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II
(Незаконодателни актове)

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
Информация относно датата на подписване на Споразумението за партньорство в областта на
устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за
прилагането на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между
Европейския съюз и Република Сенегал
На 20 ноември 2014 г. Европейският съюз и Република Сенегал подписаха Споразумението за партньорство в областта на
устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Сенегал и протокола за прилагането на Споразумението за
партньорство в областта на устойчивото рибарство.
Споразумението и протоколът се прилагат временно от 20 ноември 2014 г. по силата съответно на член 17 и на член 12
от тях.
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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/105 НА СЪВЕТА
от 14 април 2014 година
за подписване от името на Съюза и временно прилагане на протокол към Споразумението за
партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от
една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между
Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република
Азербайджан в програми на Съюза
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212 във връзка с член 218,
параграф 5 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

На 18 юни 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да договори протокол към Споразумението за партньорство и
сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република
Азербайджан, от друга страна (1), относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република
Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза (наричан по-долу
„протоколът“).

(2)

Преговорите приключиха.

(3)

Целта на протокола е да се определят финансовите и техническите правила, които да дадат възможност на
Република Азербайджан да участва в някои програми на Съюза. Общата рамка, създадена с протокола,
представлява икономическа, финансова и техническа мярка за сътрудничество, която осигурява възможност за
достъп до помощ, по-специално финансова помощ, която се предоставя от Съюза по програмите. Тази рамка се
прилага само по отношение на онези програми, за които в съответните правни актове за създаването им е
предвидена възможност за участието на Република Азербайджан. Ето защо подписването и временното прилагане
на протокола не предполагат упражняване на правомощия по различните секторни политики, провеждани чрез
програмите, които се упражняват при създаването на програмите.

(4)

Протоколът следва да бъде подписан от името на Съюза и да се прилага временно до приключване на процедурите
по сключването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Разрешава се подписването от името на Съюза на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество
между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна,
относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на
Република Азербайджан в програми на Съюза (наричан по-долу „протоколът“), при условие за сключването на посочения
протокол.
Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2
Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името
на Съюза.
(1) ОВ L 246, 17.9.1999 г., стр. 3.
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Член 3
Протоколът се прилага временно, считано от датата на подписването му (1), до приключване на процедурите по
сключването му.
Член 4
Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.
За Съвета
Председател
C. ASHTON

(1) Датата на подписване на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.
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ПРОТОКОЛ
към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните
държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково
споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за
участието на Република Азербайджан в програми на Съюза
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

от една страна, и
РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, наричана по-нататък „Азербайджан“

от друга страна,
по-долу наричани заедно „страните“,
като имат предвид, че:
(1)

Азербайджан е сключил Споразумение за партньорство и сътрудничество с Европейските общности и техните
държави членки (наричано по-долу„споразумението“) (1), което влезе в сила на 1 юли 1999 г.

(2)

Европейският съвет от 17—18 юни 2004 г. приветства предложенията на Комисията за европейска политика за
съседство (ЕПС) и одобри заключенията на Съвета от 14 юни 2004 г.

(3)

Съветът многократно е приемал заключения в подкрепа на тази политика.

(4)

На 5 март 2007 г. Съветът изрази подкрепа за общия подход, очертан в съобщението на Комисията от 4 декември
2006 г., който да дава възможност на държавите — партньори по ЕПС, да участват в агенции на Общността и
програми на Общността в зависимост от постиженията си и когато правните основания позволяват това.

(5)

Азербайджан изрази своето желание да участва в редица програми на Съюза.

(6)

Конкретният ред и условия за участието на Азербайджан във всяка отделна програма на Съюза, и по-специално
финансовата вноска, която да се изплаща от Азербайджан, както и процедурите за докладване и оценка, следва да
се определят посредством споразумение между Европейската комисия и компетентните органи на Азербайджан,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1
Азербайджан се допуска до участие във всички текущи и бъдещи програми на Съюза, които са отворени за участието на
Азербайджан, при спазване на съответните разпоредби за приемане на тези програми.

Член 2
Азербайджан внася финансова вноска в общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с конкретните програми, в
които участва.

