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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/131
ze dne 23. ledna 2015,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických
produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce
a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému
a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(2)

Korejská republika podala Komisi v souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 žádost o zařazení na
seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o určité zpracované zemědělské produkty. Předložila
informace požadované podle článků 7 a 8 uvedeného nařízení. Z přezkumu těchto informací, z následných
diskusí s jihokorejskými orgány a z terénního přezkumu výrobních pravidel a kontrolních opatření uplatňovaných
v Korejské republice byl vyvozen závěr, že pravidla této země pro produkci a kontrolu ekologických
zpracovaných zemědělských produktů určených k použití jako potraviny jsou rovnocenné pravidlům stanoveným
v nařízení (ES) č. 834/2007. S ohledem na výše uvedené skutečnosti by Korejská republika měla být zařazena na
seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o zpracované zemědělské produkty určené k použití
jako potraviny (produkty kategorie D).

(3)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou
oprávněny provádět kontroly a vydávat ve třetích zemích potvrzení pro účely rovnocennosti. V důsledku zařazení
Korejské republiky do přílohy III uvedeného nařízení by měly být z přílohy IV odstraněny příslušné kontrolní
subjekty a kontrolní orgány dosud uznávané pro dovoz produktů kategorie D z Korejské republiky.

(4)

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(5)

Zařazení Korejské republiky do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 by mělo platit od 1. února 2015. Aby se
však hospodářské subjekty mohly změnám v přílohách III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 přizpůsobit, změna
druhé z těchto příloh by měla platit až po uplynutí přiměřeně dlouhého období.

(1) Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007,
pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).
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Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou
produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
1) Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
2) Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Bod 1 článku 1 se použije od 1. února 2015.
Bod 2 článku 1 se použije od 1. května 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. ledna 2015.
Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

29.1.2015
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PŘÍLOHA I

Do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 se vkládají nové položky, které znějí:
„KOREJSKÁ REPUBLIKA

1. Kategorie produktů:
Označení kategorie podle
přílohy IV

Kategorie produktů

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako
potraviny

Omezení

D

2. Původ: ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie D, které byly vyprodukovány v Korejské republice
nebo které byly dovezeny do Korejské republiky:
— buď z Unie,
— nebo ze třetí země, v jejímž případě Korejská republika uznala, že produkty jsou v dané zemi produkovány
a kontrolovány v souladu s pravidly rovnocennými pravidlům stanoveným jihokorejskými právními předpisy.
3. Normy produkce: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and
Support for Organic Food.
4. Příslušné orgány: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
5. Kontrolní subjekty:
Číselný kód

Název

Internetová adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS (BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Cer www.hgreent.or.kr
tification

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr
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Číselný kód

Název

29.1.2015
Internetová adresa

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.
controlunion.com

6. Subjekty a orgány vydávající potvrzení: jako v bodě 5.
7. Doba trvání zařazení: do 31. ledna 2018.“

PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
1) V položce „Australian Certified Organic“ se v bodě 3 zrušuje řádek, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“
a číselný kód „KR-BIO-107“.
2) V položce „BCS Öko-Garantie GmbH“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný
kód „KR-BIO-141“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.
3) V položce „Bioagricert S.r.l.“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód
„KR-BIO-132“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.
4) V položce „Bio.inspecta AG“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód
„KR-BIO-161“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.
5) V položce „Control Union Certifications“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“
a číselný kód „KR-BIO-149“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.
6) Položka „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ se mění takto:
a) v bodě 3 se na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód „KR-BIO-129“, zrušuje křížek ve
sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“;
b) v bodě 4 se zrušuje slovo „víno“.
7) V položce „Ecocert SA“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód
„KR-BIO-154“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.
8) V položce „Organic Certifiers“ se v bodě 3 na řádku, na kterém je uvedena třetí země „Jižní Korea“ a číselný kód
„KR-BIO-106“, zrušuje křížek ve sloupci D; slova „Jižní Korea“ se nahrazují slovy „Korejská republika“.

29.1.2015
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/132
ze dne 23. ledna 2015,
kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách Grónska oblasti NAFO 1F a ve vodách
Grónska oblastí V a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Německa
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny
plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými,
vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vyčerpání kvóty
Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou
ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
Článek 2
Zákazy
Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve
zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu
se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat
nebo vykládat.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. ledna 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná
práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24,
28.1.2014, s. 1).
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Č.

87/TQ43

Členský stát

Německo

Populace

RED/N1G14P

Druh

Okouník (rod) (Sebastes spp.)

Oblast

Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí V a XIV

Datum ukončení

20.12.2014

29.1.2015

29.1.2015
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/133
ze dne 23. ledna 2015,
kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v oblasti IV, VIId a ve vodách Unie oblasti IIa
plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny
plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými,
vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vyčerpání kvóty
Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou
ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
Článek 2
Zákazy
Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve
zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu
se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat
nebo vykládat.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. ledna 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná
práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24,
28.1.2014, s. 1).
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Č.

