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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 974/2011
z dne 29. septembra 2011
o odobritvi aktivne snovi akrinatrin v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi
Komisije (EU) št. 540/2011 in Priloge k Odločbi Komisije 2008/934/ES
(Besedilo velja za EGP)

Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je
treba oceniti zaradi možne vključitve v Prilogo I k Dire
ktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam je vključeval akrina
trin.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevt
skih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta
79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2) in člena
78(2) Uredbe,

(3)

V skladu s členom 3(2) Uredbe Komisije (ES) št.
1095/2007 z dne 20. septembra 2007 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1490/2002 o nadaljnjih podrobnih
pravilih za izvajanje tretje faze delovnega programa iz
člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS ter Uredbe (ES)
št. 2229/2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za
izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2)
Direktive Sveta 91/414/EGS (6) je prijavitelj v dveh
mesecih po začetku veljavnosti navedene uredbe umaknil
predlog za vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi
91/414/EGS. Zato je bila za nevključitev akrinatrina spre
jeta Odločba Komisije 2008/934/ES z dne 5. decembra
2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k
Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fito
farmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (7).

(4)

Prvotni prijavitelj (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) je v
skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS vložil nov
zahtevek za uporabo pospešenega postopka iz členov 14
do 19 Uredbe (ES) št. 33/2008.

(5)

Zahtevek je bil poslan Franciji, ki je bila z Uredbo (ES) št.
1490/2002 imenovana za državo članico poročevalko.
Rok za pospešeni postopek je bil upoštevan. Specifikacija
aktivne snovi in podprte uporabe so enake kot v Odločbi
2008/934/ES. Navedeni zahtevek je tudi v skladu z osta
limi vsebinskimi in postopkovnimi zahtevami iz člena 15
Uredbe (ES) št. 33/2008.

ob upoštevanju naslednjega:

V skladu s členom 80(1)(c) Uredbe (ES) št. 1107/2009 in
ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev se
mora Direktiva 91/414/EGS (2) uporabljati za aktivne
snovi, za katere je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija
popolna v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št.
33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih
za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in
pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile
del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive,
vendar niso bile vključene v Prilogo I (3). Akrinatrin je
aktivna snov, za katero je bilo ugotovljeno, da je doku
mentacija popolna v skladu z navedeno uredbo.

(1)

(4)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000
in (ES) št.
1490/2002 (5) določata podrobna pravila za izvajanje
druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2)

(2)

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

UL
UL
UL
UL
UL

L
L
L
L
L

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

(6) UL L 246, 21.9.2007, str. 19.
(7) UL L 333, 11.12.2008, str. 11.
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(6)

Francija je ocenila dodatne podatke, ki jih je predložil
vlagatelj, in pripravila dodatno poročilo. Navedeno poro
čilo je 14. januarja 2010 predložila Evropski agenciji za
varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komi
siji. Agencija je dodatno poročilo poslala v presojo
drugim državam članicam in vlagatelju ter prejete
pripombe posredovala Komisiji. V skladu s členom
20(1) Uredbe (ES) št. 33/2008 in na zahtevo Komisije
je Agencija 21. oktobra 2010 (1) Komisiji predložila svoj
sklep o akrinatrinu. Države članice in Komisija so
osnutek poročila o oceni, dodatno poročilo in sklep
Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno
verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile
17. junija 2011 v obliki poročila Komisije o pregledu
akrinatrina.

(7)

Različne preiskave so pokazale, da se za fitofarmacevtska
sredstva, ki vsebujejo akrinatrin, lahko pričakuje, da na
splošno izpolnjujejo zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Dire
ktive 91/414/EGS, zlasti pri uporabah, ki so bile
preučene in podrobno navedene v poročilu Komisije o
pregledu. Zato je primerno, da se akrinatrin v skladu z
Uredbo (ES) št. 1107/2009 odobri.

(8)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v
zvezi s členom 6 Uredbe in glede na trenutno znan
stveno in tehnično znanje pa je treba vključiti nekatere
pogoje in omejitve.

