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INTERNATIONALE AFTALER
RÅDETS AFGØRELSE
af 13. november 2012
om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om ændring af aftalen om
gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New
Zealand
(2012/828/EU)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammen
holdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelses
vurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New
Zealand (1) trådte i kraft den 1. januar 1999 (2).

(2)

I
overensstemmelse
med
Rådets
afgørelse
2011/464/EU (3) blev aftalen mellem Den Europæiske
Union og New Zealand om ændring af aftalen om
gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering
mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand (»af
talen«) undertegnet af Kommissionen den 23. februar
2012 med forbehold af dens indgåelse.

(3)

(4)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den
1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i
stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.
Aftalen bør indgås —

(1) EFT L 229 af 17.8.1998, s. 62.
(2) EFT L 5 af 9.1.1999, s. 74.
(3) EUT L 195 af 27.7.2011, s. 1.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om
ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmel
sesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New
Zealand (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet udpeger den person, som på Unionens
vegne er beføjet til at fremsende de diplomatiske noter, der er
omhandlet i artikel 2 i aftalen, med henblik på at udtrykke
Unionens samtykke til at blive bundet af aftalen. (4)
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. november 2012.
På Rådets vegne
V. SHIARLY

Formand

(4) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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AFTALE
mellem Den Europæiske Union og New Zealand om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af
overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand

DEN EUROPÆISKE UNION
og
NEW ZEALAND,
i det følgende benævnt »parterne«,
SOM HAR indgået aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering (1), som blev undertegnet i
Wellington den 25. juni 1998 (i det følgende benævnt »aftalen om gensidig anerkendelse«),
SOM KONSTATERER, at aftalen om gensidig anerkendelses funktionsmåde bør forenkles,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen om gensidig anerkendelses artikel 3 nøje fastsætter strukturen i sektorbilagene
og navnlig fastsætter, at afsnit II i hvert sektorbilag til aftalen skal indeholde en liste over udpegede overensstemmelses
vurderingsorganer,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen om gensidig anerkendelse ifølge artikel 4 alene skal anvendes på varer med
oprindelse i parterne efter ikke-præferentielle oprindelsesregler,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der i aftalen om gensidig anerkendelses artikel 12 nedsættes et blandet udvalg, som
bl.a. gennemfører beslutninger om indføjelse og tilbagetrækning af overensstemmelsesvurderingsorganer i sektorbilagene,
og fastsættes en procedure for indføjelse og tilbagetrækning,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen om gensidig anerkendelses artikel 8 og 12 henviser til formandskabet for det
blandede udvalg,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen om gensidig anerkendelses artikel 12 ikke udtrykkeligt bemyndiger det
blandede udvalg til at ændre sektorbilagene, med undtagelse af gennemførelsen af en udpegende myndigheds beslutning
om at udpege eller tilbagetrække udpegelsen af et bestemt overensstemmelsesvurderingsorgan,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at aftalen om gensidig anerkendelses artikel 3 bør ændres med henblik på at afspejle de
foreslåede ændringer i artikel 12 om at begrænse kravet om det blandede udvalgs afgørelser om anerkendelse eller
tilbagetrækning af anerkendelse af overensstemmelsesvurderingsorganer til tilfælde, hvor den anden part har gjort indsi
gelser i henhold til aftalen om gensidig anerkendelses artikel 8, og med henblik på at skabe større fleksibilitet i sektor
bilagenes struktur,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der forekommer unødvendige restriktioner for handel mellem parterne, hvorfor
oprindelsesrestriktionen i aftalen om gensidig anerkendelses artikel 4 bør udgå,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at fordi formandskabet i udvalget beklædes af parterne i fællesskab, bør henvisningen i
aftalen om gensidig anerkendelses artikel 8 og 12 til udvalgets formand udgå,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at bedre udveksling af oplysninger mellem parterne vedrørende anvendelsen af aftalen vil
forbedre aftalen om gensidig anerkendelses funktion,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at med henblik på at foretage rettidige tilpasninger af sektorbilagene for at tage hensyn til
det tekniske fremskridt og andre faktorer såsom udvidelsen af EU bør det blandede udvalg udtrykkeligt i aftalen om
gensidig anerkendelses artikel 12 få beføjelse til at ændre sektorbilagene på andre områder end gennemførelsen af en
udpegende myndigheds beslutning om at udpege eller tilbagetrække udpegelsen af et bestemt overensstemmelsesvurde
ringsorgan, og desuden til at vedtage nye sektorbilag,
(1) EFT L 229 af 17.8.1998, s. 62.
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SOM TAGER I BETRAGTNING, at der for at forenkle aftalen om gensidig anerkendelses funktionsmåde bør stilles krav
om, at det blandede udvalg kun træffer beslutning om anerkendelse eller tilbagetrækning af anerkendelse af overens
stemmelsesvurderingsorganer i tilfælde, hvor den anden part gør indsigelse i henhold til aftalen om gensidig anerkendelses
artikel 8,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at der for at forenkle funktionsmåden i aftalen om gensidig anerkendelse i artikel 12 bør
fastsættes en enklere procedure for anerkendelse, tilbagetrækning eller suspension af anerkendelse af overensstemmelses
vurderingsorganer, og holdningen vedrørende overensstemmelsesvurdering udført af organer før suspension eller tilbage
trækning af deres udpegelse, bør præciseres,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at strukturen i aftalen om gensidig anerkendelse, -certifikater og –mærkning mellem Den
Europæiske Fællesskab og Australien er identisk med nærværende aftale om gensidig anerkendelse, og derfor ligeledes
ændres med henblik på at bevare sammenhængen mellem aftalerne,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at henvisningerne til retsforskrifter og funktionsmåden i sektorbilagene om inspektion af
god fremstillingspraksis for lægemidler og batchcertificering samt om medicinsk udstyr er forældet, og som udnytter
muligheden for at opdatere dem,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

udpege, suspendere, ophæve suspension og tilbagetrække
udpegelsen af sådanne organer.

Artikel 1
Ændringer af aftalen om gensidig anerkendelse
I aftalen om gensidig anerkendelse foretages følgende ændrin
ger:

2.
I forbindelse med sådanne udpegelser, suspensioner,
ophævelse af suspensioner og tilbagetrækninger overholder
de udpegende myndigheder, medmindre andet er angivet i
sektorbilagene, de procedurer for udpegelse, der er
beskrevet i artikel 12 og i bilaget.«

1. Artikel 3, stk. 2, affattes således:
»2.
Hvert sektorbilag indeholder almindeligvis følgende
oplysninger:
a) en angivelse af dets anvendelsesområde og dækning
b) love, forskrifter og administrative krav i forbindelse med
procedurerne for overensstemmelsesvurdering
c) de udpegende myndigheder
d) procedurer for udpegelse af overensstemmelsesvurde
ringsorganer og
e) yderligere bestemmelser om nødvendigt.«
2. Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4

4. Artikel 7, stk. 1, affattes således:
»1.
Parterne udveksler oplysninger vedrørende de
procedurer, der anvendes for at sikre, at de udpegede over
ensstemmelsesvurderingsorganer, som henhører under
deres ansvarsområde, overholder de love, forskrifter og
administrative krav, der er anført i sektorbilagene, og de
kompetencekrav, der er angivet i bilaget.«
5. Artikel 8 ændres således:
a) Stk. 3 affattes således:
»3.
En sådan anfægtelse motiveres objektivt og
begrundet og indgives skriftligt til den anden part og
til det blandede udvalg.«
b) Stk. 6 affattes således:

Anvendelsesområde og dækning
Denne aftale finder anvendelse på varer, som fremgår af
angivelsen af de enkelte sektorbilags anvendelsesområde
og dækning.«
3. Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
Udpegende myndigheder
1.
Parterne sikrer, at de udpegende myndigheder, som er
ansvarlige for at udpege overensstemmelsesvurderingsorga
ner, har de nødvendige beføjelser og kompetencer til at

»6.
Hvis det blandede udvalg ikke træffer anden
beslutning, suspenderes det anfægtede overensstemmel
sesvurderingsorgan af den kompetente udpegende
myndighed fra det tidspunkt, hvor dets faglige kompe
tence eller overholdelse af krav anfægtedes i henhold til
denne artikel, indtil der i det blandede udvalg er opnået
enighed om det pågældende organs status, eller indtil
den anfægtende part meddeler den anden part og det
blandede udvalg, at den er tilfreds med nævnte organs
faglige kompetence og overholdelse af krav.«
6. Artikel 9 affattes således:
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»Artikel 9
Udveksling af oplysninger
1.
Parterne udveksler oplysninger om gennemførelsen af
de love, forskrifter og administrative bestemmelser, der er
angivet i sektorbilagene, og ajourfører en nøjagtig liste over
overensstemmelsesvurderingsorganer, som er udpeget i
henhold til denne aftale.
2.
I overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold
til WTO-aftalen om tekniske handelshindringer underretter
hver part den anden part om påtænkte ændringer af love,
forskrifter og administrative bestemmelser, som vedrører
det område, der er omfattet af denne aftale, og underretter
den anden part om de nye bestemmelser mindst 60 kalen
derdage inden deres ikrafttræden, undtagen som påkrævet i
stk. 3 i denne artikel.
3.
Hvis en part træffer hasteforanstaltninger, som den
finder berettigede af hensyn til sundhed, sikkerhed eller
miljøbeskyttelse for at foregribe enhver risiko i forbindelse
med en vare, som er omfattet af et sektorbilag, skal den
omgående give den anden part meddelelse om foranstalt
ningerne med en kort angivelse af deres mål og begrun
delse, medmindre andet fremgår af sektorbilaget.«
7. Artikel 12, stk. 3-7, affattes således:
»3.
Det blandede udvalg træder sammen mindst en gang
om året, medmindre det eller parterne beslutter andet. Hvis
det er nødvendigt af hensyn til denne aftales rette funktion,
kan der efter anmodning fra en af parterne afholdes et eller
flere yderligere møder.
4.
Det blandede udvalg kan behandle ethvert spørgsmål
i forbindelse med denne aftales funktion. Det har navnlig til
opgave:
a) at ændre sektorbilagene i overensstemmelse med denne
aftale
b) at udveksle oplysninger vedrørende de procedurer, der
anvendes af hver part for at sikre, at overensstemmelses
vurderingsorganerne opretholder det nødvendige
kompetenceniveau
c) i overensstemmelse med artikel 8 at udpege fælles
ekspertgrupper, der skal kontrollere et overensstemmel
sesvurderingsorgans faglige kompetence og dets overhol
delse af andre relevante krav
d) udveksling af oplysninger og underretning af parterne
om ændringer af love, forskrifter og administrative
bestemmelser omhandlet i sektorbilagene, herunder
sådanne som kræver ændring af sektorbilagene
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e) at løse alle spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af
denne aftale og dens sektorbilag og
f) at vedtage nye sektorbilag i overensstemmelse med
denne aftale.
5.
Det blandede udvalg underretter straks skriftligt alle
parter om ændringer af sektorbilaget, som foretages i over
ensstemmelse med denne aftale, og nye sektorbilag, der
vedtages i overensstemmelse med denne aftale, og
sådanne ændringer af sektorbilag eller vedtagelser af nye
sektorbilag træder i kraft i henholde til det blandede
udvalgs afgørelse.
6.
Følgende procedure gør sig gældende for udpegelsen
af et overensstemmelsesvurderingsorgan:
a) parter, der ønsker at udpege et overensstemmelsesvur
deringsorgan, fremsender skriftligt forslag herom til den
anden part sammen med den dokumentation til støtte
for anmodningen, som det blandede udvalg har fastlagt
b) hvis den anden part godkender forslaget eller ved
udløbet af en periode på 60 kalenderdage ikke har
gjort indsigelse i henhold til det blandede udvalgs
gældende procedurer, betragtes overensstemmelsesvurde
ringsorganet som udpeget i henhold til betingelserne i
artikel 5
c) hvis den anden part i henhold til artikel 8 inden for den
førnævnte frist på 60 dage anfægter et foreslået over
ensstemmelsesvurderingsorgans faglige kompetence eller
dets overholdelse af krav, kan det blandede udvalg
beslutte at gennemføre en kontrol af det pågældende
organ i overensstemmelse med artikel 8
d) når der udpeges et nyt overensstemmelsesvurderings
organ, er overensstemmelsesvurderinger foretaget af et
sådant organ gyldige fra det tidspunkt, hvor det blev
udpeget i henhold til denne aftale
e) begge parter kan suspendere, ophæve suspension og
tilbagekalde udpegelsen af et overensstemmelsesvurde
ringsorgan under deres retsmyndighed. Den pågældende
part underretter straks skriftligt den anden part og det
blandede udvalg om sin beslutning sammen med oplys
ning om datoen for beslutningen. Suspension, ophæ
velse af suspension eller tilbagekaldelse af udpegelsen
træder i kraft på det tidspunkt, hvor den pågældende
part træffer beslutning herom
f) en part kan, jf. artikel 8, under ekstraordinære omstæn
digheder anfægte den faglige kompetence for et udpeget
overensstemmelsesvurderingsorgan, som henhører under
den anden parts retsmyndighed. Det blandede udvalg
kan da beslutte at gennemføre en kontrol af det pågæl
dende organ i overensstemmelse med artikel 8.
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7.
Suspenderes eller tilbagetrækkes udpegelsen af et
overensstemmelsesvurderingsorgan, forbliver overensstem
melsesvurderinger foretaget af det pågældende organ før
tidspunktet for suspensionens eller tilbagetrækningens
ikrafttræden gyldige, medmindre den ansvarlige part har
begrænset eller annulleret denne gyldighed, eller
medmindre det blandede udvalg træffer anden beslutning.
Den part, under hvis retsmyndighed det overensstemmel
sesorgan, der er blevet suspenderet eller tilbagetrukket,
opererede, underretter straks skriftligt den anden part om
sådanne ændringer med hensyn til begrænsning eller annul
lering af gyldighed.«
8. Artikel 15 ændres således:
a) Stk. 3 affattes således:
»3.
Det blandede udvalg kan vedtage sektorbilag, for
hvilke artikel 2 finder anvendelse, som udgør gennem
førelsesbestemmelserne for denne aftale.«
b) Stk. 4 affattes således:
»4.
Ændringer af sektorbilagene og vedtagelse af nye
sektorbilag besluttes af det blandede udvalg.«
9. Bilaget ændres således:
a) Punkt 9 affattes således:

