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(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

INTERNATIONALE AFTALER
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2015/268
af 17. december 2014
om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen
til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side vedrørende en
rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle
principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212, sammenholdt med
artikel 218, stk. 5 og 7,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 18. juni 2007 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om en protokol til partnerskabsog samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den
Libanesiske Republik på den anden side (1) om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den
Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer
(»protokollen«).

(2)

Forhandlingerne er afsluttet.

(3)

Formålet med protokollen er at fastlægge de finansielle og tekniske regler, der gør det muligt for Den Libanesiske
Republik at deltage i visse EU-programmer. Den i protokollen fastsatte horisontale ramme fastlægger principper
for økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde og giver Den Libanesiske Republik mulighed for at modtage
bistand, navnlig finansiel bistand, fra Unionen i forbindelse med disse programmer. Denne ramme finder kun
anvendelse på de EU-programmer, som de relevante til grund liggende retsakter giver Den Libanesiske Republik
mulighed for at deltage i. Undertegnelsen og den midlertidige anvendelse af protokollen medfører således ikke
udøvelse af beføjelser inden for de forskellige sektorpolitikker, som søges gennemført med programmerne, da
disse beføjelser udøves ved programmernes oprettelse.

(4)

Protokollen bør undertegnes på Unionens vegne og finde midlertidig anvendelse, indtil afslutningen af
procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Der gives herved bemyndigelse til undertegnelse på Unionens vegne af protokollen til Euro-Middelhavsaftalen om
oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den
Libanesiske Republik på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske
Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer med forbehold af
indgåelse af protokollen.
Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.
(1) EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.
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Artikel 2
Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen
på Unionens vegne.
Artikel 3
Protokollen anvendes midlertidigt fra dens undertegnelse (1) indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.
Artikel 4
Kommissionen bemyndiges til på Unionens vegne at fastsætte de specifikke vilkår og betingelser, herunder det finansielle
bidrag, for Libanons deltagelse i hvert enkelt EU-program. Kommissionen holder Rådets relevante arbejdsgruppe
underrettet.
Artikel 5
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2014.
På Rådets vegne
G. L. GALLETTI

Formand

(1) Datoen for protokollens undertegnelse vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for
Rådet.
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PROTOKOL
til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og
dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side om en
rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle
principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i EU-programmer
DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

på den ene side, og
DEN LIBANESISKE REPUBLIK, i det følgende benævnt »Libanon«,

på den anden side,
i det følgende under ét benævnt »parterne«,
som tager følgende i betragtning:
(1)

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater
på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (1), (»aftalen«), blev undertegnet i Bruxelles den
1. april 2002 og trådte i kraft den 1. april 2006.

(2)

Det Europæiske Råd noterede sig på sit møde den 17.-18. juni 2004 med tilfredshed Europa-Kommissionens
forslag til en europæisk naboskabspolitik (ENP) og tilsluttede sig Rådets konklusioner af 14. juni 2004.

(3)

Rådet har ved talrige andre lejligheder i sine konklusioner tilsluttet sig denne politik.

(4)

Rådet gav den 5. marts 2007 udtryk for sin støtte til den generelle tilgang, der er beskrevet i Europa-Kommis
sionens meddelelse af 4. december 2006, og som skal gøre det muligt for partnerlande i den europæiske
naboskabspolitik at deltage i Fællesskabets agenturer og programmer, hvis de er i stand til det, og hvis
retsgrundlaget tillader det.

(5)

Libanon har udtrykt ønske om at deltage i en række EU-programmer.

(6)

De specifikke vilkår og betingelser for Libanons deltagelse i hvert enkelt EU-program, navnlig Libanons finansielle
bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, bør fastsættes ved aftale mellem Europa-Kommissionen og
Libanons kompetente myndigheder,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Libanon kan deltage i alle igangværende og fremtidige EU-programmer, som er åbne for Libanons deltagelse i henhold til
de relevante bestemmelser om vedtagelsen af disse programmer.

Artikel 2
Libanon bidrager finansielt til Den Europæiske Unions almindelige budget svarende til de specifikke EU-programmer,
som Libanon deltager i.

Artikel 3
Repræsentanter for Libanon kan deltage som observatører og for så vidt angår punkter, der vedrører Libanon, i de
forvaltningsudvalg, der er ansvarlige for overvågningen af de EU-programmer, som Libanon bidrager til finansielt.
(1) EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2.
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Artikel 4
Projekter og initiativer, der forelægges af deltagere fra Libanon, skal så vidt muligt opfylde samme betingelser, regler og
procedurer for de pågældende EU-programmer, som gælder for medlemsstaterne.

Artikel 5
1.
De specifikke vilkår og betingelser for Libanons deltagelse i hvert enkelt EU-program, navnlig Libanons finansielle
bidrag og rapporterings- og evalueringsprocedurer, fastsættes ved aftale mellem Kommissionen og Libanons kompetente
myndigheder ud fra de kriterier, der er fastsat i det pågældende EU-program.
2.
Hvis Libanon anmoder om ekstern bistand fra Unionen til at deltage i et givet EU-program på grundlag af artikel 3
i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 (1) eller en tilsvarende forordning vedrørende ekstern
bistand fra Unionen til Libanon, som måtte blive vedtaget i fremtiden, fastsættes betingelserne for Libanons brug af
ekstern bistand fra Unionen i en finansieringsaftale.

Artikel 6
1.
I hver aftale, der indgås i henhold til artikel 5, fastsættes det i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2), at finanskontrol eller revision eller anden form for kontrol, herunder
administrative undersøgelser, foretages af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den
Europæiske Revisionsret eller under deres myndighed.
2.
Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om finanskontrol og revision, administrative foranstaltninger, sanktioner
og tilbagebetaling, som tillægger Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske
Revisionsret samme beføjelser, som de har over for modtagere eller kontrahenter, der er etableret i Unionen.

Artikel 7
1.

Denne protokol anvendes, så længe aftalen er i kraft.

2.

Denne protokol undertegnes og godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer.

3.
Hver af parterne kan opsige protokollen ved skriftlig underretning til den anden part. Protokollen ophører med at
være i kraft seks måneder efter datoen for denne underretning.
4.
Protokollens ophør på grundlag af en af parternes opsigelse berører ikke de undersøgelser og kontroller, der i givet
fald skal foretages i henhold til artikel 5 og 6.

