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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/131 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2015
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους
εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και
την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 33
παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 38 στοιχείο δ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής (2) περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων
χώρων των οποίων τα συστήματα παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων
έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα με εκείνα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(2)

Η Δημοκρατία της Κορέας υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Υπέβαλε επίσης τις απαιτούμενες
πληροφορίες βάσει των άρθρων 7 και 8 του εν λόγω κανονισμού. Από την εξέταση των εν λόγω πληροφοριών, τις
μετέπειτα συζητήσεις με τις αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας και την επιτόπια εξέταση των κανόνων παραγωγής και
των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη Δημοκρατία της Κορέας, συνήχθη το συμπέρασμα ότι στην εν λόγω χώρα οι
κανόνες που διέπουν την παραγωγή και τους ελέγχους της βιολογικής παραγωγής των μεταποιημένων γεωργικών
προϊόντων για χρήση ως τρόφιμα είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία της Κορέας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο παράρτημα III
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα (προϊόντα της
κατηγορίας Δ).

(3)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων και των αρχών ελέγχου
που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών στις τρίτες χώρες για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας. Ως συνέπεια της καταχώρισης της Δημοκρατίας της Κορέας στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού, οι
σχετικοί φορείς και αρχές ελέγχου που αναγνωρίζονται έως σήμερα για την εισαγωγή προϊόντων της κατηγορίας Δ από
τη Δημοκρατία της Κορέας θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα IV.

(4)

Ως εκ τούτου, τα παραρτήματα III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως.

(5)

Η καταχώριση της Δημοκρατίας της Κορέας στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να
εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου 2015. Για να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις
τροποποιήσεις των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, η τροποποίηση του εν λόγω
τελευταίου παραρτήματος θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμοστεί μόνο μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος.

(1) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της
12.12.2008, σ. 25).
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Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής
βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
1) Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2) Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το άρθρο 1 σημείο 1) εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Το άρθρο 1 σημείο 2) εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

1. Κατηγορίες προϊόντων:
Περιγραφή της κατηγορίας
σύμφωνα με το παράρτημα IV

Κατηγορία προϊόντων

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα

Περιορισμοί

Δ

2. Προέλευση: βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στη Δημοκρατία της
Κορέας ή έχουν εισαχθεί στη Δημοκρατία της Κορέας:
— είτε από την Ένωση
— είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Δημοκρατία της Κορέας έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και
ελεγχθεί στην τρίτη αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η νομοθεσία της
Δημοκρατίας της Κορέας.
3. Πρότυπα παραγωγής: Νόμος για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και αλιείας και για τη
διαχείριση και στήριξη των βιολογικών τροφίμων (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and
Fisheries and Management and Support for Organic Food).
4. Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs)
5. Φορείς ελέγχου:
Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

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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Διαδικτυακή διεύθυνση

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. Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικώ: όπως στο σημείο 5.
7. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: 31 Ιανουαρίου 2018»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
(1) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Australian Certified Organic», στο σημείο 3, η σειρά που αφορά την
τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-107» διαγράφεται·
(2) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «BCS Öko-Garantie GmbH», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την
τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-141», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(3) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Bioagricert S.r.l.», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα
«Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-132», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθί
στανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(4) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Bio.inspecta AG», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα
«Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-161», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθί
στανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(5) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Control Union Certifications», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την
τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-149», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(6) Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» τροποποιείται ως εξής:
α) στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-129», ο σταυρός στη
στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
β) στο σημείο 4, η λέξη «οίνος» διαγράφεται·
(7) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Ecocert SA», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα «Νότια
Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-154», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(8) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου«Organic Certifiers», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα
«Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-106», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθί
στανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/132 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2015
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και στα
ύδατα Γροιλανδίας των V και XIV από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 (2) του Συμβουλίου καθορίζει ποσοστώσεις για το 2014.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2014.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2014, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή
είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται
στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση
ιχθύων από το υπόψη απόθεμα οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23ης Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Lowri EVANS

Γενική Διευθύντρια Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα (ΕΕ L 24 της 28.1.2014, σ. 1).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

87/TQ43

Κράτος μέλος

Γερμανία

Απόθεμα

RED/N1G14P

Είδος

Κοκκινόψαρο (Sebastes spp.)