(9)

Brez poseganja v sklep, da je treba akrinatrin odobriti, je
še zlasti primerno zahtevati dodatne podatke potrditvene
narave.

(10)

(11)

Pred odobritvijo je treba določiti primeren rok, da se
bodo države članice in zainteresirane strani lahko pripra
vile na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale z
odobritvijo.

Brez poseganja v obveznosti iz Uredbe (ES) št.
1107/2009, ki izhajajo iz odobritve, in ob upoštevanju
posebnega položaja, ki je nastal s prehodom od Direktive
91/414/EGS k Uredbi (ES) št. 1107/2009, je treba
upoštevati naslednje. Državam članicam je treba po
odobritvi omogočiti šestmesečno obdobje, da pregledajo
registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo akrina
trin. Države članice morajo veljavne registracije po
potrebi spremeniti, nadomestiti ali preklicati. Z odstopa
njem od navedenega roka je za predložitev in oceno
celotne posodobljene dokumentacije iz Priloge III vsakega
fitofarmacevtskega sredstva za vsako nameravano
uporabo po enotnih načelih treba določiti daljše obdobje
v skladu z Direktivo 91/414/EGS.

(1) Evropska agencija za varnost hrane; Sklep o strokovnem pregledu
ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo akrinatrin. EFSA Journal
2010;8(12):1872 [72 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. Na voljo
na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
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(12)

Izkušnje iz prejšnjih vključitev aktivnih snovi v Prilogo I
k Direktivi 91/414/EGS, ocenjenih na podlagi Uredbe
Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992
o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega
programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o
dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2), so poka
zale, da se lahko pri razlagi obveznosti imetnikov
veljavnih registracij glede dostopa do podatkov pojavijo
težave. Da bi se izognili nadaljnjim težavam, se zato zdi
nujno razjasniti obveznosti držav članic, zlasti obveznost,
da preverijo, ali ima imetnik registracije dostop do doku
mentacije, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge II k navedeni
direktivi. Vendar ta razjasnitev državam članicam ali
imetnikom registracij ne nalaga novih obveznosti v
primerjavi z doslej sprejetimi direktivami o spremembah
Priloge I.

(13)

V skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je
treba ustrezno spremeniti Prilogo k Uredbi Komisije (EU)
št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe
(ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede
seznama registriranih aktivnih snovi (3).

(14)

Odločba 2008/934/ES določa nevključitev akrinatrina in
preklic registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo
navedeno snov, do 31. decembra 2011. V Prilogi k nave
deni odločbi je treba črtati vrstico o akrinatrinu. Odločbo
2008/934/ES je zato primerno ustrezno spremeniti.

(15)

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

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Odobritev aktivne snovi
Aktivna snov akrinatrin, kot je opredeljena v Prilogi I, je
odobrena v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2
Ponovna ocena fitofarmacevtskih sredstev
1.
Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 do
30. junija 2012 po potrebi spremenijo ali prekličejo veljavne
registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo akrinatrin kot
aktivno snov.
(2) UL L 366, 15.12.1992, str. 10.
(3) UL L 153, 11.6.2011, str. 1.
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Do navedenega datuma morajo zlasti preveriti, ali so izpolnjeni
pogoji iz Priloge I k tej uredbi, z izjemo tistih iz dela B stolpca
o posebnih določbah navedene priloge, in ali ima imetnik regi
stracije dokumentacijo ali dostop do dokumentacije, ki izpol
njuje zahteve iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS v skladu s
pogoji iz člena 13(1) do (4) navedene direktive ter člena 62
Uredbe (ES) št. 1107/2009.
2.
Z odstopanjem od odstavka 1 države članice znova
ocenijo vsako registrirano fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje
akrinatrin kot edino aktivno snov ali kot eno od več aktivnih
snovi, vključenih v Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št.
540/2011, in najpozneje do 31. decembra 2011 v skladu z
enotnimi načeli iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 na
podlagi dokumentacije, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge III k
Direktivi 91/414/EGS, in ob upoštevanju dela B stolpca o
posebnih določbah Priloge I k tej uredbi ponovno ocenijo sred
stvo. Na podlagi navedene ocene države članice presodijo, ali
sredstvo izpolnjuje pogoje iz člena 29(1) Uredbe (ES) št.
1107/2009. Države članice nato:
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do 31. decembra 2015 ali do datuma, določenega za tako
spremembo ali preklic v ustreznih aktih, s katerimi so bile
zadevne snovi dodane v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ali
odobrene, pri čemer se upošteva poznejši datum.
Člen 3
Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011
Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v
skladu s Prilogo II k tej uredbi.
Člen 4
Spremembe Odločbe 2008/934/ES
V Prilogi k Odločbi 2008/934/ES se črta vrstica o akrinatrinu.
Člen 5
Začetek veljavnosti in uporaba