L 356/5

»9.
Udpegende myndigheder underretter deres parts
repræsentanter i det blandede udvalg, der er nedsat i
henhold til artikel 12 i denne aftale, om de overens
stemmelsesvurderingsorganer, der skal udpeges, suspen
deres eller tilbagetrækkes. Udpegelse, suspension eller
tilbagetrækning af udpegelse af overensstemmelsesvurde
ringsorganer finder sted i overensstemmelse med denne
aftale og det blandede udvalgs forretningsorden.«
b) Punkt 10 affattes således:
»10.
Når en udpegende myndighed underretter sin
parts repræsentanter i det blandede udvalg, der er
nedsat i henhold til denne aftale, om, hvilke overens
stemmelsesvurderingsorganer der skal udpeges, afgiver
den følgende oplysninger om hvert overensstemmelses
vurderingsorgan:
a) navn
b) postadresse
c) telefaxnummer og e-mailadresse
d) det sortiment af varer, metoder, standarder eller
tjenesteydelser, det er bemyndiget til at vurdere
e) de procedurer for overensstemmelsesvurdering, det er
bemyndiget til at gennemføre, og
f) den udpegelsesprocedure, der er anvendt til at fastslå
kompetence.«
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10. Sektorbilaget om inspektion af god fremstillingspraksis for lægemidler og batchcertificering, herunder
tillæg 1 og 2, erstattes af følgende:
»SEKTORBILAG OM INSPEKTION AF GOD FREMSTILLINGSPRAKSIS FOR LÆGEMIDLER OG
BATCHCERTIFICERING
TIL
AFTALEN
OM
GENSIDIG
ANERKENDELSE
AF
OVERENSSTEMMELSESVURDERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG NEW ZEALAND
ANVENDELSESOMRÅDE OG DÆKNING
1. Bestemmelserne i dette sektorbilag dækker alle lægemidler, som fremstilles industrielt i New Zealand og i Den
Europæiske Union, og for hvilke der gælder krav om god fremstillingspraksis.
For lægemidler, som er omfattet af dette sektorbilag, anerkender hver part konklusionerne af inspektioner af
producenter, som gennemføres af den anden parts relevante inspektionstjenester, samt de relevante fremstillings
tilladelser, der udstedes af den anden parts kompetente myndigheder.
Desuden skal fremstillerens certificering af hver batchs overensstemmelse med dens specifikationer anerkendes af
den anden part uden en ny kontrol ved import.
Ved »lægemidler« forstås alle varer, der reguleres ved lægemiddellovgivningen i Den Europæiske Union og New
Zealand som anført i afsnit I. Definitionen på lægemidler omfatter alle human- og veterinærmedicinske produkter,
såsom kemiske og biologiske lægemidler, immunologiske lægemidler, radioaktive lægemidler, stabile lægemidler
fremstillet af humant blod eller plasma, forblandinger til fremstilling af foderlægemidler og, hvor dette er relevant,
vitaminer, mineraler, præparater fremstillet af planter og homøopatiske lægemidler.
»God fremstillingspraksis« er den del af kvalitetssikringen, som sikrer, at varerne til stadighed produceres og under
fremstillingen kontrolleres i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, der er gældende for den tilsigtede
anvendelse og som krævet af den markedsføringstilladelse, der er udstedt af den importerende part. I forbindelse
med dette sektorbilag omfatter god fremstillingspraksis det system, hvorved fremstilleren modtager specifikationen
for varen og/eller processen fra indehaveren af eller ansøgeren om markedsføringstilladelsen og sikrer, at læge
midlet er fremstillet i overensstemmelse med denne specifikation (svarende til godkendelse af sagkyndige personer
i Den Europæiske Union).
2. For så vidt angår lægemidler, som er omfattet af lovgivningen i en part (»den regulerende part«), men ikke i den
anden part, kan fremstillingsvirksomheden i forbindelse med denne aftale anmode den myndighed, som er
udpeget af den regulerende parts relevante kontaktpunkt, som fremgår af listen i afsnit III, nr. 12, om, at den
lokalt kompetente inspektionstjeneste foretager en inspektion. Denne bestemmelse finder bl.a. anvendelse på
fremstillingen af aktive lægemiddelbestanddele og mellemprodukter og produkter bestemt til anvendelse i kliniske
forsøg samt på de i fællesskab aftalte inspektioner forud for markedsføring. Nærmere oplysninger om operatio
nelle arrangementer fremgår af afsnit III, nr. 3, litra b).
Certificering af fremstillere
3. På anmodning fra en eksportør, en importør eller den kompetente myndighed i den anden part certificerer de
myndigheder, som er ansvarlige for at udstede fremstillingstilladelser og for at føre tilsyn med fremstillingen af
lægemidler, at fremstilleren:
— er behørigt autoriseret til at fremstille det relevante lægemiddel eller til at gennemføre den relevante specifi
cerede fremstillingsproces
— regelmæssigt inspiceres af myndighederne, og
— overholder de nationale krav til god fremstillingspraksis, der anerkendes som ækvivalente af de to parter, jf.
afsnit I. Anvendes der forskellige krav til god fremstillingspraksis som reference (i overensstemmelse med
bestemmelserne i afsnit III, nr. 3, litra b)), skal dette angives i certifikatet.
Certifikaterne skal endvidere angive fremstillingssted(er) (og eventuelle prøvningslaboratorier, der udfører lønarbej
de). Den blandede sektorgruppe træffer afgørelse om certifikatets udformning.
Certifikater udstedes hurtigst muligt og inden 30 kalenderdage. I særlige tilfælde, f.eks. hvis en ny inspektion skal
foretages, kan denne periode forlænges til 60 kalenderdage.
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Batchcertificering
4. Hver eksporteret batch ledsages af et batchcertifikat udarbejdet af fremstilleren (selvcertificering) efter en fuld
stændig kvalitativ analyse, en kvantitativ analyse af alle de aktive bestanddele og alle andre prøver eller kontroller,
som er nødvendige for at sikre produktets kvalitet i overensstemmelse med markedsføringstilladelsens krav. Dette
certifikat skal bevidne, at batchen opfylder specifikationerne, og skal opbevares af importøren af batchen. Det skal
foreligge til eftersyn efter anmodning fra den kompetente myndighed.
Ved udstedelsen af et certifikat tager fremstilleren hensyn til bestemmelserne i den gældende WHO-certificerings
ordning vedrørende kvaliteten af lægemidler, der cirkulerer i international handel. Certifikatet skal detaljeret anføre
produktets aftalte specifikationer, og det skal omfatte en henvisning til analysemetoderne og analyseresultaterne.
Det skal indeholde en erklæring om, at optegnelserne vedrørende forarbejdning og pakning af batchen er
undersøgt og fundet i overensstemmelse med god fremstillingspraksis. Batchcertifikatet underskrives af den
person, som er ansvarlig for at frigive batchen til salg eller levering, hvilket i Den Europæiske Union vil sige
den »sagkyndige person«, der er omhandlet i den relevante lovgivning i Den Europæiske Union. I New Zealand
fremgår navnet på den ansvarlige person af den fremstillingstilladelse, som udstedes i henhold til den relevante
lovgivning i New Zealand.
AFSNIT I
LOVE, FORSKRIFTER OG ADMINISTRATIVE KRAV
I henhold til afsnit III gennemføres der almindelige inspektioner af god fremstillingspraksis i overensstemmelse med
den eksporterende parts krav hertil. De relevante love, forskrifter og administrative bestemmelser, der henvises til i
dette sektorbilag, er opført i tabellen.
Referencekvalitetskravene for varer bestemt for eksport, herunder deres fremstillingsmetode og varespecifikationer,
skal dog være kravene i den relevante markedsføringstilladelse for varen, som er udstedt af den importerende part.
Relevante love, forskrifter og administrative bestemmelser i Den Relevante love, forskrifter og administrative bestemmelser i New
Europæiske Union
Zealand

— Kommissionens direktiv 91/412/EØF af 23. juli 1991
om principper og retningslinjer for god fremstillings
praksis for veterinærmedicinske præparater, med
senere ændringer

— Medicines Act, 1981

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af
6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabs
kodeks for veterinærlægemidler, med senere
ændringer

— New Zealand Code of Good Manufacturing Practice
for Manufacture and Distribution of Therapeutic
Goods, Parts 1, 2, 4 og 5

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af
6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabs
kodeks for humanmedicinske lægemidler, med senere
ændringer
— Kommissionens direktiv 2003/94/EF af 8. oktober
2003 om principper og retningslinjer for god frem
stillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og
testpræparater til human brug, med senere ændringer
— Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af
fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning
af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om
oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, med
senere ændringer
— Retningslinjer for god distributionspraksis (94/C
63/03)
— Volume 4 — Guidelines for good manufacturing
practices for medicinal products for human and vete
rinary use (Vejledning i god fremstillingspraksis
vedrørende lægemidler til human og veterinær brug).

— Medicines Regulations, 1984

— Agricultural Compounds and Veterinary Medicines
Act 1997
— Agricultural Compounds and Veterinary Medicines
Regulations, 2001
— Agricultural Compounds and Veterinary Medicines
(ACVM) Standard for Good Manufacturing Practice
— Agricultural Compounds and Veterinary Medicines
(ACVM) Guideline for Good Manufacturing Practice
— samt eventuel lovgivning, som er vedtaget på
grundlag af eller ændrer ovenstående lovgivning.