Artikel 8
Senest tre år efter datoen for denne protokols ikrafttræden og derefter hvert tredje år kan hver af parterne evaluere
gennemførelsen af protokollen på grundlag af Libanons faktiske deltagelse i EU-programmer.

Artikel 9
Denne protokol gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Libanons område.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 232/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument
(EUT L 77 af 15.3.2014, s. 27).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende
Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).
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Artikel 10
1.
Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne ad diplomatisk vej
har givet hinanden underretning om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for protokollens ikrafttræden.
2.
Parterne er enige om at anvende denne protokol midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse i afventning af dens
indgåelse på et senere tidspunkt.
Artikel 11
Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.
Artikel 12
Denne protokol udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk,
lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk,
ungarsk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на девети февруари две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de dos mil quince.
V Bruselu dne devátého února dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niende februar to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am neunten Februar zweitausendfümfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebruarikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the ninth day of February in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le neuf février deux mille quinze.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Feabhra an bhliain dhá mhíle agus a cúig déag.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog veljače dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā februārī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų vasario devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év február havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa' jum ta' Frar tas-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de negende februari tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego lutego roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em nove de fevereiro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la nouă februarie două mii cincisprezece.
V Bruseli deviateho februára dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne devetega februarja leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den nionde februari tjugohundrafemton.
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За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

За Република Ливан
Por la República Libanesa
Za Libanonskou republiku
For Den Libanesiske Republik
Für die Libanesische Republik
Liibanoni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
For the Republic of Lebanon
Pour la République libanaise
Za Libanonsku Republiku
Per la Repubblica del Libano
Libānas Republikas vārdā –
Libano Respublikos vardu
A Libanoni Köztársaság részéről
Għar-repubblika tal-Libanu
Voor de Republiek Libanon
W imieniu Republiki Libańskiej
Pela República do Líbano
Pentru Republica Libaneză
Za Libanonskú republiku
Za Republiko Libanon
Libanonin tasavallan puolesta
För Republiken Libanon
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FORORDNINGER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/269
af 13. februar 2015
om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser (Carnikavas nēģi (BGB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Letlands ansøgning om registrering af betegnelsen »Carnikavas nēģi« er i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i
forordning (EU) nr. 1151/2012 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen
»Carnikavas nēģi« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Carnikavas nēģi« (BGB) registreres herved.
Betegnelsen i stk. 1 identificerer et produkt i kategori 1.7. Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf i
bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 13. februar 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 336 af 26.9.2014, s. 27.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/270
af 17. februar 2015
om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyt
tede geografiske betegnelser (Meloa de Santa Maria — Açores (BGB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Portugals ansøgning om registrering af betegnelsen »Meloa de Santa Maria — Açores« er i henhold til artikel 50,
stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen
»Meloa de Santa Maria — Açores« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Meloa de Santa Maria — Açores« (BGB) registreres herved.
Betegnelsen i stk. 1 identificerer et produkt i kategori 1.6. Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet, i bilag XI til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 350 af 4.10.2014, s. 24.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/271
af 17. februar 2015
om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser (Pecorino delle Balze Volterrane (BOB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 52, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Italiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Pecorino delle Balze Volterrane« er i henhold til artikel 50,
stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (2).

(2)

Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, bør betegnelsen
»Pecorino delle Balze Volterrane« registreres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Pecorino delle Balze Volterrane« (BOB) registreres herved.
Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 1.3. Oste i bilag XI til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 668/2014 (3).
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 336 af 26.9.2014, s. 23.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/272
af 19. februar 2015
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 612/2013 om driften af registret over erhvervs
drivende og afgiftsoplag, tilknyttede statistikker og rapportering i henhold til Rådets forordning
(EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 af 2. maj 2012 om administrativt samarbejde på punktafgifts
området og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2073/2004 (1), særlig artikel 22, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Registrerede modtagere eller godkendte oplagshavere bør forhindres i uretmæssigt at hævde, at de i henhold til
artikel 17, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/118/EF (2) har tilladelse til at flytte punktafgiftspligtige varer til et direkte
leveringssted inden for rammerne af en afgiftssuspensionsordning.

(2)

Registrerede afsendere og godkendte oplagshavere bør derfor via det centrale register, der er omhandlet i
artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 389/2012, kunne kontrollere, om registrerede modtagere eller godkendte
oplagshavere har en sådan tilladelse.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 612/2013 (3) bør derfor ændres.

(4)

Der bør fastsættes en tilstrækkeligt lang frist, således at Kommissionen kan gennemføre ændringer i registret over
erhvervsdrivende og afgiftsoplag, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 389/2012.

(5)

De fastsatte foranstaltninger i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Punktafgiftsudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I artikel 6, stk. 3, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 612/2013 tilføjes følgende nr. iv):
»iv) oplysninger vedrørende kode for erhvervsdrivendes rolle med angivelse af, om en registreret modtager eller en
godkendt oplagshaver i henhold til artikel 17, stk. 2, i direktiv 2008/118/EF har tilladelse til at flytte punktaf
giftspligtige varer til et direkte leveringssted (datagruppe 2.3 i tabel 2 i bilag I)«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. marts 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

(1) EUT L 121 af 8.5.2012, s. 1.
(2) Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF
(EUT L 9 af 14.1.2009, s. 12).
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 612/2013 af 25. juni 2013 om driften af registret over erhvervsdrivende og
afgiftsoplag, tilknyttede statistikker og rapportering i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på
punktafgiftsområdet (EUT L 173 af 26.6.2013, s. 9).
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/273
af 19. februar 2015
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 for så vidt angår nedsættelsen af
Nederlandenes fiskekvote for 2014 for rokker i EU-farvande i ICES-område IIa og IV
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning
med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96,
(EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006,
(EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 105, stk. 1 og 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 (2) fastsættes en nedsættelse af Nederlandenes
kvote for 2014 for rokker i EU-farvande i ICES-område IIa og IV (Nederlandenes 2014-kvote) på grund af
overfiskning i 2013.

(2)

Efter offentliggørelsen af nævnte forordning opdagede de nederlandske myndigheder, at oplysningerne i de fangst
opgørelser, som nedsættelsen var baseret på, ikke var korrekt indgivet, hvilket underbygges af de beviser, som
Kommissionen har til rådighed.

(3)

På grundlag af de korrigerede oplysninger, som Nederlandene indgav den 12. december 2014, viser det sig, at
Nederlandenes 2013-kvote ikke var blevet overfisket.