Член 3
Представители на Азербайджан се допускат да участват като наблюдатели и по въпросите, които засягат Азербайджан, в
управителните комитети, отговарящи за мониторинга на програмите на Съюза, по които Азербайджан прави финансова
вноска.
(1) Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република
Азербайджан, от друга страна (ОВ L 246, 17.9.1999 г., стр. 3).

24.1.2015 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/5

Член 4
За проектите и инициативите, представени от участници от Азербайджан, се прилагат, доколкото е възможно, същите
условия, правила и процедури по отношение на програмите като тези, които се прилагат спрямо държавите членки.

Член 5
1.
Конкретният ред и условия за участието на Азербайджан във всяка отделна програма на Съюза, и по-специално
финансовата вноска, която се изплаща от Азербайджан, както и процедурите за докладване и оценка, се определят със
споразумение между Европейската комисия и компетентните органи на Азербайджан въз основа на критериите,
установени в рамките на съответните програми.
2.
В случай че Азербайджан кандидатства за външна помощ от Съюза, за да участва в дадена програма на Съюза на
основание на член 3 от Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1) или съгласно друг
подобен регламент, предвиждащ външна помощ за Азербайджан от Съюза, който може да бъде приет в бъдеще,
условията, уреждащи използването на външната помощ на Съюза от страна на Азербайджан, се определят със
споразумение за финансиране в съответствие по-специално с член 20 от Регламент (ЕО) № 1638/2006.

Член 6
1.
В съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2) във всяко
споразумение, сключено съгласно член 5, се посочва, че финансовият контрол, одитите или другите проверки,
включително административните проверки, се извършват от или под ръководството на Европейската комисия,
Европейската служба за борба с измамите и Сметната палата.
2.
Изготвят се подробни разпоредби за финансовия контрол и одита, административните мерки, санкциите и
събирането на вземания, с които на Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Сметната палата
се предоставят правомощия, които съответстват на правомощията им по отношение на бенефициерите или изпълнителите,
установени в Съюза.

Член 7
1.

Настоящият протокол се прилага за срока, през който Споразумението е в сила.

2.

Настоящият протокол се подписва и одобрява от страните съгласно техните съответни процедури.

3.
Всяка от страните може да денонсира настоящия протокол с писмена нотификация до другата страна. Действието на
настоящия протокол се прекратява шест месеца след датата на такава нотификация. Прекратяването на протокола
вследствие на денонсиране от която и да било от страните не засяга проверките и контрола, които трябва да бъдат
извършвани, когато това е целесъобразно, съгласно разпоредбите на членове 5 и 6.

Член 8
Не по-късно от три години след датата на влизане в сила на настоящия протокол и на всеки три години след това двете
страни могат да извършват преглед на прилагането на настоящия протокол в зависимост от реалното участие на
Азербайджан в програми на Съюза.

Член 9
Настоящият протокол се прилага, от една страна, на териториите, в рамките на които се прилага Договорът за функциони
рането на Европейския съюз, и при условията, определени в посочения договор, и от друга страна — на територията на
Азербайджан.
(1) Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно
установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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Член 10
1.
Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните се нотифицират
взаимно по дипломатически път за приключването на необходимите процедури за влизането му в сила.
2.
До влизането в сила на настоящия протокол страните се договарят да го прилагат временно от датата на
подписването му до сключването му на по-късна дата.
Член 11
Настоящият протокол съставлява неразделна част от споразумението.
Член 12
Настоящият протокол се изготвя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски,
испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки,
словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и азербайджански език, като текстовете на всички
езици са автентични.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Avropa İttifaqı adından
За Република Азербайджан
Por la República de Azerbaiyán
Za Ázerbájdžánskou republiku
For Republikken Aserbajdsjan
Für die Republik Aserbaidschan
Aserbaidžaani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν
For the Republic of Azerbaijan
Pour la République d'Azerbaïdjan
Za Republiku Azerbajdžan
Per la Repubblica dell'Azerbaigian
Azerbaidžānas Republikas vārdā
AzerbaidÞano Respublikos vardu
Az Azerbajdzsán Köztársaság részről
Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan
Voor de Republiek Azerbeidzjan
W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej
Pela República do Azerbaijão
Pentru Republica Azerbaidjan
Za Azerbajdžanskú republiku
Za Azerbajdžansko republiko
Azerbaidžanin tasavallan puolesta
För Republiken Azerbajdzjan
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РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/106 НА СЪВЕТА
от 19 януари 2015 година
за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за
2015 година в Черно море
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,
като взе предвид предложението на Европейската комисия,
като има предвид, че:
(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда Съветът, по предложение на Комисията, да приема мерки за
определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) изисква приемането на мерки за опазване,
като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, включително, когато е целесъ
образно, доклади, изготвени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) и други
консултативни органи, както и с оглед на становищата, получени от консултативните съвети.

