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I
(Νομοθετικές πράξεις)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Οκτωβρίου 2015
σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας
2003/87/ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θέσπισε σύστημα για την εμπορία
δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης («ΣΕΔΕ της ΕΕ») προκειμένου να προωθήσει τη μείωση
των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό.

(2)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης και 24ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το
πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, ένα λειτουργικό, αναμορφωμένο ΣΕΔΕ της ΕΕ με ένα μέσο
για τη σταθεροποίηση της αγοράς θα αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης
να περιορισθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

(3)

Το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προβλέπει ότι κάθε χρόνο η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς άνθρακα.

(4)

Στην έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση της
ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα το 2012 διαπιστώνεται η ανάγκη μέτρων για την
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων του πλαισίου
πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 υπογραμμίζεται ότι οι ανισορροπίες αυτές αναμένεται να
συνεχιστούν και δεν θα αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά με την προσαρμογή της γραμμικής πορείας σε αυστηρότερους
στόχους μέσα στο εν λόγω πλαίσιο. Μια αλλαγή στον γραμμικό συντελεστή μεταβάλλει απλώς σταδιακά το ανώτατο
όριο της ποσότητας δικαιωμάτων σε επίπεδο Ένωσης (όριο ΣΕΔΕ της ΕΕ). Κατά συνέπεια, και το πλεόνασμα θα μειώνεται
μόνο σταδιακά και η αγορά θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για πάνω από μια δεκαετία με ένα πλεόνασμα 2 δισεκα
τομμυρίων περίπου μονάδων δικαιωμάτων ή και περισσότερο, με αποτέλεσμα το ΣΕΔΕ της ΕΕ να μην μπορεί να παράσχει

(1) ΕΕ C 424 της 26.11.2014, σ. 46.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2015.
(3) Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).
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την απαραίτητη ένδειξη για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις με στόχο την οικονομικά αποδοτική μείωση των εκπομπών
CO2 και να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
(5)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εν λόγω πρόβλημα και το ΣΕΔΕ της ΕΕ να προσαρμόζεται πιο εύκολα στις
ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε να λειτουργεί σε εύρυθμη αγορά, θα πρέπει το 2018 να θεσπιστεί ένα
αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς («το αποθεματικό») το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία έως το
2019. Το αποθεματικό θα ενισχύσει επίσης τη συνέργεια με άλλες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Προκειμένου
να διατηρηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός προβλεψιμότητας, θα πρέπει να τεθούν σαφείς κανόνες σχετικά με την
τοποθέτηση δικαιωμάτων στο αποθεματικό και την απελευθέρωσή τους από αυτό. Το αποθεματικό θα πρέπει να
λειτουργεί προσαρμόζοντας τις ετήσιες ποσότητες που τίθενται σε πλειστηριασμό. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις,
ξεκινώντας από το 2019 ένα ποσό των δικαιωμάτων εκπομπής που θα αντιστοιχούν στο 12 % του αριθμού των
δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία, όπως καθορίζονται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση του συνολικού αριθμού
των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία από την Επιτροπή, θα πρέπει κάθε χρόνο να αφαιρούνται από τις ποσότητες του
πλειστηριασμού και να τίθενται στο αποθεματικό. Οποιοδήποτε έτος αντίστοιχος αριθμός δικαιωμάτων θα πρέπει να
απελευθερώνονται από το αποθεματικό στα κράτη μέλη κατά τα ίδια ποσοστά και με την ίδια σειρά που τηρήθηκε όταν
ετέθησαν στο αποθεματικό και θα πρέπει να προστίθενται στις ποσότητες του πλειστηριασμού αν ο σχετικός συνολικός
αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία είναι μικρότερος των 400 εκατομμυρίων.

(6)

Για τον σκοπό αυτόν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, χωρίς περιττή καθυστέρηση μετά τη δημοσίευση του
συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία από την Επιτροπή έως τις 15 Μαΐου δεδομένου έτους, να εξασφαλίζουν
ότι τα προγράμματα πλειστηριασμών του κοινού χώρου πλειστηριασμών και, κατά περίπτωση, των χώρων πλειστηριασμών
που προήλθαν από την εφαρμογή της ρήτρας εξαίρεσης προσαρμόζονται για να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα που
έχουν τεθεί στο αποθεματικό ή που απελευθερώνονται από το αποθεματικό. Η προσαρμογή της ποσότητας των
δικαιωμάτων που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό θα πρέπει να επιμερίζεται σε διάστημα 12 μηνών σύμφωνα με
την αλλαγή του σχετικού προγράμματος πλειστηριασμών. Δεδομένης της ανάγκης για ομαλή εκτέλεση της διαδικασίας
πλειστηριασμού, περαιτέρω λεπτομέρειες για την προσαρμογή, κατά περίπτωση, θα πρέπει να ορίζονται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής (1).

