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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131
z dne 23. januarja 2015
o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških
proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) in zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(d) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) določa seznam tretjih držav, katerih sistemi pridelave in
nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe (ES)
št. 834/2007.

(2)

Republika Koreja je Komisiji v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007 predložila zahtevek za vključitev
na seznam iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 za nekatere predelane kmetijske proizvode. V skladu s
členoma 7 in 8 navedene uredbe je predložila zahtevane informacije. Proučitev teh informacij, kasnejše razprave z
organi Republike Koreje in proučitev pravil pridelave in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo v Republiki Koreji,
na kraju samem so privedle do ugotovitve, da so v navedeni državi pravila za pridelavo in nadzor ekološke
pridelave predelanih kmetijskih proizvodov, ki se bodo uporabili kot živilo, enakovredni tistim, ki so določeni v
Uredbi (ES) št. 834/2007. Zato bi bilo treba Republiko Korejo vključiti na seznam iz Priloge III k Uredbi (ES)
št. 1235/2008 za predelane kmetijske proizvode, ki se bodo uporabili kot živilo (kategorija D).

(3)

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 vsebuje seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki so pristojni
za izvajanje nadzora in izdajanje certifikatov v tretjih državah za namen enakovrednosti. Zaradi vključitve
Republike Koreje v Prilogo III k navedeni uredbi bi bilo treba iz Priloge IV izbrisati izvajalce nadzora in nadzorne
organe, ki so bili do zdaj priznani za uvoz proizvodov kategorije D iz Republike Koreje.

(4)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Vključitev Republike Koreje v Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi se morala uporabljati od 1. februarja
2015. Da bi se izvajalci dejavnosti lahko prilagodili spremembam Prilog III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008, bi
bilo treba spremembo slednje priloge uporabljati po poteku razumnega obdobja.

(1) UL L 189, 20.7.2007, str. 1.
(2) Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v
zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).
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Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES) št. 1235/2008 se spremeni:
1. Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;
2. Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Točka 1 člena 1 se uporablja od 1. februarja 2015.
Točka 2 člena 1 se uporablja od 1. maja 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. januarja 2015
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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Uradni list Evropske unije

SL

L 23/3

PRILOGA I

V Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se vstavi naslednje besedilo:
„REPUBLIKA KOREJA

1. Kategorije proizvodov:
Določitev kategorij iz
Priloge IV

Kategorija proizvodov

Predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot
živilo

Omejitve

D

2. Poreklo: ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije D, ki so bili pridelani v Republiki Koreji ali uvoženi v
Republiko Korejo:
— iz Unije
— ali iz tretje države, za katero je Republika Koreja priznala, da so bili proizvodi v tej državi pridelani in
nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz zakonodaje Republike Koreje.
3. Standardi pridelave: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and
Support for Organic Food
4. Pristojni organi: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs
5. Izvajalci nadzora:
Šifra

Ime

Internetni naslov

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

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

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr
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Šifra

Ime
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Internetni naslov

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.
controlunion.com

6. Izvajalci in organi, ki izdajajo potrdila: kakor v točki 5
7. Trajanje vključitve: 31. januar 2018“

PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:
1. v besedilu, ki se nanaša na „Australian Certified Organic“, se v točki 3 črta vrstica, ki zadeva tretjo državo „Južna
Koreja“ in šifro „KR-BIO-107“;
2. v besedilu, ki se nanaša na „BCS Öko-Garantie GmbH“, se v točki 3 črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva tretjo
državo „Južna Koreja“ in šifro „KR-BIO-141“; „Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“;
3. v besedilu, ki se nanaša na „Bioagricert S.r.l.“, se v točki 3 črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva tretjo državo
„Južna Koreja“ in šifro „KR-BIO-132“; „Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“;
4. v besedilu, ki se nanaša na „Bio.inspecta AG“, se v točki 3 črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva tretjo državo
„Južna Koreja“ in šifro „KR-BIO-161“; „Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“;
5. v besedilu, ki se nanaša na „Control Union Certifications“, se v točki 3 črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva
tretjo državo „Južna Koreja“ in šifro „KR-BIO-149“; „Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“;
6. besedilo, ki se nanaša na „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“, se spremeni:
(a) v točki 3 se črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva tretjo državo „Južna Koreja“ in šifro „KR-BIO-129“;
„Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“;
(b) v točki 4 se črta beseda „vino“;
7. v besedilu, ki se nanaša na „Ecocert SA“, se v točki 3 črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva tretjo državo „Južna
Koreja“ in šifro „KR-BIO-154“; „Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“;
8. v besedilu, ki se nanaša na „Organic Certifiers“, se v točki 3 črta znak X v stolpcu D v vrstici, ki zadeva tretjo državo
„Južna Koreja“ in šifro „KR-BIO-106“; „Južna Koreja“ se nadomesti z „Republika Koreja“.
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UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/132
z dne 23. januarja 2015
o prepovedi ribolova na rdečega okuna v grenlandskih vodah območja NAFO 1F ter grenlandskih
vodah območij V in XIV s plovili, ki plujejo pod zastavo Nemčije
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 (2) določa kvote za leto 2014.

