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II
(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/511 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Μαρτίου 2018
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 (1) του Συμβουλίου καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2018 για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα.

(2)

Ορισμένοι κωδικοί αναφοράς θα πρέπει να τροποποιηθούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακριβής αναφορά των
αλιευμάτων. Ορισμένες παραπομπές στις υποσημειώσεις και η διατύπωσή τους θα πρέπει να διορθωθούν.

(3)

Στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/120, το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) για το αμμόχελο καθορίστηκε σε μηδενικό
επίπεδο στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποπεριοχή ICES 4. Το αμμόχελο είναι βραχύβιο είδος και η σχετική
επιστημονική γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη κατά το δεύτερο ήμισυ του Φεβρουαρίου, ενώ οι αλιευτικές δραστηριότητες
ξεκινούν τον Απρίλιο.

(4)

Τα όρια αλιευμάτων για το αμμόχελο στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποπεριοχή ICES 4 θα πρέπει τώρα να
τροποποιηθούν με βάση την πλέον πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση
των Θαλασσών (ICES) που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

(5)

Για την αλιεία αμμόχελου, οι διαιρέσεις ICES 2a και 3a και η υποπεριοχή ICES 4 διαιρούνται σε περιοχές διαχείρισης,
βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Η περιοχή διαχείρισης 3r βρίσκεται κυρίως στα νορβηγικά ύδατα. Ωστόσο,
περιλαμβάνει επίσης ενωσιακά ύδατα και ορισμένοι σημαντικοί ιχθυότοποι επικάλυψαν τις περιοχές διαχείρισης 2r
και 3r. Στη γνωμοδότηση του ICES αναφέρεται ότι κατά μέσο όρο το 8 % των αλιευμάτων στην περιοχή διαχείρισης 3r
αλιεύονται σε ενωσιακά ύδατα. Τα όρια αλιευμάτων στα ενωσιακά ύδατα της περιοχής διαχείρισης 3r θα πρέπει να
καθοριστούν σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή.

(6)

Τα TAC για τον γάδο στην υποπεριοχή ICES 1 και στη διαίρεση 2b θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρί
ζουν σωστά τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στα ενωσιακά σκάφη στην εν λόγω περιοχή.

(7)

Ο μέγιστος αριθμός των παραγαδιάρικων που επιτρέπεται για τη Μάλτα στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, τα οποία
μπορούν να λαμβάνουν άδεια να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν ή να
εκφορτώνουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ληφθεί
υπόψη η αύξηση του αριθμού των σκαφών που έχουν λάβει αυτή την άδεια.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/120 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό για το 2018, για ορισμένα αποθέματα
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη
ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/127 (ΕΕ L 27 της 31.1.2018, σ. 1).
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Τα όρια αλιευμάτων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/120 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι
διατάξεις που εισάγονται με τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα όρια αλιευμάτων θα πρέπει, επομένως, να
εφαρμόζονται από την εν λόγω ημερομηνία. Η εν λόγω αναδρομική εφαρμογή δεν θίγει την αρχή της ασφάλειας δικαίου
και την αρχή της προστασίας της εύλογης προσδοκίας, καθώς οι σχετικές αλιευτικές δυνατότητες δεν έχουν ακόμη
εξαντληθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα IA, ΙΒ και IV του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 τροποποιούνται 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.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
E. ZAHARIEVA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Το παράρτημα IΑ τροποποιείται ως εξής:
α) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το αμμόχελο και τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα ενωσιακά ύδατα των
ζωνών 2a, 3a και 4 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Αμμόχελο και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύ
ματα
Ammodytes spp.

Δανία

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των 2a, 3a και 4 (1)

195 875 (2)

Ηνωμένο Βασίλειο

4 282 (2)

Γερμανία

300 (2)

Σουηδία

7 193 (2)

Ένωση

207 650

TAC

207 650

Αναλυτικό TAC
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 847/96
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 847/96

(1) Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του ΗΒ στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula.
(2) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών νταούκι Ατλαντικού και σκουμπρί μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης
(OT1/*2A3A4). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών νταούκι Ατλαντικού και σκουμπρί που καταλογίζονται στην ποσόστωση
σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το
άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.

Ειδικός όρος:
εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόχελου, όπως ορίζονται στο
παράρτημα II-Δ, μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:
Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόχελου

Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο

1r

2r (1)

3r

4

5r

6

7r

(SAN/
234_1R)

(SAN/
234_2R)

(SAN/
234_3R)

(SAN/
234_4)

(SAN/
234_5R)

(SAN/
234_6)

(SAN/
234_7R)

126 837

4 717

8 177

55 979

0

165

0

2 772

103

179

1 224

0

4

0

Γερμανία

194

7

13

86

0

0

0

Σουηδία

4 658

173

300

2 056

0

6

0

Ένωση

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

Σύνολο

134 461

5 000

8 669

59 345

0

175

0

(1) Στην περιοχή διαχείρισης 2r, το TAC μπορεί να αλιεύεται μόνον ως TAC παρακολούθησης με συναφές πρωτόκολλο δειγματολη
ψίας για την αλιεία»·

L 84/4

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

28.3.2018

β) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το γουρλομάτη Ατλαντικού στα ενωσιακά ύδατα των ζωνών 3a και 4 αντικαθί
σταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού
Argentina silus

Δανία

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα των 3a και 4
(ARU/3A4-C)

1 093

Γερμανία

11

Γαλλία

8

Ιρλανδία

8

Κάτω Χώρες

51

Σουηδία

43

Ηνωμένο Βασίλειο

20

Ένωση

1 234

TAC

1 234

Προληπτικό TAC»·

γ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μπρόσμιο στη ζώνη 3a αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Δανία

Μπρόσμιος
Brosme brosme

Ζώνη:

3a
(USK/03A.)

15

Σουηδία

8

Γερμανία

8

Ένωση

31

TAC

31

Προληπτικό TAC
Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού»·
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δ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μπρόσμιο στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6, και 7 αντικαθίσταται από
τον ακόλουθο:
«Είδος:

Μπρόσμιος
Brosme brosme

Ζώνη:

Γερμανία

17

Ισπανία

60

Γαλλία

705

Ιρλανδία

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 5, 6 και 7
(USK/567EI.)

