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II
(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 796/2014 VAN DE COMMISSIE
van 23 juli 2014
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening
(EG) nr. 3/2008 van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwpro
ducten op de interne markt en in derde landen
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad van 17 december 2007 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsac
ties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (1), en met name artikel 15,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EG) nr. 501/2008 van de Commissie (2) zijn voorschriften vastgesteld voor het opstellen, selec
teren, uitvoeren, financieren en controleren van in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 3/2008 bedoelde program
ma's.

(2)

Aangezien het hervormde Uniebeleid voor het bevorderen van de afzet van landbouwproducten volgens de plan
ning op 1 december 2015 van toepassing moet worden, moet het in de artikelen 8 en 11 van Verordening (EG)
nr. 501/2008 vastgestelde tijdschema voor de indiening van programma's worden herzien. Het herziene tijd
schema zal de betrokken beroeps- en bedrijfskolomorganisaties de mogelijkheid bieden te wennen aan de nieuwe
frequentie voor het indienen van aanvragen die als gevolg van de herziening van het beleid met ingang
van 2016 zou worden toegepast.

(3)

Verordening (EG) nr. 501/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 501/2008 wordt als volgt gewijzigd:
a) Artikel 8, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:
„De beroeps- en bedrijfskolomorganisaties in de Unie die representatief zijn voor de betrokken sectoren (hierna „indie
nende organisaties” genoemd), dienen uiterlijk op 28 februari hun programma's in bij de lidstaat.”;
(1) PB L 3 van 5.1.2008, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 501/2008 van de Commissie van 5 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3/2008
van de Raad inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen (PB L 147
van 6.6.2008, blz. 3).
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b) Artikel 11 wordt vervangen door:
„Artikel 11
Selectie van de programma's door de Commissie
1.
De lidstaten zenden de Commissie de in artikel 9, lid 1, bedoelde lijst toe, met daarbij in voorkomend geval de
lijst van de uitvoeringsorganen die zij overeenkomstig artikel 8, lid 3, hebben geselecteerd, alsmede een kopie van elk
programma. De Commissie ontvangt deze informatie uiterlijk op 30 april zowel elektronisch als per post.
Voor programma's waarbij meerdere lidstaten zijn betrokken, wordt deze mededeling door de betrokken lidstaten
gezamenlijk gedaan in onderlinge overeenstemming.
2.
Uiterlijk op 15 juli meldt de Commissie aan de betrokken lidstaten of een ingediend programma haars inziens
geheel of gedeeltelijk in strijd is met:
a) de EU-regelgeving, of
b) de richtsnoeren, wat programma's voor de interne markt betreft, of
c) de in artikel 9, lid 2, bedoelde criteria, wat programma's voor derde landen betreft.
3.
Na de in lid 2 van het onderhavige artikel bedoelde kennisgeving te hebben ontvangen, zenden de lidstaten
overeenkomstig artikel 7, lid 2, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 3/2008 de herziene programma's
binnen 55 kalenderdagen toe aan de Commissie.
Na verificatie van de herziene programma's beslist de Commissie, volgens de in artikel 16, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 3/2008 bedoelde procedure, uiterlijk op 30 november welke programma's zij kan cofinancieren.
4.
De indienende organisatie(s) is/zijn verantwoordelijk voor de goede uitvoering en het beheer van het geselec
teerde programma.”
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing op de met ingang van 2015 in te dienen voorstellen voor programma's als bedoeld in Verordening
(EG) nr. 3/2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 juli 2014.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 797/2014 VAN DE COMMISSIE
van 23 juli 2014
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verorde
ning”) (1),
Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepa
lingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en
verwerkte groenten en fruit betreft (2), en met name artikel 136, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 zijn, op grond van de resultaten van de multilaterale handelsbespre
kingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de
perioden die in bijlage XVI, deel A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

De forfaitaire invoerwaarde wordt elke dag berekend overeenkomstig artikel 136, lid 1, van Uitvoeringsverorde
ning (EU) nr. 543/2011, met inachtneming van de variabele gegevens voor die dag. Bijgevolg moet deze verorde
ning in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 136 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld
in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 juli 2014.
Voor de Commissie,
namens de voorzitter,
Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 157 van 15.6.2011, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

TR

96,7

ZZ

96,7

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00
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(EUR/100 kg)

GN-code

Code derde landen (1)

Forfaitaire invoerwaarde

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

0809 30

0809 40 05

US

344,6

ZZ

344,1

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De
code „ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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BESLUITEN
BESLUIT 2014/491/GBVB VAN DE RAAD
van 22 juli 2014
houdende wijziging van Besluit 2013/189/GBVB tot oprichting van een Europese Veiligheids- en
defensieacademie (EVDA)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4,
Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/189/GBVB (1) tot oprichting van een Europese Veiligheids- en
defensieacademie (EVDA) vastgesteld.

(2)

Besluit 2013/189/GBVB voorziet in een financieel referentiebedrag dat de uitgaven van de EVDA gedurende de
eerste twaalf maanden na het sluiten van de financieringsovereenkomst, van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli
2014, moet dekken.

(3)

Op 25 maart 2014 heeft het bij Besluit 2013/189/GBVB ingestelde bestuur besloten dat de looptijd die gedekt
wordt door de financieringsovereenkomst in overeenstemming moet worden gebracht met de jaarlijkse verslagpe
riode, die loopt van 1 januari tot en met 31 december, zodat met ingang van 2016 slechts één stel rekeningen
vereist is.

(4)

Voor de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015 moet daarom een nieuw financieel referen
tiebedrag worden vastgesteld.

(5)

Besluit 2013/189/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 16, lid 2, van Besluit 2013/189/GBVB wordt vervangen door:
„2.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van het EVDA moet dekken gedurende de eerste twaalf
maanden na de sluiting van de in lid 3 bedoelde financieringsovereenkomst bedraagt 535 000 EUR.
Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van de EVDA gedurende de periode van 1 augustus 2014 tot en met
31 december 2015 moet dekken, is 756 000 EUR.
Over de financiële referentiebedragen die de uitgaven van de EVDA voor de volgende perioden moeten dekken,
wordt door de Raad besloten.”.
(1) Besluit 2013/189/GBVB van de Raad van 22 april 2013 tot oprichting van een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) en
houdende intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 2008/550/GBVB (PB L 112 van 24.4.2013, blz. 22).
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Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.
Voor de Raad
De voorzitter
C. ASHTON

L 218/8

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

24.7.2014

RECTIFICATIES
Rectificatie van Richtlijn 2010/73/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november
2010 tot wijziging van Richtlijn 2003/71/EG betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet
worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten
en Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over
uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten
(Publicatieblad van de Europese Unie L 327 van 11 december 2010)
Bladzijde 11, artikel 1, punt 22:
in plaats van: „22) In bijlage I, afdeling I, deel C, en afdelingen III en IV, in bijlage II, afdeling II, in bijlage III,
afdelingen II en III, en in bijlage IV, derde streepje, wordt het woord „kerngegevens” vervangen door
de woorden „essentiële gegevens”.”,
te lezen:

„22) In bijlage I, afdeling I, deel C, en afdelingen III en IV, in bijlage II, afdeling II, in bijlage III,
afdelingen II en III, en in bijlage IV, derde streepje, worden de woorden „kerngegevens”, „voor
naamste informatie” en „kerninformatie” vervangen door de woorden „essentiële gegevens”.”.
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