L 356/7

L 356/8

DA

Den Europæiske Unions Tidende

AFSNIT II
OFFICIELLE INSPEKTIONSTJENESTER
Parterne har i fællesskab udarbejdet listerne over officielle inspektionstjenester, som omtales i dette sektorbilag, og vil
ligeledes ajourføre dem. Hvis en part anmoder den anden part om et eksemplar af de seneste lister over officielle
inspektionstjenester, skal den anmodede part fremsende et eksemplar af disse lister til den anmodende part inden for
en frist på 30 kalenderdage fra datoen for modtagelsen af denne anmodning.
AFSNIT III
OPERATIONELLE BESTEMMELSER
1. Fremsendelse af inspektionsrapporter
Efter motiveret anmodning fremsender de relevante inspektionstjenester et eksemplar af den seneste inspektions
rapport for fremstillingsstedet eller for kontrolstedet, hvis analytiske processer udføres som lønarbejde. Anmod
ningen kan vedrøre en »fuldstændig inspektionsrapport« eller en »detaljeret rapport« (jf. punkt 2). Hver part
behandler disse inspektionsrapporter med den grad af fortrolighed, som kræves af oprindelsesparten.
Hvis fremstillingsprocessen for det pågældende lægemiddel ikke er blevet inspiceret for nylig, dvs. hvis den
seneste inspektion er foretaget mere end to år tidligere, eller hvis der er konstateret et særligt behov for
inspektion, kan der anmodes om en specifik og detaljeret inspektion. Parterne sikrer, at inspektionsrapporterne
fremsendes inden 30 kalenderdage, idet denne periode forlænges til 60 kalenderdage, hvis der gennemføres en
ny inspektion.
2. Inspektionsrapporter
En »fuldstændig inspektionsrapport« omfatter et hovedoplysningsregister for fremstillings- eller kontrolstedet
(udarbejdet af fremstilleren eller inspektoratet) og en beretning fra inspektoratet. En »detaljeret rapport« besvarer
specifikke spørgsmål om et firma stillet af den anden part.
3. Referencerammer for god fremstillingspraksis
a) Fremstillere inspiceres i overensstemmelse med den gode fremstillingspraksis, der anvendes af den ekspor
terende part (se afsnit I).
b) For så vidt angår lægemidler, der er omfattet af lægemiddellovgivningen i den importerende part, men ikke i
den eksporterende part, foretager den lokalt kompetente inspektionstjeneste, der er villig til at gennemføre en
inspektion af de relevante fremstillingsprocesser, en inspektion på baggrund af sin egen gode fremstillings
praksis, eller, dersom der ikke foreligger nogen specifikke krav til god fremstillingspraksis, på baggrund af
den gode fremstillingspraksis, der finder anvendelse i den importerende part. Dette er også tilfældet, hvis den
gode fremstillingspraksis, der anvendes lokalt, ikke anses for at svare til god fremstillingspraksis i den
importerende part for så vidt angår kvalitetssikring af den færdige vare.
Der træffes afgørelse om ækvivalens mellem krav til god fremstillingspraksis for specifikke varer eller klasser af
varer (f.eks. undersøgelseslægemidler, udgangsmaterialer) i henhold til en procedure, der fastlægges af den
blandede sektorgruppe.
4. Inspektionernes art
a) Det vurderes rutinemæssigt ved hjælp af inspektioner, om fremstilleren overholder god fremstillingspraksis.
Sådanne inspektioner kaldes almindelige inspektioner af god fremstillingspraksis (eller regelmæssige, perio
diske eller rutinemæssige inspektioner).
b) »Vare- eller metodeorienterede« inspektioner (der eventuelt kan foretages før markedsføring) fokuserer på
fremstillingen af en vare eller en proces eller en serie heraf og omfatter en vurdering af valideringen og
overholdelsen af specifikke metode- eller kontrolaspekter, som beskrevet i markedsføringstilladelsen. Hvis det
er nødvendigt, underrettes inspektionstjenesten om relevante vareoplysninger (kvalitetsoplysningerne i mate
rialet vedrørende en ansøgning eller tilladelse), som behandles fortroligt.
5. Inspektions- og udstedelsesgebyrer
Ordningen for inspektions- og udstedelsesgebyrer bestemmes af fremstillerens beliggenhed. Fremstillere med
beliggenhed i den anden parts område vil ikke blive pålagt sådanne gebyrer for varer, der er omfattet af
dette sektorbilag.
6. Sikkerhedsklausul for inspektioner
Hver part forbeholder sig ret til at foretage egne inspektioner af årsager, der meddeles den anden part. Der gives
forhåndsunderretning om sådanne inspektioner til den anden part, som har mulighed for at deltage i inspek
tionen. Brug af denne klausul bør kun ske i undtagelsestilfælde. Hvis en sådan inspektion finder sted, kan
omkostningerne i forbindelse hermed opkræves.
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7. Udveksling af oplysninger mellem myndigheder og tilnærmelse af kvalitetskrav
I overensstemmelse med denne aftales almindelige bestemmelser udveksler parterne alle relevante oplysninger,
som er nødvendige for den igangværende gensidige anerkendelse af inspektioner. For at kunne godtgøre inspek
tionstjenesternes kompetence i forbindelse med væsentlige ændringer i parternes lovregulerede systemer kan
parterne anmode om supplerende specifikke oplysninger vedrørende en officiel inspektionstjeneste. Sådanne
specifikke anmodninger kan omfatte oplysninger om uddannelse, inspektionsprocedurer, udveksling af generelle
oplysninger og dokumenter samt åbenhed i forbindelse med agenturers auditter af officielle inspektionstjenester,
der er relevante for sektorbilagets funktionsmåde. Sådanne anmodninger skal ske gennem og forvaltes af den
blandede sektorgruppe som led i et igangværende vedligeholdelsesprogram.
De relevante myndigheder i New Zealand og i Den Europæiske Union underretter desuden hinanden om alle nye
tekniske vejlednings- eller inspektionsprocedurer eller ændringer hertil. Hver part skal høre den anden inden
vedtagelsen af disse arrangementer.
8. Officiel frigivelse af batcher
Den officielle batchfrigivelsesprocedure er en yderligere kontrol af sikkerheden ved og virkningen af immuno
logiske lægemidler (vacciner) og blodderivater, der gennemføres af de kompetente myndigheder før distribu
tionen af hver batch af varen. Nærværende aftale omfatter ikke denne gensidige anerkendelse af officiel frigivelse
af batcher. Når en officiel batchfrigivelsesprocedure finder anvendelse, skal fremstilleren imidlertid på anmodning
fra den importerende part forevise det officielle batchfrigivelsescertifikat, hvis den pågældende batch er blevet
testet af den eksporterende parts kontrolmyndigheder.
For så vidt angår Den Europæiske Union offentliggøres den officielle procedure for frigivelse af batcher for
humanmedicinske lægemidler af European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare. For så vidt
angår New Zealand er den officielle procedure for frigivelse af batcher angivet i dokumentet »WHO Technical
Report Series, No. 822, 1992«.
9. Uddannelse af inspektører
I overensstemmelse med aftalens almindelige bestemmelser er uddannelsesarrangementer for inspektører, som
afholdes af myndighederne, åbne for inspektører fra den anden part. Parterne underretter hinanden om sådanne
arrangementer.
10. Fælles inspektioner
I overensstemmelse med denne aftales almindelige bestemmelser og ved fælles overenskomst mellem parterne
kan fælles inspektioner autoriseres. Sådanne inspektioner skal udvikle en fælles forståelse og fortolkning af
praksis og krav. Indledning af sådanne inspektioner og deres form fastlægges gennem procedurer, der godkendes
af den blandede sektorgruppe.
11. Varslingssystem
Parterne når til indbyrdes enighed om kontaktpunkter, der skal gøre det muligt for kompetente myndigheder og
fremstillere at underrette myndighederne i den anden part med den nødvendige hast i tilfælde af kvalitets
mangler, tilbagekaldelser af batcher, forfalskninger og andre problemer vedrørende kvalitet, som kan nødven
diggøre en yderligere kontrol eller suspension af distributionen af batchen. Parterne aftaler i fællesskab en
detaljeret varslingsprocedure.
Parterne sikrer, at de med passende hast underretter hinanden om enhver (hel eller delvis) suspension eller
tilbagetrækning af en fremstillingstilladelse på grundlag af manglende overholdelse af god fremstillingspraksis,
som kan påvirke beskyttelsen af folkesundheden.
12. Kontaktpunkter
I forbindelse med dette sektorbilag er kontaktpunkterne for alle tekniske spørgsmål, såsom udveksling af inspek
tionsrapporter, uddannelsesarrangementer for inspektører og tekniske krav:
FOR NEW ZEALAND:

For humanmedicinske lægemidler:
Group Manager
Medicines and Medical Devices Safety Authority (Medsafe)
PO Box 5013
Wellington
New Zealand
Tlf:. 64-4-819 6874
Fax 64-4-819 6806
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For veterinærlægemidler:
Direktør, Approvals and ACVM Standards
Ministry of Agriculture and Forestry
(MAF) PO Box 2526
Wellington 6140
New Zealand
Tlf. 64-4-894 2541
Fax 64-4-894 2501

FOR DEN EUROPÆISKE UNION:

Direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur
7 Westferry Circus
Canary Wharf
London E14 4HB
Det Forenede Kongerige
Tlf. 44-171-418 8400
Fax 44-171-418 8416

13. Den blandede sektorgruppe
Der nedsættes en blandet sektorgruppe bestående af repræsentanter for parterne i forbindelse med dette sektor
bilag. Sektorgruppen får ansvaret for, at dette sektorbilag fungerer effektivt. Gruppen aflægger rapport til det
blandede udvalg med det interval, som fastlægges af det blandede udvalg.
Den blandede sektorgruppe fastsætter selv sin forretningsorden. Den træffer beslutninger og vedtager henstil
linger ved enstemmighed. Den kan beslutte at uddelegere sine opgaver til undergrupper.
14. Meningsforskelle
Begge parter bestræber sig bedst muligt for at fjerne eventuelle meningsforskelle vedrørende blandt andet
fremstillerens overholdelse af krav og inspektionsrapporters konklusioner. Uafklarede meningsforskelle henvises
til den blandede sektorgruppe.
AFSNIT IV
ÆNDRINGER TIL LISTEN OVER OFFICIELLE INSPEKTIONSTJENESTER
Parterne anerkender behovet for med dette sektorbilag at tage hensyn til ændringer og navnlig ændringer vedrørende
tilføjelse af nye officielle inspektionstjenester eller ændringer i etablerede kompetente myndigheders natur eller rolle.
Forekommer der væsentlige ændringer vedrørende de officielle inspektionstjenester, træffer den blandede sektor
gruppe afgørelse om, hvilke supplerende oplysninger der eventuelt er nødvendige for at bekræfte programmer og
opstille eller vedligeholde den gensidige anerkendelse af inspektioner, jf. afsnit III, nr. 7.«

11. Sektorbilaget om medicinsk udstyr affattes således:
‘SEKTORBILAG OM MEDICINSK UDSTYR TIL AFTALEN OM GENSIDIG ANERKENDELSE AF
OVERENSSTEMMELSESVURDERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG NEW ZEALAND
ANVENDELSESOMRÅDE OG DÆKNING
Bestemmelserne i dette sektorbilag finder anvendelse på følgende varer:
Varer, der eksporteres til Den Europæiske Union:

(1) Alt medicinsk udstyr:

Varer, der eksporteres til New Zealand

(1) Alt medicinsk udstyr:

a) fremstillet i New Zealand, og

a) fremstillet i Den Europæiske Union, og

b) genstand for såvel produktrelateret som kvalitets
styringssystemrelateret overensstemmelsesvurde
ring foretaget af en tredjepart og

b) genstand for såvel produktrelateret som kvalitets
styringssystemrelateret overensstemmelsesvurde
ring foretaget af en tredjepart eller genstand for
andre krav i henhold til den lovgivning, der
fremgår af afsnit I, med senere ændringer.

c) omfattet af Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni
1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta
ternes lovgivning om aktivt, implantabelt medi
cinsk udstyr, med senere ændringer, og
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Varer, der eksporteres til Den Europæiske Union:
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Varer, der eksporteres til New Zealand

d) omfattet af Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni
1993 om medicinsk udstyr, med senere ændringer.
(2) I forbindelse med nr. 1) gælder følgende:

(2) I forbindelse med nr. 1) gælder følgende:
a) medicinsk udstyr, jf. tillægget, er udelukket, og

a) medicinsk udstyr, jf. tillægget, er udelukket, og

b) medmindre andet er aftalt eller er aftalt af
parterne i fællesskab, omfatter »fremstilling« af
medicinsk udstyr ikke:

b) medmindre andet er aftalt eller er aftalt af
parterne i fællesskab, omfatter »fremstilling« af
medicinsk udstyr ikke:

i) restaurerings- og renovationsprocesser såsom
reparation, konditionering, eftersyn og udbed
ring, eller

i) restaurerings- og renovationsprocesser såsom
reparation, konditionering, eftersyn og udbed
ring eller

ii) operationer såsom presning, mærkning, etiket
tering, pakning og præparation til salg, udført
alene eller i kombination, eller

ii) operationer såsom presning, mærkning, etiket
tering, pakning og præparation til salg, udført
alene eller i kombination, eller

iii) kvalitetskontrolinspektioner alene eller

iii) kvalitetskontrolinspektioner alene eller

iv) sterilisering alene.

iv) sterilisering alene.

AFSNIT I
LOVE, FORSKRIFTER OG ADMINISTRATIVE KRAV
Den Europæiske Unions love, forskrifter og administrative krav,
hvis overholdelse skal vurderes af New Zealands udpegede
overensstemmelsesvurderingsorganer

New Zealands love, forskrifter og administrative krav, hvis
overholdelse skal vurderes af EU-udpegede overensstemmelses
vurderingsorganer

— Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, med senere
ændringer

— Radiocommunications Act 1989 og forskrifter på
grundlag af denne lovgivning

— Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om
medicinsk udstyr, med senere ændringer
— samt EU-lovgivning vedtaget på grundlag af disse
direktiver.

— Elctricity Act 1992 og forskrifter på grundlag af
denne lovgivning
— Medicines Act 1981
— Medicines Regulations 1984
— Medicines (Database of Medical Devices) Regulations
2003
— samt eventuel lovgivning, som er vedtaget på
grundlag af eller ændrer ovenstående lovgivning.