(4)

Nedsættelsen af Nederlandenes 2014-kvote bør derfor korrigeres.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Eftersom nedsættelsen af Nederlandenes 2014-kvote finder anvendelse fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemfø
relsesforordning (EU) nr. 871/2014, bør nærværende forordning anvendes med tilbagevirkende kraft fra samme
dato.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende
forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 19. august 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

(1) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014 af 11. august 2014 om nedsættelse af fiskekvoter for 2014 for visse
bestande på grund af tidligere års overfiskning (EUT L 239 af 12.8.2014, s. 14).
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Følgende oplysninger udgår af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 871/2014:
»NL SRX

2AC4-C

Rokker

EU-farvande i IIa og IV

180,000
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129,66
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/

/

/
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/274
af 19. februar 2015
om 226. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restrikti
ve foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive
foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (1), særlig artikel 7,
stk. 1, litra a), artikel 7a, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge
forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 10. februar 2015 besluttede Sanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd at føje en person til den liste, som
Al-Qaida-sanktionskomitéen fører over de personer, grupper og enheder, over for hvem indefrysningen af
pengemidler og økonomiske ressourcer skal gælde.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres.

(4)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

(1) EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.
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I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indsættes følgende punkt under overskriften »Fysiske personer«:
»Denis Mamadou Gerhard Cuspert (alias Abu Talha al-Almani). Fødselsdato: 18.10.1975. Fødested: Berlin, Tyskland.
Nationalitet: tysk. Nationalt identifikationsnr.: 2550439611 (tysk nationalt identifikationsnummer, udstedt i di
striktet Friedrichshain-Kreuzberg i Berlin, Tyskland, den 22.4.2010, udløber den 21.4.2020). Adresse: Karl-Marx-Str.
210, 12055 Berlin, Tyskland. Andre oplysninger: a) fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: sort, højde:
178 cm. Tatoveringer: BROKEN DREAMS med bogstaver (på ryggen) og afrikansk landskab (på højre overarm),
b) Faders navn: Richard Luc-Giffard, c) moders navn: Sigrid Cuspert, d) befandt sig i området Syrien/Tyrkiet
(pr. januar 2015). Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 10.2.2015.«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/275
af 19. februar 2015
om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for
Zimbabwe
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 314/2004 af 19. februar 2004 om visse restriktive foranstaltninger over
for Zimbabwe (1), særlig artikel 11, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 indeholder lister over de personer og enheder, der ifølge forordningen er
omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

I Rådets afgørelse 2011/101/FUSP (2) identificeres de fysiske og juridiske personer, som skal underlægges restrik
tioner i henhold til afgørelsens artikel 5, og med forordning (EF) nr. 314/2004 får afgørelsen virkning, for så vidt
der kræves en indsats på EU-plan.

(3)

Den 19. februar 2015 besluttede Rådet at fjerne navnene på fem afdøde personer, som er omfattet af restrik
tionerne. Bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 bør ændres for at sikre overensstemmelse med Rådets
afgørelse.

(4)

Forordning (EF) nr. 314/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter

(1) EUT L 55 af 24.2.2004, s. 1.
(2) Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 42 af 16.2.2011, s. 6).
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I bilag III til forordning (EF) nr. 314/2004 slettes navnene på følgende fysiske personer under overskriften »I. Personer«:
Navn (og eventuelle kaldenavne)

1.

Chindori-Chininga, Edward Takaruza

2.

Karakadzai, Mike Tichafa

3.

Sakupwanya, Stanley Urayayi

4.

Sekeremayi, Lovemore

5.

Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa

20.2.2015

Den Europæiske Unions Tidende
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/276
af 19. februar 2015
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) (1),
under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbe
stemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og
grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handels
forhandlinger under Uruguayrunden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for
tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 under hensyntagen til varierende daglige data. Derfor bør nærværende forordning træde i kraft
på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget
til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.
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Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

EG

116,3

IL

80,8

MA

83,9

TR

122,7

ZZ

100,9

EG

191,6

TR

188,8

ZZ

190,2

MA

191,6

TR

223,5

ZZ

207,6

EG

46,3

IL

69,1

MA

51,5

TN

61,9

TR

68,2

ZZ

59,4

IL

132,3

MA

106,7

ZZ

119,5

EG

93,4

IL

129,0

JM

118,8

MA

115,7

TR

78,7

US

145,3

ZZ

113,5

EG

41,1

TR

58,9

ZZ

50,0

BR

69,1

CL

94,8

MK

29,8

US

176,3

ZZ

92,5

0707 00 05

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

1
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(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0808 30 90

CL

123,6

CN

72,2

ZA

93,2

ZZ

96,3

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår
ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.
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AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/277
af 19. februar 2015
om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 15. februar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/101/FUSP (1).

(2)

Rådet har taget afgørelse 2011/101/FUSP op til fornyet overvejelse, hvorved det har taget hensyn til den politiske
udvikling i Zimbabwe.

(3)

De restriktive foranstaltninger bør forlænges indtil den 20. februar 2016.

(4)

Rejseforbuddet og indefrysningen af aktiver bør opretholdes for to personer og én enhed, der er anført i bilag I til
afgørelse 2011/101/FUSP. Suspensionen af rejseforbuddet og indefrysningen af aktiver for de personer og
enheder, der er opført på listen i bilag II til nævnte afgørelse, bør også forlænges. Fem afdøde personers navne
bør udgå af bilag I og II til nævnte afgørelse.

(5)

Afgørelse 2011/101/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Artikel 10 i afgørelse 2011/101/FUSP affattes således:
»Artikel 10
1.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.

Denne afgørelse anvendes indtil den 20. februar 2016.

3. De i artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, omhandlede foranstaltninger suspenderes indtil den 20. februar
2016, for så vidt som de finder anvendelse på de personer og enheder, der er opført på listen i bilag II.
Suspensionen tages op til revurdering hver tredje måned.
4. Denne afgørelse kan til enhver tid tages op til fornyet vurdering og kan om nødvendigt forlænges eller ændres,
hvis Rådet fastslår, at målene heri ikke er nået.«

Artikel 2
Navnene på de personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, udgår af bilag I og II til afgørelse
2011/101/FUSP.
(1) Rådets afgørelse 2011/101/FUSP af 15. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe (EUT L 42 af 16.2.2011, s. 6).

20.2.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/21

Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Rådets vegne
E. RINKĒVIČS

Formand

BILAG
Navn (og eventuelle kaldenavne)

1.