(3)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов по рибни стопанства или група
рибни стопанства в Черно море, включително някои функционално свързани с това условия, когато това е целесъ
образно. В съответствие с член 16, параграф 4 от Регламент (EС) № 1380/2013 възможностите за риболов следва
да бъдат определени в съответствие с целите на Общата политика в областта на рибарството, установени в член 2,
параграф 2 от посочения регламент. В съответствие с член 16, параграф 1 от посочения регламент възможностите
за риболов следва да се разпределят между държавите членки по такъв начин, че да осигурят на всяка държава
членка относителна стабилност на риболовните дейности за всеки запас или рибно стопанство.

(4)

Поради това Общият допустим улов (ОДУ) следва да се определи, в съотвествие с Регламент (EС) № 1380/2013,
въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти, и
същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на риболова, както и въз основа на
мненията, изразени при консултациите със заинтересованите страни.

(5)

За рибните стопанства на цацата задължението за разтоварване на брега, посочено в член 15 от Регламент (ЕС)
№ 1380/2013, се прилага от 1 януари 2015 г. Съгласно член 16, параграф 2 от посочения регламент, когато се
въвежда задължение за разтоварване на брега по отношение на рибен запас, възможностите за риболов трябва да се
определят, като се вземе предвид промяната от определянето на възможностите за риболов, отразяващи разтовар
ванията, с определянето на възможностите за риболов, отразяващи улова.

(6)

Използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов се осъществява при условията на
Регламент (ЕО) № 1224/2009 (2) на Съвета, и по-специално на членове 33 и 34 от посочения регламент, отнасящи
се до записването на улова и съобщаването на данните относно изчерпването на възможностите за риболов.
Поради това е необходимо да се посочат кодовете, които държавите членки да използват при изпращането на
данни до Комисията относно разтоварванията на брега на запасите, обект на настоящия регламент.

(1) Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО)
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(2) Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на
спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002,
(ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007,
(ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО)
№ 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
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(7)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (1) при определяне на ОДУ, по-специално въз
основа на биологичното състояние на запасите, Съветът решава за кои запаси не се прилагат членове 3 и 4.

(8)

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности и за да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза,
настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2015 г. Поради съображения за спешност настоящият
регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет
Настоящият регламент определя възможностите за риболов за определени рибни запаси в Черно море за 2015 г.
Член 2
Приложно поле
Настоящият регламент се прилага за съдове на Съюза, които осъществяват дейност в Черно море.
Член 3
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а) „Черно море“ означава географска подзона 29, както е определена в приложение I към Регламент (ЕС) № 1343/2011
на Европейския парламент и на Съвета (2);
б) „съд на Съюза“ означава риболовен съд на Съюза, така както е определен в член 4, параграфи 1 и 5 от Регламент (EС)
№ 1380/2013;
в) „запас“ означава запаса, така както е определен в член 4 параграфи 1 и 14 от Регламент (EС) № 1380/2013;
г) „общ допустим улов (ОДУ)“ означава:
(i) в риболовни стопанства, които са предмет на задължението за разтоварване на брега, посочено в член 15 от
Регламент (EС) № 1380/2013, количеството от всеки запас, което може да бъде уловено всяка година;
(ii) във всички други рибни стопанства, количеството от всеки запас, което може да бъде разтоварено на брега всяка
година;
д) „квота“ означава част от ОДУ, разпределена на Съюза, държава членка или трета държава.
ГЛАВА II
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4
ОДУ и разпределение
ОДУ за съдове на Съюза, неговото разпределение между държавите членки и когато е целесъобразно — функционално
свързаните с това условия, са определени в приложението.
(1) Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на
допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).
(2) Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова
в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (ОВ L 347,
30.12.2011 г., стр. 44).
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Член 5
Специални разпоредби относно разпределенията
Разпределението на възможностите за риболов между държавите членки, определено в настоящия регламент, се извършва,
без да се засягат:
а) размените по член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
б) приспаданията и преразпределенията по член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;
в) допълнителните разтоварвания на брега, разрешени в съответствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС)
№ 1380/2013;
г) задържаните количества в съответствие с член 15, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
д) приспаданията, извършени съгласно членове 105 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
Член 6
Условия за разтоварване на брега на улова и прилова, които не са предмет на задължението за разтоварване
Уловът и приловът на калкан в рибни стопанства, които не са предмет на задължението за разтоварване, се задържат на
борда или се разтоварват на брега само ако са извършени от съдове на Съюза, плаващи под знамето на държава членка,
която има квота, и тази квота не е изчерпана.
ГЛАВА III
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7
Предаване на данни
Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите членки предоставят на Комисията данни
относно разтоварванията на брега на уловените запаси, те използват посочените в приложението към настоящия
регламент кодове на запасите.
Член 8
Влизане в сила
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 19 януари 2015 година.
За Съвета
Председател
E. RINKVIS