AFSNIT II
MYNDIGHEDER MED ANSVAR FOR AT UDPEGE OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSORGANER I
FORBINDELSE MED DETTE SEKTORBILAG
For de af New Zealand udpegede overensstemmelsesvurderings
organer

– Ministry of Health

For de af EU udpegede overensstemmelsesvurderingsorganer

— Belgien
Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et
de l'Intégration sociale
Ministerie van Volksgezondheid,
Sociale Integratie

Leefmilieu

en
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For de af New Zealand udpegede overensstemmelsesvurderings
organer

For de af EU udpegede overensstemmelsesvurderingsorganer

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de
Santé — Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten
— Bulgarien
Държавна агенция за метрологичен и технически
надзор
— Den Tjekkiske Republik
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví
— Danmark
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Lægemiddelstyrelsen
— Tyskland
ZLG — Zentralstelle der Länder für Gesund
heitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten,
Bonn
ZLS — Zentralstelle der Länder für Sicherheitstech
nik, München
— Estland
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
— Irland
Department of Health
Irish Medicines Board
— Grækenland
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
— Spanien
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani
tarios
— Frankrig
Ministère de la Santé
Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de
Santé
Agence Nationale du Médicament Vétérinaire
— Italien
Ministero della Salute — Dipartimento dell« Innova
zione — Direzione Generale Farmaci e Dispositivi
Medici
— Cypern
The Drugs Council, Pharmaceutical Services (Ministry
of Health)
Veterinary Services (Ministry of Agriculture)
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For de af New Zealand udpegede overensstemmelsesvurderings
organer

For de af EU udpegede overensstemmelsesvurderingsorganer

— Letland
Zāļu valsts aģentūra
Veselības ministrija
— Litauen
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
— Luxembourg
Ministère de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
— Ungarn
Országos Gyógyszerészeti Intézet
— Malta
Direttorat tal-Affarijiet Regolatorji, Awtorità Maltija
dwar l-iStandards
— Netherlandene
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inspectie voor de Gezondheidszorg
— Østrig
Bundesministerium für Gesundheit
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
— Polen
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
— Portugal
INFARMED:I.P. (Autoridade Nacional do Medica
mento e Produtos de Saúde, I.P.)
— Rumænien
Ministerul Sănătății — Departament Dispozitive
Medicale
— Slovenien
Ministrstvo za zdravje
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke
— Slovakiet
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky
— Finland
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Valvira)
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For de af New Zealand udpegede overensstemmelsesvurderings
organer

22.12.2012

For de af EU udpegede overensstemmelsesvurderingsorganer

— Sverige
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC)
— Det Forenede Kongerige
Medicines
Agency

and

Healthcare

products

Regulatory

AFSNIT III
PROCEDURER FOR UDPEGELSE AF OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSORGANER
Procedurer, der skal følges af New Zealand ved udpegning af
overensstemmelsesvurderingsorganer, som skal vurdere varer på
baggrund af Den Europæiske Unions krav

Overensstemmelsesvurderingsorganer, der udpeges i
forbindelse med dette sektorbilag, skal overholde
kravene i de direktiver, der fremgår af listen i afsnit I,
under hensyntagen til bilag II i Europa-Parlamentets og
Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om
fælles rammer for markedsføring af produkter, med
senere ændringer, og udpeges for specifikke kategorier
eller klasser af varer og overensstemmelsesvurderingspro
cedurer, og udpeges på grundlag af procedurerne i bilaget
til denne aftale. Dette kan godtgøres ved hjælp af
a) Varecertificeringsorganer, som opererer i henhold til
kravene i EN 45011 eller ISO-guide 28 og 40, og
enten:
— er akkrediteret af Joint Accreditation System of
Australia and New Zealand (JAS-ANZ), eller
— kan godtgøre deres kompetence ved andre midler
i overensstemmelse af kapitel A og B i bilaget til
denne aftale.
b) Kvalitetssystemscertificeringsorganer, som opererer i
henhold til kravene i EN 45012 eller ISO-guide 62,
og enten:
— er akkrediteret af JAS-ANZ, eller
— kan godtgøre deres kompetence ved andre midler
i overensstemmelse af kapitel A og B i bilaget til
denne aftale.
c) Inspektionsorganer, der opererer i henhold til kravene
i ISO/IEC 17020, og enten:
— er akkrediteret af Testing Laboratory Registration
Council of New Zealand eller et andet organ, der
er etableret ved lov i New Zealand, som erstatter
det og har de samme funktioner, eller
— kan godtgøre deres kompetence ved andre midler
i overensstemmelse af kapitel A og B i bilaget til
denne aftale.
I medfør af punkt 5.2 i afsnit IV foregår udpegelsen for
højrisikoudstyr, jf. nævnte afsnits punkt 5.1, på grundlag
af et tillidsskabende program.

Procedurer, der skal følges af Den Europæiske Union ved
udpegning af overensstemmelsesvurderingsorganer, som skal
vurdere varer på baggrund af New Zealands krav

1. Procedurerne for udpegelse af overensstemmelsesvur
deringsorganer er i overensstemmelse med princip
perne og procedurerne i bilaget til denne aftale.
2. Følgende procedurer anses for at være i overensstem
melse med procedurerne i bilaget til denne aftale:
a) Certificeringsorganer:
— akkrediteret af akkrediteringsorganer, som har
undertegnet den multilaterale aftale om certifi
cering af varer under Den Europæiske Organi
sation for Akkreditering (EA)
— medlemmer af Worldwide System for Confor
mity Testing and Certification of Electrotech
nical Equipment and Components (IECEE)
CB-ordningen
— Akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som
JAS-ANZ har en aftale om gensidig anerken
delse, eller
— kan godtgøre deres kompetence ved andre
midler i overensstemmelse af kapitel A og B i
bilaget til aftalen.
b) Prøvningslaboratorier:
— akkrediteret af akkrediteringsorganer, som har
undertegnet den multilaterale aftale om prøv
nings- og kalibreringslaboratoriers under EA
— er anerkendt inden for IECEE CB-ordningen,
eller
— kan godtgøre deres kompetence ved andre
midler i overensstemmelse af kapitel A og B
i bilaget til aftalen.
I medfør af punkt 5.2 i afsnit IV i dette sektorbilag,
foregår udpegelsen for højrisikoudstyr, jf. samme afsnits
punkt 5.1, på grundlag af et tillidsskabende program.
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AFSNIT IV
YDERLIGERE BESTEMMELSER
1.

Ny lovgivning
Parterne noterer sig, at New Zealand påtænker at indføre ny lovgivning vedrørende medicinsk udstyr, og kan i
fællesskab vedtage, at bestemmelserne i dette sektorbilag finder anvendelse på denne lovgivning, når den
træder i kraft i New Zealand.
Parterne erklærer i fællesskab deres intentioner om at udvide anvendelsesområdet for dette sektorbilag til
udstyr til in vitro-diagnostika, når New Zealands nye lovgivning vedrørende medicinsk udstyr er vedtaget.

2.

Udveksling af oplysninger
Parterne underretter hinanden om forhold i forbindelse med overvågningsproceduren for medicinsk udstyr
eller spørgsmål vedrørende produktsikkerhed. Parterne underretter desuden hinanden om:
— tilbagetrukne, suspendere, begrænsede eller tilbagekaldte certifikater og
— eventuel lovgivning eller ændring af gældende lovgivning, som er vedtaget på grundlag af den lovgivning,
der fremgår af afsnit I.
Sådanne oplysninger kan udveksles gennem følgende kontaktpunkter:

New Zealand:

The Manager
Medicines and Medical Devices Safety Authority (Med
safe)
PO Box 5013
Wellington
New Zealand
Tlf. 64-4-819 6874
Fax 64-4-819 6806
og
Group Manager
Energy Safety and Radio Spectrum Management
Ministry of Economic Development (MED)
P.O. Box 1473
Wellington
New Zealand
Tlf. 64-4-472-0030
Fax 64-4-471-0500

Den Europæiske Union

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Tlf. 32-2-299 11 11

Parterne udveksler evt. oplysninger om konsekvenserne ved oprettelsen af den europæiske database for
medicinsk udstyr (Eudamed).
Desuden vil Medicines and Medical Devices Safety Authority underrette om udstedelse af eventuelle nye
certifikater.
3.

Lønarbejde
Når det kræves af New Zealands love, regler eller administrative bestemmelser, må overensstemmelsesvurde
ringsorganer i Den Europæiske Union, der lader prøvning eller dele heraf foretage som lønarbejde, kun lade
dette udføre af prøvningslaboratorier, der er akkrediteret i overensstemmelse med afsnit III, punkt 2.

4.

Registrering af godkendelser
Ud over de krav, der stilles i bilaget til aftalen vedrørende udpegelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan,
giver den relevante udpegende myndighed i Den Europæiske Union for hvert udpeget overensstemmelses
vurderingsorgan New Zealand nærmere oplysninger om den metode, et sådant overensstemmelsesvurderings
organ påtænker at anvende til at registrere, at der er tilstået godkendelse af en anmodning, som påkrævet af
den ansvarlige person, jf. Electricity Regulations 1992 (og forordninger, der er vedtaget på grundlag af denne
lovgivning), for så vidt angår elektrisk udstyr og apparater, som sælges eller udbydes til salg i New Zealand.
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5.

Tillidsskabende program vedrørende højrisikoudstyr

5.1.

For at styrke tilliden til hver af parternes udpegelsesordninger gennemføres et tillidsskabende program, som
finder anvendelse for følgende medicinske udstyr:
— aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, som defineret i lovgivningen, jf. afsnit I
— udstyr, der er klassificeret som klasse III-udstyr i henhold til lovgivningen, jf. afsnit I
— medicinsk udstyr i form af implantable intraokulære linser
— medicinsk udstyr i form af intraokulære viskoelastiske væsker og
— spærrende svangerskabsforebyggende midler og midler til at forebygge seksuelt overførte sygdomme.

5.2.

Parterne etablerer et detaljeret program med henblik herpå, som inddrager Medicines and Medical Devices
Safety Authority og de kompetente myndigheder i Den Europæiske Union.

5.3.

Denne tillidsskabende periode revideres efter to år fra datoen, hvor dette ændrede sektorbilag får virkning.

5.4.

Supplerende specifikke krav til forskrifterne:

5.4.1. Med henblik på at efterkomme aftalens artikel 2, artikel 7, stk. 1), artikel 8, stk. 1), og artikel 9, stk. 1), kan
parterne anmode om supplerende specifikke krav om, at overensstemmelsesvurderingsorganer skal kunne
godtgøre deres erfaring de lovregulerede systemer under konstant udvikling.
5.4.2. Disse specifikke krav kan omfatte uddannelse, auditter gennemført af overensstemmelsesvurderingsorganet,
besøg og udveksling af oplysninger og dokumenter, herunder auditrapporter.
5.4.3. Disse krav kan ligeledes anvendes i forbindelse med udpegelse af et overensstemmelsesvurderingsorgan i
henhold til denne aftale.
6.

Den blandede sektorgruppe
Der nedsættes en blandet sektorgruppe bestående af repræsentanter for parterne i forbindelse med dette
sektorbilag. Sektorgruppen får ansvaret for, at dette sektorbilag fungerer effektivt. Gruppen aflægger rapport
til det blandede udvalg med det interval, som fastlægges af sidstnævnte udvalg.
Den blandede sektorgruppe fastsætter selv sin forretningsorden. Den træffer beslutninger og vedtager henstil
linger ved enstemmighed. Den kan beslutte at uddelegere sine opgaver til undergrupper.

7.

Meningsforskelle
Begge parter bestræber sig bedst muligt for at fjerne eventuelle meningsforskelle vedrørende blandt andet
fremstillerens overholdelse af krav og overensstemmelsesrapporters konklusioner. Uafklarede meningsforskelle
henvises til den blandede sektorgruppe.

Tillæg

Bestemmelserne i dette sektorbilag finder ikke anvendelse på følgende udstyr:
— medicinsk udstyr, der indeholder eller er fremstillet ved hjælp af celler, væv eller vævderivater af animalsk
oprindelse, som er gjort ikke-levedygtige, når sikkerheden i forbindelse med vira og andre smitstoffer tilgodeses
gennem anvendelse af godkendte metoder til eliminering eller inaktivering af vira under fremstillingsprocessen
— medicinsk udstyr, der indeholder væv, celler eller stoffer af mikrobiel, bakteriel eller rekombinant oprindelse, og
som er beregnet til brug i eller på menneskekroppen
— medicinsk udstyr, der indeholder væv eller vævderivater af menneskelig oprindelse
— medicinsk udstyr, der indeholder stabile derivater fremstillet fra humant blod eller plasma, som kan have en
virkning på organismen ud over den, som udstyret har
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— medicinsk udstyr, der indeholder eller er beregnet til at indeholde som en integrerende del et stof, der, hvis det
anvendes separat kan betragtes som værende et lægemiddel, der kan have en virkning på en patient ud over den,
som udstyret har og
— medicinsk udstyr, der fra fremstillerens side specifikt er beregnet til kemisk desinfektion af andet medicinsk
udstyr, bortset fra sterilisationsapparater, der anvender tørvarme, dampsterilisation eller ethylenoxid.
Parterne kan efter indbyrdes aftale udvide anvendelsen af dette sektorbilag til førnævnte medicinske udstyr.’.

Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne aftale træder i kraft på den første dag i den anden måned efter den dato, på hvilken parterne har
udvekslet diplomatiske noter, der bekræfter gennemførelsen af deres respektive procedurer for aftalens
ikrafttræden.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2012 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk,
fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk,
slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
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За Европейския съюз
Por 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
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 Нοва Зeлaндия
Por Nueva Zelanda
Za Nový Zéland
For New Zealand
Für Neuseeland
Uus-Meremaa nimel
Για τη Nέα Ζηλανδία
For New Zealand
Pour la Nouvelle-Zélande
Per la Nuova Zelanda
Jaunzēlandes vārdā –
Naujosios Zelandijos vardu
Uj-Zéland részéről
Gћal New Zealand
Voor Nieuw-Zeeland
W imieniu Nowej Zelandii
Pela Nova Zelândia
Pentru Noua Zeelandă
Za Nový Zéland
Za Novo Zelandijo
Unden-Seelannin puolesta
För Nya Zeeland
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FORORDNINGER
RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1261/2012
af 20. december 2012
om fastsættelse for 2013 af fiskerimulighederne for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i
Sortehavet
sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (2),
herunder navnlig nævnte forordnings artikel 33 og 34,
om henholdsvis registrering af fangster og indberetning
af data om opbrugte fiskerimuligheder. Det er derfor
nødvendigt at specificere koderne, som medlemsstaterne
benytter til at sende data til Kommissionen om landinger
af bestande, der er omfattet af nærværende forordning.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og
(6)

I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets forordning
(EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betin
gelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (3)
er det nødvendigt at fastslå, hvilke bestande der omfattes
af de forskellige foranstaltninger, der er fastsat i nævnte
forordning.

(7)

For at undgå en afbrydelse af fiskeriaktiviteterne og sikre
EU-fiskernes udkomme er det vigtigt at åbne for disse
fiskerier fra den 1. januar 2013. Denne forordning bør
på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddel
bart efter offentliggørelsen —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Traktatens artikel 43, stk. 3, foreskriver, at Rådet på
forslag af Kommissionen vedtager foranstaltninger
vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.
Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyt
telse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripo
litik (1) skal der træffes foranstaltninger for adgang til
farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under
hensyntagen til den foreliggende videnskabelige rådgiv
ning, herunder især rapporten fra Den Videnskabelige,
Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I
(3)

(4)

Det påhviler Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende
fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder opdelt på
fiskerier eller fiskerigrupper, herunder visse funktionelt
tilknyttede betingelser, hvor det er relevant. Fiskerimulig
hederne bør fordeles mellem medlemsstaterne på en
sådan måde, at hver medlemsstat sikres relativ stabilitet
i fiskeriet efter hver bestand eller for hvert fiskeri, og
under behørig hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks
mål som fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.
De samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) bør fast
lægges på grundlag af den foreliggende videnskabelige
rådgivning og under hensyntagen til biologiske og
samfundsøkonomiske aspekter, samtidig med at der
sikres en retfærdig behandling af de forskellige fiskerisek
torer og under hensyntagen til de holdninger, som kom
til udtryk under høringen af de berørte parter.

ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1
Genstand
Ved denne forordning fastsættes fiskerimulighederne for 2013
for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Sortehavet.
Artikel 2
Anvendelsesområde
Denne forordning gælder for EU-fartøjer, der fisker i Sortehavet.
Artikel 3
Definitioner
I denne forordning gælder følgende definitioner:

(5)

Udnyttelsen af de fiskerimuligheder, der fastsættes ved
nærværende forordning, bør være underlagt Rådets
forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009
om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

a) »GFCM«: Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middel
havet
(2) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
(3) EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.
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b) »Sortehavet«: det geografiske underområde 29 som defineret
i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser
for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige
Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (4) og i resolution
GFCM/33/2009/2
c) »EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EU-medlemsstats flag
og er registreret i Unionen
d) »samlet tilladt fangstmængde (TAC)«: den mængde, der hvert
år kan tages af hver bestand

22.12.2012

d) tilbageholdelse af mængder, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr.
847/96
e) nedsættelser, jf. artikel 105 og 107 i forordning (EF) nr.
1224/2009.
Artikel 6
Betingelser for landing af fangster og bifangster
Fisk fra bestande, for hvilke der er fastsat fiskerimuligheder ved
denne forordning, må kun opbevares om bord eller landes, hvis:

e) »kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en
medlemsstat eller et tredjeland.

a) fangsterne er taget af fartøjer fra en medlemsstat, der har en
kvote, og denne kvote ikke er opbrugt, eller

KAPITEL II

b) fangsterne udgør en del af en EU-kvote, der ikke er blevet
fordelt som kvoter mellem medlemsstaterne, og denne EUkvote ikke er opbrugt.

FISKERIMULIGHEDER

Artikel 4
TAC'er og tildelinger

KAPITEL III
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

I bilaget fastsættes TAC'er og fordelingen af disse TAC'er blandt
medlemsstaterne samt i givet fald de dertil knyttede betingelser.
Artikel 5
Særlige fordelingsbestemmelser
Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemsstaterne, der
er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

Artikel 7
Dataindberetning
Når medlemsstaterne i henhold til artikel 33 og 34 i forordning
(EF) nr. 1224/2009 sender Kommissionen data om de landede
fangstmængder for de enkelte bestande, skal de anvende de
bestandskoder, som er fastsat i bilaget til nærværende forord
ning.

a) udvekslinger, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr.
2371/2002
b) nedsættelser og omfordelinger, jf. artikel 37 i forordning (EF)
nr. 1224/2009
c) supplerende landinger, jf. artikel 3 i forordning (EF) nr.
847/96

Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2012.
På Rådets vegne
A. D. MAVROYIANNIS

Formand

(4) EUT L 347 af 30.12.2011, s. 44.
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BILAG
TAC'er for EU-fartøjer i områder, hvor der er fastsat TAC'er, opdelt efter art og område
I nedenstående skemaer fastsættes TAC’er og kvoter (i tons levende vægt, medmindre andet er angivet) for hver bestand
og i givet fald de betingelser, der funktionelt er knyttet dertil.
Fiskebestandene er anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navn. Nedenfor gives en oversigt over de almin
deligt anvendte navne og de latinske navne til brug i forbindelse med denne forordning.
Videnskabeligt navn

Alfa-3-kode

Almindeligt anvendt navn

Psetta maxima

TUR

Pighvar

Sprattus sprattus

SPR

Brisling

Art:

Område:

Pighvar
Psetta maxima

Bulgarien

43,2

Rumænien

43,2

Unionen

86,4 (1)

TAC

Ikke relevant

EU-farvande i Sortehavet
TUR/F37.4.2.C.

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder
ikke anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder
ikke anvendelse.

______________
(1) Fiskeri, omladning, ombordtagning, landing og første salg tillades ikke fra den 15. april til den 15. juni 2013.

Art:

Brisling
Sprattus sprattus

Område:

Bulgarien

8 032,5

Rumænien

3 442,5

Unionen
TAC

EU-farvande i Sortehavet
SPR/F37.4.2.C

11 475
Ikke relevant

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder
ikke anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder
ikke anvendelse.
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RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1262/2012
af 20. december 2012
om fastsættelse af EU-fartøjers fiskerimuligheder for visse dybhavsfiskebestande for 2013 og 2014
de holdninger, som kommer til udtryk under samrådet
med interesseparterne, herunder navnlig under møderne
med Det Rådgivende Udvalg for Fiskerivarer og Akvakul
turprodukter og de berørte regionale rådgivende råd.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 3,
(5)

Fiskerimulighederne bør være i overensstemmelse med
internationale aftaler og principper, f.eks. FN-aftalen af
1995 om bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande
og stærkt vandrende fiskebestande (2) og de detaljerede
forvaltningsprincipper, som er fastlagt i FAO's internatio
nale retningslinjer af 2008 for forvaltningen af dybhavs
fiskeri på åbent hav, i henhold til hvilke navnlig lovgiver
bør være mere forsigtig, hvis oplysningerne er usikre,
upålidelige eller utilstrækkelige. At der ikke foreligger
tilstrækkelige videnskabelige oplysninger, bør ikke
bruges som begrundelse for at udskyde eller undlade at
træffe bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

(6)

Den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internatio
nale Havundersøgelsesråd (ICES) og fra STECF konklude
rer, at de fleste dybhavsbestande ikke udnyttes på et
bæredygtigt grundlag, og at fiskerimulighederne for at
sikre en bæredygtig udnyttelse af disse bestande bør
reduceres, indtil der ses en positiv udvikling i bestandenes
størrelse. ICES har desuden anbefalet, at direkte fiskeri
efter orange savbug i alle områder og efter visse bestande
af byrkelange og spidstandet blankesten ikke bør tillades.

(7)

Hvad angår dybhavshajer anses de vigtigste kommercielle
arter for at være nedfisket, og derfor bør direkte fiskeri
efter dem ikke være tilladt.

(8)

Fiskerimulighederne for dybhavsarter, jf. artikel 2, litra a),
i Rådets forordning (EF) nr. 2347/2002 af 16. december
2002 om særlige adgangskrav og dertil knyttede betin
gelser for fiskeri efter dybhavsbestande (3), fastsættes to
gange om året. Bestandene af guldlaks og det vigtigste
fiskeri efter byrkelange er dog undtaget herfra, idet fiske
rimulighederne for disse bestande afhænger af resultatet
af de årlige forhandlinger med Norge. Fiskerimulighe
derne for disse bestande bør fastlægges i en anden rele
vant årlig forordning om fastsættelse af fiskerimuligheder.

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

(4)

Traktatens artikel 43, stk. 3, fastsætter, at Rådet på
forslag af Kommissionen vedtager foranstaltninger
vedrørende fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder.

Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 af
20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyt
telse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripo
litik (1) skal der træffes foranstaltninger for adgang til
farvande og ressourcer og for bæredygtigt fiskeri under
hensyntagen til den foreliggende videnskabelige, tekniske
og økonomiske rådgivning, herunder især rapporter fra
Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité
for Fiskeri (STECF), samt i lyset af rådgivning fra regio
nale rådgivende råd.

Det er op til Rådet at vedtage foranstaltninger vedrørende
fastsættelse og fordeling af fiskerimuligheder for de
enkelte fiskerier eller fiskerigrupper, herunder visse betin
gelser, som funktionelt er knyttet til fiskerimulighederne,
hvor det er relevant. Fiskerimulighederne bør fordeles
mellem medlemsstaterne på en sådan måde, at hver
medlemsstat sikres en relativ stabilitet i fiskeriet for
hver bestand eller for hvert fiskeri, og med behørig
hensyntagen til den fælles fiskeripolitiks mål som
fastsat i forordning (EF) nr. 2371/2002.

De samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) bør fast
sættes på grundlag af foreliggende videnskabelige rådgiv
ning, under hensyntagen til biologiske og samfundsøko
nomiske aspekter, samtidig med at der sikres en retfærdig
behandling af de forskellige fiskerisektorer, og i lyset af

(1) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2) Aftale om gennemførelsen af bestemmelserne i De Forenede Natio
ners havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse
og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiske
bestande (EFT L 189 af 3.7.1998, s. 16).
(3) EFT L 351 af 28.12.2002, s. 6.
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Af forenklingshensyn bør TAC'er for byrkelange, som
Unionen selv har fastsat, være omfattet af den samme
retsakt. TAC'er for byrkelange i internationale farvande i
II, III og IV og TAC'er for byrkelange i internationale
farvande i XII bør derfor medtages i forordningen om
fastsættelse af fiskerimuligheder for EU-fartøjer for visse
fiskebestande og grupper af fiskebestande, der ikke er
omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler.

I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr.
847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for
forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år (1), skal det
fastsættes, hvilke bestande de deri fastsatte foranstalt
ninger skal gælde for. Der bør anvendes præventive
TAC'er for bestande, hvor der ikke foreligger nogen
videnskabelig
vurdering
af
fiskerimulighederne
vedrørende det år, for hvilket der skal fastsættes
TAC'er; der bør anvendes analytiske TAC'er i alle andre
tilfælde. I betragtning af rådgivningen fra ICES og STECF
om dybhavsbestande bør de bestande, for hvilke der ikke
foreligger en videnskabelig vurdering af de relevante
fiskerimuligheder, omfattes af præventive TAC'er i
denne forordning.