CHINDORI-CHININGA, Edward Takaruza
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/278
af 18. februar 2015
om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse
af indslæbning af visse vanddyrsygdomme til dele af Irland, Finland og Det Forenede Kongerige
(meddelt under nummer C(2015) 791)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr
og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (2) giver visse medlemsstater mulighed for, med henblik på at forebygge
indslæbning af visse sygdomme i deres område, at stille særlige krav til markedsføring og import af sendinger af
vanddyr, hvis de enten har påvist, at hele deres område eller visse afgrænsede områder er frie for sådanne
sygdomme, eller har indført et udryddelses- eller overvågningsprogram med dette formål.

(2)

Ifølge afgørelse 2010/221/EU betragtes de medlemsstater og dele heraf, som er opført i bilag I, som frie for de
sygdomme, der er anført i nævnte bilag. Ved nævnte afgørelse godkendtes endvidere de udryddelsesprogrammer,
som visse medlemsstater har indført for de områder og sygdomme, der er anført i afgørelsens bilag II. Ved
afgørelsen godkendtes også de programmer for overvågning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar), som
visse medlemsstater har indført for de områder, der er anført i afgørelsens bilag III.

(3)

I bilag I til beslutning 2010/221/EU er følgende områder i Det Forenede Kongerige for øjeblikket opført som
værende frie for ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar): Storbritannien, bortset fra Whitstable Bay i Kent,
Blackwater Estuary i Essex, Poole Harbour i Dorset, Larne Lough i Nordirland og Guernsey.

(4)

Det Forenede Kongerige har meddelt Kommissionen, at OsHV-1 μνar også er blevet påvist hos stillehavsøsters fra
River Crouch i Essex. Der er her tale om et nyt udbrud af OsHV-1 μνar i et område af Storbritannien, som for
øjeblikket er erklæret frit for sygdommen. Den geografiske afgrænsning af områder i Det Forenede Kongerige
med godkendte nationale foranstaltninger, som er opført i bilag I til beslutning 2010/221/EU, bør derfor ændres.

(5)

Det Forenede Kongerige har også meddelt Kommissionen, at angivelsen af den geografiske afgrænsning af de
områder i Nordirland, som er erklæret frie for OsHV-1 µvar i bilag I til beslutning 2010/221/EU, ikke er i
overensstemmelse med landets erklæring. Den korrekte afgrænsning skal være: »Nordirland med undtagelse af
Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough«. Bilag I bør derfor ændres i
overensstemmelse hermed.

(6)

De finske indlandsområder er opført i bilag II til afgørelse 2010/221/EU som områder med et godkendt udryddel
sesprogram for bakteriel nyresygdom (BKD).

(7)

Ved afgørelse 2010/221/EU godkendes derfor en række nationale foranstaltninger i Finland, der gælder for
flytning af sendinger af modtagelige arter af akvakulturdyr til de pågældende områder. I henhold til artikel 3, stk. 2,
i denne afgørelse gælder tilladelsen til at anvende de nationale foranstaltninger dog kun indtil den 31. december
2015, fordi man derved får mulighed for at genoverveje, om de er hensigtsmæssige.

(1) EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.
(2) Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne
af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF
(EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7).
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(8)

Finland har meddelt Kommissionen, at det har besluttet at fjerne BKD fra listen over vanddyrsygdomme, som det
er obligatorisk at bekæmpe og udrydde i Finland. Denne beslutning trådte i kraft den 1. december 2014. Derfor
har Finland fra denne dato ikke haft et udryddelsesprogram for BKD, som er godkendt i henhold til artikel 43
i direktiv 2006/88/EF, og som gælder for hele eller dele af landet. Som følge deraf bør oplysningerne om Finland
i bilag II til afgørelse 2010/221/EU udgå, og denne ændring bør gælde fra den 1. december 2014.

(9)

I bilag III til afgørelse 2010/221/EU er der for øjeblikket opført syv områder i Irland med et godkendt overvåg
ningsprogram for ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar).

(10)

Irland har meddelt Kommissionen, at der er påvist OsHV-1 µvar i et af disse segmenter, nemlig Askeaton Bay
i segment 6. Den geografiske afgrænsning af segment 6 i oplysningerne om Irland i bilag III til afgørelse
2010/221/EU bør derfor ændres.

(11)

Afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag I, II og III til beslutning 2010/221/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 1. december 2014.
Artikel 3
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2015.
På Kommissionens vegne
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG I
Medlemsstater og områder heraf, der betragtes som frie for de sygdomme, der er opført i tabellen, og hvis
nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af disse sygdomme er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2,
i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Forårsviræmi hos karper
(SVC)

Bakteriel nyresygdom
(BKD)

Infektiøs pankreasne
krose (IPN)

Infektion med Gyrodacty
lus salaris (GS)

Ostreid herpesvirus 1
μνar (OsHV-1 μνar)

Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af
godkendte nationale foranstaltninger

Medlemsstat

Kode

Danmark

DK

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede
Kongerige

UK

Hele Det Forenede Kongerige

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede
Kongerige

UK

Nordirland

Finland

FI

De finske indlandsområder

Sverige

SE

De svenske indlandsområder

Det Forenede
Kongerige

UK

Isle of Man

Irland

IE

Hele landet

Finland

FI

Tenojokis og Näätämönjokis afvandingsområder; afvan
dingsområderne for Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki
betragtes som stødpudezoner

Det Forenede
Kongerige

UK

Hele Det Forenede Kongerige

Det Forenede
Kongerige

UK

Guernsey, Jersey og Isle of Man

Guernsey, Jersey og Isle of Man

Guernsey, Jersey og Isle of Man
Storbritannien med undtagelse af Whitestable Bay i Kent,
Blackwater Estuary og River Crouch i Essex og Poole Har
bour i Dorset
Nordirland med undtagelse af Dundrum Bay, Killough Bay,
Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough
Guernsey
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BILAG II
Medlemsstater og dele heraf, som har indført udryddelsesprogrammer for visse sygdomme hos akvakulturdyr,
og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af disse sygdomme er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2,
i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af
godkendte nationale foranstaltninger

Medlemsstat

Kode

Bakteriel nyresygdom
(BKD)

Sverige

SE

De svenske indlandsområder

Infektiøs pankreasne
krose (IPN)

Sverige

SE

De svenske kystområder

BILAG III
Medlemsstater og områder, som har indført programmer for overvågning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1
μνar), og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af denne sygdom er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2,
i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Ostreid herpesvirus 1
μνar (OsHV-1 μνar)