68

Ηνωμένο Βασίλειο

340

Άλλα κράτη μέλη

17 (1)

Ένωση

1 207

Νορβηγία

2 923 (2) (3) (4) (5)

TAC

4 130

Προληπτικό TAC
Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού
Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού

(1) Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.
(2) Αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα των 2a, 4, 5b, 6 και 7 (USK/*24X7C).
(3) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών 25 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6
και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα
συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών στις ζώνες 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την ακόλουθη
ποσότητα σε τόνους (OTH/*5B67-): 3 000. Το παρεμπίπτον αλίευμα σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.
(4) Συμπεριλαμβάνεται η μουρούνα. Οι παρακάτω ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνον με παραγάδι στις 5b, 6 και 7:
Μουρούνα (LIN/*5B67-)
7 500
Μπρόσμιος (USK/*5B67-)
2 923
(5) Οι ποσοστώσεις της Νορβηγίας για τον μπρόσμιο και τη μουρούνα είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε
τόνους: 2 000»·

ε) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μπακαλιάρο εγκλεφίνο στη ζώνη 3a αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Βέλγιο
Δανία
Γερμανία
Κάτω Χώρες
Σουηδία

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος
Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

3a
(HAD/03A.)

12
2 070
132
2
245

Ένωση

2 461

TAC

2 569

Αναλυτικό TAC»·
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στ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον μπακαλιάρο μερλούκιο στη ζώνη 3a αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος
Merluccius merluccius

Δανία

Ζώνη:

3a
(HKE/03A.)

2 890 (1)

Σουηδία

246 (1)

Ένωση

3 136

TAC

3 136 (2)

Αναλυτικό TAC
Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού

(1) Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ενωσιακά ύδατα των 2a και 4. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές
πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.
(2) Εντός των ακόλουθων συνολικών TAC για το βόρειο απόθεμα μπακαλιάρου μερλούκιου: 111 785»·

ζ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το προσφυγάκι στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b,
8d, 8e, 12 και 14 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Προσφυγάκι
Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Δανία

61 277 (1)

Γερμανία

23 825 (1)

Ισπανία

51 949 (1) (2)

Γαλλία

42 644 (1)

Ιρλανδία

47 451 (1)

Κάτω Χώρες

74 720 (1)

Πορτογαλία

4 826 (1) (2)

Σουηδία

15 158 (1)

Ηνωμένο Βασίλειο

79 513 (1)

Ένωση

401 363 (1) (3)

Νορβηγία

110 000

Νήσοι Φερόε
TAC

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14
(WHB/1X14)

10 000
Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC
Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού

(1) Ειδικός όρος: εντός συνολικής προσβάσιμης ποσότητας 21 500 τόνων για την Ένωση, τα κράτη μέλη μπορούν να αλιεύουν μέχρι
το ακόλουθο ποσοστό των ποσοστώσεών τους στα ύδατα των Νήσων Φερόε (WHB/*05-F.): 9,2 %
(2) Μπορούν να πραγματοποιηθούν μεταφορές αυτής της ποσόστωσης στα ύδατα των 8c, 9 και 10· Ενωσιακά ύδατα της
CECAF 34.1.1 Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην Επιτροπή.
(3) Ειδικός όρος: από τις ποσοστώσεις της ΕΕ στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 και 14
(WHB/*NZJM1) και των 8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2), η ακόλουθη ποσότητα μπορεί να
αλιεύεται στην οικονομική ζώνη της Νορβηγίας ή στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen: 227 975»·
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η) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη διπτερύγιο μουρούνα στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 3a αντικαθίσταται
από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Διπτερύγιος μουρούνα
Molva dypterygia

Ζώνη:

Δανία

3

Γερμανία

2

Σουηδία

3

Ένωση

8

TAC

8

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 3a
(BLI/03A-)

Προληπτικό TAC»·

θ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη μουρούνα στα ενωσιακά ύδατα της ζώνης 3a αντικαθίσταται από τον
ακόλουθο:
«Είδος:

Μουρούνα
Molva molva

Ζώνη:

Βέλγιο

6

Δανία

50

Γερμανία

6

Σουηδία

19

Ηνωμένο Βασίλειο

Ενωσιακά ύδατα της 3a
(LIN/03A.)

6

Ένωση

87

TAC

87

Προληπτικό TAC»·
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ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη μουρούνα στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Μουρούνα
Molva molva

Ζώνη:

Βέλγιο

48 (1)

Δανία

8 (1)

Γερμανία

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των 6, 7, 8, 9, 10,
12 και 14
(LIN/6X14.)

173 (1)

Ισπανία

3 498

Γαλλία

3 730 (1)

Ιρλανδία

935

Πορτογαλία

8

Ηνωμένο Βασίλειο
Ένωση

4 296 (1)
12 696

Νορβηγία

7 500 (2) (3) (4)

Νήσοι Φερόε

200 (5) (6)

TAC

20 396

Προληπτικό TAC
Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού

(1) Ειδικός όρος: ποσοστό έως 15 % της εν λόγω ποσόστωσης μπορεί να αλιεύεται στα ενωσιακά ύδατα της 4 (LIN/*04-C.).
(2) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών 25 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 5b, 6
και 7. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα
συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών στις ζώνες 5b, 6 και 7 δεν υπερβαίνει την ακόλουθη
ποσότητα σε τόνους (OTH/*6X14.):3 000. Το παρεμπίπτον αλίευμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στη ζώνη 6a δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.
(3) Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Οι ποσοστώσεις για τη Νορβηγία μπορούν να αλιεύονται μόνο με παραγάδι στις 5b, 6 και 7, και
ανέρχονται στις εξής ποσότητες:
Μουρούνα (LIN/*5B67-)
7 500
Μπρόσμιος (USK/*5B67-)
2 923
(4) Οι ποσοστώσεις για τη μουρούνα και τον μπρόσμιο για τη Νορβηγία είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε
τόνους: 2 000
(5) Περιλαμβάνεται ο μπρόσμιος. Αλιεύεται στις 6b και 6a βορείως των 56° 30′ Β (LIN/*6BAN.).
(6) Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών 20 % ανά πλοίο, καθ' οιονδήποτε χρόνο, στις 6a
και 6b. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα
συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών στις 6a και 6b δεν υπερβαίνει την ακόλουθη ποσότητα σε
τόνους (OTH/*6AB.): 75»·

ια) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για την καραβίδα στη ζώνη 3a αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Δανία
Γερμανία
Σουηδία

Καραβίδα
Nephrops norvegicus

Ζώνη:

3a
(NEP/03A.)