På baggrund af den videnskabelige rådgivning svarer den
biologiske fordeling af visse bestande af skolæst ikke
nødvendigvis til TAC-områderne i denne forordning.
For at fremme en bæredygtig udnyttelse af disse bestande
er det hensigtsmæssigt at give mulighed for øget fleksi
bilitet mellem TAC-område Vb, VI og VII på den ene side
og TAC-område VIII, IX, X, XII og XIV på den anden
side.

For at undgå afbrydelser i fiskeriaktiviteterne og for at
sikre EU-fiskernes udkomme bør denne forordning finde
anvendelse fra den 1. januar 2013. Denne forordning bør
på grund af sin hastende karakter træde i kraft umiddel
bart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

L 356/23

a) »EU-fartøj«: et fiskerfartøj, der fører en EU-medlemsstats flag
og er registreret i Unionen
b) »EU-farvande«: de farvande, der henhører under medlemssta
ternes højhedsområde eller jurisdiktion med undtagelse af
farvandene omkring de territorier, der er nævnt i bilag II
til traktaten
c) »samlet tilladt fangstmængde« (TAC): den mængde, der hvert
år kan fanges og landes af hver fiskebestand
d) »kvote«: en andel af den TAC, som er tildelt Unionen, en
medlemsstat eller et tredjeland
e) »internationale farvande«: farvande, der ikke er omfattet af
nogen stats højhedsområde eller jurisdiktion.
2.

I denne forordning forstås ved:

a) »ICES-områder« (Det Internationale Havundersøgelsesråd): de
geografiske områder, der er specificeret i bilag III til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 (2)
b) »CECAF-områder« (Komitéen for Fiskeriet i Det Østlige
Centrale Atlanterhav): de geografiske områder, der er speci
ficeret i bilag II tilEuropa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 216/2009 (3).
Artikel 3
TAC’er og fordeling heraf
TAC’erne for dybhavsarter fanget af EU-fartøjer i EU-farvande
eller i visse farvande uden for EU og fordelingen af sådanne
TAC’er mellem medlemsstaterne samt de betingelser, som er
funktionelt knyttet hertil, hvor det er relevant, er anført i
bilaget til denne forordning.
Artikel 4

Artikel 1

Særlige bestemmelser om fordeling af fiskerimulighederne

Genstand

1.
Den fordeling af fiskerimuligheder mellem medlemssta
terne, der er fastsat ved denne forordning, er ikke til hinder for:

Denne forordning fastsætter for 2013 og 2014 de årlige fiske
rimuligheder for EU-fartøjer efter fiskebestande af visse dybhav
sarter i EU-farvande og i visse farvande uden for EU, hvor der er
behov for fangstbegrænsninger.

Artikel 2
Definitioner
1.

I denne forordning forstås ved:

(1) EFT L 115 af 9.5.1996, s. 3.

a) udveksling, jf. artikel 20, stk. 5, i forordning (EF) nr.
2371/2002
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 218/2009 af
11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fang
ster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordøstlige Atlan
terhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 70).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2009 af
11. marts 2009 om indberetning af statistiske oplysninger om fang
ster taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden
for det nordlige Atlanterhav (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 1).
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b) nedsættelser og omfordelinger efter artikel 37 i Rådets
forordning (EF) nr. 1224/2009 (1) eller artikel 10, stk. 4, i
Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 (2)
c) supplerende landinger, der er tilladt efter artikel 3 i forord
ning (EF) nr. 847/96

22.12.2012

Artikel 5
Betingelser for landing af fangster og bifangster
Fisk fra bestande, som der er fastsat TAC'er for, må kun opbe
vares om bord eller landes, hvis fangsterne er taget af fartøjer,
der fører en medlemsstats flag, og hvis den pågældende
medlemsstat har en kvote, og denne kvote ikke er opbrugt.

d) mængder, der tilbageholdes efter artikel 4 i forordning (EF)
nr. 847/96
Artikel 6

e) nedsættelser, jf. artikel 105, 106 og 107 i forordning (EF) nr.
1224/2009.
2.
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder anvendelse
på bestande, der er underlagt en præventiv TAC, mens artikel 3,
stk. 2 og 3, og artikel 4 i nævnte forordning finder anvendelse
på bestande, der er underlagt en analytisk TAC, medmindre
andet er anført i bilaget til nærværende forordning.

Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2012.
På Rådets vegne
S. ALETRARIS

Formand

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om
oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overhol
delse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (EUT L 343 af
22.12.2009, s. 1).
(2) Rådets forordning (EF) nr. 1006/2008 af 29. september 2008 om
tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredje
landsfartøjers adgang til EF-farvande (EUT L 286 af 29.10.2008,
s. 33).
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BILAG
Medmindre andet er angivet, er henvisningerne til fiskeriområder henvisninger til ICES-områder.
DEL 1
Definition af arter og artsgrupper
1. På listen i del 2 i dette bilag er fiskebestandene anført i alfabetisk rækkefølge efter arternes latinske navne. Dybhavs
hajer er imidlertid placeret i begyndelsen af denne liste. Nedenfor gives en sammenlignende oversigt over de almin
deligt anvendte navne og de tilsvarende latinske navne, der er anvendt i denne forordning.

Almindeligt anvendt navn

Alfa-3-ISO-kode

Videnskabeligt navn

Sort sabelfisk

BSF

Aphanopus carbo

Berycider

ALF

Beryx spp.

Skolæst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Orange savbug

ORY

Hoplostethus atlanticus

Spidstandet blankesten

SBR

Pagellus bogaraveo

Almindelig skælbrosme

GFB

Phycis blennoides

2. I denne forordning forstås ved »dybhavshajer« arterne i den følgende liste:

Almindeligt anvendt navn

Alfa-3-ISO-kode

Videnskabeligt navn

Kattehajarter

API

Apristurus spp.

Kravehaj

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Ru pighaj

GUP

Centrophorus granulosus

Mørk pighaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Portugisisk pighaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Langsnudet pighaj

CYP

Centroscymnus crepidater

Fabricius-sorthaj

CFB

Centroscyllium fabricii

Næbhaj

DCA

Deania calcea

Chokoladehaj

SCK

Dalatias licha

Lyshaj

ETR

Etmopterus princeps

Sorthaj

ETX

Etmopterus spinax

Ringhaj

SHO

Galeus melastomus

Rødhaj

GAM

Galeus murinus

Seksgællet haj

SBL

Hexanchus griseus

Spidsfinnet trekanthaj

OXN

Oxynotus paradoxus

Hajen Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

Grønlandshaj

GSK

Somniosus microcephalus
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DEL 2
Årlige fiskerimuligheder for EU-fartøjer i områder med TAC’er pr. art og pr. område (i tons levende vægt)
Art:

Dybhavshajer

År

Område:

2013

2014

Tyskland

0

0

Estland

0

0

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Litauen

0

0

Polen

0

0

Portugal

0

0

Det Forenede
Kongerige

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0

Art:

Dybhavshajer

2014

Portugal

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0

Art:

Dybhavshajer, Deania hystricosa og Deania profun
dorum

2013

2014

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Det Forenede
Kongerige

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0

År

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.

Område:

2013

År

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII, VIII og IX
(DWS/56789-)

EU-farvande og internationale farvande i X (DWS/10-)

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.

Område:

Internationale farvande i XII (DWS/12INT-)

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
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Område:

Sort sabelfisk
Aphanopus carbo

År

2013

2014

Tyskland

3

3

Frankrig

3

3

Det Forenede
Kongerige

3

3

Unionen

9

9

TAC

9

9

Art:

2013

2014

Tyskland

35

46

Estland

17

22

Irland

87

113

Spanien

174

226

Frankrig

2 440

3 172

Letland

113

147

Litauen

1

1

Polen

1

1

174

226

Andre (1)

9

12

Unionen

3 051

3 966

TAC

3 051

3 966

År

Det Forenede
Kongerige

Præventiv TAC

Område:

Sort sabelfisk
Aphanopus carbo

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV
(BSF/1234-)

EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII
(BSF/56712-)

Analytisk TAC

______________
(1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri inden for denne kvote er forbudt.

Art:

Område:

Sort sabelfisk
Aphanopus carbo

År

2013

2014

Spanien

12

12

Frankrig

29

29

Portugal

3 659

3 659

Unionen

3 700

3 700

TAC

3 700

3 700

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX og X
(BSF/8910-)

Analytisk TAC
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Område:

Sort sabelfisk
Aphanopus carbo

År

2013

2014

Portugal

3 674

3 490

Unionen

3 674

3 490

TAC

3 674

3 490

Art:

Berycider
Beryx spp.

2014

Irland

10

9

Spanien

70

67

Frankrig

19

18

Portugal

203

193

10

9

Unionen

312

296

TAC

312

296

Det Forenede
Kongerige

Art:

Skolæst
Coryphaenoides rupestris

2014

Danmark

1

1

Tyskland

1

1

Frankrig

10

10

1

1

Unionen

13

13

TAC

13

13

Det Forenede
Kongerige

Art:

2013

2014

Danmark

643

515

Tyskland

4

3

Sverige

33

26

Unionen

680

544

TAC

680

544

År

EU-farvande og internationale farvande i I, II og IV
(RNG/124-)

Præventiv TAC

Område:

Skolæst
Coryphaenoides rupestris

EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XII og XIV (ALF/3X14-)

Analytisk TAC

Område:

2013

År

Præventiv TAC

Område:

2013

År

EU-farvande og internationale farvande i CECAF 34.1.2
(BSF/C3412-)

EU-farvande og internationale farvande i III (RNG/03-) (1)

Præventiv TAC

______________
(1) Der må ikke fiskes direkte efter skolæst i ICES-område IIIa, før konsultationerne mellem Den Europæiske Union og Norge er afsluttet.
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Område:

Skolæst
Coryphaenoides rupestris

2013 (1)

2014 (1)

8

8

Estland

63

63

Irland

279

279

Spanien

70

70

Frankrig

3 539

3 539

Litauen

81

81

Polen

41

41

208

208

Andre (2)

8

8

Unionen

4 297

4 297

TAC

4 297

4 297

År
Tyskland

Det Forenede
Kongerige

EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII
(RNG/5B67-)

Analytisk TAC

______________
(1) Maksimalt 10 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV (RNG/*8X14-).
(2) Kun for bifangster. Direkte fiskeri inden for denne kvote er forbudt.

Art:

Område:

Skolæst
Coryphaenoides rupestris

År

2013 (1)

2014 (1)

23

21

5

4

Spanien

2 573

2 317

Frankrig

119

107

Letland

41

37

Litauen

5

4

805

724

10

9

Unionen

3 581

3 223

TAC

3 581

3 223

Tyskland
Irland

Polen
Det Forenede
Kongerige

EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV
(RNG/8X14-)

Analytisk TAC

______________
(1) Maksimalt 10 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII (RNG/*5B67-).
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Område:

Orange savbug
Hoplostethus atlanticus

År

2013

2014

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Det Forenede
Kongerige

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0

Art:

Orange savbug
Hoplostethus atlanticus

År

2014

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Det Forenede
Kongerige

0

0

Andre

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0

Art:

Orange savbug
Hoplostethus atlanticus

År

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.

Område:

2013

2014

Irland

0

0

Spanien

0

0

Frankrig

0

0

Portugal

0

0

Det Forenede
Kongerige

0

0

Unionen

0

0

TAC

0

0

EU-farvande og internationale farvande i VII (ORY/07-)

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.