Medlemsstat

Kode

Irland

IE

Geografisk afgrænsning af områder med godkendte nationale
foranstaltninger (medlemsstater, zoner og segmenter)

Segment 1: Sheephaven Bay
Segment 2: Gweebara Bay
Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay
Segment 4: Streamstown Bay
Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay
Segment 6: Poulnasharry Bay
Segment 7: Kenmare Bay«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/279
af 19. februar 2015
om godkendelse af solcelletag til batteriopladning fra Asola som en innovativ teknologi til
reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 443/2009
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af
præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe
CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 12, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 12. februar 2014 ansøgte leverandøren Asola Technologies GmbH (»ansøgeren«) om, at Asolas solcelletag til
batteriopladning blev godkendt som innovativ teknologi. Ansøgningens fuldstændighed blev vurderet i henhold
til artikel 4 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2). Kommissionen konstaterede, at der
manglede visse relevante oplysninger i den oprindelige ansøgning, og bad ansøgeren færdiggøre ansøgningen.
Ansøgeren fremsendte de ønskede oplysninger den 28. maj 2014. Kommissionen fandt, at ansøgningen var
fuldstændig, og dagen efter den officielle modtagelse af de fuldstændige oplysninger, dvs. den 29. maj 2014,
begyndte perioden for Kommissionens vurdering af ansøgningen.

(2)

Ansøgningen er blevet vurderet i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009, gennemførelsesforordning
(EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative
teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 (»de tekniske retningslinjer«) (3).

(3)

Ansøgningen vedrører solcelletaget til batteriopladning fra Asola. Solcelletaget består af et solcellepanel, som
monteres på køretøjets tag. Solcellepanelet omdanner omgivelsesenergi til elektrisk energi, som via en styreenhed
for driftsspænding lagres i et batteri i køretøjet. Kommissionen finder, at de oplysninger, der er angivet i
ansøgningen, viser, at betingelserne og kriterierne i artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009 samt i artikel 2
og 4 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 er opfyldt.

(4)

Ansøgeren har dokumenteret, at der ikke var et system for solcelletag til batteriopladning af den type, der
beskrives i denne ansøgning, i mere end 3 % af de nye personbiler, der blev registreret i referenceåret 2009.

(5)

For at bestemme, hvor store CO2-besparelser der vil kunne opnås med den innovative teknologi, når den er
monteret i et køretøj, er det nødvendigt at definere det basiskøretøj, som køretøjet med den innovative teknologi
skal sammenholdes med, jf. artikel 5 og 8 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011. Kommissionen finder,
at basiskøretøjet bør være en køretøjsvariant, der i alle henseender er identisk med det miljøinnovative køretøj
bortset fra solcelletaget og i givet fald uden det ekstra batteri og andre apparater, som er specifikt nødvendige for
at omdanne solenergi til elektricitet og for at oplagre elektriciteten. Basiskøretøjet til sammenligning med en ny
version af et køretøj med installeret solcelletagpanel bør være det samme køretøj, men med frakoblet solcelle
tagpanel, idet der tages hensyn til den forskel i masse, som skyldes installationen af solcelletag.

(6)

Ansøgeren har forelagt en prøvemetode for CO2-reduktionerne med formler, der bygger på de tekniske retnings
linjers anvisninger om solcelletag til batteriopladning. Kommissionen finder, at det derudover bør påvises, i hvor
høj grad det samlede energiforbrug til køretøjets transportfunktion forbedres sammenlignet med den energi, der
forbruges til drift af udstyr, hvis formål er at forbedre komforten for de ombordværende.

(1) EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certifi
cering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).
(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf (versionen fra februar 2013).
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(7)

Når besparelsen bestemmes, skal der også tages hensyn til lagerkapaciteten i et enkelt indbygget batteri i køretøjet
eller tilstedeværelsen af et ekstra batteri, som kun er bestemt til at oplagre den elektricitet, der produceres af
solcelletaget.

(8)

Kommissionen vurderer, at prøvningsmetoden vil resultere i verificerbare, reproducerbare og sammenlignelige
prøvningsresultater, og at den kan tilvejebringe et realistisk billede af de CO2-besparelser, der opnås ved brug af
den innovative teknologi, med stor statistisk signifikans i overensstemmelse med artikel 6 i gennemførelsesfor
ordning (EU) nr. 725/2011.

(9)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at ansøgeren på tilfredsstillende vis har påvist, at den emissionsbe
sparelse, der opnås ved brug af den innovative teknologi, er mindst 1 g CO2 pr. km.

(10)

Da den CO2-emissionsprøvning med henblik på typegodkendelse, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 (1) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (2), ikke tager højde
for, at der kan være indbygget et solcelletag, og for det energitilskud, denne teknologi kan levere, anerkender
Kommissionen, at standardprøvecyklussen ikke kan anvendes på Asolas solcelletag til batteriopladning.
Kommissionen konstaterer, at verifikationsrapporten er udarbejdet af TÜV SÜD Auto Service GmbH, som er et
uafhængigt og godkendt organ, og rapporten understøtter ansøgningens konklusioner og resultater.

(11)

På baggrund heraf finder Kommissionen, at der ikke bør gøres indvendinger mod godkendelsen af den
pågældende innovative teknologi.

(12)

I betragtning af at den foreslåede metode til fastsættelse af CO2-besparelser fra solcelletag fra Asola i alle
væsentlige elementer svarer til det, der er godkendt ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2014/806/EU (3), finder Kommissionen, at det for at sikre en sammenhængende tilgang er hensigtsmæssigt at
fastsætte, at den prøvningsmetode, der er angivet i den pågældende afgørelse, også bør gælde for solcelletag fra
Asola.

(13)

Enhver producent, som ønsker at drage fordel af en nedbringelse af sine gennemsnitlige specifikke
CO2-emissioner for at nå sine specifikke emissionsmål ved hjælp af de CO2-besparelser, der opnås ved brug af den
innovative teknologi, der godkendes ved denne afgørelse, skal i henhold til artikel 11, stk. 1, i gennemførelsesfor
ordning (EU) nr. 725/2011 henvise til denne afgørelse, når producenten ansøger om et EF-typegodkendelsescer
tifikat for de relevante køretøjer.

(14)

Med henblik på fastsættelse af den generelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i de relevante typegodken
delsesdokumenter i overensstemmelse med bilag I, VIII og IX til direktiv 2007/46/EF, bør der fastsættes en
individuel kode, der skal anvendes for den innovative teknologi, som godkendes ved nærværende afgørelse.