8 626
25
3 087

Ένωση

11 738

TAC

11 738

Αναλυτικό TAC
Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 2 του
παρόντος κανονισμού»·
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ιβ) στην υποσημείωση 3 του πίνακα αλιευτικών δυνατοτήτων για τους μαύρους μπακαλιάρους και τα σελάχια στα ενωσιακά
ύδατα των ζωνών 6a, 6b, 7a-c και 7e-k, ο κωδικός αναφοράς ‘(RJE/7FG)’ αντικαθίσταται από τον ‘(RJE/7FG.)’·
ιγ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τη γλώσσα στη ζώνη 3a και στα ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-24
αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Γλώσσα
Solea solea

Δανία

Ζώνη:

3a· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-24
(SOL/3ABC24)

376

Γερμανία

22 (1)

Κάτω Χώρες

36 (1)

Σουηδία

14

Ένωση

448

TAC

448

Αναλυτικό TAC

(1) Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 3a και των υποδιαιρέσεων 22-24.»·

ιδ) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το σαυρίδι και τα σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα ενωσιακά ύδατα των
ζωνών 4b, 4c και 7d αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Σαυρίδι και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα
Trachurus spp.

Βέλγιο
Δανία

5 985 (1)
529 (1) (2)

Ισπανία

111 (1)

Γαλλία

497 (1) (2)

Ιρλανδία

376 (1)

Κάτω Χώρες

3 604 (1) (2)

Πορτογαλία

13 (1)

Σουηδία

75 (1)

Ένωση
Νορβηγία
TAC

Ενωσιακά ύδατα των 4b, 4c και 7d
(JAX/4BC7D)

14 (1)

Γερμανία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ζώνη:

1 425 (1) (2)
12 629
2 550 (3)
15 179

Προληπτικό TAC

(1) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών βασιλάκης, μπακαλιάρος εγκλεφίνος, νταούκι Ατλαντικού και σκουμπρί μπορούν να
συνιστούν έως και το 5 % της ποσόστωσης (OTH/*4BC7D). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών βασιλάκης, μπακαλιάρος
εγκλεφίνος, νταούκι Ατλαντικού και σκουμπρί που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα
παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.
(2) Ειδικός όρος: έως 5 % της εν λόγω ποσόστωσης που αλιεύεται στη διαίρεση 7d μπορεί να καταλογιστεί ως αλιευόμενο στην
ποσόστωση που αφορά την ακόλουθη ζώνη: Ενωσιακά ύδατα των 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d και 8e· ενωσιακά και διεθνή
ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14 (JAX/*2A-14).
(3) Μπορούν να αλιεύονται στα ενωσιακά ύδατα της 4a αλλά όχι στα ενωσιακά ύδατα της 7d (JAX/*04-C.)»·
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2. Το παράρτημα IΒ τροποποιείται ως εξής:
α) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον γάδο στις ζώνες 1 και 2b αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Γάδος
Gadus morhua

Ζώνη:

Γερμανία

5 409 (3)

Ισπανία

12 047 (3)

Γαλλία

2 461 (3)

Πολωνία

2 359 (3)

Πορτογαλία

2 472 (3)

Ηνωμένο Βασίλειο

3 552 (3)

Άλλα κράτη μέλη
Ένωση
TAC

1 και 2b
(COD/1/2B.)

390 (1) (3)
28 690 (2)
Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 847/96
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 847/96

(1) Με εξαίρεση τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
(2) Η κατανομή του διαθέσιμου για την Ένωση μεριδίου του αποθέματος γάδου στη ζώνη Spitzbergen και Bear Island και των παρεμπι
πτόντων αλιευμάτων μπακαλιάρου εγκλεφίνου δεν θίγει καθόλου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
Συνθήκη των Παρισίων του 1920.
(3) Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα μπακαλιάρου εγκλεφίνου μπορούν να αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 14 % ανά ανάσυρση. Τα παρεμπί
πτοντα αλιεύματα μπακαλιάρου εγκλεφίνου είναι επιπρόσθετα της ποσόστωσης γάδου.»·
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β) ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το κοκκινόψαρο (πελαγικών υδάτων) στα ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και
ύδατα Γροιλανδίας των 5, 12 και 14 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Είδος:

Κοκκινόψαρο (πελαγικών υδάτων)
Sebastes spp.

Γερμανία

Ζώνη:

858 (1) (2) (3)

Γαλλία

4 (1) (2) (3)

Ηνωμένο Βασίλειο

6 (1) (2) (3)

Ένωση

868 (1) (2) (3)

Νορβηγία

628 (1) (2)

Νήσοι Φερόε
TAC

Ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1F και ύδατα
Γροιλανδίας των 5, 12 και 14
(RED/N1G14P)

0 (1) (2) (4)
Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 847/96
Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 847/96

(1) Επιτρέπεται η αλίευση μόνο από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
(2) Μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα Γροιλανδίας εντός της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου η οποία ορίζεται από τις
κάτωθι συντεταγμένες:
Σημείο

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

1

64° 45′ Β

28° 30′ Δ

2

62° 50′ Β

25° 45′ Δ

3

61° 55′ Β

26° 45′ Δ

4

61° 00′ Β

26° 30′ Δ

5

59° 00′ Β

30° 00′ Δ

6

59° 00′ Β

34° 00′ Δ

7

61° 30′ Β

34° 00′ Δ

8

62° 50′ Β

36° 00′ Δ

9
64° 45′ Β
28° 30′ Δ
(3) Ειδικός όρος: η ποσόστωση αυτή μπορεί επίσης να αλιεύεται στα διεθνή ύδατα της περιοχής διατήρησης του κοκκινόψαρου που
αναφέρεται ανωτέρω (RED/*5-14P).
(4) Μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (RED/*514GN).»·
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3. Στο παράρτημα IV, σημείο 4, ο πίνακας Α αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
«Πίνακας Α
Αριθμός αλιευτικών σκαφών (1)
Κύπρος (2)

Ελλάδα (3)

Κροατία

Ιταλία

Γαλλία

Ισπανία

Μάλτα (4)

1

1

16

12

20

6

1

(20) (5)

0

0

30

8

31

54

Σκάφη αλιείας με
καλάμι

0

0

0

0

37

60

0

Πετονιές χειρός

0

0

12

0

(33) (6)

2

0

Μηχανότρατα

0

0

0

0

57

0

0

Άλλοι μη βιομηχανικοί
τύποι αλιείας (7)