(7)

Επιπλέον, εκτός από τη θέσπιση του αποθεματικού, θα πρέπει να γίνουν και ορισμένες επακόλουθες τροποποιήσεις στην
οδηγία 2003/87/ΕΚ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια και η ομαλή λειτουργία του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ειδικότερα, η
εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται μεγάλες ποσότητες δικαιωμάτων σε
πλειστηριασμό στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας, γεγονός που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθερότητα της
αγοράς. Επομένως, για να αποφευχθεί η ανισορροπία στην αγορά όσον αφορά την προσφορά δικαιωμάτων στο τέλος
μιας περιόδου εμπορίας και την αρχή της επόμενης, με πιθανή συνέπεια τη διατάραξη της αγοράς, θα πρέπει να υπάρξει
πρόβλεψη ώστε μέρος οποιασδήποτε μεγάλης αύξησης της προσφοράς στο τέλος της μιας περιόδου εμπορίας να τίθεται
σε πλειστηριασμό κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της επόμενης περιόδου. Για να ενισχυθεί περαιτέρω η
σταθερότητα της ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και να αποφευχθεί η τεχνητή
αύξηση της προσφοράς προς το τέλος της περιόδου εμπορίας που ξεκίνησε το 2013, τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν
κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τα δικαιώματα
τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής του άρθρου 10α παράγραφοι 19 και 20 της εν
λόγω οδηγίας («μη κατανεμημένα δικαιώματα») θα πρέπει να τεθούν στο αποθεματικό το 2020. Η Επιτροπή θα πρέπει να
επανεξετάσει την οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση με τα εν λόγω μη κατανεμημένα δικαιώματα και, κατά περίπτωση, να
υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με επιλογές για περαιτέρω ενέργειες.

(8)

Η σχεδιαζόμενη επαναφορά ποσοτήτων δικαιωμάτων 300 εκατομμυρίων το 2019 και 600 εκατομμυρίων το 2020,
όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 176/2014 της Επιτροπής (2), θα θέσει σε κίνδυνο τον σκοπό του
αποθεματικού, που είναι η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Επομένως, τα εν λόγω
δικαιώματα 900 εκατομμυρίων δεν θα πρέπει να εκπλειστηριαστούν το 2019 και το 2020, αλλά θα πρέπει αντ' αυτού
να τεθούν στο αποθεματικό.

(9)

Είναι σημαντικό ότι το ΣΕΔΕ της ΕΕ παρέχει κίνητρα για ανάπτυξη με χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και ότι προστατεύεται η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της Ένωσης που διατρέχουν ουσιαστικό κίνδυνο
διαρροής άνθρακα. Στα ανωτέρω συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το
κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 παρέχεται σαφής καθοδήγηση για τη συνέχιση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων
και για τις διατάξεις περί διαρροής άνθρακα μετά το 2020. Με βάση αυτή τη στρατηγική καθοδήγηση, η Επιτροπή θα
πρέπει να επανεξετάσει την οδηγία 2003/87/ΕΚ, ιδιαίτερα το άρθρο 10α αυτής, και να υποβάλει πρόταση για την
αναθεώρηση της οδηγίας εντός έξι μηνών από την έγκριση της παρούσας απόφασης. Για την επίτευξη του στόχου της
εξασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει επίσης να εξετάζει εναρμονισμένα μέτρα σε
επίπεδο Ένωσης για την αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους. Στην επανεξέταση αυτή θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί
πριν από το 2021 μήπως ποσό μη κατανεμημένων δικαιωμάτων έως 50 εκατομμύρια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των
πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της
18.11.2010, σ. 1).
2
( ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 176/2014 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με
σκοπό, ιδίως, τον καθορισμό των ποσοτήτων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που θα εκπλειστηριαστούν κατά την περίοδο
2013-2020 (ΕΕ L 56 της 26.2.2014, σ. 11).
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συμπλήρωση των υφισταμένων πόρων με σκοπό την προώθηση έργων όπως αυτά που εμφαίνονται στο άρθρο 10α
παράγραφος 8 της εν λόγω οδηγίας και βιομηχανικών έργων καινοτομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
περιλαμβανομένων και έργων μικρής κλίμακας σε όλα τα κράτη μέλη.
(10)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί τη λειτουργία του αποθεματικού στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής της για την
αγορά διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξετάζει τις σχετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα,
ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των δεικτών επενδύσεων.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θα πρέπει, σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία λειτουργίας του αποθεματικού και σε
τακτά διαστήματα στη συνέχεια, να επανεξετάσει τη λειτουργία του αποθεματικού με βάση την εμπειρία από την
εφαρμογή του. Κατά την επανεξέταση της λειτουργίας του αποθεματικού θα πρέπει κυρίως να διερευνηθεί αν οι κανόνες
για την τοποθέτηση δικαιωμάτων εκπομπής στο αποθεματικό και για την αποδέσμευσή τους είναι κατάλληλοι σε σχέση
με τον επιδιωκόμενο στόχο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ανισορροπιών προσφοράς και ζήτησης. Η
επανεξέταση θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της ισορροπίας της αγοράς, περιλαμβανομένων όλων των σχετικών
παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, και της καταλληλότητας του προκαθορισμένου ορίου που
ενεργοποιεί τις αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών που τίθενται σε πλειστηριασμό, καθώς και του
ποσοστού που εφαρμόζεται στον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων σε κυκλοφορία. Εάν η ανάλυση δείξει ότι το όριο δεν
είναι πλέον κατάλληλο με γνώμονα τις εξελίξεις στην αγορά και τις διαθέσιμες νέες πληροφορίες κατά τη στιγμή της
επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει σύντομα πρόταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στην
επανεξέταση θα πρέπει επίσης να ερευνάται ο αντίκτυπος του αποθεματικού στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην
απασχόληση, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Η επανεξέταση της
λειτουργίας του αποθεματικού θα πρέπει να είναι αντικειμενική και να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η
σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα κατά τη μετάβαση σε
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

(11)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης, δηλαδή η δημιουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς
και η εκκίνησή του στην Ένωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της
κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να εκδώσει μέτρα
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την
αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των
στόχων αυτών.