(15)

Perioden for vurdering af den innovative teknologi, der henvises til i artikel 10, stk. 2, i gennemførelsesforordning
(EU) nr. 725/2011, udløber snart. Det er derfor hensigtsmæssigt, at denne afgørelse træder i kraft hurtigst
muligt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.
Asolas solcelletag til batteriopladning beregnet til brug i køretøjer i klasse M1 godkendes som en innovativ
teknologi, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 443/2009.
2.
Reduktionen af CO2-emissioner ved brug af det i stk. 1 omhandlede solcelletag til batteriopladning fra Asola
bestemmes ved brug af den metode, der er angivet i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/806/EU.
3.
Den individuelle miljøinnovationskode, der skal anvendes i typegodkendelsesdokumenterne for brug af den
innovative teknologi, der er godkendt ved denne afgørelse, er »11«.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til
emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinforma
tioner om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskø
retøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).
3
( ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/806/EU af 18. november 2014 om godkendelse af solcelletag til batteriopladning fra
Webasto som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 332 af 19.11.2014, s. 34).
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Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/280
af 13. november 2014
om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende
eurosedler (ECB/2014/44)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 128, stk. 1,
under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, 14.3 og 16, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 128, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter »traktaten«) og
artikel 16 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter
»ESCB-statutten«) har Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) eneret til at bemyndige udstedelse af
eurosedler i Unionen. Denne eneret omfatter en beføjelse til at fastlægge de retlige rammer for produktion af og
offentligt udbud vedrørende eurosedler. ECB kan tildele de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har
euroen som valuta (herefter »de nationale centralbanker«), ansvaret for at producere eurosedler i overensstemmelse
med de nationale centralbankers andele af ECB's kapital for det pågældende regnskabsår, beregnet ved hjælp af de
fordelingsnøglevægte, der er omhandlet i ESCB-statuttens artikel 29.1 (herefter »kapitalindskudsnøglen«). De
retlige rammer for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler skal dels opfylde kravet i traktatens
artikel 127, stk. 1, og ESCB-statuttens artikel 2 om, at Eurosystemet handler i overensstemmelse med princippet
om en åben markedsøkonomi med fri konkurrence, som fremmer en effektiv ressourceallokering, dels tage højde
for eurosedlernes særlige karakter, idet de produceres med henblik på Eurosystemets udstedelse af dem som et
sikkert betalingsmiddel. De retlige rammer for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler skal også
tage højde for, at visse nationale centralbanker anvender deres eget interne seddeltrykkeri til at producere
eurosedler.

(2)

På baggrund af ovennævnte principper besluttede Styrelsesrådet den 10. juli 2003, at der senest fra og med 1.
januar 2012 skulle anvendes en for Eurosystemet fælles konkurrencebaseret tilgang til offentligt udbud
vedrørende eurosedler (herefter »Eurosystemets fælles udbudsprocedure«) som fastlagt i retningslinje
ECB/2004/18 (1). I marts 2011 besluttede Styrelsesrådet at udsætte indledningen af Eurosystemets fælles udbuds
procedure til den 1. januar 2014, medmindre en anden indledningsdato blev fastsat i mellemtiden og med
forbehold af en yderligere revurdering af situationen (2). I december 2013 besluttede Styrelsesrådet endvidere, at
Eurosystemets fælles udbudsprocedure ville blive indledt på en dato fastsat af Styrelsesrådet, da de forudsætninger,
som den forventede indledningsdato for Eurosystemets fælles udbudsprocedure var baseret på, havde ændret
sig (3).

(3)

I betragtning af at markedet er blevet mere konkurrencebaseret siden 2004, og at det på nuværende tidspunkt
ikke anses at være nogen fordel at anvende Eurosystemets fælles udbudsprocedure i stedet for de aktuelle
ordninger, besluttede Styrelsesrådet, at et system med betegnelsen »Eurosystemets system for produktion af og
offentligt udbud vedrørende eurosedler« (herefter »Eurosystemets produktions- og udbudssystem«) skulle overvejes
som et muligt alternativ.

(4)

For at sikre en vedvarende forsyning, opretholde den interne knowhow i Eurosystemet, fremme konkurrencen og
mindske omkostningerne for Eurosystemet, samtidig med at der drages fordel af innovation i den private og
offentlige sektor, bør Eurosystemets produktions- og udbudssystem bestå af to søjler: en gruppe af nationale
centralbanker, der producerer deres eurosedler ved brug af et internt trykkeri (herefter »gruppen, der anvender
internt trykkeri«), og en gruppe af nationale centralbanker, der sender produktionen af eurosedler i offentligt
udbud (herefter »gruppen, der anvender offentligt udbud«). Eurosystemets produktions- og udbudssystem bør

(1) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2004/18 af 16. september 2004 om offentligt udbud vedrørende eurosedler (EUT L 320
af 21.10.2004, s. 21).
(2) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2011/3 af 18. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt
udbud vedrørende eurosedler (EUT L 86 af 1.4.2011, s. 77).
(3) Den Europæiske Centralbanks retningslinje ECB/2013/49 af 18. december 2013 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt
udbud vedrørende eurosedler (EUT L 32 af 1.2.2014, s. 36).
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fremme en effektiv produktion af eurosedler i Eurosystemet. Desuden vil Eurosystemets produktions- og
udbudssystem kræve en yderligere tilpasning af de juridiske krav, der gælder for de nationale centralbanker i
gruppen, der anvender offentligt udbud, bl.a. med hensyn til brug af godkendelseskriterier i udbudsprocessen
samt kontraktvilkår. De krav, der opstilles vedrørende Eurosystemets produktions- og udbudssystem, bør tage
sigte på at sikre lige vilkår i offentlige udbud vedrørende produktion af eurosedler.
(5)

De nationale centralbanker i gruppen, der anvender offentligt udbud, vil fortsat være ansvarlige for produktionen
af og offentligt udbud vedrørende de eurosedler, som de er blevet tildelt i overensstemmelse med kapitalindskud
snøglen. For at opfylde deres forpligtelser vil disse nationale centralbanker give produktionen af eurosedler i
udbud og gennemføre udbudsprocedurer hver for sig eller sammen med andre nationale centralbanker efter
gældende regler om offentlige indkøb. For at sikre lige vilkår bør de nationale centralbanker i gruppen, der
anvender offentligt udbud, bestræbe sig på at tilpasse deres udbudskrav, så de er i overensstemmelse med EU- og
national lovgivning om offentlige indkøb.