Område:

2013

EU-farvande og internationale farvande i VI (ORY/06-)

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III, IV, V, VIII, IX,
X, XII og XIV (ORY/1CX14)

Analytisk TAC
Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke
anvendelse.
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DA

22.12.2012

Art:

Den Europæiske Unions Tidende

Område:

Spidstandet blankesten
Pagellus bogaraveo

År

2013

2014

6

5

Spanien

156

143

Frankrig

8

7

20

18

Andre (1)

6

5

Unionen

196

178

TAC

196

178

Irland

Det Forenede
Kongerige

EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII
(SBR/678-)

Analytisk TAC

______________
(1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri inden for denne kvote er forbudt.

Art:

Spidstandet blankesten
Pagellus bogaraveo

År

Område:

2013 (1)

EU-farvande og internationale farvande i IX (SBR/09-)

2014 (1)

Spanien

614

614

Portugal

166

166

Unionen

780

780

TAC

780

780

Analytisk TAC

______________
(1) Maksimalt 8 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII (SBR/*678-).

Art:

Spidstandet blankesten
Pagellus bogaraveo

Område:

2013

2014

Spanien

9

8

Portugal

1 004

904

9

8

Unionen

1 022

920

TAC

1 022

920

År

Det Forenede
Kongerige

EU-farvande og internationale farvande i X (SBR/10-)

Analytisk TAC
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Art:

Den Europæiske Unions Tidende

Område:

Almindelig skælbrosme
Phycis blennoides

2013

2014

Tyskland

9

9

Frankrig

9

9

Det Forenede
Kongerige

13

13

Unionen

31

31

TAC

31

31

År

Art:

År

2013 (1)

2014 (1)

10

10

Irland

260

260

Spanien

588

588

Frankrig

356

356

Det Forenede
Kongerige

814

814

Unionen

2 028

2 028

TAC

2 028

2 028

Tyskland

Analytisk TAC

Område:

Almindelig skælbrosme
Phycis blennoides

EU-farvande og internationale farvande i I, II, III og IV
(GFB/1234-)

EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII
(GFB/567-)

Analytisk TAC

______________
(1) Maksimalt 8 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX (GFB/*89-).

Art:

Almindelig skælbrosme
Phycis blennoides

År

Område:

2013 (1)

EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX (GFB/89-)

2014 (1)

Spanien

242

242

Frankrig

15

15

Portugal

10

10

Unionen

267

267

TAC

267

267

Analytisk TAC

______________
(1) Maksimalt 8 % af hver kvote må fiskes i EU-farvande og internationale farvande i V, VI og VII (GFB/*567-).
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DA
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Art:

Den Europæiske Unions Tidende

Område:

Almindelig skælbrosme
Phycis blennoides

År

2013

2014

Frankrig

9

9

Portugal

36

36

9

9

Unionen

54

54

TAC

54

54

Det Forenede
Kongerige

EU-farvande og internationale farvande i X og XII (GFB/1012-)

Analytisk TAC

L 356/33

L 356/34
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RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1263/2012
af 21. december 2012
om ændring af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran
kontrolleres af Islamic Revolutionary Guard Corps, eller
som kan være af betydning for Irans nukleare, militære
og ballistiske missilprogram, under hensyntagen til
nødvendigheden af at undgå utilsigtede konsekvenser
for civilbefolkningen i Iran.

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 215,
under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli
2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),

(5)

For at sikre en effektiv gennemførelse af forbuddet mod
salg, levering, overførsel eller udførsel til Iran af yder
ligere nøgleudstyr eller -teknologi, der kan anvendes i
nøglesektorer inden for olie- og naturgasindustrien og
den petrokemiske industri, bør der opstilles en yderligere
liste over relevant nøgleudstyr og -teknologi.

(6)

Af samme årsag bør der også udarbejdes lister over
produkter, der er omfattet af handelsrestriktioner på
naturgas, grafit, råmetal eller halvfabrikata af metal,
herunder aluminium og stål, og software til visse indu
strielle processer.

(7)

Ved afgørelse 2012/635/FUSP forbydes desuden trans
aktioner mellem banker og finansielle institutioner i
henholdsvis Unionen og Iran, medmindre den relevante
medlemsstat på forhånd har givet tilladelse hertil.

(8)

Ved afgørelse 2012/635/FUSP forbydes endvidere leve
ring af flagdelings- og klassificeringstjenester til iranske
olietankskibe og fragtskibe samt levering af skibe, der er
beregnet til transport eller oplagring af olie og petroke
miske produkter, til iranske personer og enheder eller til
andre personer og enheder med henblik på transport
eller oplagring af olie og petrokemiske produkter fra Iran.

(9)

For at beskytte miljøet og arbejdstagernes sikkerhed og
sundhed er det nødvendigt at fastsætte bestemmelse om,
at medlemsstaternes kompetente myndigheder kan træffe
de foranstaltninger, de måtte finde nødvendige for at
sikre, at retlige forpligtelser vedrørende arbejdstageres
sikkerhed og sundhed og miljøbeskyttelse overholdes. I
hastende tilfælde bør en medlemsstat kunne træffe
sådanne foranstaltninger uden forudgående underretning,
forudsat at de øvrige medlemsstater og Kommissionen
efterfølgende underrettes hurtigst muligt.

(10)

Hvis en medlemsstat har givet licens til aktiviteter med
henblik på udvinding af kulbrinter til en navngiven
person eller enhed eller et navngivent organ, før
bemeldte person, enhed eller organ blev opført på
listen, kan medlemsstatens kompetente myndighed
tillade undtagelser fra visse forbud i forordning (EU) nr.
267/2012, hvis der er behov herfor for at undgå eller
udbedre miljøskader eller permanent ødelæggelse af
licensens værdi.

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og
Europa-Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Foranstaltningerne i afgørelse 2010/413/FUSP får virk
ning ved forordning (EU) nr. 267/2012 (2). Den
15.
oktober
2012
vedtog
Rådet
afgørelse
som
ændrer
afgørelse
2012/635/FUSP (3),
2010/413/FUSP og indfører yderligere restriktive
foranstaltninger over for Iran.

(2)

Disse yderligere restriktive foranstaltninger omfatter
navnlig et forbud mod udførsel af nøgleudstyr til skibe
og nøgleteknologi til bygning, vedligeholdelse eller repa
ration af skibe. Desuden blev det forbudt at handle med
grafit, råmetal eller halvfabrikata af metal, herunder
aluminium og stål, og software til visse industrielle
processer.

(3)

De yderligere restriktive foranstaltninger omfatter
desuden et forbud mod indførsel, indkøb og transport
af iransk naturgas. En effektiv gennemførelse af dette
forbud kræver, at der træffes foranstaltninger for at
forbyde udveksling af naturgas, når det vides, eller der
er rimelig grund til at formode, at en sådan udveksling vil
udgøre en omgåelse af forbuddet og medføre øget
udførsel af naturgas fra Iran. Kontrakter, der opfyldes
ved anvendelse af en rørledning, der er direkte forbundet
til Unionens naturgastransmissionsnet, og som ikke har
entrypunkter med henblik på at gøre det lettere at
indkøbe eller øge udførslen af naturgas med oprindelse
i Iran, bør ikke påvirkes af forbuddet mod indførsel af
naturgas.

(4)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

I afgørelse 2012/635/FUSP opfordres der til, at de
restriktive foranstaltninger vedrørende produkter og
teknologi med dobbelt anvendelse, der er opført på
listen i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009
af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol
med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i
forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (4),
tages op til revision med henblik på at inkludere visse
produkter under listens kategori 5, 2. del, der kan være af
betydning for industrier, som direkte eller indirekte
EUT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

195 af 27.7.2010, s. 39.
88 af 24.3.2012, s. 1.
282 af 16.10.2012, s. 58.
134 af 29.5.2009, s. 1.
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a) efterforskning af råolie og naturgas

Disse foranstaltninger hører under anvendelsesområdet
for traktaten, og det er derfor nødvendigt at indføre
lovgivning på EU-plan for at gennemføre dem, navnlig
for at sikre, at de økonomiske aktører i alle medlems
stater anvender dem på samme måde.

(11)

b) produktion af råolie og naturgas
c) raffinering

Forordning (EU) nr. 267/2012 bør derfor ændres i over
ensstemmelse hermed —

(12)

d) likvefaktion af naturgas.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

3.
Bilag VI og VIA omfatter desuden nøgleudstyr og
-teknologi til den petrokemiske industri i Iran.

Artikel 1

4.
Bilag VI og VIA omfatter ikke produkter, der er inklu
deret på den fælles liste over militært udstyr eller i bilag I, II
eller III.".

I forordning (EU) nr. 267/2012 foretages følgende ændringer:
1)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:
a) stk. 2, affattes således:

4)

"2.
Bilag I omfatter produkter og teknologi, herunder
software, som er produkter eller teknologi med dobbelt
anvendelse som defineret i forordning (EF) nr.
428/2009, med undtagelse af de produkter og den
teknologi, der er specificeret i del A i bilag I, til denne
forordning."

Det er forbudt:
a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller
mæglervirksomhed i tilknytning til nøgleudstyr og -tek
nologi, der er opført i bilag VI og VIA, eller i tilknytning
til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af
varer, der er opført i bilag VI og VIA, til iranske perso
ner, enheder eller organer eller til brug i Iran

"2a.
Den pågældende medlemsstat underretter inden
for fire uger de øvrige medlemsstater og Kommissionen
om tilladelser meddelt i henhold til med forordning (EF)
nr. 428/2009 for så vidt angår de varer og den tekno
logi, der er specificeret i del A i bilag I til nærværende
forordning.".

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel
bistand i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er
opført i bilag VI og VIA, til iranske personer, enheder
eller organer eller til brug i Iran."

I artikel 6 tilføjes følgende litraer:
"d) opfyldelsen, indtil den 15. april 2013, af kontrakter,
der blev indgået inden den 22. december 2012, om
salg, levering, overførsel eller udførsel af produkter og
teknologi, som specificeret i bilag I i del C, til nærvæ
rende forordning, eller af tilknyttede kontrakter, som
er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter.
e)

opfyldelsen, indtil den 15. april 2013, af kontrakter,
der blev indgået inden den 22. december 2012, om
levering af teknisk bistand eller finansiering eller
finansiel bistand i tilknytning til produkter og tekno
logi, som er specificeret i bilag I i del C til nærværende
forordning."

For så vidt angår litra d) underretter den pågældende
medlemsstat inden for fire uger de øvrige medlemsstater
og Kommissionen om tilladelser meddelt i henhold til
forordning (EF) nr. 428/2009.
3)

artikel 9 affattes således:
"Artikel 9

b) følgende stykke indsættes:

2)

L 356/35

Artikel 8 affattes således:
"Artikel 8
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere,
overføre eller udføre nøgleudstyr og -teknologi, der er
opført på listen i bilag VI og VIA, til iranske personer,
enheder eller organer eller til brug i Iran.
2.
Bilag VI og VIA omfatter nøgleudstyr og -teknologi til
følgende nøglesektorer i Irans olie- og gasindustri:

5)

Artikel 10 affattes således:
"Artikel 10
1.

Forbuddene i artikel 8 og 9 finder ikke anvendelse på:

a) gennemførelsen, indtil den 15. april 2013, af transaktio
ner, der er nødvendige som følge af en handelskontrakt
vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi til efterforskning
af råolie og naturgas, produktion af råolie og naturgas,
raffinering samt likvefaktion af naturgas, jf. listen i bilag
VI, der blev indgået inden den 27. oktober 2010, eller
tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen
af sådanne kontrakter, eller af en kontrakt eller aftale,
der blev indgået inden den 26. juli 2010, og som
vedrører en investering i Iran, der er foretaget inden
den 26. juli 2010, og de skal heller ikke være til
hinder for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil
b) gennemførelsen, indtil den 15. april 2013, af transaktio
ner, der er nødvendige som følge af en handelskontrakt
vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi til den petroke
miske industri, jf. listen i bilag VI, der blev indgået inden
den 24. marts 2012, eller af tilknyttede kontrakter, der
er nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter,
eller af en kontrakt eller aftale, der blev indgået inden
den 23. januar 2012, og som vedrører en investering i
Iran, der er foretaget inden den 23. januar 2012, og de
skal heller ikke være til hinder for opfyldelsen af en
forpligtelse i henhold hertil

DA
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b) direkte eller indirekte at yde finansiering eller finansiel
bistand i tilknytning til nøgleudstyr og -teknologi, der er
opført på listen i bilag VIB, til iranske personer, enheder
eller organer eller til brug i Iran.

c) gennemførelsen, indtil den 15. april 2013, af transaktio
ner, der er nødvendige som følge af en handelskontrakt
vedrørende nøgleudstyr eller -teknologi til efterforskning
af råolie og naturgas, produktion af råolie og naturgas,
raffinering samt likvefaktion af naturgas og til den
petrokemiske industri, jf. listen i bilag VIA, der blev
indgået inden den 16. oktober 2012 og som vedrører
en investering i Iran til efterforskning af råolie og natur
gas, produktion af råolie og naturgas, raffinering samt
likvefaktion af naturgas, der er foretaget inden den
26. juli 2010, eller som vedrører en investering i Iran
i den petrokemiske industri, der er foretaget inden den
23. januar 2012, og de skal heller ikke være til hinder
for opfyldelsen af en forpligtelse i henhold hertil, eller

Artikel 10c
1.
Forbuddene i artikel 10a og 10b berører ikke levering
af nøgleudstyr til skibe og nøgleteknologi til et skib, som
ikke ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller
organer, og som er blevet tvunget i iransk havn eller iransk
territorialfarvand i tilfælde af force majeure.
2.
Forbuddene i artikel 10a og 10b finder ikke anven
delse på opfyldelsen, indtil den 15. februar 2013, af
kontrakter, der er indgået inden den 22. december 2012,
eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyl
delsen af sådanne kontrakter.

d) leveringen af teknisk bistand, der udelukkende er
beregnet til installation af udstyr eller teknologi leveret
i overensstemmelse med litra a), b) og c),
forudsat at den fysiske eller juridiske person eller enhed
eller det organ, som ønsker at foretage sådanne trans
aktioner eller at yde bistand til sådanne transaktioner,
senest 20 arbejdsdage forinden har anmeldt transaktionen
eller bistanden til den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor den eller det er etableret.