0

42

0

0

118

184

0

Γρι-γρι
Παραγαδιάρικα

(1) Οι αναφερόμενοι στα σημεία 1, 2 και 3 αριθμοί επιτρέπεται να μειωθούν προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις διεθνείς υποχρεώσεις
της Ένωσης.
(2) Ένα γρι-γρι μεσαίου μεγέθους μπορεί να αντικατασταθεί με το πολύ 10 παραγαδιάρικα ή με ένα γρι-γρι μικρού μεγέθους και το πολύ
τρία παραγαδιάρικα.
(3) Ένα γρι-γρι μεσαίου μεγέθους μπορεί να αντικατασταθεί με το πολύ 10 παραγαδιάρικα ή ένα γρι-γρι μικρού μεγέθους και τρία άλλα
σκάφη μη βιομηχανικού τύπου.
(4) Ένα γρι-γρι μεσαίου μεγέθους μπορεί να αντικατασταθεί με το πολύ 10 παραγαδιάρικα.
(5) Σκάφη πολλαπλών χρήσεων, που χρησιμοποιούν πολλά αλιευτικά εργαλεία.
(6) Πλοία που δραστηριοποιούνται στην πλευρά του Ατλαντικού.
(7) Σκάφη πολλαπλών χρήσεων, που χρησιμοποιούν πολλά αλιευτικά εργαλεία (παραγάδια, πετονιές χειρός, συρτή).».
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/512 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Μαρτίου 2018
για την εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2014 σχετικά με
περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Σουδάν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 747/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στο Σουδάν και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 131/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1184/2005 (1), και
ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 10 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 747/2014.

(2)

Στις 14 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει
της παραγράφου 5 της απόφασης 1591(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, επικαιροποίησε τις πληροφορίες
για τρία πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 747/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη
μέλη.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
E. ZAHARIEVA

(1) ΕΕ L 203 της 11.7.2014, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι καταχωρίσεις για τα κατωτέρω πρόσωπα αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
«2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Άλλως: α) Sheikh Musa Hilal, β) Abd Allah, γ) Abdallah, δ) AlNasim, ε) Al Nasim, στ) AlNaseem, ζ) Al Naseem,
η) AlNasseem, θ) Al Nasseem
Χαρακτηρισμός: α) πρώην μέλος της Εθνικής Συνέλευσης του Σουδάν από την περιφέρεια Al-Waha, β) πρώην ειδικός
σύμβουλος στο υπουργείο Ομοσπονδιακών Υποθέσεων, γ) ανώτατος αρχηγός της Mahamid Tribe στο Βόρειο Νταρφούρ
Ημερομηνία γέννησης: α) 1 Ιανουαρίου 1964, β) 1959
Τόπος γέννησης: Kutum,
Διεύθυνση: α) Kabkabiya, Σουδάν, β) Kutum, Σουδάν (κατοικεί στην Kabkabiya και την πόλη Kutum στο Βόρειο
Νταρφούρ· έχει διαμείνει και στο Χαρτούμ)
Ιθαγένεια: Σουδανική
Διαβατήριο: α) διπλωματικό
21 Φεβρουαρίου 2015),

διαβατήριο

D014433,

εκδοθέν

στις

21

Φεβρουαρίου

2013

(έληξε

στις

β) διπλωματικό διαβατήριο D009889, εκδοθέν στις 17 Φεβρουαρίου 2011 (έληξε στις 17 Φεβρουαρίου 2013)
Αριθμός ταυτότητας: πιστοποιητικό ιθαγένειας A0680623
Ημερομηνία καταχώρησης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 25 Απριλίου 2006
Άλλες πληροφορίες: Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή
κυρώσεων:
Σε έκθεσή του, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι έχει στην κατοχή του σημείωμα, με ημερομηνία
13 Φεβρουαρίου 2004 και αποστολέα τοπική διοικητική αρχή του Βόρειου Νταρφούρ, με το οποίο δίνεται εντολή στις
“μονάδες ασφάλειας στην περιοχή” να “επιτρέψουν τη δράση των μουτζαχεντίν και των εθελοντών υπό τις διαταγές του
σεΐχη Musa Hilal στις περιοχές του [Βόρειου Νταρφούρ] και να μεριμνήσουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους”.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, 400 άραβες πολιτοφύλακες επιτέθηκαν στα χωριά Aro Sharrow (συμπεριλαμβανομένου του
τοπικού καταυλισμού εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων), Acho και Gozmena του Δυτικού Νταρφούρ. Επιπλέον, πιστεύουμε
ότι ο Musa Hilal ήταν παρών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον καταυλισμό του Aro Sharrow λόγω προσωπικής
βεντέτας, καθώς ο γιος του είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση του Σουδανικού Απελευθερωτικού Στρατού (SLA) στη Shareia.
Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, ως ανώτατος αρχηγός, είχε την άμεση ευθύνη για αυτές τις ενέργειες και είναι
υπεύθυνος για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλες
βιαιοπραγίες.
3. SHAREIF Adam
Άλλως: α) Adam Yacub Shant, β) Adam Yacoub
Χαρακτηρισμός: Διοικητής του Σουδανικού Απελευθερωτικού Στρατού (SLA)
Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1970
Τόπος γέννησης: El-Fasher
Ιθαγένεια: Σουδανική
Αρ. διαβατηρίου: P00182993, εκδοθέν στις 19 Ιουλίου 2010 (Έληξε στις 18 Ιουλίου 2015)
Αριθ. ταυτότητας: 103-0037-6235 (όπως αναφέρεται στο διαβατήριο)
Ημερομηνία καταχώρησης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 25 Απριλίου 2006
Άλλες πληροφορίες: Αναφέρεται ότι απεβίωσε στις 7 Ιουνίου 2012. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική
Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία
ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783
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Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή
κυρώσεων:
Στρατιώτες του SLA υπό τη διοίκηση του Adam Yacub Shant παραβίασαν τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός
επιτιθέμενοι σε απόσπασμα του σουδανικού κυβερνητικού στρατού που συνόδευε αυτοκινητοπομπή κοντά στην Abu
Hamra του Βόρειου Νταρφούρ στις 23 Ιουλίου 2005, σκοτώνοντας τρεις στρατιώτες. Μετά την επίθεση λεηλατήθηκαν
κυβερνητικά όπλα και πυρομαχικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η επίθεση των στρατιωτών
του SLA όντως συνέβη και ήταν σαφώς οργανωμένη και, ως εκ τούτου, πρέπει να ήταν προσχεδιασμένη. Επομένως,
σύμφωνα με την ομάδα, εύλογα συμπεραίνεται ότι ο Shant, ως ο επίσημος διοικητής του SLA στην περιοχή, πρέπει να είχε
γνώση της επίθεσης και να την ενέκρινε ή να τη διέταξε ο ίδιος. Ως εκ τούτου, έχει άμεση ευθύνη για την επίθεση και
πληροί τα κριτήρια για την καταχώρισή του.
4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
Άλλως: α) General Gibril Abdul Kareem Barey, β) “Tek”, γ) Gabril Abdul Kareem Badri
Χαρακτηρισμός: Διοικητής επιχειρήσεων του Εθνικού Κινήματος Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης (NMRD)
Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1967
Τόπος γέννησης: El-Fasher, Βόρειο Νταρφούρ
Ιθαγένεια: Σουδανός εκ γενετής
Διεύθυνση: Κάτοικος Tine, στη σουδανική πλευρά των συνόρων με το Τσαντ
Αριθ. ταυτότητας: α) 192-3238459- 9, β) Πιστοποιητικό ιθαγένειας: κτήση ιθαγένειας εκ γενετής: 302581
Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 25 Απριλίου 2006
Άλλες πληροφορίες: Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071
Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή
κυρώσεων:
Ο Mayu ευθύνεται για την απαγωγή του προσωπικού της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (AMIS) στο
Νταρφούρ τον Οκτώβριο του 2005. Ο Mayu επιχειρεί ανοικτά να παρεμποδίσει την αποστολή AMIS μέσω του
εκφοβισμού. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2005 απείλησε με κατάρριψη ελικοπτέρων της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ)
στην περιοχή Jebel Moon. Με τις ανωτέρω ενέργειες, ο Mayu έχει σαφώς παραβιάσει την απόφαση 1591 του ΣΑΗΕ καθότι
αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα του Νταρφούρ και, επομένως, πληροί τα κριτήρια της επιτροπής για την επιβολή
κυρώσεων.».
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/513 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαρτίου 2018
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από
αίτηση της Γερμανίας — EGF/2017/008 DE/Goodyear
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1927/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση (2), και ιδίως το σημείο 13,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που
απολύονται και σε αυτοαπασχολουμένους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα
της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)

Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 6 Οκτωβρίου 2017, η Γερμανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH στη Γερμανία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που
υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί
τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)

Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους
2 165 231 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία.

(5)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση ισχύει
και εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 165 231 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε
πιστώσεις πληρωμών.
(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 14η Μαρτίου 2018.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/514 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαρτίου 2018
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από
αίτηση της Σουηδίας — EGF/2017/007 SE/Ericsson
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1927/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση (2), και ιδίως το σημείο 13,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που
απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα
της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)

Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3),

(3)

Στις 9 Αυγούστου 2017, η Σουηδία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην
Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) στη Σουηδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες
που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση
πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται
στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)

Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους
2 130 400 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία.

(5)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση ισχύει
και εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2 130 400 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε
πιστώσεις πληρωμών.
(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 14η Μαρτίου 2018.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/515 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Μαρτίου 2018
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από
αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1927/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική
διαχείριση (2), και ιδίως το σημείο 13,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που
απολύονται και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων
διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα
της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)

Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο
άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 19 Ιουλίου 2017, η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε 5 επιχει
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής ειδών ένδυσης στην περιφέρεια της Γαλικίας στην Ισπανία. Η
αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματο
δοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση της Ισπανίας θεωρείται
αποδεκτή, δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία.

(5)

Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 720 000 EUR
σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

(6)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει
να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 720 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις
πληρωμών.
(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 14η Μαρτίου 2018.

Στρασβούργο, 14 Μαρτίου 2018.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Η Πρόεδρος

A. TAJANI

L. PAVLOVA
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/516 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Μαρτίου 2018
για την εφαρμογή της απόφασης 2014/450/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της
κατάστασης στο Σουδάν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/450/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα
λόγω της κατάστασης στο Σουδάν και την κατάργηση της απόφασης 2011/423/ΚΕΠΠΑ (1) και ιδίως το άρθρο 6,
Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στις 10 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/450/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 14 Μαρτίου 2018 η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει
της παραγράφου 5 της απόφασης 1591(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, επικαιροποίησε τις πληροφορίες
για τρία πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα της απόφασης 2014/450/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 2014/450/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2018.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
E. ZAHARIEVA

(1) ΕΕ L 203 της 11.7.2014, σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι καταχωρήσεις για τα κατωτέρω πρόσωπα αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
«2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla
Άλλως: α) Sheikh Musa Hilal, β) Abd Allah, γ) Abdallah, δ) AlNasim, ε) Al Nasim, στ) AlNaseem, ζ) Al Naseem,
η) AlNasseem, θ) Al Nasseem
Χαρακτηρισμός: α) πρώην μέλος της Εθνικής Συνέλευσης του Σουδάν από την περιφέρεια Al-Waha, β) πρώην ειδικός
σύμβουλος στο υπουργείο Ομοσπονδιακών Υποθέσεων, γ) ανώτατος αρχηγός της Mahamid Tribe στο Βόρειο Νταρφούρ
Ημερομηνία γέννησης: α) 1 Ιανουαρίου 1964, β) 1959
Τόπος γέννησης: Kutum,
Διεύθυνση: α) Kabkabiya, Σουδάν, β) Kutum, Σουδάν (κατοικεί στην Kabkabiya και την πόλη Kutum στο Βόρειο
Νταρφούρ· έχει διαμείνει και στο Χαρτούμ).
Ιθαγένεια: Σουδανική
Διαβατήριο: α) διπλωματικό
21 Φεβρουαρίου 2015),