Ζώνη

Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα Γροιλανδίας των V και XIV

Ημερομηνία απαγόρευσης

20.12.2014

29.1.2015

29.1.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/133 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2015
για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στις ζώνες IV, VIId και στα ενωσιακά ύδατα της
ζώνης IIa από σκάφη που φέρουν σημαία Δανίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2014.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2014.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2014, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή
είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται
στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση
ιχθύων από το υπόψη απόθεμα οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Lowri EVANS

Γενική Διευθύντρια Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα (ΕΕ L 24 της 28.1.2014, σ. 1).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

89/TQ43

Κράτος μέλος

Δανία

Απόθεμα

HER/2A47DX

Είδος

Ρέγγα (Clupea harengus)

Ζώνη

IV, VIId και ενωσιακά ύδατα της IIa

Ημερομηνία απαγόρευσης

22.12.2014

29.1.2015

29.1.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/134 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιανουαρίου 2015
περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας ζαγκέτας στις ζώνες VIIIc, IX και X, καθώς και στα ενωσιακά
ύδατα της CECAF 34.1.1 από σκάφη που φέρουν σημαία Πορτογαλίας
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 (2) του Συμβουλίου καθορίζει ποσοστώσεις για το 2014.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που
αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2014.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Εξάντληση ποσόστωσης
Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2014, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που
καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
Άρθρο 2
Απαγορεύσεις
Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή
είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται επίσης σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται
στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση
ιχθύων από το υπόψη απόθεμα οι οποίοι έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Lowri EVANS

Γενική Διευθύντρια Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 43/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα (ΕΕ L 24 της 28.1.2014, σ. 1).
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

90/TQ43

Κράτος μέλος

Πορτογαλία

Απόθεμα

LEZ/8C3411

Είδος

Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.)

Ζώνη

VIIIc, IX και Χ· ενωσιακά ύδατα CECAF 34.1.1

Ημερομηνία απαγόρευσης

26.12.2014

29.1.2015

29.1.2015

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/135 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2015
για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων
οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),
Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών
εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ'
αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI
μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο
παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011
καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.
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29.1.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ευρώ/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών ( )

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

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) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερι
κού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012,
σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».

29.1.2015
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/136 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2015
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων
που ανοίχθηκαν για την υποπερίοδο του Ιανουαρίου 2015 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1273/2011
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το
άρθρο 188,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 της Επιτροπής (2) άνοιξε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις
εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού και καθόρισε τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών που
κατανέμονται ανά χώρα καταγωγής και υποδιαιρούνται σε πολλές υποπεριόδους σύμφωνα με το παράρτημα I του εν
λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(2)

Ο Ιανουάριος είναι η πρώτη υποπερίοδος για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α) έως δ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011.

(3)

Από τις κοινοποιήσεις που απεστάλησαν βάσει του άρθρου 8 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1273/2011 προκύπτει ότι για τις ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.4154 — 09.4112 — 09.4116 —
09.4117 — 09.4118 — 09.4119 και 09.4166 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες
του Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, αφορούν
ποσότητα η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό
μπορούν να εκδίδονται τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με καθορισμό του συντελεστή κατανομής που πρέπει να
εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες για τις σχετικές ποσοστώσεις, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του άρθρου 7
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3).

(4)

Από τις προαναφερόμενες κοινοποιήσεις προκύπτει επίσης ότι για τις ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 09.4127 —
09.4128 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 και 09.4153 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα
πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1273/2011, αφορούν ποσότητα κατώτερη από τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να καθοριστεί για τις ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό 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 και 09.4166 η συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη υποπερίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 5 πρώτο
εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011.

(6)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των ποσοστώσεων με αύξοντα αριθμό 09.4154 —
09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 και 09.4166 που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1273/2011, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2015, εκδίδονται
πιστοποιητικά για την αιτούμενη ποσότητα στην οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής που καθορίζεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού.
(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού (ΕΕ L 325 της 8.12.2011, σ. 6).
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των
δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής
(ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).
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2.
Η συνολική διαθέσιμη ποσότητα, στο πλαίσιο των ποσοστώσεων με αύξοντα αριθμό 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 και 09.4166 οι οποίες αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 για την επόμενη υποπερίοδο,
καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσότητες που κατανέμονται στο πλαίσιο της υποπεριόδου του Ιανουαρίου 2015 και διαθέσιμες ποσότητες για την
επόμενη υποπερίοδο, κατ' εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

α) Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπε
ρίοδο του Ιανουαρίου 2015

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την
υποπερίοδο του Απριλίου 2015
(σε kg)

ΗΠΑ

09.4127

— (1)

24 446 294

Ταϊλάνδη

09.4128

— (1)

10 513 071

Αυστραλία

09.4129

— (2)

1 019 000

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4130

— (2)

1 805 000

Καταγωγή

(1) Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: επομένως, όλες οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν
αποδεκτές.
(2) Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες για την εν λόγω υποπερίοδο.

