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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1419/2013
av den 17 december 2013
om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer, utvidgning av
producentorganisationers och branschorganisationers regler och offentliggörande av
utlösningspriser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den
gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemen
samma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksproduk
ter (1), särskilt artiklarna 21, 27 och 32 i denna, och

a) producentorganisationer: fiskeri- och vattenbruksproducent
organisationer och sammanslutningar av dessa, som inrättats
i enlighet med artiklarna 6 och 9 i förordning (EU) nr
1379/2013.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I förordning (EU) nr 1379/2013 föreskrivs erkännande
av producentorganisationer och branschorganisationer,
utvidgningen av producentorganisationers och branschor
ganisationers regler, och fastställande av priser som ut
löser lagringsmekanismen.

Det är nödvändigt att ange tidsfrister, förfaranden och
form för ansökningar om erkännande och återkallande
av erkännande av producentorganisationer och bran
schorganisationer, och format, tidsfrister och förfaranden
för medlemsstaternas meddelande till kommissionen om
sina beslut att bevilja eller återkalla erkännanden.

Det är nödvändigt att närmare ange formatet och för
farandet för medlemsstaternas anmälan till kommissio
nen av de regler inom producentorganisationer eller
branschorganisationer som de har för avsikt att göra
bindande för alla producentorganisationer eller aktörer
inom ett eller flera specifika områden.

Det är nödvändigt att närmare ange formatet för med
lemsstaternas offentliggörande av de utlösningspriser som
ska tillämpas av producentorganisationer som erkänts på
deras territorium.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från granskningskommittén för fis
keri- och vattenbruksprodukter.

(1) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

b) branschorganisationer: organisationer av aktörer som upprät
tats i enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr
1379/2013.

Artikel 2
Tidsfrister, förfaranden och form för ansökningar om
erkännande av producentorganisationer och
branschorganisationer
1.
Inom tre månader från mottagandet av en ansökan om
erkännande i enlighet med artiklarna 14 och 16 i förordning
(EU) nr 1379/2013, ska den berörda medlemsstaten skriftligen
underrätta producentorganisationen eller branschorganisationen
om sitt beslut. Om erkännandet avslås ska medlemsstaten ange
skälen till avslaget.

2.
Ansökningar om erkännande av producentorganisationer
och branschorganisationer ska göras i den form som anges i
bilaga I.

Artikel 3
Tidsfrister och förfaranden för återkallande av
erkännanden av producentorganisationer och
branschorganisationer
Om en medlemsstat har för avsikt att återkalla erkännandet för
en producentorganisation eller en branschorganisation i enlighet
med artikel 18 i förordning (EU) nr 1379/2013 ska den med
dela detta till den berörda organisationen tillsammans med skä
len för återkallandet. Medlemsstaten ska tillåta den berörda pro
ducentorganisationen eller branschorganisationen att inkomma
med synpunkter inom två månader.
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Artikel 4
Format, tidsfrister och förfaranden för meddelande om
beslut att bevilja eller återkalla erkännande
1.
Formatet för medlemsstaternas meddelande till kommis
sionen om sina beslut att bevilja eller återkalla erkännande av
producentorganisationer eller branschorganisationer i enlighet
med artiklarna 14, 16 eller 18 i förordning (EU) nr 1379/2013
ska vara det som anges i bilaga II.
2.
Medlemsstaterna ska översända det meddelande om beslut
som avses i punkt 1 inom två månader från dagen för beslutet.
3.
Meddelanden ska översändas i form av en XML-fil, en för
varje meddelande. XML-filen ska sändas till kommissionen som
en bilaga, till den funktionella e-postadressen: MARE-B2@ec.
europa.eu med följande text i ärenderaden: communication on
POs/IBOs.

producenter eller aktörer i ett eller flera specifika områden i
enlighet med artiklarna 22 och 23 i förordning (EU) nr
1379/2013 ska vara det som fastställs i bilaga III.
2.
Medlemsstaterna ska översända anmälan till kommissio
nen minst två månader före planerat datum för ikraftträdande
av utvidgningen av reglerna.
3.
Alla planerade ändringar av de regler som har gjorts bin
dande för alla producenter eller aktörer ska anmälas i enlighet
med punkterna 1 och 2.
Artikel 6
Format för offentliggörande av utlösningspriser
Formatet för medlemsstaternas meddelande till kommissionen
av utlösningspriser enligt artikel 31.4 i förordning (EU) nr
1379/2013 ska vara det som fastställs i bilaga IV till den här
förordningen.