(12)

Επομένως, η οδηγία 2003/87/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς
1.
Θεσπίζεται το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και η τοποθέτηση δικαιωμάτων στο αποθεματικό θα
λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου 2019.
2.
Η ποσότητα δικαιωμάτων 900 εκατομμυρίων που αφαιρούνται από τις ποσότητες του πλειστηριασμού κατά τη διάρκεια
της περιόδου 2014-2016, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 176/2014 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, δεν προστίθεται στην ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν το 2019 και
το 2020 αλλά θα πρέπει αντ' αυτού να τεθεί στο αποθεματικό.
3.
Τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ και τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις λόγω της εφαρμογής του άρθρου 10α
παράγραφοι 19 και 20 της εν λόγω οδηγίας τίθενται στο αποθεματικό το 2020. Η Επιτροπή επανεξετάζει την οδηγία
2003/87/ΕΚ σε σχέση με τα εν λόγω μη κατανεμηθέντα δικαιώματα και, κατά περίπτωση, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
4.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία κάθε χρόνο έως
τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία για δεδομένο έτος είναι ο συνολικός
αριθμός δικαιωμάτων που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 και έπειτα, συμπεριλαμβανομένων
του αριθμού δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ κατά την εν λόγω
περίοδο και των δικαιωμάτων χρήσης διεθνών μορίων που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ και
αφορούν εκπομπές έως και την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, μείον τους σωρευτικούς τόνους των εξακριβωμένων
εκπομπών από εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου του εν λόγω
έτους, τα τυχόν δικαιώματα που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τον
αριθμό των δικαιωμάτων στο αποθεματικό. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που αφορούν την τριετή περίοδο από την αρχή
του 2005 έως το τέλος του 2007 και τα δικαιώματα που εκδόθηκαν σχετικά με τις εκπομπές αυτές. Η πρώτη δημοσίευση θα
πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017.
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5.
Κάθε χρόνο ένας αριθμός δικαιωμάτων ίσος με το 12 % του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε
κυκλοφορία, όπως ορίζεται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου,
αφαιρείται από την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10
παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τοποθετείται στο αποθεματικό για περίοδο 12 μηνών ξεκινώντας την
1η Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους, εκτός εάν ο αριθμός των δικαιωμάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν στο αποθεματικό θα
ήταν μικρότερος από 100 εκατομμύρια. Το πρώτο έτος της λειτουργίας του αποθεματικού οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται
επίσης μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 1ης Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους του 8 % (το οποίο αντιπροσωπεύει 1 % για κάθε
ημερολογιακό μήνα) του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία όπως ορίζεται στην πιο πρόσφατη
δημοσίευση.
Με την επιφύλαξη του συνολικού αριθμού των προς αφαίρεση δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, έως την
31η Δεκεμβρίου 2025 τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας
2003/87/ΕΚ δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των μεριδίων των κρατών μελών που συμβάλλουν στο συνολικό
αυτό ποσό.
6.
Οποιοδήποτε έτος, αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε κυκλοφορία είναι μικρότερος των 400 εκατομμυρίων,
απελευθερώνονται από το αποθεματικό 100 εκατομμύρια δικαιώματα και προστίθενται στην ποσότητα δικαιωμάτων που
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Αν ο
συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται στο αποθεματικό είναι μικρότερος των 100 εκατομμυρίων, βάσει της
παρούσας παραγράφου απελευθερώνονται όλα τα δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό.
7.
Οποιοδήποτε έτος, αν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και έχουν εγκριθεί μέτρα σύμφωνα με το
άρθρο 29α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, απελευθερώνονται 100 εκατομμύρια δικαιώματα από το αποθεματικό και προστίθενται
στην ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται στο αποθεματικό είναι μικρότερος των
100 εκατομμυρίων, βάσει της παρούσας παραγράφου απελευθερώνονται όλα τα δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό.
8.
Αν, μετά τη δημοσίευση του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε κυκλοφορία, έχουν ληφθεί μέτρα βάσει των
παραγράφων 5, 6 ή 7, στα χρονοδιαγράμματα των πλειστηριασμών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα που έχουν τοποθετηθεί
στο αποθεματικό ή που πρόκειται να απελευθερωθούν από το αποθεματικό. Τα δικαιώματα τίθενται στο αποθεματικό ή απελευ
θερώνονται από αυτό για περίοδο 12 μηνών. Αν διενεργείται ελευθέρωση δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή 7,
ανεξάρτητα από την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η ελευθέρωση, αυτή ακολουθεί τα εφαρμοστέα
μερίδια των κρατών μελών τη στιγμή της τοποθέτησης των δικαιωμάτων στο αποθεματικό, καθώς επίσης και τη σειρά με την
οποία τα δικαιώματα τοποθετήθηκαν στο αποθεματικό.
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Από το 2019 και έπειτα τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί
δωρεάν σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10γ και δεν έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς
το οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
(*) Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά
με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της
9.10.2015, σ. 1).»·
β) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη κατά το τελευταίο έτος κάθε
περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας υπερβαίνει κατά 30 % ή και περισσότερο
την αναμενόμενη μέση ποσότητα που θα τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου πριν από
την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 5 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τα δύο τρίτα της διαφοράς των ποσοτήτων
αφαιρούνται από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το τελευταίο έτος της περιόδου και προστίθενται
ισόποσα στις ποσότητες που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη κατά τα πρώτα δύο έτη της
επόμενης περιόδου.».
2) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κράτη μέλη εκχωρούν δικαιώματα σε πρόσωπα για την τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους
ακυρωθέντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Ομοίως, δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της
αγοράς και τα οποία δεν είναι πλέον έγκυρα αντικαθίστανται από δικαιώματα τα οποία είναι έγκυρα για την τρέχουσα
περίοδο.».
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Άρθρο 3
Επανεξέταση
Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του αποθεματικού στο πλαίσιο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 10
παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξετάζει τις σχετικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστι
κότητα, ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των δεικτών επενδύσεων.
Εντός τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας του αποθεματικού και στη συνέχεια ανά πενταετία η Επιτροπή, βάσει
ανάλυσης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα, θα επανεξετάσει το αποθεματικό και, αν
χρειαστεί, θα υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σε κάθε επανεξέταση μελετάται με ιδιαίτερη
προσοχή το ποσοστό για τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων που τίθενται στο αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης, καθώς και η αριθμητική τιμή του ορίου για τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων σε
κυκλοφορία και ο αριθμός δικαιωμάτων που θα απελευθερωθούν από το αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 1
παράγραφος 6 ή 7 της παρούσας απόφασης. Στην επανεξέτασή της η Επιτροπή ερευνά επίσης τον αντίκτυπο του αποθεματικού
στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην απασχόληση, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και στον κίνδυνο διαρροής
άνθρακα.
Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη
Το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Στρασβούργο, 6 Οκτωβρίου 2015.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