(a) če sredstvo vsebuje akrinatrin kot edino aktivno snov,
najpozneje do 31. decembra 2015 po potrebi spremenijo
ali prekličejo registracijo, ali

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

(b) če sredstvo vsebuje akrinatrin kot eno od več aktivnih snovi,
registracijo po potrebi spremenijo ali prekličejo najpozneje

Uporablja se od 1. januarja 2012.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 29. septembra 2011
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska
številka

akrinatrin

št. CIPAC 678

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(Z)-(1R,3S)-2,2-dimethyl-3-[2(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromet
hylethoxycarbonyl)vinyl]cyclo
propanecarboxylate ali

≥ 970 g/kg
Nečistoče:
1,3-dicikloheksilurea:
največ 2 g/kg

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(Z)-(1R)-cis-2,2-dimethyl-3-[2(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromet
hylethoxycarbonyl)vinyl]cyclo
propanecarboxylate

Uveljavitev

Veljavnost registracije

1. januar 2012

31. december 2021

Posebne določbe

DEL A
Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid v odmerkih, ki
ne presegajo 22,5 g/ha ob posamičnem nanosu.

SL

št. CAS 101007-06-1

Čistost (1)

Ime po IUPAC

DEL B
Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št.
1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu akri
natrina ter zlasti dodatkov I in II h končni različici poročila, ki jo
je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil
15. julija 2011.
V tej celoviti oceni so države članice:

(b) zlasti pozorne na tveganje za vodne organizme, zlasti za ribe,
in po potrebi zagotovijo, da pogoji registracije vključujejo
ukrepe za zmanjšanje tveganja;
(c) zlasti pozorne na tveganje za neciljne členonožce in čebele ter
zagotovijo, da pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanj
šanje tveganja.
Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:

Uradni list Evropske unije

(a) zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ter zagotovijo,
da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba
ustrezne osebne zaščitne opreme;

1. morebitnem tveganju za podtalnico zaradi metabolita 3PBAld (*);
2. dolgotrajnem tveganju za ribe;
3. oceni tveganja za neciljne členonožce;
4. možnem vplivu na delavce in potrošnike ter o oceni tveganja
potencialne stereo-selektivne degradacije posameznega izomera
za rastline, živali in okolje.
Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži informa
cije iz točk 1, 2 in 3 do 31. decembra 2013, informacije iz točke
4 pa dve leti po sprejetju posebnih smernic.
(*) 3-fenoksibenzaldehid
(1) Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.

1.10.2011
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PRILOGA II
V delu B Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se doda naslednji vnos:
Št.

akrinatrin
št. CAS 101007-06-1
št. CIPAC 678

Ime po IUPAC

(S)-α-cyano-3-pheno
xybenzyl (Z)-(1R,3S)2,2-dimethyl-3-[2(2,2,2-trifluoro-1-trif
luoromethylethoxycar
bonyl)vinyl]cyclopro
panecarboxylate ali

