščena centralna banka v
nasprotju z lastnim navodilom ravnala v skladu z navodili
Odbora za program T2S po členu 3(5).
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6.
Kadar se tožbe, ki jih vložijo tretje osebe, nanašajo na
dejanja ali opustitve v zvezi z izbirnim postopkom, za katere
morajo centralne banke Eurosistema prevzeti izključno odgo
vornost, dajo centralne banke Eurosistema pooblaščeni centralni
banki po posvetovanju z njo pravočasna navodila glede
ukrepov, ki naj jih sprejme, npr. o morebitnem zastopanju, ki
naj ga prevzame zunanji pravni svetovalec ali notranja pravna
služba pooblaščene centralne banke. Po sprejetju odločitve glede
ukrepanja v katerem koli takem postopku nosijo sodne stroške
in takse, ki izvirajo iz takega ukrepanja, centralne banke Eurosi
stema.
7.
Centralne banke Eurosistema prevzamejo odgovornost za
dejanja in opustitve posameznih članov izbirne komisije v zvezi
z izbirnim postopkom.
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9.
Kadar so centralne banke Eurosistema in pooblaščena
centralna banka skupaj odgovorne za izgubo ali škodo, ki jo
utrpi tretja oseba, nosi vsaka od njih enak delež stroškov.
Člen 6
Končni določbi
1.
Pooblastilo ostane v veljavi sedem let od datuma začetka
delovanja.
2.
Iztek pooblastila ne vpliva na veljavnost zadevnih licen
čnih sporazumov.
Člen 7
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dva dneva po njegovem sprejetju.

8.
Kadar tretje osebe vložijo tožbe zaradi dejanj ali opustitev
v zvezi z izbirnim postopkom, za katere je izključno odgovorna
pooblaščena centralna banka, pooblaščena centralna banka
polno sodeluje s centralnimi bankami Eurosistema glede
ukrepov, ki naj jih sprejme, npr. glede morebitnega zastopanja,
ki naj ga prevzame zunanji pravni svetovalec ali njena notranja
pravna služba, in nosi posledične stroške.

V Frankfurtu na Majni, 20. aprila 2011
Predsednik ECB
Jean-Claude TRICHET
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