N. SCHMIT

(1) Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της
5.6.2009, σ. 63).
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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1815 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 2015
για τη 238η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή
συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το
δίκτυο της Αλ Κάιντα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων
περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το
άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7α παράγραφος 1 και το άρθρο 7α παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά
η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου 2015, με πέντε αποφάσεις που ελήφθησαν στις 28, 29,
30 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου 2015, αντίστοιχα, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) αποφάσισε να προσθέσει δεκαοκτώ άτομα και δύο οντότητες στον κατάλογο φυσικών
προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Στις 28 Σεπτεμβρίου
2015, η Επιτροπή Κυρώσεων του ΣΑΗΕ αποφάσισε να διαγράψει δύο άτομα από αυτόν τον κατάλογο.

(3)

Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί ανάλογα.

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που
προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(1) ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

9.10.2015

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2015.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής
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EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.10.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:
1) Οι παρακάτω καταχωρίσεις προστίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 υπό τον τίτλο «Φυσικά
πρόσωπα»:
α)

«Aqsa Mahmood (γνωστή και ως Umm Layth). Ημερομηνία γέννησης: 11.5.1994. Τόπος γέννησης: Γλασκώβη,
Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Νοέμβριο του 2013), β) Ηνωμένο
Βασίλειο (προηγούμενη διεύθυνση). Ιθαγένεια: Βρετανική. Αριθ. διαβατηρίου: 720134834 (βρετανικό διαβατήριο που
εκδόθηκε στις 27.6.2012, λήγει στις 27.6.2022). Άλλες πληροφορίες: α) Φύλο: γυναίκα, β) Φωτογραφία διαθέσιμη
για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας
που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 28.9.2015.»

β)

«Nasser Ahmed Muthana [γνωστός και ως α) Nasir Muthana, β) Abdul Muthana, γ) Abu Muthana, δ) Abu
Al-Yemeni Muthana, δ) Abu Muthanna]. Ημερομηνία γέννησης: 29.4.1994. Τόπος γέννησης: Heath, Cardiff,
Ηνωμένο Βασίλειο. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (από τον Νοέμβριο του 2013), β) Ηνωμένο Βασίλειο
(προηγούμενη διεύθυνση έως τον Νοέμβριο του 2013). Ιθαγένεια: Βρετανική. Αριθ. διαβατηρίου: 210804241
(βρετανικό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 27.7.2010, λήγει στις 27 Ιουλίου 2020). Άλλες πληροφορίες: α) Σωματικά
χαρακτηριστικά: χρώμα μαλλιών: μαύρο/καστανό, β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία
ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ
παράγραφος 2 στοιχείο θ): 28.9.2015.»

γ)

«Omar Ali Hussain (γνωστός και ως Abu- Sa'id Al Britani). Ημερομηνία γέννησης: 21.3.1987. Τόπος γέννησης:
High Wycombe, Buckinghamshire, Ηνωμένο Βασίλειο. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Ιανουάριο
του 2014), β) Ηνωμένο Βασίλειο (προηγούμενη διεύθυνση έως τον Ιανουάριο του 2014). Ιθαγένεια: Βρετανική. Αριθ.
διαβατηρίου: 205939411 (βρετανικό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 21.7.2004, λήγει στις 21.4.2015). Άλλες
πληροφορίες: α) Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό, χρώμα μαλλιών: μαύρο/καστανό,
β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 28.9.2015.»

δ)

«Sally-Anne Frances Jones [γνωστή και ως α) Umm Hussain al-Britani, β) Sakinah Hussain]. Ημερομηνία γέννησης:
17.11.1968. Τόπος γέννησης: Greenwich, Greater London, Ηνωμένο Βασίλειο. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία
της Συρίας (το 2013), β) Ηνωμένο Βασίλειο (προηγούμενη διεύθυνση έως το 2013). Ιθαγένεια: Βρετανική. Αριθ.
διαβατηρίου: 519408086 (βρετανικό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 23.9.2013, λήγει στις 23.9.2023). Άλλες
πληροφορίες: α) Φύλο: γυναίκα, β) όνομα συζύγου: Junaid Hussain, β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε
Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται
στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 28.9.2015.»