διαβατήριο

D014433,

εκδοθέν

στις

21

Φεβρουαρίου

2013

(έληξε

στις

β) διπλωματικό διαβατήριο D009889, εκδοθέν στις 17 Φεβρουαρίου 2011 (έληξε στις 17 Φεβρουαρίου 2013)
Αριθμός ταυτότητας: πιστοποιητικό ιθαγένειας A0680623.
Ημερομηνία καταχώρησης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 25 Απριλίου 2006.
Άλλες πληροφορίες: Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώρηση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065
Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρησης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή
κυρώσεων:
Σε έκθεσή του, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι έχει στην κατοχή του σημείωμα, με ημερομηνία
13 Φεβρουαρίου 2004 και αποστολέα τοπική διοικητική αρχή του Βορείου Νταρφούρ, με το οποίο δίνεται εντολή στις
«μονάδες ασφάλειας στην περιοχή» να «επιτρέψουν τη δράση των μουτζαχεντίν και των εθελοντών υπό τις διαταγές του
Σεΐχη Musa Hilal στις περιοχές του [Βορείου Νταρφούρ] και να μεριμνήσουν για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους».
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2005, 400 άραβες πολιτοφύλακες επιτέθηκαν στα χωριά Aro Sharrow (συμπεριλαμβανομένου του
τοπικού καταυλισμού εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων), Acho και Gozmena του Δυτικού Νταρφούρ. Επιπλέον, πιστεύουμε
ότι ο Musa Hilal ήταν παρών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον καταυλισμό του Aro Sharrow λόγω προσωπικής
βεντέτας, καθώς ο γιος του είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση του Σουδανικού Απελευθερωτικού Στρατού (SLA) στη Shareia.
Έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, ως ανώτατος αρχηγός, είχε την άμεση ευθύνη για αυτές τις ενέργειες και είναι
υπεύθυνος για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρώπινων δικαιωμάτων και άλλες
βιαιοπραγίες.
3. SHAREIF Adam
Άλλως: α) Adam Yacub Shant, β) Adam Yacoub
Χαρακτηρισμός: Διοικητής του Σουδανικού Απελευθερωτικού Στρατού (SLA).
Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1970
Τόπος γέννησης: El-Fasher
Ιθαγένεια: Σουδανική
Αρ. διαβατηρίου: P00182993, εκδοθέν στις 19 Ιουλίου 2010 (Έληξε στις 18 Ιουλίου 2015)
Αριθ. ταυτότητας: 103-0037-6235 (όπως αναφέρεται στο διαβατήριο)
Ημερομηνία καταχώρησης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 25 Απριλίου 2006.
Άλλες πληροφορίες: Αναφέρεται ότι απεβίωσε στις 7 Ιουνίου 2012. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώρηση στην Ειδική
Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία
ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783
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Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρησης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή
κυρώσεων:
Στρατιώτες του SLA υπό τη διοίκηση του Adam Yacub Shant παραβίασαν τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός
επιτιθέμενοι σε απόσπασμα του σουδανικού κυβερνητικού στρατού που συνόδευε αυτοκινητοπομπή κοντά στην Abu
Hamra του Βορείου Νταρφούρ στις 23 Ιουλίου 2005, σκοτώνοντας τρεις στρατιώτες. Μετά την επίθεση λεηλατήθηκαν
κυβερνητικά όπλα και πυρομαχικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η επίθεση των στρατιωτών
του SLA όντως συνέβη και ήταν σαφώς οργανωμένη και, ως εκ τούτου, πρέπει να ήταν προσχεδιασμένη. Επομένως,
σύμφωνα με την ομάδα, εύλογα συμπεραίνεται ότι ο Shant, ως ο επίσημος Διοικητής του SLA στην περιοχή, πρέπει να είχε
γνώση της επίθεσης και να την ενέκρινε ή να τη διέταξε ο ίδιος. Ως εκ τούτου, έχει άμεση ευθύνη για την επίθεση και
πληροί τα κριτήρια για την καταχώρησή του.
4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim
Άλλως: α) General Gibril Abdul Kareem Barey, β) ‘Tek’, γ) Gabril Abdul Kareem Badri
Χαρακτηρισμός: Διοικητής επιχειρήσεων του Εθνικού Κινήματος Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης (NMRD)
Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιανουαρίου 1967
Τόπος γέννησης: El-Fasher, Βόρειο Νταρφούρ
Ιθαγένεια: Σουδανός εκ γενετής
Διεύθυνση: Κάτοικος Tine, στη σουδανική πλευρά των συνόρων με το Τσαντ
Αριθ. ταυτότητας: α) 192-3238459- 9, β) Πιστοποιητικό ιθαγένειας: κτήση ιθαγένειας εκ γενετής: 302581
Ημερομηνία καταχώρησης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 25 Απριλίου 2006.
Άλλες πληροφορίες: Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώρηση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών. διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ:
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071
Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρησης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή
κυρώσεων:
Ο Mayu ευθύνεται για την απαγωγή του προσωπικού της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στο Σουδάν (AMIS) στο
Νταρφούρ τον Οκτώβριο του 2005. Ο Mayu επιχειρεί ανοικτά να παρεμποδίσει την αποστολή AMIS μέσω του
εκφοβισμού. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2005 απείλησε να καταρρίψει ελικόπτερα της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ)
στην περιοχή Jebel Moon. Με τις ανωτέρω ενέργειες, ο Mayu έχει σαφώς παραβιάσει την απόφαση 1591(2005) του ΣΑΗΕ
καθότι αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα του Νταρφούρ και, επομένως, πληροί τα κριτήρια της επιτροπής για την
επιβολή κυρώσεων.»
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/517 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαρτίου 2018
σχετικά με την προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «British friends – stay with us in EU»
(Βρετανοί φίλοι — μείνετε μαζί μας στην ΕΕ)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 1730]
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (1), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το αντικείμενο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας με τίτλο «British friends – stay with us in EU» έχει ως εξής: «Το
Brexit το 2016 δεν ήταν αποτέλεσμα δεσμευτικού δημοψηφίσματος (plebiscite), αλλά ενός απλού λαϊκού δημοψηφί
σματος (referendum), προκειμένου το βρετανικό κοινοβούλιο να κρίνει τη γνώμη του βρετανικού πληθυσμού τη
δεδομένη στιγμή».

(2)

Οι κύριοι στόχοι της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι οι εξής: «Στόχος μας θα είναι να δημιουργήσουμε μια
πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σ' αυτή την πρωτοβουλία και να
προσεγγίσουμε την πλειονότητα των βρετανών πολιτών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν στην ΕΕ και οι οποίοι
είχαν πράγματι στερηθεί τα εκλογικά τους δικαιώματα στο αρχικό δημοψήφισμα), παρέχοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σε
όλους τους βρετανούς πολίτες την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους».

(3)

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική
λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική
ζωή της Ένωσης μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών.

(4)

Για τον σκοπό αυτό, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι
σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας πολιτών, ώστε να ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των πολιτών και να καθιστούν την Ένωση περισσότερο προσιτή.

(5)

Το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατοχυρωθεί στο άρθρο 50
παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την
Ένωση σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες.

(6)

Αν και η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως δήλωσε ο Jean-Claude Juncker, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τον Martin Schulz,
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Donald Tusk, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και τον Mark Rutte,
ο οποίος ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24 Ιουνίου 2016 (2), δεν υπάρχει
νομική βάση στις Συνθήκες που θα επέτρεπε την έκδοση νομικής πράξης σχετικής με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
εντός ενός κράτους μέλους αναφορικά με τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του εν λόγω κράτους μέλους να αποχωρήσει
από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 50 της ΣΕΕ.