(2)

Po podatkih, ki jih je prejela Komisija, se je z ulovi staleža iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo
države članice iz Priloge ali so v njej registrirana, izčrpala dodeljena kvota za leto 2014.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izčrpanje kvote
Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2014 dodeljena državi članici iz navedene priloge,
velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.
Člen 2
Prepovedi
Ribolovne dejavnosti s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz Priloge k tej uredbi ali so v njej registrirana, so od
datuma iz navedene priloge prepovedane za stalež iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati na
krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. januarja 2015
Za Komisijo
V imenu predsednika
Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo

(1) UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
(2) Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine
staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).
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PRILOGA

Št.

87/TQ43

Država članica

Nemčija

Stalež

RED/N1G14P

Vrsta

rdeči okun (Sebastes spp.)

Območje

grenlandske vode območja NAFO 1F ter grenlandske vode območij V
in XIV

Datum zaprtja

20.12.2014

29.1.2015
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UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/133
z dne 23. januarja 2015
o prepovedi ribolova na atlantskega sleda na območjih IV in VIId ter v vodah Unije območja IIa s
plovili, ki plujejo pod zastavo Danske
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 (2) določa kvote za leto 2014.

(2)

Po podatkih, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v
državi članici iz Priloge k tej uredbi, izčrpala kvoto za leto 2014 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izčrpanje kvote
Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2014 dodeljena državi članici iz navedene priloge,
velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.
Člen 2
Prepovedi
Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge
ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati
na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. januarja 2015
Za Komisijo
V imenu predsednika
Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo

(1) UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
(2) Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine
staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).
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PRILOGA

Št.

89/TQ43

Država članica

Danska

Stalež

HER/2A47DX

Vrsta

atlantski sled (Clupea harengus)

Območje

območji IV in VIId ter vode Unije območja IIa

Datum zaprtja

22.12.2014

29.1.2015

29.1.2015
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UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/134
z dne 26. januarja 2015
o prepovedi ribolova na krilate rombe na območjih VIIIc, IX in X ter v vodah Unije območja
CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod zastavo Portugalske
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 36(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 (2) določa kvote za leto 2014.

(2)

Po podatkih, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v
državi članici iz Priloge k tej uredbi, izčrpala kvoto za leto 2014 za ulov staležev iz navedene priloge.

(3)

Zato je treba za navedeni stalež prepovedati ribolovne dejavnosti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izčrpanje kvote
Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2014 dodeljena državi članici iz navedene priloge,
velja za izčrpano od datuma iz navedene priloge.
Člen 2
Prepovedi
Ribolovne dejavnosti za stalež iz Priloge k tej uredbi s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice iz navedene priloge
ali so v njej registrirana, so prepovedane od datuma iz navedene priloge. Po tem datumu je zlasti prepovedano obdržati
na krovu, premeščati, pretovarjati ali iztovarjati ribe iz navedenega staleža, ki jih ulovijo navedena plovila.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 26. januarja 2015
Za Komisijo
V imenu predsednika
Lowri EVANS

Generalna direktorica za pomorske zadeve in ribištvo

(1) UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
(2) Uredba Sveta (EU) št. 43/2014 z dne 20. januarja 2014 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2014 za nekatere staleže rib in skupine
staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije (UL L 24, 28.1.2014, str. 1).
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PRILOGA

Št.

90/TQ43

Država članica

Portugalska

Stalež

LEZ/8C3411

Vrsta

krilati rombi (Lepidorhombus spp.)