ε)

«Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim [γνωστός και ως α) Boubakeur el-Hakim, β) Boubaker el Hakim, γ) Abou al
Moukatel, δ) Abou Mouqatel, ε) Abu-Muqatil al-Tunisi]. Ημερομηνία γέννησης: 1.8.1983. Τόπος γέννησης: Παρίσι,
Γαλλία. Διεύθυνση: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Σεπτέμβριο του 2015). Ιθαγένεια: α) Γαλλική, β) Τυνησιακή.
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»

στ) «Peter Cherif. Ημερομηνία γέννησης: 26.8.1982. Τόπος γέννησης: Παρίσι, Γαλλία. Διεύθυνση: Al Mukalla, επαρχία
Hadramawt, Υεμένη. Ιθαγένεια: Γαλλική. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2
στοιχείο θ): 29.9.2015.»
ζ)

«Maxime Hauchard (γνωστός και ως Abou Abdallah al Faransi). Ημερομηνία γέννησης: 13.3.1992. Τόπος γέννησης:
Νορμανδία, Γαλλία. Διεύθυνση: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Σεπτέμβριο του 2015). Ιθαγένεια: Γαλλική.
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»

η)

«Amru Al-Absi [γνωστός και ως α) Amr al Absi, β) Abu al Athir Amr al Absi, γ) Abu al-Athir, δ) Abu al-Asir,
ε) Abu Asir, στ) Abu Amr al Shami, ζ) Abu al-Athir al-Shami, η) Abu-Umar al-Absi]. Ημερομηνία γέννησης: γύρω
στο 1979. Τόπος γέννησης: Σαουδική Αραβία. Διεύθυνση: Homs, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Σεπτέμβριο
του 2015). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»

θ)

«Mu'tassim Yahya 'Ali Al-Rumaysh [γνωστός και ως α) Rayhanah, β) Abu-Rayhanah, γ) Handalah,
δ) Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi]. Ημερομηνία γέννησης: 4.1.1973. Τόπος γέννησης: Jeddah, Σαουδική
Αραβία. Ιθαγένεια: Υεμένης. Αριθ. διαβατηρίου: 01055336 (διαβατήριο Υεμένης). Εθνικός αριθμός ταυτότητας:
σαουδαραβικός αριθμός μητρώου καταγραφής αλλοδαπών 2054275397, ημερομηνία έκδοσης στις 22.7.1998.
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»

ι)

«Tarad Mohammad Aljarba [γνωστός και ως α) Tarad Aljarba, β) Abu-Muhammad al-Shimali]. Ημερομηνία
γέννησης: 20.11.1979. Τόπος γέννησης: Ιράκ. Ιθαγένεια: Σαουδαραβική. Αριθ. διαβατηρίου: E 704088 (σαουδαραβικό
διαβατήριο εκδοθέν στις 26.8.2003, έληξε στις 2.7.2008). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ
παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»