(7)

Για τους λόγους αυτούς η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «British friends – stay with us in EU»
προδήλως δεν εμπίπτει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής
πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 σημείο 1 αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας με τίτλο «British friends – stay with us in EU» απορρίπτεται.
(1) ΕΕ L 65 της 11.3.2011, σ. 1.
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_el.htm
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Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους διοργανωτές (μέλη της επιτροπής πολιτών) της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών
με τίτλο «British friends – stay with us in EU», τους οποίους εκπροσωπούν [τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
διαγράφηκαν, μετά από διαβούλευση με τους διοργανωτές], που ενεργούν ως πρόσωπα επικοινωνίας.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018.
Για την Επιτροπή
Frans TIMMERMANS

Πρώτος Αντιπρόεδρος
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/518 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 2018
για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο
εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για διαγωνισμούς ύστερα από προσωρινή εξαγωγή στην Ινδονησία,
για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 93/195/ΕΟΚ ως προς την καταχώριση της
Ινδονησίας και για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ ως προς την
καταχώριση της Ινδονησίας στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες
εγκρίνονται εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 1725]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (1), και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 16 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/156/ΕΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών στην
Ένωση. Προβλέπει ότι εισαγωγές ιπποειδών στην Ένωση επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες που πληρούν ορισμένες
απαιτήσεις ως προς την υγεία των ζώων.

(2)

Το παράρτημα I της απόφασης 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής (2) ορίζει καταλόγους τρίτων χωρών που εντάσσονται στις
υγειονομικές ομάδες A έως E. Το παράρτημα VII της ίδιας απόφασης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα υπόδειγμα
υγειονομικού πιστοποιητικού για την επανείσοδο των εγγεγραμμένων ίππων μετά την προσωρινή εξαγωγή για περίοδο
μικρότερη των 60 ημερών για τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις ιππασίας των Ασιατικών Αγώνων ή του Παγκόσμιου
Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής.

(3)

Οι εκδηλώσεις ιππασίας των 18ων Ασιατικών Αγώνων θα πραγματοποιηθούν στην Τζακάρτα, στην Ινδονησία από τις
18 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2018. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν διαγωνισμούς υπερπήδησης εμποδίων,
ιππαγωγής και ιππικής δεξιοτεχνίας υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ιππικού Ομίλου (Fédération Equestre Internationale)
και θα προσελκύσουν επίσης συνδυασμούς ιππέων-ίππων που έχουν ως έδρα την Ένωση.

(4)

Για την έγκριση της επανεισόδου στην Ένωση μεταξύ 10 Αυγούστου 2018 και 10 Σεπτεμβρίου 2018 εγγεγραμμένων
ίππων προοριζόμενων για διαγωνισμούς μετά την προσωρινή εξαγωγή τους για συμμετοχή στους Ασιατικούς Αγώνες και
προκειμένου να καταρτιστεί ένα υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που θα συνοδεύει τους εν λόγω εγγεγραμ
μένους ίππους, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι είναι δυνατή η επανείσοδος των εν λόγω ίππων στην Ένωση μόνον
εφόσον συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα VII της
απόφασης 93/195/ΕΟΚ. Για τον σκοπό αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να συμπεριληφθεί η Ινδονησία στην κατάλληλη
υγειονομική ομάδα στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης.

(5)

Δεδομένου ότι το παράρτημα I αποτέλεσε αντικείμενο πολλών τροποποιήσεων, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να
αντικατασταθεί στο σύνολό του για λόγους νομικής σαφήνειας.

(6)

Συνεπώς, η απόφαση 93/195/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(1) ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1.
(2) Απόφαση 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 1993, για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που
απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από
προσωρινή εξαγωγή (ΕΕ L 86 της 6.4.1993, σ. 1).

L 84/28

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28.3.2018

(7)

Το παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής (1) καταρτίζει κατάλογο των τρίτων χωρών, ή περιοχών
τους όταν εφαρμόζεται περιφερειοποίηση, από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν ιπποειδή και σπέρμα,
ωάρια και έμβρυα ιπποειδών και αναφέρει τους άλλους όρους που ισχύουν γι' αυτές τις εισαγωγές.

(8)

Για τη φιλοξενία των εκδηλώσεων ιππασίας των Ασιατικών Αγώνων του 2018, οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας
ζήτησαν να αναγνωριστεί ως ζώνη απαλλαγμένη από νόσους ιπποειδών μέρος του εδάφους της εν λόγω χώρας, το οποίο
αποτελεί ζώνη εντός και γύρω από έναν πλήρως περιφραγμένο ιππόδρομο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή στο
κέντρο της Τζακάρτας και το οποίο έχει εκκενωθεί από ιπποειδή από τον Μάιο του 2016. Η απαλλαγμένη από νόσους
ιπποειδών ζώνη έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων
(OIE) (2) και με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων.

(9)

Οι αρμόδιες αρχές της Ινδονησίας παρείχαν εγγυήσεις, συγκεκριμένα όσον αφορά το καθεστώς δήλωσης των νόσων που
απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/156/ΕΚ στη χώρα τους και τη δέσμευσή τους για πλήρη
συμμόρφωση προς το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά την άμεση δήλωση νόσων
ιπποειδών στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

(10)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται από την Ινδονησία και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων
(OIE), η πανώλη των ίππων, η τύπου Βενεζουέλας εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων και η φυσαλιδώδης στοματίτιδα δεν
έχουν αναφερθεί ποτέ στην Ινδονησία.

(11)

Παρόλο που δεν υπάρχουν διαθέσιμες εκθέσεις όσον αφορά την εμφάνιση δουρίνης και μάλης των ίππων κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ινδονησία διεξήγαγε ολοκληρωμένη ορολογική μελέτη στον πληθυσμό ιπποειδών στις
ζώνες επιτήρησης και προστασίας που περιβάλλουν την κεντρική ζώνη της απαλλαγμένης από νόσους ιπποειδών ζώνης
στη μητροπολιτική περιοχή της Τζακάρτας, με αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις για την πανώλη των
ίππων και τη δουρίνη. Ωστόσο, σε έναν από τους 600 ίππους που περιλήφθηκαν στην έρευνα, διαγνώστηκε μάλη των
ίππων με ορολογική εξέταση.

(12)

Για μια περίοδο 6 μηνών, η οποία αρχίζει επίσημα στις 15 Φεβρουαρίου 2018, η κεντρική ζώνη που περιλαμβάνει τον
τόπο που έχει οριστεί για τους Ασιατικούς Αγώνες θα παραμείνει απαλλαγμένη από ιπποειδή και όλα τα μέτρα ελέγχου
και βιοασφάλειας που σχετίζονται με την απαλλαγμένη από ασθένειες για τα ιπποειδή ζώνη θα παραμείνουν σε ισχύ έως
ότου εισαχθούν οι συμμετέχοντες ίπποι σύμφωνα με το συμφωνημένο πρωτόκολλο καραντίνας.