Območje

VIIIc, IX in X ter vode Unije območja CECAF 34.1.1

Datum zaprtja

26.12.2014

29.1.2015

29.1.2015
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/135
z dne 28. januarja 2015
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79,
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),
ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti
člena 136(1) Izvedbene uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga
določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja
iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan
objave v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 28. januarja 2015
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretje države ( )

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

EG

362,8

MA

99,0

0707 00 05

0709 91 00
0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

128,7

ZZ

196,8

JO

229,9

TR

192,7

ZZ

211,3

EG

122,4

ZZ

122,4

EG

165,4

MA

226,4

TR

233,5

ZZ

208,4

EG

47,9

IL

78,7

MA

55,0

TN

52,5

TR

77,7

ZZ

62,4

IL

148,1

MA

90,6

ZZ

119,4

EG

74,4

IL

100,6

MA

133,5

TR

126,1

ZZ

108,7

TR

56,2

ZZ

56,2

BR

59,3

CL

89,3

MK

26,7

US

161,6

ZZ

84,2

CL

316,1

US

138,7

ZZ

227,4

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodablja
njem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/136
z dne 28. januarja 2015
o izdaji uvoznih dovoljenj za riž v okviru tarifnih kvot, odprtih z Izvedbeno uredbo (EU)
št. 1273/2011 za podobdobje januar 2015
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES)
št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 188 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 (2) je odprla in določila način upravljanja nekaterih uvoznih
tarifnih kvot za riž in lomljeni riž, porazdeljenih po državi porekla in razdeljenih v več podobdobij v skladu s
Prilogo I k navedeni izvedbeni uredbi.

(2)

Januar je prvo podobdobje za kvote iz člena 1(1)(a) do (d) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011.

(3)

Iz sporočil, poslanih v skladu s členom 8(a) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, izhaja, da zahtevki za kvote z
zaporedno številko 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 in 09.4166, predloženi v
prvih desetih delovnih dneh meseca januarja 2015 v skladu s členom 4(1) navedene izvedbene uredbe, zajemajo
količino, ki je večja od razpoložljive. Zato bi bilo treba v skladu s členom 7(2) Uredbe Komisije (ES)
št. 1301/2006 (3) z določitvijo koeficienta dodelitve, ki se bo uporabil za zahtevane količine za zadevne kvote,
določiti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo uvozna dovoljenja.

(4)

Iz navedenih sporočil izhaja tudi, da zahtevki za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 –
09.4149 – 09.4150 – 09.4152 in 09.4153, predloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca januarja 2015 v
skladu s členom 4(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, zajemajo količino, ki je manjša od razpoložljive.

(5)

Določiti bi bilo treba tudi skupno razpoložljivo količino za kvote z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 –
09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 –
09.4119 in 09.4166 za naslednje podobdobje v skladu s prvim pododstavkom člena 5 Izvedbene uredbe (EU)
št. 1273/2011.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja postopka izdaje uvoznih dovoljenj bi morala ta uredba začeti veljati takoj
po objavi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja za riž v okviru kvot z zaporedno številko 09.4154 – 09.4112 –
09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 in 09.4166 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011, predloženih v prvih
desetih delovnih dneh meseca januarja 2015, se izdajo dovoljenja za zahtevano količino, ki se pomnoži s koeficientom
dodelitve iz Priloge k tej uredbi.
(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 z dne 7. decembra 2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za
uvoz riža in lomljenega riža (UL L 325, 8.12.2011, str. 6).
(3) Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske
proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (UL L 238, 1.9.2006, str. 13).
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2.
Skupna razpoložljiva količina za naslednje podobdobje v okviru kvot z zaporedno številko 09.4127 – 09.4128 –
09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 –
09.4119 in 09.4166 iz Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011 je določena v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 28. januarja 2015
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja
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PRILOGA
Količine, ki se dodelijo za podobdobje januar 2015, in razpoložljive količine za naslednje podobdobje v skladu
z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1273/2011

(a) Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(a)
Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje
januar 2015

Skupna razpoložljiva količina za
podobdobje april 2015 (v kg)

Združene države

09.4127

— (1)

24 446 294

Tajska

09.4128

— (1)

10 513 071

Avstralija

09.4129

— (2)

1 019 000

Drugo poreklo

09.4130

— (2)

1 805 000

Poreklo

(1) Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se upoštevajo.
(2) Za to podobdobje ni razpoložljive količine.