9.10.2015

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 264/9

ια) «Lavdrim Muhaxheri [γνωστός και ως α) Abu Abdullah al Kosova, β) Abu Abdallah al-Kosovi, γ) Abu Abdallah
al-Kosovo]. Ημερομηνία γέννησης: α) 3.12.1989, β) περίπου το 1987. Τόπος γέννησης: Kaqanik/Kacanik. Διεύθυνση:
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Σεπτέμβριο του 2015). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ
παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»
ιβ) «Aseel Muthana. Ημερομηνία γέννησης: 22.11.1996. Τόπος γέννησης: Cardiff, Ηνωμένο Βασίλειο. Διεύθυνση:
α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Σεπτέμβριο του 2014). Ιθαγένεια: Βρετανική. Αριθ. διαβατηρίου: 516088643
(βρετανικό διαβατήριο που εκδόθηκε στις 7.1.2014, λήγει στις 7.1.2024). Άλλες πληροφορίες: Σωματικά χαρακτη
ριστικά: χρώμα μαλλιών: καστανό/μαύρο. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2
στοιχείο θ): 30.9.2015.»
ιγ) «Maghomed Maghomedzakirovich Abdurakhmanov [γνωστός και ως α) Abu Banat, β) Abu al Banat].
Ημερομηνία γέννησης: 24.11.1974. Τόπος γέννησης: Χωριό Khadzhalmah, περιφέρεια Levashinskiy, Δημοκρατία του
Νταγκεστάν, Ρωσική Ομοσπονδία. Ιθαγένεια: Ρωσική. Αριθ. διαβατηρίου: 515458008 (ρωσικό διαβατήριο για ταξίδια
στην αλλοδαπή, λήγει στις 30.5.2017). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 8200203535 (αριθμός εθνικού
ρωσικού διαβατηρίου). Διεύθυνση: α) Τουρκία (πιθανός τόπος εγκατάστασης), β) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
(προηγούμενος επιβεβαιωμένος τόπος εγκατάστασης από τον Σεπτέμβριο του 2012). Άλλες πληροφορίες: α) σωματικά
χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών καστανό, χρώμα μαλλιών: σκούρο, σωματική διάπλαση: σωματώδης, ευθεία μύτη,
ύψος: 180-185 cm, ομιλεί ρωσικά, αγγλικά, αραβικά, β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία
ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ
παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015.»
ιδ) «Islam Seit-Umarovich Atabiev (γνωστός και ως Abu Jihad). Ημερομηνία γέννησης: 29.9.1983. Τόπος γέννησης:
Ust-dzheguta, Δημοκρατία του Καρατσάυ-Τσερκές, Ρωσική Ομοσπονδία. Ιθαγένεια: Ρωσική. Αριθ. διαβατηρίου:
620169661 (αριθμός εθνικού ρωσικού διαβατηρίου). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα: 9103314932 (ρωσικό
εθνικό διαβατήριο εκδοθέν στις 15.8.2003 από την υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της
Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Δημοκρατία του Καρατσάυ-Τσερκές). Διεύθυνση: α) Moscovskiy Microrayon 6, App. 96,
Ust-Dzheguta, Δημοκρατία του Καρατσάυ-Τσερκές, Ρωσική Ομοσπονδία, β) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον
Αύγουστο του 2015). Άλλες πληροφορίες: φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2
στοιχείο θ): 2.10.2015.»
ιε) «Akhmed Rajapovich Chataev [γνωστός και ως α) Akhmad Shishani, β) David Mayer, γ) Elmir Sene,
δ) Odnorukiy]. Ημερομηνία γέννησης: 14.7.1980. Τόπος γέννησης: Χωριό Vedeno, περιφέρεια Vedenskiy, Τσετσενική
Δημοκρατία, Ρωσική Ομοσπονδία. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Αύγουστο του 2015), β) Ιράκ
(πιθανός εναλλακτικός τόπος εγκατάστασης τον Αύγουστο του 2015). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:
9600133195 (ρωσικό εθνικό διαβατήριο εκδοθέν στο Vedensiky, Δημοκρατία της Τσετσενίας, Ρωσική Ομοσπονδία
από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων). Άλλες πληροφορίες: α) σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών:
καστανό· χρώμα μαλλιών: μαύρο· σωματική διάπλαση: εύσωμος· διακριτικά χαρακτηριστικά: ωοειδές σχήμα προσώπου,
γενειάδα, δεν έχει δεξί χέρι και αριστερό πόδι, ομιλεί ρωσικά, τσετσενικά και ενδεχομένως γερμανικά και αραβικά,
β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015.»
ιστ) «Tarkhan Ismailovich Gaziev [γνωστός και ως α) Ramzan Oduev, β) Tarkhan Isaevich Gaziev, γ) Husan Isaevich
Gaziev, δ) Umar Sulimov, δ) Wainakh, στ) Sever, ζ) Abu Bilalal, η) Abu Yasir, θ) Abu Asim, ι) Husan). Ημερομηνία
γέννησης: 11.11.1965. Τόπος γέννησης: Χωριό Bugaroy, περιφέρεια Itum-Kalinskiy, Τσετσενική Δημοκρατία, Ρωσική
Ομοσπονδία. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Αύγουστο του 2015), β) Ιράκ (πιθανός εναλλακτικός
τόπος εγκατάστασης τον Αύγουστο του 2015). Ιθαγένεια: (δεν έχει καταχωριστεί ως πολίτης της Ρωσικής
Ομοσπονδίας). Αριθ. διαβατηρίου: 620169661 (αριθμός εθνικού ρωσικού διαβατηρίου). Άλλες πληροφορίες:
φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015.»
ιζ) «Zaurbek Salimovich Guchaev [γνωστός και ως α) Bach, β) Fackih, γ) Vostochniy, δ) Muslim, δ) Aziz, στ) Abdul
Aziz). Ημερομηνία γέννησης: 7.9.1975. Τόπος γέννησης: Χωριό Chegem-1, περιφέρεια Chegemskiy, Δημοκρατία του
Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία, Ρωσική Ομοσπονδία. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Αύγουστο
του 2015), β) Ιράκ (πιθανός εναλλακτικός τόπος εγκατάστασης τον Αύγουστο του 2015). Ιθαγένεια: Ρωσική. Αριθ.
διαβατηρίου: 622641887 (αριθμός εθνικού ρωσικού διαβατηρίου). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά μητρώα:
8304661431 (αριθμός εθνικού ρωσικού διαβατηρίου). Άλλες πληροφορίες: φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε
Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται
στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015.»
ιη) «Shamil Magomedovich Ismailov [γνωστός και ως α) Shamil Magomedovich Aliev, β) Abu Hanifa]. Ημερομηνία
γέννησης: 29.10.1980. Τόπος γέννησης: Αστρακάν, Ρωσική Ομοσπονδία. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της
Συρίας (τον Αύγουστο του 2015), β) Ιράκ (πιθανός εναλλακτικός τόπος εγκατάστασης τον Αύγουστο του 2015).
Ιθαγένεια: Ρωσική. Αριθ. διαβατηρίου: 514448632 (ρωσικό αλλοδαπό ταξιδιωτικό διαβατήριο εκδοθέν στις 8.9.2010,
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, από το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Αριθ. καταχώρισης στα εθνικά
μητρώα: 1200075689 (αριθμός εθνικού ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2000 από τη Ρωσική
Ομοσπονδία). Άλλες πληροφορίες: α) σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό· χρώμα μαλλιών: μαύρο·
σωματική διάπλαση: λεπτός, ύψος 175-180 cm· διακριτικά χαρακτηριστικά: μακρύ πρόσωπο, έχει δυσχέρεια στην
ομιλία, β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015.»
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2) Οι παρακάτω καταχωρίσεις προστίθενται υπό τον τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες»:
α) «Mujahidin Indonesian Timur (MIT) [γνωστό και ως α) Mujahidin of Eastern Indonesia, β) East Indonesia
Mujahideen, γ) Mujahidin Indonesia Timor, δ) Mujahidin Indonesia Barat (MIB), ε) Mujahidin of Western
Indonesia]. Διεύθυνση: Ινδονησία. Άλλες πληροφορίες: δρα στην Ιάβα και το Σουλαβέσι, Ινδονησία, καθώς και στις
ανατολικές επαρχίες της Ινδονησίας. Αρχηγός της είναι ο Abu Wardah, άλλως Santoso (δεν έχει καταχωριστεί).
Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»
β) «Jund Al-Khilafah In Algeria (JAK-A) [γνωστό και ως α) Jund al Khalifa, β) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir, γ) Jund
al-Khalifa fi Ard al- Jazayer, δ) Soldiers of the Caliphate in Algeria, ε) Soldiers of the Caliphate of Algeria,
στ) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria]. Διεύθυνση: περιοχή Καμπυλίας, Αλγερία. Ημερομηνία
κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 29.9.2015.»
3) Οι ακόλουθες καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφονται:
α) «Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi [γνωστός και ως α) Ismain Shalabe, β) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi].
Διεύθυνση: Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1973. Τόπος γέννησης: Beckum, Γερμανία. Ιθαγένεια: Ιορδανός
παλαιστινιακής καταγωγής. Αριθ. διαβατηρίου: α) E778675 (διαβατήριο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας,
εκδοθέν στη Rusaifah στις 23.6.1996, έληξε στις 23.6.2001)· β) H401056, JOR 9731050433 (διαβατήριο του
Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, εκδοθέν στις 11.4.2001, έληξε στις 10.4.2006). Παρατήρηση: Άλλες
πληροφορίες: α) ο πατέρας του ονομάζεται Abdullah Shalabi, β) η μητέρα του ονομάζεται Ammnih Shalabi,
γ) συνδέεται με τους Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess και Aschraf al-Dagma. Ημερομηνία κατονομασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 23.9.2003.»
β) «Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess [γνωστός και ως α) Yaser Hassan, β) Abu Ali Abu Mohamed Dhees,
γ) Mohamed Abu Dhess]. Διεύθυνση: Γερμανία. Ημερομηνία γέννησης: α) 22.6.1966, β) 1.2.1966. Τόπος γέννησης:
α) Irbid, Ιορδανία, β) Hasmija, γ) Hashmija, Ιράκ. Ιθαγένεια: Ιορδανός. Αριθ. διαβατηρίου: α) γερμανικό διεθνές
ταξιδιωτικό έγγραφο με αριθμό 0695982, έληξε, β) γερμανικό διεθνές ταξιδιωτικό έγγραφο με αριθμό 0785146, ίσχυε
μέχρι τις 8.4.2004. Άλλες πληροφορίες: α) ο πατέρας του ονομάζεται Mouhemad Saleh Hassan, β) η μητέρα του
ονομάζεται Mariam Hassan, το γένος Chalabia· γ) συνδέεται με τους Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel
Moustfa και Aschraf Al-Dagma. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β):
23.9.2003.»
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1816 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Οκτωβρίου 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, 8 Οκτωβρίου 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.