24.1.2015 г.

Официален вестник на Европейския съюз

BG

L 19/11

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОДУ, ПРИЛОЖИМИ ЗА СЪДОВЕ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ОДУ ПО ВИДОВЕ И ПО ЗОНИ

В таблиците по-долу са определени ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, в които е посочено
друго) по запаси и функционално свързаните с тях условия.
Рибните запаси са указани по азбучен ред на латинските наименования на видовете. За целите на настоящия регламент се
прилага следната таблица за съответствие на латинските и тривиалните наименования:
Научно наименование

Трибуквен код

Тривиално наименование

Psetta maxima

TUR

Калкан

Sprattus sprattus

SPR

Цаца

Вид:

Калкан
Psetta maxima

Зона:

България

43,2

Румъния

43,2

Съюз

86,4 (1)

ОДУ

Не се прилага

Води на Съюза в Черно море
TUR/F37.4.2.C

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се при
лага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се при
лага.

(1) От 15 април до 15 юни 2015 г. се забранява всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, вземане на борда,
разтоварване и първа продажба.

Вид:

Цаца
Sprattus sprattus

Зона:

България

8 032,5

Румъния

3 442,5

Съюз

11 475

ОДУ

Не се прилага

Води на Съюза в Черно море
SPR/ F37.4.2.C

Аналитичен ОДУ
Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се при
лага.
Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се при
лага.
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РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/107 НА КОМИСИЯТА
от 23 януари 2015 година
за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои
плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за
установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО)
№ 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),
като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и
зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,
като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при
внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това
настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в
приложението към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Съставено в Брюксел на 23 януари 2015 година.
За Комисията,
от името на председателя,
Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.
(2) ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Код на третa държавa ( )

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

JO

229,9

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

179,2

ZZ

204,6

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

TR

63,6

ZZ

63,6

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3

(1) Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕО) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на
Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с
трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите текст от значение за ЕИП (ОВ L 328,
28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.
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ПОПРАВКИ
Поправка на Решение (ОВППС) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) на Комитета по политика и
сигурност от 14 януари 2015 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на
Европейския съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)
(Официален вестник на Европейския съюз L 11 от 17 януари 2015 г.)
Заглавието на корицата и на страница 72
вместо:

„Решение (ОВППС) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) на Комитета по политика и сигурност от
14 януари 2015 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския
съюз по линия на ОПСО в Мали (EUCAP Sahel Mali)“

да се чете: „Решение (ОВППС) 2015/67 на Комитета по политика и сигурност от 14 януари 2015 година за
удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в
Мали (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)“.

ISSN 1977-0618 (електронно издание)
ISSN 1830-3617 (печатно издание)

★

★

★

★
★
★

★
★
★
★ ★ ★

Служба за публикации на Европейския съюз
2985 Люксембург
ЛЮКСЕМБУРГ

BG