≥ 970 g/kg
Nečistoče:
1,3-dicikloheksilurea:
največ 2 g/kg

Uveljavitev

Veljavnost registracije

1. januar 2012

31. december 2021

Posebne določbe

DEL A
Registrira se lahko samo kot insekticid in akaricid v odmerkih, ki ne presegajo
22,5 g/ha ob posamičnem nanosu.
DEL B
Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo
ugotovitve iz poročila o pregledu akrinatrina ter zlasti dodatkov I in II h končni
različici poročila, ki jo je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali
pripravil 15. julija 2011.
V tej celoviti oceni so države članice:
(a) zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ter zagotovijo, da je v pogojih
uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme;
(b) zlasti pozorne na tveganje za vodne organizme, zlasti za ribe, in po potrebi
zagotovijo, da pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja;
(c) zlasti pozorne na tveganje za neciljne členonožce in čebele ter zagotovijo, da
pogoji registracije vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.
Vlagatelj predloži potrditvene informacije o:
1. morebitnem tveganju za podtalnico zaradi metabolita 3-PBAld (*);
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(S)-α-cyano-3-pheno
xybenzyl (Z)-(1R)-cis2,2-dimethyl-3-[2(2,2,2-trifluoro-1-trif
luoromethylethoxycar
bonyl)vinyl]cyclopro
panecarboxylate

Čistost

SL

„19

Splošno ime,
identifikacijska številka

2. dolgotrajnem tveganju za ribe;
3. oceni tveganja za neciljne členonožce;
4. možnem vplivu na delavce in potrošnike ter o oceni tveganja potencialne stereoselektivne degradacije posameznega izomera za rastline, živali in okolje.
Vlagatelj Komisiji, državam članicam in Agenciji predloži informacije iz točk 1, 2 in
3 do 31. decembra 2013, informacije iz točke 4 pa dve leti po sprejetju posebnih
smernic.
(*) 3-fenoksibenzaldehid“

L 255/5
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 975/2011
z dne 30. septembra 2011
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne 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 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z
dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1)
Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:
Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstran
skih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, po
katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih
držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XVI k tej
uredbi –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2011.

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

V Bruslju, 30. septembra 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 157, 15.6.2011, str. 1.
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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

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) 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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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 976/2011
z dne 30. septembra 2011
o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2011
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(2)

Člen 136(2) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da se za
izračun uvozne dajatve iz odstavka 1 navedenega člena
za zadevne proizvode redno določajo reprezentativne
uvozne cene cif.

(3)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010 je cena
za izračun uvozne dajatve za proizvode z oznakami
KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna
pšenica visoke kakovosti), 1002 00, 1005 10 90,
1005 90 00 in 1007 00 90 enaka dnevni reprezentativni
uvozni ceni cif, določeni v skladu z metodo iz člena 5
navedene uredbe.

(4)

Uvozne dajatve, ki se uporabljajo, dokler ne začne veljati
nova določitev, se določijo za obdobje z začetkom
1. oktobra 2011 –

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 (EU) št. 642/2010 z dne
20. julija 2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor
žit) Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) in zlasti člena 2(1)
Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Člen 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 določa, da
je uvozna dajatev za proizvode z oznakami
KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (navadna
pšenica visoke kakovosti), 1002, ex 1005, razen hibrid
nega semena, in ex 1007, razen hibrida za setev, enaka
intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu,
zvišani za 55 %, od česar se odšteje uvozna cena cif
zadevne pošiljke. Vendar pa ta dajatev ne sme presegati
stopnje dajatev iz skupne carinske tarife.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Od 1. oktobra 2011 so uvozne dajatve v sektorju žit iz člena
136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 dajatve, določene v Prilogi I
k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2011.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 30. septembra 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 187, 21.7.2010, str. 5.
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PRILOGA I
Uvozne dajatve za proizvode iz člena 136(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2011
Oznaka KN

Poimenovanje

Uvozna dajatev (1)
(EUR/t)

1001 10 00

P Š E N I C A trda, visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

P Š E N I C A navadna, semenska

0,00

P Š E N I C A navadna, visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

RŽ

0,00

1005 10 90

K O R U Z A semenska, razen hibridne

0,00

1005 90 00

K O R U Z A razen semenske (2)