L 264/12

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.10.2015

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

AL

51,8

MA

163,0

MK

31,3

TR

81,7

ZZ

82,0

AL

34,9

0707 00 05

1

TR

107,9

ZZ

71,4

0709 93 10

TR

147,7

ZZ

147,7

0805 50 10

AR

126,9

BO

160,8

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

CL

149,1

TR

112,3

UY

86,6

ZA

130,7

ZZ

127,7

BR

257,8

EG

184,4

MK

96,2

TR

159,9

ZZ

174,6

CL

130,0

MK

23,1

NZ

171,1

US

137,2

ZA

120,7

ZZ

116,4

AR

131,8

TR

133,2

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

125,5

(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».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1817 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Οκτωβρίου 2015
σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή έκτη
σύνοδο της εκτελεστικής επιτροπής του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με
το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ένωση αποτελεί βασικό παράγοντα στους τομείς που καλύπτει η εντολή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες («UNHCR»), τόσο μέσω των δραστηριοτήτων της σε σχέση με τη διεθνή προστασία, συμπερι
λαμβανομένων της πολιτικής της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και της δημιουργίας του κοινού ευρωπαϊκού
συστήματος ασύλου, όσο και ως μείζων δωρητής ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Ωστόσο, οι ισχύουσες
ρυθμίσεις που διέπουν τη συμμετοχή της Ένωσης στην εκτελεστική επιτροπή του προγράμματος της UNHCR
(«εκτελεστική επιτροπή της UNHCR») δεν αντιστοιχούν στον σημαντικό ρόλο της Ένωσης στους εν λόγω τομείς.

(2)

Όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Λιθουανία και τη Μάλτα, είναι μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR.

(3)

Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2014 το Συμβούλιο συμφώνησε θέση (1) σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα
δικαιώματα συμμετοχής της Ένωσης στα επίσημα και ανεπίσημα όργανα της UNHCR, καλώντας την Επιτροπή, σε στενό
συντονισμό με την Ύπατη Εκπρόσωπο, να πλησιάσει την UNHCR και τα κράτη μέλη ως μέλη ή παρατηρητές της
εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR ώστε να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

(4)

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, με επιστολή
που απηύθυνε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 στον πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR, ζήτησε να εξεταστούν
οι τρόποι και τα μέσα ενημέρωσης των σχετικών ρυθμίσεων που διέπουν τη συμμετοχή της Ένωσης στα διοικητικά
όργανα της UNHCR, προκειμένου η Ένωση να συμμετάσχει ενδεχομένως στις άτυπες προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της
UNHCR.

(5)

Με επιστολή της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 προς τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR, ο πρόεδρος της
εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR, κατόπιν αιτήματος του προεδρείου της εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR,
πρότεινε να τροποποιηθεί ο εσωτερικός κανονισμός της εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR ώστε να ικανοποιηθεί το
αίτημα της Ένωσης.

(6)

Το άρθρο 46 του εσωτερικού κανονισμού της UNHCR προβλέπει ότι οποιοσδήποτε από τους εν λόγω κανόνες μπορεί
να τροποποιηθεί από την εκτελεστική επιτροπή της UNHCR.