β) Ποσόστωση αποφλοιωμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

Καταγωγή

Όλες οι χώρες

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπε
ρίοδο του Ιανουαρίου 2015

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την
υποπερίοδο του Ιουλίου 2015 (σε kg)

09.4148

— (1)

1 612 000

(1) Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: επομένως, όλες οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν
αποδεκτές.

γ) Ποσόστωση θραυσμάτων ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00 που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπε
ρίοδο του Ιανουαρίου 2015

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την
υποπερίοδο του Ιουλίου 2015 (σε kg)

Ταϊλάνδη

09.4149

— (1)

50 566 471

Αυστραλία

09.4150

— (2)

16 000 000

Γουιάνα

09.4152

— (2)

11 000 000

ΗΠΑ

09.4153

— (2)

9 000 000

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4154

92,307692 %

6 000 001

Καταγωγή

(1) Οι αιτήσεις αφορούν ποσότητες κατώτερες από ή ίσες με τις διαθέσιμες ποσότητες: επομένως, όλες οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν
αποδεκτές.
(2) Δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.
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δ) Ποσόστωση λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30 που προβλέπεται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1273/2011

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπε
ρίοδο του Ιανουαρίου 2015
(%)

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την
υποπερίοδο του Ιουλίου 2015 (σε kg)

Ταϊλάνδη

09.4112

0,842133

0

ΗΠΑ

09.4116

18,073078

0

Ινδία

09.4117

0,963486

0

Πακιστάν

09.4118

0,895330

0

Άλλες χώρες καταγωγής

09.4119

0,873150

0

Όλες οι χώρες

09.4166

0,655752

17 011 019
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2015/137 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιανουαρίου 2015
για την ανανέωση της θητείας του αντιπροέδρου του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής
αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και δύο προέδρων των Τμημάτων Προσφυγών του
Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 207/2009 του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 για το κοινοτικό σήμα (1), και ιδίως τα
άρθρα 125 και 136,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 18 Νοεμβρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εφεξής «το Γραφείο») υπέβαλε στο Συμβούλιο τις προτάσεις του σχετικά με
την ανανέωση της θητείας του αντιπροέδρου του Γραφείου και δύο προέδρων των Τμημάτων Προσφυγών του Γραφείου.

(2)

Η θητεία του κ. Christian ARCHAMBEAU ως αντιπροέδρου του Γραφείου και των κκ. Tomás DE LAS HERAS και Detlef
SCHENNEN ως προέδρων των Τμημάτων Προσφυγών του Γραφείου θα πρέπει να ανανεωθεί για περίοδο 5 ετών ή έως
την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η θητεία του κ. Christian ARCHAMBEAU ως αντιπροέδρου του Γραφείου ανανεώνεται για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2015
έως 30 Νοεμβρίου 2020 ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης συμπληρώνεται κατά τη
διάρκεια της νέας θητείας.

Άρθρο 2
Η θητεία του κ. Tomás DE LAS HERAS ως προέδρου των Τμημάτων Προσφυγών του Γραφείου ανανεώνεται για την περίοδο
από 1 Μαρτίου 2016 έως 28 Φεβρουαρίου 2021 ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης
συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας.

Άρθρο 3
Η θητεία του κ. Detlef SCHENNEN ως προέδρου των Τμημάτων Προσφυγών του Γραφείου ανανεώνεται για την περίοδο από
1 Νοεμβρίου 2015 έως 31 Οκτωβρίου 2020 ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον η ηλικία συνταξιοδότησης συμπλη
ρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας.
(1) ΕΕ L 78 της 24.3.2009, σ. 1.

L 23/18

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.1.2015

Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. DŪKLAVS
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 381 της 28ης Δεκεμβρίου 2006)
1) Σελίδα 4, αιτιολογική σκέψη 3, δεύτερη περίοδος και υποσημείωση 5:
αντί:

«Η απόφαση αριθ. 2006/…/ΔΕΥ του Συμβουλίου της … σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση
του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (5) συνιστά …
(5) ΕΕ L…»,

διάβαζε: «Η απόφαση αριθ. 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εγκατάσταση, τη
λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (5) συνιστά…
(5) ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63.».
2) Σελίδα 15, άρθρο 27 παράγραφος 3 και σελίδα 16, άρθρο 31 παράγραφος 6:
αντί:

«…απόφασης 2006/…/ΔΕΥ…»,

διάβαζε: «…απόφασης 2007/533/ΔΕΥ…».
3) Σελίδα 19, άρθρο 43 παράγραφος 3, δεύτερη γραμμή:
αντί:

«… έως τις…»,

διάβαζε: «… έως τις 17 Ιανουαρίου 2009.».
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