0,00

1007 00 90

S I R E K v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00

1001 90 91
ex 1001 90 99

(1) Za blago, ki pride v Unijo prek Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa, je prevoznik z uporabo člena 2(4) Uredbe (EU)
št. 642/2010 upravičen do znižanja dajatev za:
— 3 EUR/t, če je pristanišče razkladanja v Sredozemskem ali Črnem morju,
— 2 EUR/t, če je pristanišče razkladanja na Danskem, Irskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, Poljski, na Finskem, Švedskem, v Združenem
kraljestvu ali na atlantski obali Iberskega polotoka.
(2) Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 3 Uredbe (EU) št. 642/2010.
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PRILOGA II
Podatki za izračun dajatev iz Priloge I
16.9.2011-29.9.2011
1. Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:
(EUR/t)
Navadna
pšenica (1)

Koruza

Trda pšenica,
visoke
kakovosti

Trda pšenica
srednje
kakovosti (2)

Trda pšenica,
nizke
kakovosti (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

245,03

191,46

—

—

—

Cena FOB ZDA

—

—

352,28

342,28

322,28

Premija za Zaliv

—

16,31

—

—

—

28,29

—

—

—

—

Borza
Kotacija

Premija za Velika jezera

(1) Vključena premija 14 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).
(2) Znižanje za 10 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).
(3) Znižanje za 30 EUR/t (člen 5(3) Uredbe (EU) št. 642/2010).

2. Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (EU) št. 642/2010:
Prevoz/stroški Mehiški zaliv–Rotterdam:

18,61 EUR/t

Prevoz/stroški Velika jezera–Rotterdam:

51,95 EUR/t
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SKLEPI
SKLEP SVETA
z dne 22. septembra 2011
o imenovanju treh nemških članovin štirih nemških nadomestnih članov Odbora regij
(2011/643/EU)
— Margit CONRAD, Bevollmächtigte des Landes RheinlandPfalz beim Bund und für Europa,

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti
člena 305 Pogodbe,
ob upoštevanju predloga nemške vlade,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

— Barbara DUDEN, Mitglied des Europaausschusses der
Hamburgischen Bürgerschaft,
in
(b) za nadomestne člane:

Svet je 22. decembra 2009 in 18. januarja 2010 sprejel
sklepa 2009/1014/EU (1) in 2010/29/EU (2) o imeno
vanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za
obdobje od 26. januarja 2010 do 25. januarja 2015.
Zaradi konca mandata Karla-Heinza KLÄRA, Kerstin KIES
SLER in Rolfa HARLINGHAUSENA so se sprostila tri mesta
članov Odbora regij. Zaradi konca mandata Nicole
MORSBLECH, Petra STRAUBA, Michaela GWOSDZA in
Jacqueline KRAEGE so se sprostila štiri mesta nadomestnih
članov Odbora regij –

— Ulrike HÖFKEN, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten,
— Nils WIECHMANN, Mitglied des Landtages,
— Heino VAHLDIECK, Mitglied des Europaausschusses der
Hamburgischen Bürgerschaft,
— Peter FRIEDRICH, Minister für Bundesrat, Europa und inter
nationale Angelegenheiten.
Člen 2

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Za preostanek mandata, ki se izteče 25. januarja 2015, se v
Odbor regij imenujejo:
(a) za člane:
— dr. Eva QUANTE-BRANDT, Staatsrätin, Mitglied des Senats
der Freien Hansestadt Bremen,

(1) UL L 348, 29.12.2009, str. 22.
(2) UL L 12, 19.1.2010, str. 11.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. septembra 2011
Za Svet
Predsednik
J. MILLER
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PRIPOROČILA
PRIPOROČILO SVETA
z dne 15. februarja 2011
o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deseti ERS) za
proračunsko leto 2009
(2011/644/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

po preučitvi izkaza prihodkov in odhodkov in bilance stanja v
zvezi z dejavnostmi desetega ERS na dan 31. decembra 2009
ter Letnega poročila Računskega sodišča o dejavnostih, financi
ranih iz osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega
sklada (ERS), za proračunsko leto 2009 z odgovori Komisije (5),

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami
skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi,
podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (1), kakor je bil spre
menjen s Sporazumom podpisanim v Luxembourgu 25. junija
2005 (2),

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Evropski parlament na priporočilo Sveta podeli Komisiji
razrešnico za finančno upravljanje desetega ERS v skladu
s členom 11(8) Notranjega sporazuma.