(b) Kvota za oluščen riž iz oznake KN 1006 20, kot je določena v členu 1(1)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011

Poreklo

Vse države

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje
januar 2015

Skupna razpoložljiva količina za
podobdobje julij 2015 (v kg)

09.4148

— (1)

1 612 000

(1) Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se upoštevajo.

(c) Kvota za lomljen riž iz oznake KN 1006 40 00, kot je določena v členu 1(1)(c) Izvedbene uredbe (EU)
št. 1273/2011

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje
januar 2015

Skupna razpoložljiva količina za
podobdobje julij 2015 (v kg)

Tajska

09.4149

— (1)

50 566 471

Avstralija

09.4150

— (2)

16 000 000

Gvajana

09.4152

— (2)

11 000 000

Združene države

09.4153

— (2)

9 000 000

Drugo poreklo

09.4154

92,307692 %

6 000 001

Poreklo

(1) Zahtevki zajemajo količine, ki so manjše ali enake razpoložljivim količinam: vsi zahtevki se upoštevajo.
(2) Za to podobdobje se koeficient dodelitve ne uporabi: Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.
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(d) Kvota za popolnoma brušen riž ali manj brušen riž iz oznake KN 1006 30, kot je določena v členu 1(1)(d)
Izvedbene uredbe (EU) št. 1273/2011:

Poreklo

Zaporedna številka

Koeficient dodelitve za podobdobje
januar 2015
(%)

Skupna razpoložljiva količina za
podobdobje julij 2015 (v kg)

Tajska

09.4112

0,842133

0

Združene države

09.4116

18,073078

0

Indija

09.4117

0,963486

0

Pakistan

09.4118

0,895330

0

Drugo poreklo

09.4119

0,873150

0

Vse države

09.4166

0,655752

17 011 019
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SKLEPI
SKLEP SVETA (EU) 2015/137
z dne 26. januarja 2015
o podaljšanju mandatov podpredsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in
modeli) in dveh predsedujočih odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (1) in zlasti
členov 125 in 136 Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Upravni odbor Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljnjem besedilu: Urad) je
18. novembra 2014 Svetu predložil predloge o podaljšanju mandatov podpredsednika Urada in dveh predse
dujočih odborom za pritožbe Urada.

(2)

Mandate Christiana ARCHAMBEAUJA kot podpredsednika Urada ter Tomása DE LAS HERASA in Detlefa
SCHENNENA kot predsedujočih odborom za pritožbe Urada bi bilo treba podaljšati za obdobje petih let ali do
upokojitvene starosti, če upokojitveno starost dosežejo med novim mandatom –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Mandat Christiana ARCHAMBEAUJA kot podpredsednika Urada se podaljša za obdobje od 1. decembra 2015 do
30. novembra 2020 ali do upokojitvene starosti, če upokojitveno starost doseže med novim mandatom.

Člen 2
Mandat Tomása DE LAS HERASA kot predsedujočega odboru za pritožbe Urada se podaljša za obdobje od 1. marca 2016
do 28. februarja 2021 ali do upokojitvene starosti, če upokojitveno starost doseže med novim mandatom.

Člen 3
Mandat Detlefa SCHENNENA kot predsedujočega odboru za pritožbe Urada se podaljša za obdobje od 1. novembra 2015
do 31. oktobra 2020 ali do upokojitvene starosti, če upokojitveno starost doseže med novim mandatom.
(1) UL L 78, 24.3.2009, str. 1.
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Člen 4
Ta sklep začne veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 26. januarja 2015
Za Svet
Predsednik
J. DŪKLAVS
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POPRAVKI
Uredbe (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o
vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II)
(Uradni list Evropske unije L 381 z dne 28. decembra 2006)
Stran 4, uvodna izjava (3), drugi stavek, in opomba 5:
besedilo: „Sklep Sveta 2006/000/PNZ z dne … o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega
informacijskega sistema (SIS II) (5) predstavlja …
(5) UL L …“
se glasi: „Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije
schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (5) predstavlja …
(5) UL L 205, 7.8.2007, str. 63.“.
Stran 15, člen 27(3), in stran 16, člen 31(6):
besedilo: „Sklepa 2006/000/PNZ“
se glasi: „Sklepa 2007/533/PNZ“.
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