(7)

Αναμένεται ότι η εκτελεστική επιτροπή της UNHCR θα κληθεί να εγκρίνει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις κατά την
εξηκοστή έκτη σύνοδό της, από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου 2015.

(1) Έγγραφο st 13046/1/14 REV 1, βλ.: http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=EN&typ=ADV
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(8)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η θέση της Ένωσης όσον αφορά τις εν λόγω τροποποιήσεις του εσωτερικού
κανονισμού της εκτελεστικής επιτροπής της UNHCR.

(9)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον
αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω
πρωτοκόλλου, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύονται από
αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(10)

Δυνάμει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην
έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
1.
Η θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού της
εκτελεστικής επιτροπής του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, η οποία θα
εκφρασθεί, ενεργώντας από κοινού προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κράτη μέλη, παρατίθεται στο παράρτημα
της παρούσας απόφασης.
2.
Στη συνημμένη τροποποίηση μπορούν να γίνουν αποδεκτές δευτερεύουσας σημασίας τροποποιήσεις χωρίς περαιτέρω
απόφαση του Συμβουλίου.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 6 Οκτωβρίου 2015.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. GRAMEGNA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα κράτη μέλη στηρίζουν την έγκριση της ακόλουθης τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής
του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες:
«Το άρθρο 33 του εσωτερικού κανονισμού της Εκτελεστικής Επιτροπής του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (A/AC.96/187/Rev.7) τροποποιείται ως εξής:
“Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες εκτός εάν η ίδια η επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. Ο Πρόεδρος, ύστερα
από διαβούλευση με την επιτροπή, δύναται να καλεί ειδικευμένους οργανισμούς, ταμεία και προγράμματα των Ηνωμένων
Εθνών και διακυβερνητικές οργανώσεις να μετάσχουν σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις με βάση την εμπειρογνωσία και τη συμβολή
τους στις εργασίες της επιτροπής.”».
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2015 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ —
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
της 7ης Ιουλίου 2015
για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης
[2015/1818]
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ — ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (1) («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 376,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Δυνάμει του άρθρου 464 της συμφωνίας, ορισμένα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την
1η Σεπτεμβρίου 2014.

(2)

Το άρθρο 376 παράγραφος 3 της συμφωνίας ορίζει ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης συνεδριάζει
με σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεφαλαίου 13 (Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη) του τίτλου V
(Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας.

(3)

Το άρθρο 376 παράγραφος 3 της συμφωνίας προβλέπει επίσης ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης
καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, όπως παρατίθεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Κισινάου, 7 Ιουλίου 2015.
Για την υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης
Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς

κ. Octavian CALMÎC

κα Mihaela GORBAN

κ. Dániel KRÁMER

Υφυπουργός Οικονομίας της Δημοκρα
τίας της Μολδαβίας

Προϊσταμένη τμήματος για τον συντο
νισμό των οικονομικών πολιτικών της
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΌΡΟΥ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΕΕ —
ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΊΑΣ

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1.
Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης, που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 376 της συμφωνίας σύνδεσης
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου («η συμφωνία»), επικουρεί την επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά
θέματα, που συγκροτείται βάσει του άρθρου 438 παράγραφος 4 της συμφωνίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
2.
Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο κεφάλαιο 13 (Εμπόριο και
βιώσιμη ανάπτυξη) του τίτλου V (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας.
3.
Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης.
4.
Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που είναι αρμόδιος για θέματα εμπορίου
και αειφόρου ανάπτυξης εκτελεί χρέη προέδρου της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 2.
5.

Στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ο όρος «τα μέρη» νοείται όπως ορίζεται στο άρθρο 461 της συμφωνίας.
Άρθρο 2
Ειδικοί όροι

1.
Εφαρμόζονται τα άρθρα 2 έως 14 του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής σύνδεσης ΕΕ — Δημοκρατίας της
Μολδαβίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.
2.
Οι αναφορές στο συμβούλιο σύνδεσης νοούνται ως αναφορές στην επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά
θέματα. Οι αναφορές στην επιτροπή σύνδεσης ή στην επιτροπή σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα νοούνται ως
αναφορές στην υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης.
Άρθρο 3
Συνεδριάσεις
Η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης συνέρχεται όταν είναι αναγκαίο. Τα μέρη επιδιώκουν να συνεδριάζει μία φορά
ετησίως.
Άρθρο 4
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού
Ο παρών εσωτερικός κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της υποεπιτροπής εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης
σύμφωνα με το άρθρο 376 της συμφωνίας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2015 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ —
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ
της 7ης Ιουλίου 2015
για την έγκριση του καταλόγου εμπειρογνωμόνων σε θέματα εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης
σύμφωνα με το άρθρο 379 παράγραφος 3 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου [2015/1819]
Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΕ — ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου (1) («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 379,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 464 της συμφωνίας, ορισμένα μέρη της συμφωνίας εφαρμόζονται προσωρινά από την
1η Σεπτεμβρίου 2014.

(2)

Το άρθρο 379 παράγραφος 3 της συμφωνίας ορίζει ότι η υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης καταρτίζει
κατάλογο τουλάχιστον 15 ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να εκτελέσουν χρέη εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες
της ομάδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Ο κατάλογος των ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να εκτελέσουν χρέη εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες της ομάδας για
τους σκοπούς του άρθρο 379 της συμφωνίας παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Κισινάου, 7 Ιουλίου 2015.
Για την υποεπιτροπή εμπορίου και αειφόρου ανάπτυξης
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