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad
držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju
pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za
obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu
AKP–ES in o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam
in ozemljem, za katere se uporablja četrti del Pogodbe ES (3) (v
nadaljnjem besedilu: Notranji sporazum), s katerim je bil med
drugim ustanovljen deseti Evropski razvojni sklad (deseti ERS),
zlasti člena 11(8) Notranjega sporazuma,

(2)

Komisija je dejavnosti desetega ERS v proračunskem letu
2009 na splošno zadovoljivo izvajala –

PRIPOROČA, da Evropski parlament podeli Komisiji razrešnico
za izvajanje dejavnosti desetega ERS za proračunsko leto 2009.

V Bruslju, 15. februarja 2011
Za Svet
Predsednik

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 215/2008 z dne
18. februarja 2008 o finančni uredbi, ki se uporablja za 10.
Evropski razvojni sklad (4), zlasti členov 142 do 144 Uredbe,

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

UL
UL
UL
UL

L
L
L
L

317, 15.12.2000, str. 3.
287, 28.10.2005, str. 4.
247, 9.9.2006, str. 32.
78, 19.3.2008, str. 1.

MATOLCSY Gy.

(5) UL C 303, 9.11.2010, str. 243.
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PRIPOROČILO SVETA
z dne 15. februarja 2011
o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za
proračunsko leto 2009
(2011/645/EU)
SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Letnega poročila Računskega sodišča o dejavnostih, financiranih
iz osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada
(ERS), za proračunsko leto 2009 z odgovori Komisije (5),
ob upoštevanju naslednjega:

ob upoštevanju Četrte konvencije AKP-EGS, podpisane
15. decembra 1989 v Loméju (1), kakor je bila spremenjena s
Sporazumom, podpisanim 4. novembra 1995 na Mauriciusu (2),
ob upoštevanju Notranjega sporazuma o financiranju in uprav
ljanju pomoči Skupnosti v okviru drugega finančnega protokola
k Četrti konvenciji AKP-ES (3) (v nadaljnjem besedilu: Notranji
sporazum), s katerim je bil med drugim ustanovljen osmi
Evropski razvojni sklad (osmi ERS), zlasti člena 33(3) Notra
njega sporazuma,
ob upoštevanju Finančne uredbe z dne 16. junija 1998, ki se
uporablja za sodelovanje pri razvojnem financiranju v okviru
Četrte konvencije AKP-ES (4), zlasti členov 66 do 74 Finančne
uredbe,

(1)

Evropski parlament na priporočilo Sveta podeli Komisiji
razrešnico za finančno upravljanje osmega ERS v skladu s
členom 33(3) Notranjega sporazuma.

(2)

Komisija je dejavnosti osmega ERS v proračunskem letu
2009 na splošno zadovoljivo izvajala –

PRIPOROČA, da Evropski parlament podeli Komisiji razrešnico
za izvajanje dejavnosti osmega ERS za proračunsko leto 2009.

V Bruslju, 15. februarja 2011
Za Svet
Predsednik

po preučitvi izkaza prihodkov in odhodkov in bilance stanja v
zvezi z dejavnostmi osmega ERS na dan 31. decembra 2009 ter

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

UL
UL
UL
UL

L
L
L
L

229,
156,
156,
191,

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

MATOLCSY Gy.

(5) UL C 303, 9.11.2010, str. 243.

Cena naročnine 2011 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 100 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni DVD

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

770 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni DVD

22 uradnih jezikov EU

400 EUR na leto

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
DVD, ena izdaja na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

300 EUR na leto

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

50 EUR na leto

Naročilo na Uradni list Evropske unije, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih
različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).
Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije
Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list
v irskem jeziku prodaja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem DVD-ju.
Na zahtevo nudi naročilo na Uradni list Evropske unije pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu.
Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v Uradni list Evropske unije.

Prodaja in naročila
Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na Uradni list Evropske unije, je možno pri naših
komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To
spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče http://europa.eu
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