(6)

Gruppen af nationale centralbanker, der anvender internt trykkeri, vil fortsat være ansvarlige for produktionen af
de eurosedler, som de er blevet tildelt i overensstemmelse med kapitalindskudsnøglen. Under hensyntagen til
kravet om at sikre lige vilkår for alle trykkerier bør disse nationale centralbanker sikre, at interne trykkerier ikke
deltager i udbudsprocedurer vedrørende produktion af eurosedler, som afholdes og gennemføres inden for
Unionen, og ikke accepterer ordrer vedrørende produktion af eurosedler fra tredjeparter uden for gruppen, der
anvender internt trykkeri.

(7)

Hvis nationale centralbanker i gruppen, der anvender internt trykkeri, indgår et samarbejde, skal gældende
national ret og EU-retten iagttages. Såfremt der etableres en særskilt juridisk person med henblik på et sådant
samarbejde, kan en national centralbank blive en del af gruppen, der anvender internt trykkeri, hvis den deltager i
den fælles kontrol af denne juridiske person i denne retningslinjes forstand.

(8)

Eurosedler er af sensitiv og teknologisk avanceret karakter. Derfor skal de produceres under fuldt ud sikre,
kontrollerede og fortrolige forhold, som garanterer en pålidelig, konstant forsyning af høj kvalitet på langt sigt.
Eurosystemet skal endvidere tage behørigt hensyn til, at produktionen af eurosedler kan påvirke offentlighedens
sikkerhed og sundhed samt miljøet.

(9)

Styrelsesrådet vil overvåge udviklingen med hensyn til alle vigtige råmaterialer og elementer i produktionen, som
indgår i offentligt udbud vedrørende og produktionen af eurosedler, og om nødvendigt træffe passende foranstalt
ninger for at sikre, at de udvælges og/eller anskaffes således, at der sikres en kontinuerlig forsyning af eurosedler,
og at det, uden at EU-konkurrencelovgivningen og Europa-Kommissionens beføjelser berøres, undgås, at en
aftalepart eller leverandør misbruger en dominerende markedsstilling.

(10)

Bestemmelserne i denne retningslinje bør, hvor dette er nødvendigt, fortolkes i overensstemmelse med reglerne i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF (1) og, fra 18. april 2016, Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2014/24/EU (2) —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:
AFSNIT I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Definitioner
I denne retningslinje forstås ved:
1) »armslængdeprincippet«: effektive interne foranstaltninger, som sikrer, at der er fuld adskillelse mellem et offentligt
trykkeri og dets offentlige myndigheds regnskaber, og at et offentligt trykkeri tilbagebetaler omkostningerne til al
administrativ og organisatorisk støtte, som det modtager fra sin offentlige myndighed. For at sikre fair konkurrence,
når offentlige trykkerier ønsker at deltage i et offentligt udbud, skal aktiviteter, der består i trykning af eurosedler,
være økonomisk fuldt adskilt fra deres øvrige aktiviteter for at sikre, at der ikke ydes direkte eller indirekte
statsstøtte, som på nogen måde er uforenelig med traktaten. Denne økonomiske adskillelse skal årligt kontrolleres og
attesteres ved en uafhængig ekstern revision og rapporteres til Styrelsesrådet
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige
vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF
(EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
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2) »internt trykkeri«: ethvert trykkeri, som er a) en juridisk og organisatorisk del af en national centralbank; eller b) en
særskilt juridisk person, forudsat at samtlige følgende betingelser er opfyldt:
i)

Den/de nationale centralbank(er) udøver en kontrol over den pågældende juridiske person, som svarer til den
kontrol, den/de udøver over dens/deres egne tjenestegrene.

ii) Mere end 80 % af den kontrollerede juridiske persons aktiviteter består i at udføre de opgaver, som den/de
kontrollerende nationale centralbank(er) har overdraget den.
iii) Der er ingen direkte privat kapitalandel i den kontrollerede juridiske person.
Ved fastsættelsen af procentdelen for aktiviteterne nævnt i litra b), nr. ii), tages der hensyn til den gennemsnitlige
samlede omsætning, eller et hensigtsmæssigt alternativt aktivitetsbaseret mål såsom omkostninger, som den
pågældende juridiske person har haft for så vidt angår tjenesteydelser, varer og bygge- og anlægsarbejder i de tre år
forud for kontrakttildelingen.
Hvis omsætningen eller det alternative aktivitetsbaserede mål, såsom omkostninger på grund af det tidspunkt, hvor
den pågældende juridiske person blev etableret eller påbegyndte sine aktiviteter, eller på grund af, at dennes
aktiviteter er blevet omorganiseret, enten ikke foreligger for de forudgående tre år eller ikke længere er relevante, er
det tilstrækkeligt at påvise, at aktivitetsmålingen er troværdig, især i form af en fremskrivning af forretningsplaner.
En national centralbank anses for at udøve kontrol over en juridisk person, som svarer til den, som den udøver over
sine egne tjenestegrene som defineret i første afsnit, litra b), nr. i), når den har bestemmende indflydelse på både
strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person.
De nationale centralbanker anses for sammen at kontrollere en juridisk person, når samtlige følgende betingelser er
opfyldt: a) Den kontrollerede juridiske persons beslutningstagende organer er sammensat af repræsentanter for alle
de deltagende nationale centralbanker; de enkelte repræsentanter kan repræsentere flere eller alle de deltagende
nationale centralbanker; b) de nationale centralbanker kan sammen udøve bestemmende indflydelse over de
strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger, der træffes af den kontrollerede juridiske person; c) den kontrol
lerede juridiske person forfølger ikke en interesse, der er i modstrid med de kontrollerende nationale centralbankers
interesser
3) »offentlige myndigheder«: alle offentlige myndigheder, herunder staten og regionale og lokale myndigheder samt
centralbanker
4) »offentligt trykkeri«: ethvert trykkeri, som de offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan have bestemmende
indflydelse på som følge af ejerforhold, kapitalindskud eller de for trykkeriet gældende regler. De offentlige
myndigheder antages at have bestemmende indflydelse, når de direkte eller indirekte i relation til et trykkeri:
a) besidder majoriteten af dets tegnede kapital; b) råder over flertallet af de stemmer, som er knyttet til de aktier, som
det har udstedt; eller c) kan udpege mere end halvdelen af medlemmerne i dets administrations-, ledelses- eller
tilsynsorgan.