Artikel 5
Format och förfarande för medlemsstaternas anmälan av de
regler de har för avsikt att göra bindande för alla
producenter eller aktörer
1.
Formatet för medlemsstaternas anmälan till kommissionen
av de regler inom producentorganisationer eller branschorgani
sationer som de har för avsikt att göra bindande för alla

28.12.2013

Artikel 7
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 december 2013.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

28.12.2013
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BILAGA I
FORMULÄR FÖR ANSÖKNINGAR OM GODKÄNNANDE
Information som ska finnas i ansökningar om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer:
a) Producentorganisationens eller branschorganisationens stadgar.
b) Reglerna för det interna funktionssättet i enlighet med de principer som fastställs i artikel 17 i förordning (EU) nr
1379/2013.
c) Namnen på de personer som har befogenhet att agera för och på producentorganisationens eller branschorganisatio
nens vägnar.
d) Bevis för att producentorganisationen eller branschorganisationen uppfyller villkoren i artiklarna 14.1 och 16.1 i
förordning (EU) nr 1379/2013.
e) Detaljerade uppgifter om den verksamhet som bedrivs av producentorganisationen eller branschorganisationen inklu
sive verksamhetsområde och de fiskeri- och vattenbruksprodukter för vilka erkännande söks.
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BILAGA II
FORMULÄR FÖR MEDDELANDE AV BESLUT ATT BEVILJA ELLER ÅTERKALLA ERKÄNNANDE
Information som ska ingå i medlemsstaternas meddelande till kommissionen om beslut att bevilja eller återkalla erkän
nande
Dataelementets
namn (1)

Maximalt antal
tecken

Medlemsstat

MS

3

Medlemsstat (Alpha-3 ISO-kod) som meddelar beslutet
om att bevilja eller återkalla erkännande

Organisationstyp

TO

3

PO: producentorganisation. APO: sammanslutning av
producentorganisationer. IBO: branschorganisation.

Registreringsnummer

RN

—

Nummer under vilket organisationen har registrerats

Organisationens namn

Nr

—

Det namn på producentorganisation, sammanslutning
av producentorganisationer eller branschorganisation
under vilket organisationen har registrerats

Kontaktperson

CO

100

Fritextfält. Adressen ska vara tillräckligt tydlig för att
organisationen ska kunna kontaktas: Postadress,
telefon- och faxnummer och e-postadress, webbplats

Verksamhetsområde.

AA

—

Behörighetsområde

AC

100

Områdets namn

Definition och anmärkningar

N för nationell T för transnationell (ange övriga
berörda medlemsstater med Alpha-3 ISO-kod)
Ange ett eller flera av följande områden:
För producentorganisationer: Vattenbruk i havet,
vattenbruk i sötvatten, kustfiske inbegripet småskaligt
fiske, havsfiske och fjärrfiske, övrigt (specificera)
För branschorganisationer: Produktion (fiske eller
vattenbruk), bearbetning, saluföring, övrigt
(specificera)

Datum för erkännande.

DR

10

åååå-mm-dd

Datum för återkallande av er
kännande

DW

10

åååå-mm-dd i förekommande fall

(1) Dessa element ska läggas in i rotelementet med beteckningen ORG. Namnfältet ska vara: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognitionorganisation:v1
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BILAGA III
FORMAT FÖR ANMÄLAN AV UTVIDGNING AV REGLERNA
Information som ska ingå i medlemsstaternas anmälan till kommissionen av de regler de har för avsikt att utvidga
a) Namn på och postadress till den berörda producentorganisationen eller branschorganisationen.
b) Alla uppgifter som behövs för att visa att den producentorganisation eller branschorganisation är representativa i
enlighet med artiklarna 22.2, 22.3 respektive 23.1 a i förordning (EU) nr 1379/2013.
c) Reglerna som utvidgas.
d) Motiveringen för utvidgningen av reglerna, styrkt med relevanta uppgifter och annan relevant information.
e) Det område eller de områden där reglerna avses bli bindande.
f) Tillämpningsperioden för utvidgningen av reglerna.
g) Datum för ikraftträdande.

BILAGA IV
FORMAT FÖR OFFENTLIGGÖRANDET AV DE UTLÖSANDE PRISERNA
Information som ska ingå i medlemsstaternas offentliggörande av utlösningspriser som ska tillämpas på deras territorier:
a) Tillämpningsperioden för utlösningspriserna.
b) Berörd medlemsstat,
c) I förekommande fall, namnet på den region eller de regioner där utlösningspriset tillämpas åtföljt av deras Nuts-koder i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (1).
d) Namnet på fiskeriprodukter som omfattas av fastställande av utlösningspriserna, tillsammans med FAO:s trebokstavs
kod för varje art.
e) För varje art, det tillämpliga utlösningspriset per viktenhet.
f) Använd valuta.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för
statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
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