89/TQ43

Členský stát

Dánsko

Populace

HER/2A47DX

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

IV, VIId a vody Unie oblasti IIa

Datum ukončení

22.12.2014

29.1.2015

29.1.2015
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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/134
ze dne 26. ledna 2015,
kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambaly v oblastech VIIIc, IX a X; ve vodách Unie oblasti
CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství
k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 (2) stanoví kvóty na rok 2014.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace uvedené v příloze tohoto nařízení, které byly odloveny
plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými,
vyčerpaly kvótu přidělenou na rok 2014.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Vyčerpání kvóty
Rybolovná kvóta přidělená na rok 2014 členskému státu uvedenému v příloze tohoto nařízení pro populaci uvedenou
ve zmíněné příloze se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.
Článek 2
Zákazy
Rybolov populace uvedené v příloze tohoto nařízení plavidly plujícími pod vlajkou členského státu uvedeného ve
zmíněné příloze nebo plavidly v něm registrovanými se zakazuje od data stanoveného v uvedené příloze. Po tomto datu
se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat
nebo vykládat.
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 26. ledna 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Lowri EVANS

generální ředitelka pro námořní záležitosti a rybolov

(1) Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nařízení Rady (EU) č. 43/2014 ze dne 20. ledna 2014, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná
práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24,
28.1.2014, s. 1).
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Č.

90/TQ43

Členský stát

Portugalsko

Populace

LEZ/8C3411

Druh

Pakambaly (Lepidorhombus spp.)

Oblast

VIIIc, IX a X; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

Datum ukončení

26.12.2014

29.1.2015

29.1.2015
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/135
ze dne 28. ledna 2015
o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce
a zeleniny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/ 2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny (2), a zejména na
čl. 136 odst. 1 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011 stanoví na základě výsledků Uruguayského kola mnohostranných
obchodních jednání kritéria, podle kterých má Komise stanovit paušální hodnoty pro dovoz ze třetích zemí,
pokud jde o produkty a lhůty uvedené v části A přílohy XVI uvedeného nařízení.

(2)

Paušální dovozní hodnota se vypočítá každý pracovní den v souladu s čl. 136 odst. 1 prováděcího nařízení (EU)
č. 543/2011, a přitom se zohlední proměnlivé denní údaje. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost
dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Paušální dovozní hodnoty uvedené v článku 136 prováděcího nařízení (EU) č. 543/2011 jsou stanoveny v příloze
tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. ledna 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PŘÍLOHA
Paušální dovozní hodnoty pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny
(EUR/100 kg)
Kód KN

Kód třetích zemí ( )

Paušální dovozní hodnota

0702 00 00

EG

362,8

MA

99,0

0707 00 05

0709 91 00
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

128,7

ZZ

196,8

JO

229,9

TR

192,7

ZZ

211,3

EG

122,4

ZZ

122,4

EG

165,4

MA

226,4

TR

233,5

ZZ

208,4

EG

47,9

IL

78,7

MA

55,0

TN

52,5

TR

77,7

ZZ

62,4

IL

148,1

MA

90,6

ZZ

119,4

EG

74,4

IL

100,6

MA

133,5

TR

126,1

ZZ

108,7

TR

56,2

ZZ

56,2

BR

59,3

CL

89,3

MK

26,7

US

161,6

ZZ

84,2

CL

316,1

US

138,7

ZZ

227,4

(1) Klasifikace zemí podle nařízení Komise (EU) č. 1106/2012 ze dne 27. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi, pokud jde o aktualizaci
klasifikace zemí a území (Úř. věst. L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „jiného původu“.
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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/136
ze dne 28. ledna 2015
o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce
ledna 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty a zároveň byl
stanoven způsob správy těchto kvót pro rýži a zlomkovou rýži v rozčlenění podle země původu a s rozdělením
na několik podobdobí podle přílohy I uvedeného prováděcího nařízení.

(2)

Měsíc leden je prvním podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až d) prováděcího nařízení (EU)
č. 1273/2011.

(3)

Ze sdělení zaslaných podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvóty
s pořadovými čísly 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 podané během
prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2015 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají
množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence
vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadovaná pro příslušné kvóty
a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z uvedených sdělení dále vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 –
09.4149 – 09.4150 – 09.4152 a 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2015
podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, které je menší než množství
dostupné.

(5)

Pro kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 –
09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 je také třeba stanovit celkové
množství dostupné pro následující podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU)
č. 1273/2011.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost
okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
Pro žádosti o dovozní licence pro rýži v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 –
09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány
během prvních deseti pracovních dnů měsíce ledna 2015, se vydají licence pro požadované množství, jež se vynásobí
přídělovým koeficientem stanoveným v příloze tohoto nařízení.
(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě některých celních kvót pro dovoz rýže
a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).
(3) Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro
zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).