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Med Eurosystemets produktions- og udbudssystem indføres en model, der består af to søjler, for produktion af og
offentligt udbud vedrørende eurosedler. Systemet omfatter både offentligt udbud vedrørende produktion af eurosedler
forestået af nationale centralbanker i gruppen, der anvender udbud, og produktion af eurosedler foretaget af nationale
centralbanker i gruppen, der anvender internt trykkeri.
2.
De nationale centralbanker er ansvarlige for produktionen af og offentligt udbud vedrørende de eurosedler, som de
er blevet tildelt i overensstemmelse med kapitalindskudsnøglen.

AFSNIT II
GRUPPEN, DER ANVENDER UDBUD

Artikel 3
Generelle principper
Nationale centralbanker, som ikke har et internt trykkeri, indgår i gruppen af nationale centralbanker, der anvender
offentligt udbud (gruppen, der anvender udbud).
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Artikel 4
Udbudsprocedurer
1.
De enkelte nationale centralbanker i gruppen, der anvender udbud, er ansvarlige for at give produktionen af
eurosedler i offentligt udbud og gennemfører udbudsprocedurer hver for sig eller sammen med andre nationale central
banker i gruppen, der anvender udbud, i overensstemmelse med gældende regler om offentlige indkøb og med kravene i
denne retningslinje.
2.
For at bevare konkurrencen på markedet for produktion af eurosedler skal de nationale centralbanker i gruppen,
der anvender udbud, i princippet og med forbehold af den gældende nationale lovgivning om offentlige indkøb opdele
udbuddene i flere delkontrakter, og den/de samme tilbudsgivere må ikke tildeles flere end én delkontrakt.
3.
De nationale centralbanker i gruppen, der anvender udbud, skal i udbudsdokumentationen anføre, at offentlige
trykkerier for at blive godkendt til et udbud skal have indført armslængdeprincippet, før de deltager i udbuddet.

Artikel 5
Harmonisering af krav
For at sikre lige vilkår bør de nationale centralbanker i gruppen, der anvender udbud, bestræbe sig på at tilpasse deres
udbudskrav, herunder godkendelseskriterierne, så de er i overensstemmelse med kravene i EU- og national lovgivning
om offentlige indkøb.
AFSNIT III
GRUPPEN, DER ANVENDER INTERNT TRYKKERI

Artikel 6
Generelle principper
1.
Nationale centralbanker, som anvender et internt trykkeri til produktion af eurosedler, indgår i gruppen, der
anvender internt trykkeri (gruppen, der anvender internt trykkeri).
2.
De nationale centralbanker i gruppen, der anvender internt trykkeri, sikrer, at deres interne trykkerier ikke deltager
i udbudsprocedurer vedrørende produktion af eurosedler, som afholdes og gennemføres inden for Unionen, og ikke
accepterer ordrer vedrørende produktion af eurosedler fra tredjeparter uden for gruppen, der anvender internt trykkeri.

Artikel 7
Samarbejde mellem de nationale centralbanker, der anvender internt trykkeri
1.
For at gøre produktionen af eurosedler mere omkostningseffektiv skal de nationale centralbanker i gruppen, der
anvender internt trykkeri, overveje at oprette hensigtsmæssige former for samarbejde, der f.eks. kan bestå i at foretage
fælles indkøb samt at udveksle og implementere bedste praksis for produktionsprocessen med henblik på at udføre deres
offentlige opgave, dvs. produktion af eurosedler, på den bedst mulige måde.
2.
De nationale centralbanker i gruppen, der anvender internt trykkeri, kan beslutte, hvorvidt de vil indgå i en sådan
form for samarbejde, under forudsætning af at de, såfremt de indgår i et samarbejde, forpligter sig til at deltage i de
relevante initiativer i mindst tre år (medmindre de i løbet af denne periode overgår til gruppen, der anvender udbud).
Herved tages hensyn til behovet for kontinuitet og til de investeringer, som parterne har foretaget.

Artikel 8
Oprettelse af en særskilt juridisk person, eller et ikke-institutionaliseret horisontalt samarbejde, med henblik på
fælles udførelse af offentlige opgaver
1.
Med henblik på fælles opfyldelse af offentlige opgaver skal de nationale centralbanker i gruppen, der anvender
internt trykkeri, undersøge mulighederne for at oprette a) en særskilt juridisk person, som udgøres af deres interne
trykkeri; eller b) et ikke-institutionaliseret horisontalt samarbejde på grundlag af en samarbejdsaftale.
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De i stk. 1 nævnte samarbejdsformer skal opfylde følgende betingelser:

a) Hvis en juridisk person, der er oprettet i henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), direkte tildeles en kontrakt vedrørende
produktion af eurosedler, skal denne være kontrolleret i fællesskab af de pågældende nationale centralbanker som
fastsat i definitionen af fælles kontrol i artikel 1, nr. 2).
b) En aftale, der er indgået i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), skal overholde samtlige følgende betingelser:
i)

Aftalen etablerer eller gennemfører et samarbejde mellem de nationale centralbanker i gruppen, der anvender
internt trykkeri, med det formål at sikre, at de offentlige tjenester, som de skal udøve, leveres med henblik på at
opfylde mål, som de er fælles om.

ii) Gennemførelsen af dette samarbejde er udelukkende styret af hensyn til offentlige interesser.
iii) De nationale centralbanker i gruppen, der anvender internt trykkeri, udfører på det åbne marked mindre end
20 % af de aktiviteter, der berøres af samarbejdet. Ved fastsættelsen af procentdelen for de ovenfor nævnte
aktiviteter finder artikel 1, nr. 2), andet og tredje afsnit, tilsvarende anvendelse.
AFSNIT IV
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 9
Ophævelse
Retningslinje ECB/2004/18 ophæves med virkning fra 1. januar 2015.
Artikel 10
Virkning og gennemførelse
Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har
euroen som valuta. Centralbankerne i Eurosystemet skal efterkomme denne retningslinje fra 1. januar 2015.
Artikel 11
Overgangsperiode med hensyn til anvendelsen af artikel 4, stk. 3
Uanset artikel 4, stk. 3, kan udbudsprocedurer, der er iværksat før 1. juli 2015, anvende afvigende krav med hensyn til
udelukkelse af udbudsdeltagere.
Artikel 12
Revurdering
Styrelsesrådet revurderer denne retningslinje i begyndelsen af 2017 og hvert andet år derefter.
Artikel 13
Adressater
Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 13. november 2014.
For ECB's Styrelsesråd
Mario DRAGHI
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