(13)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη προστασία της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού ιπποειδών μέσα στη
ζώνη απαλλαγμένης από νόσους ιπποειδών, οι ινδονησιακές αρχές έχουν αναλάβει να θέσουν σε λειτουργία μια μονάδα
καραντίνας εντός της εν λόγω ζώνης για να ελέγχουν την είσοδο των ιπποειδών από εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε
άλλα μέρη της Ινδονησίας και από ορισμένες τρίτες χώρες που δεν αναφέρονται στο παράρτημα I της απόφασης
2004/211/ΕΚ. Κατά τη διάρκεια αυτής της προ της εισόδου καραντίνας, τα ζώα υποβάλλονται σε υγειονομικές
εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους εισαγωγής της Ένωσης που εφαρμόζονται στις χώρες της ίδιας υγειονομικής ομάδας.

(14)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ικανοποιητικές πληροφορίες και τις εγγυήσεις που παρασχέθηκαν από την Ινδονησία,
ενδείκνυται η Ινδονησία να περιληφθεί στον κατάλογο τρίτων χωρών που ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης
2004/211/ΕΚ για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων κατά την περίοδο από 10 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου
2018. Συγχρόνως πρέπει να γίνει υποδιαίρεση της Ινδονησίας σε περιφέρειες όσον αφορά ορισμένες νόσους ιπποειδών.
Από επιδημιολογική άποψη η απαλλαγμένη από νόσους ιπποειδών ζώνη στην Ινδονησία θα πρέπει να ενταχθεί στην
υγειονομική ομάδα Γ στον κατάλογο του παραρτήματος I της εν λόγω απόφασης.

(15)

Συνεπώς, η απόφαση 2004/211/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων,
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων για διαγωνισμό μετά την προσωρινή εξαγωγή στο μέρος της
επικράτειας της Ινδονησίας όπου εφαρμόζεται περιφερειοποίηση για συμμετοχή στους Ασιατικούς Αγώνες του 2018 στην
Τζακάρτα, υπό την προϋπόθεση ότι καθένας από τους ίππους συνοδεύεται από δεόντως συμπληρωμένο υγειονομικό
πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που καθορίζεται στο παράρτημα VII της απόφασης
93/195/ΕΟΚ, και υπό την προϋπόθεση, επίσης, ότι οι ίπποι και τα συνοδευτικά υγειονομικά πιστοποιητικά παρουσιάζονται στον
συνοριακό σταθμό ελέγχου εισόδου στην Ένωση εντός της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο παράρτημα I της
απόφασης 2004/211/ΕΚ.
(1) Απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από
τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των
αποφάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1).
(2) http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equinedisease-free-zones/

28.3.2018

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/29

Άρθρο 2
Το παράρτημα I της απόφασης 93/195/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Το παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Εφαρμόζεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2018.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υγειονομική ομάδα A (1)
Ελβετία (CH), Γροιλανδία (GL), Ισλανδία (IS)
Υγειονομική ομάδα Β (1)
Αυστραλία (AU), Λευκορωσία (BY), Μαυροβούνιο (ME), πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2) (MK), Νέα
Ζηλανδία (NZ), Σερβία (RS), Ρωσία (3) (RU), Ουκρανία (UA).
Υγειονομική ομάδα Γ (1)
Καναδάς (CA), Κίνα (3) (CN), Χονγκ Κονγκ (HK), Ινδονησία (3) (4) (ID), Ιαπωνία (JP), Δημοκρατία της Κορέας (KR), Μακάο
(MO), Μαλαισία (χερσόνησος) (MY), Σινγκαπούρη (SG), Ταϊλάνδη (TH), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (US)
Υγειονομική ομάδα Δ (1)
Αργεντινή (AR), Μπαρμπάντος (BB), Βερμούδες (BM), Βολιβία (BO), Βραζιλία (3) (BR), Χιλή (CL), Κόστα Ρίκα (3) (CR), Κούβα
(CU), Τζαμάικα (JM), Μεξικό (3) (MX), Περού (3) (PE), Παραγουάη (PY), Ουρουγουάη (UY)
Υγειονομική ομάδα E (1)
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (AE), Μπαχρέιν (BH), Αλγερία (DZ), Ισραήλ (5) (IL), Ιορδανία (JO), Κουβέιτ (KW), Λίβανος (LB),
Μαρόκο (MA), Ομάν (OM), Κατάρ (QA), Σαουδική Αραβία (3) (SA), Τυνησία (TN), Τουρκία (3) (TR).
(1) Υγειονομική ομάδα όπως υποδεικνύεται στη στήλη 5 του πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ.
(2) Προσωρινός κωδικός ο οποίος δεν προδικάζει κατ' ουδένα τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα συμφωνηθεί
όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.
(3) Τμήμα της τρίτης χώρας ή του εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/156/ΕΚ,
όπως αναφέρεται στις στήλες 3 και 4 του πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ.
(4) Για την περίοδο που αναφέρεται στη στήλη 15 του πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ.
(5) Στο εξής νοείται ως το κράτος του Ισραήλ, με εξαίρεση τα εδάφη που τελούν υπό ισραηλινή διοίκηση από τον Ιούνιο του
1967, δηλαδή τα υψίπεδα του Γκολάν, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και την υπόλοιπη Δυτική
Όχθη.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Στον πίνακα, η ακόλουθη καταχώριση για την Ινδονησία εντάσσεται σε αλφαβητική σειρά του κωδικού ISO ανάμεσα στις
καταχωρίσεις για το Χονγκ Κονγκ και το Ισραήλ:
«ID

Ινδονησία

ID-0

Ολόκληρη η χώρα

ID-1

Η απαλλαγμένη από
νόσους των ιπποειδών
ζώνη της Τζακάρτας
(βλέπε πλαίσιο 9 για
λεπτομέρειες)

Γ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

—

—

—

—

—

—

— Ισχύει από τις 10 Αυγού
στου έως τις 10 Σεπτεμ
— βρίου 2018»

2) Προστίθεται το ακόλουθο πλαίσιο 9:
«Πλαίσιο 9

ID

Ινδονησία

ID-1

Η απαλλαγμένη από νόσους των ιπποειδών ζώνη της Τζακάρτας που αποτελείται από:
(1) την κεντρική ζώνη που περιλαμβάνει τον τόπο διεξαγωγής στην περιοχή Pulomas·
(2) ο αυτοκινητόδρομος εντός της ζώνης επιτήρησης που συνδέει τον τόπο διεξαγωγής με τα διεθνή αερο
δρόμια της Τζακάρτα (Soekarno-Hatta και Halim Perdana Kusuma) »
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