L 23/14

CS

Úřední věstník Evropské unie

29.1.2015

2.
Celkové množství, které je podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 k dispozici pro následující podobdobí
v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 –
09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166, je uvedeno v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 28. ledna 2015.
Za Komisi,
jménem předsedy,
Jerzy PLEWA

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
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PŘÍLOHA
Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce ledna 2015, a množství dostupná pro následující
podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011

a) Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení
(EU) č. 1273/2011

Pořadové číslo

Přídělový koeficient pro podobdobí
měsíce ledna 2015

Celková množství dostupná pro
podobdobí měsíce dubna 2015
(v kg)

Spojené státy

09.4127

— (1)

24 446 294

Thajsko

09.4128

— (1)

10 513 071

Austrálie

09.4129

— (2)

1 019 000

jiného původu

09.4130

— (2)

1 805 000

Původ

(1) Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy pří
pustné.
(2) Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.

b) Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011

Původ

všechny země

Pořadové číslo

Přídělový koeficient pro podobdobí
měsíce ledna 2015

Celkové množství dostupné pro
podobdobí měsíce července 2015
(v kg)

09.4148

— (1)

1 612 000

(1) Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy pří
pustné.

c) Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU)
č. 1273/2011

Pořadové číslo

Přídělový koeficient pro podobdobí
měsíce ledna 2015

Celkové množství dostupné pro
podobdobí měsíce července 2015
(v kg)

Thajsko

09.4149

— (1)

50 566 471

Austrálie

09.4150

— (2)

16 000 000

Guyana

09.4152

— (2)

11 000 000

Spojené státy

09.4153

— (2)

9 000 000

jiného původu

09.4154

92,307692 %

6 000 001

Původ

(1) Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy pří
pustné.
(2) Pro toto podobdobí se přídělový koeficient nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

L 23/16

Úřední věstník Evropské unie

CS

29.1.2015

d) Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení
(EU) č. 1273/2011

Původ

Pořadové číslo

Přídělový koeficient pro podobdobí
měsíce ledna 2015
%

Celkové množství dostupné pro
podobdobí měsíce července 2015
(v kg)

Thajsko

09.4112

0,842133

0

Spojené státy

09.4116

18,073078

0

Indie

09.4117

0,963486

0

Pákistán

09.4118

0,895330

0

jiného původu

09.4119

0,873150

0

všechny země

09.4166

0,655752

17 011 019

29.1.2015
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ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/137
ze dne 26. ledna 2015
o prodloužení funkčního období viceprezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) a dvou předsedů odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci ve
vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (1), a zejména na
články 125 a 136 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Správní rada Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „úřad“) předložila
Radě dne 18. listopadu 2014 návrhy týkající se prodloužení funkčního období viceprezidenta úřadu a dvou
předsedů odvolacích senátů úřadu.

(2)

Funkční období pana Christiana ARCHAMBEAUA jako viceprezidenta úřadu a pana Tomáse DE LAS HERAS a pana
Detlefa SCHENNENA jako předsedů odvolacích senátů úřadu by mělo být prodlouženo o dobu pěti let nebo do
dosažení důchodového věku, pokud bude tohoto věku dosaženo v průběhu nového funkčního období,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1
Funkční období pana Christiana ARCHAMBEAUA jako viceprezidenta úřadu se prodlužuje na dobu od 1. prosince 2015
do 30. listopadu 2020 nebo do dosažení důchodového věku, pokud bude tohoto věku dosaženo v průběhu nového
funkčního období.

Článek 2
Funkční období pana Tomáse DE LAS HERAS jako předsedy odvolacích senátů úřadu se prodlužuje na dobu
od 1. března 2016 do 28. února 2021 nebo do dosažení důchodového věku, pokud bude tohoto věku dosaženo
v průběhu nového funkčního období.

Článek 3
Funkční období pana Detlefa SCHENNENA jako předsedy odvolacích senátů úřadu se prodlužuje na dobu
od 1. listopadu 2015 do 31. října 2020 nebo do dosažení důchodového věku, pokud bude tohoto věku dosaženo
v průběhu nového funkčního období.
(1) Úř. věst. L 78, 24.3.2009, s. 1.
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Článek 4
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. ledna 2015.
Za Radu
předseda
J. DŪKLAVS

29.1.2015
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OPRAVY
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006
o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
(Úřední věstník Evropské unie L 381 ze dne 28. prosince 2006)
Strana 4, 3. bod odůvodnění, druhá věta a poznámka pod čarou 5:
místo:

„Rozhodnutí Rady 2006/…/SVV ze dne … o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního
systému druhé generace (SIS II) (5) představuje …
(5) Úř. věst. …“,

má být: „Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozu a využívání Schengenského
informačního systému druhé generace (SIS II) (5) představuje …
(5) Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63.“
Strana 15, čl. 27 odst. 3:
místo:

„(…) rozhodnutí 2006/000/SVV …“,

má být: „(…) rozhodnutí 2007/533/SVV …“
Strana 16, čl. 31 odst. 6:
místo:

„(…) rozhodnutí 2006/…/SVV …“,

má být: „(…) rozhodnutí 2007/533/SVV…“
Strana 19, čl. 43 odst. 3:
místo:

„Do … (*) Komise posoudí pravidla týkající se opravných prostředků uvedená v tomto článku.
(*) Pro Úř. věst.: uplynutí dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“

,
má být: „Do 17. ledna 2009 Komise posoudí pravidla týkající se opravných prostředků uvedená v tomto článku.“
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