Artikel 10d
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere,
overføre eller udføre software, der er opført på listen i bilag
VIIA, til iranske personer, enheder eller organer eller til
brug i Iran.

2.
Forbuddene i artikel 8 og 9 berører ikke opfyldelsen
af forpligtelser, der følger af kontrakter, som er omhandlet i
artikel 12, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 1, litra b),
forudsat at sådanne forpligtelser opstår i forbindelse med
tjenesteydelseskontrakter eller tilknyttede kontrakter, der er
nødvendige for disses opfyldelse, og forudsat at den berørte
kompetente myndighed på forhånd har givet tilladelse til
opfyldelsen af forpligtelserne, og at den berørte medlems
stat har oplyst de andre medlemsstater og Kommissionen
om, at den har til hensigt at give en tilladelse.".
6)

2.
Bilag VIIA omfatter software til integration af indu
strielle processer, der er af betydning for industrier, der
direkte eller indirekte kontrolleres af Islamic Revolutionary
Guard Corps, eller som er af betydning for Irans nukleare,
militære eller ballistiske missilprogram.
Artikel 10e
1.

Følgende artikler indsættes:

1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere,
overføre eller udføre udstyr og teknologi, der er opført på
listen i bilag VIB, til iranske personer, enheder eller organer
eller til brug i Iran.

b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel
bistand i tilknytning til software, der er opført på listen i
bilag VIIA, til iranske personer, enheder eller organer
eller til brug i Iran.

2.
Bilag VIB omfatter nøgleudstyr til skibe og nøgletek
nologi til bygning, vedligeholdelse eller reparation af skibe,
herunder udstyr og teknologi der anvendes til bygning af
olietankskibe.

Artikel 10f

Artikel 10b

1.
Forbuddene i artikel 10d og 10e finder ikke anven
delse på opfyldelsen, indtil den 15. januar 2013, af
kontrakter, der er indgået inden den 22. december 2012,
eller af tilknyttede kontrakter, der er nødvendige for opfyl
delsen af sådanne kontrakter."

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller
mæglervirksomhed i tilknytning til nøgleudstyr og -tek
nologi, der er opført på listen i bilag VIB, eller i tilknyt
ning til levering, fremstilling, vedligeholdelse og anven
delse af produkter, der er opført på listen i bilag VIB, til
iranske personer, enheder eller organer eller til brug i
Iran.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller
mæglervirksomhed i tilknytning til software, der er
opført på listen i bilag VIIA, eller i tilknytning til leve
ring, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af
produkter, der er opført på listen i bilag VIIA, til
iranske personer, enheder eller organer eller til brug i
Iran

"Artikel 10a

1.

22.12.2012

7)

Artikel 12, stk. 1, affattes således:
"1.

Forbuddene i artikel 11 gælder ikke:

22.12.2012
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a) opfyldelsen intil den 1. juli 2012 af handelskontrakter,
der blev indgået inden den 23. januar 2012, eller af
tilknyttede kontrakter, som er nødvendige for opfyl
delsen af sådanne kontrakter

b) medlemsstaternes statsborgeres køb af naturgas inden
for Iran til civilt brug, herunder til boligopvarmning
eller elforsyning til boliger, eller til vedligeholdelse af
diplomatiske missioner, eller

b) opfyldelsen af kontrakter, som blev indgået inden den
23. januar 2012, eller af tilknyttede kontrakter, som er
nødvendige for opfyldelsen af sådanne kontrakter, hvis
det specifikt fremgår af en sådan kontrakt, at leveringen
af iransk råolie og olieprodukter eller indtægterne fra
leveringen heraf tjener til godtgørelse af udestående
beløb til personer, enheder eller organer, der er under
medlemsstaternes jurisdiktion

c) opfyldelsen af kontrakter til levering af naturgas til
Unionen med oprindelse i en anden stat end Iran.

c) råolie eller petroleumsprodukter, som er blevet ekspor
teret fra Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis
eksporten skete i henhold til litra a), senest den 1. juli
2012, eller hvor eksporten fandt sted i henhold til
litra b)
d) indkøb af bunkerfuel fremstillet og leveret af et andet
tredjeland end Iran beregnet på skibsmotorers fremdrift
e) indkøb af bunkerfuel til fremdrift af motorerne på et
skib, der er blevet tvunget i iransk havn eller iransk
territorialfarvand i tilfælde af force majeure,
forudsat at de personer, enheder eller organer, som ønsker
at opfylde den i litra a), b) og c) omhandlede kontrakt,
senest 20 arbejdsdage forinden har anmeldt aktiviteten
eller transaktionen til den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor de er etableret.".
8)

Artikel 14, stk. 1, litra c), affattes således:
"c) petrokemiske produkter, som er blevet eksporteret fra
Iran inden den 23. januar 2012 eller, hvis eksporten
skete i henhold til litra a), senest den 1. maj 2012,
eller hvor eksporten fandt sted i henhold til litra b)".

9)
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Følgende artikel indsættes:
"Artikel 14a
1.

Det er forbudt:

a) at købe, transportere eller indføre naturgas til Unionen,
som har oprindelse i Iran eller er blevet udført fra Iran
b) at udveksle naturgas, som har oprindelse i Iran eller er
blevet udført fra iran
c) direkte eller indirekte at levere mæglervirksomhed,
finansiering eller finansiel bistand, herunder finansielle
derivater, samt forsikring, genforsikring og mæglervirk
somhed vedrørende forsikring og genforsikring for så
vidt angår aktiviteterne i litra a) eller b).
2.

Forbuddene i stk. 1 gælder ikke:

a) naturgas, der er blevet eksporteret fra en anden stat end
Iran, når den eksporterede gas er blevet kombineret med
gas med oprindelse i Iran inden for en anden stat end
Irans infrastruktur

3.
Ved "naturgas" forstås de produkter, der er opført på
listen i bilag IVA.
4.
For så vidt angår stk. 1 forstås "at udveksle" som
udveksling af naturgasstrømme med forskellig oprindelse.".
10) Følgende artikler indsættes:
"Artikel 15a
1.
Det er forbudt direkte eller indirekte at sælge, levere,
overføre eller udføre grafit og råmetal eller halvfabrikata af
metal, der er opført på listen i bilag VIIB, til iranske perso
ner, enheder eller organer eller til brug i Iran.
2.
Bilag VIIB omfatter grafit og råmetal eller halvfabri
kata af metal, herunder aluminium og stål, der er af betyd
ning for industrier, der direkte eller indirekte kontrolleres af
Islamic Revolutionary Guard Corps, eller som er af betyd
ning for Irans nukleare, militære eller ballistiske missilpro
gram.
3.
Forbuddet i stk. 1 finder ikke anvendelse på de
produkter, der er opført på listen i bilag I, II og III.
Artikel 15b
1.

Det er forbudt:

a) direkte eller indirekte at levere teknisk bistand eller
mæglervirksomhed i tilknytning til de produkter, der
er opført på listen i bilag VIIB, eller i tilknytning til
levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af
produkter, der er opført på listen i bilag VIIB, til
iranske personer, enheder eller organer eller til brug i
Iran
b) direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel
bistand i tilknytning til de produkter, der er opført på
listen i bilag VIIB, til iranske personer, enheder eller
organer eller til brug i Iran.
2.
Forbuddene i stk. 1 finder ikke anvendelse med
hensyn til de produkter, som er opført på listen i bilag I,
II og III.
Artikel 15c
Forbuddene i artikel 15a, finder ikke anvendelse på opfyl
delsen, indtil den 15. april 2013, af kontrakter, der er
indgået inden den 22. december 2012, eller af tilknyttede
kontrakter, der er nødvendige for opfyldelsen af sådanne
kontrakter."
11) I artikel 23 foretages følgende ændringer:
a) Stk. 2, litra c) og d), affattes således:
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"c) at være medlem af Islamic Revolutionary Guard
Corps eller juridisk person, enhed eller organ,
som ejes eller kontrolleres af Islamic Revolutionary
Guard Corps eller af et eller flere af dets
medlemmer eller af fysiske eller juridiske personer,
som handler på deres vegne eller leverer forsik
ringsydelser eller andre væsentlige tjenester til dem
d)

at være andre personer, enheder eller organer, som
yder støtte, herunder materiel, logistisk eller
økonomisk støtte til Irans regering, samt enheder,
der ejes eller kontrolleres af dem eller af personer
og enheder med tilknytning til dem"

b) Stk. 4, affattes således:
"4.
Med forbehold af undtagelserne i artikel 24, 25,
26, 27, 28, 28a eller 29 er det forbudt at yde speciali
serede tjenester til finansielle betalingsmeddelelser, som
anvendes til at udveksle finansielle data, til de fysiske og
juridiske personer, enheder og organer, der er opført på
listerne i bilag VIII og IX.".
12) Artikel 25, litra a), nr. ii) affattes således:
"ii) at betalingen ikke bidrager til en aktivitet, der er
forbudt i henhold til denne forordning. Såfremt beta
lingen tjener som vederlag for en handelsaktivitet, der
allerede er blevet udført og en anden medlemsstats
kompetente myndighed havde givet forudgående
bekræftelse på, at aktiviteten ikke var forbudt på det
tidspunkt, hvor den blev udført, skal det umiddelbart
anses, at betalingen ikke bidrager til en forbudt aktivi
tet, og".
13) Artikel 26, stk. 1, litra a), affattes således:
"a) den kompetente myndighed har fastslået, at pengemid
lerne eller de økonomiske ressourcer:
i) er nødvendige for at dække de vitale behov for de
personer, der er opført i bilag VIII eller IX, samt for
de familiemedlemmer, de skal forsørge, herunder
betaling af fødevarer, husleje eller renter og
afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling,
skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugs
afgifter
ii) udelukkende er bestemt til betaling af rimelige
honorarer og refusion af udgifter i forbindelse
med juridisk bistand
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14) Artikel 28 affattes således:
"Artikel 28
Uanset artikel 23, stk. 2, kan de kompetente myndigheder
også, på betingelser som de skønner passende, tillade:
a) at visse af Irans centralbanks indefrosne pengemidler
eller økonomiske ressourcer frigives, når det er fastlagt,
at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er
nødvendige for at give kredit- eller finansieringsinsti
tutter likviditet til finansiering af handel, eller betjening
af handelslån, eller
b) at visse af Irans centralbanks indefrosne pengemidler
eller økonomiske ressourcer frigives, når det er fastlagt,
at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er
nødvendige til betaling af en krav i henhold til en
kontrakt eller en aftale, der er indgået af iranske perso
ner, enheder eller organer inden den 16. oktober 2012,
når denne omfatter bestemmelser om tilbagebetaling af
udestående beløb til personer, enheder eller personer,
der er under medlemsstaternes jurisdiktion,
forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet de
øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den har til
hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden
tilladelsen gives.".
15) Artikel 30 erstattes af følgende artikler:
"Artikel 30
1.
Det er forbudt at overføre pengemidler mellem på
den ene side kredit- og finansieringsinstitutter, som er
omfattet af denne forordning, jf. artikel 49, og på den
anden side
a) kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer
hjemmehørende i Iran
b) filialer og datterselskaber, der er omfattet af denne
forordning, af kredit- og finansieringsinstitutter og
vekselkontorer hjemmehørende i Iran
c) filialer og datterselskaber, der ikke er omfattet af denne
forordning, af kredit- og finansieringsinstitutter og
vekselkontorer hjemmehørende i Iran, og
d) kredit- og finansieringsinstitutter og vekselkontorer, der
ikke er hjemmehørende i Iran, men som kontrolleres af
personer, enheder eller organer hjemmehørende i Iran,

iii) udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller
administrationsgebyrer for opbevaring eller forvalt
ning af indefrosne pengemidler eller økonomiske
ressourcer, eller

medmindre sådanne overførsler er omfattet af stk. 2 og er
blevet behandlet i overensstemmelse med stk. 3.

iv) udelukkende er bestemt til betaling af afgifter i
fobindelse med udflagning af skibe, og".

2.
De følgende overførsler kan der gives tilladelse til i
overensstemmelse med stk. 3:

22.12.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

a) overførsler vedrørende fødevarer, sundhedspleje og
medicinsk udstyr eller til landbrugsmæssige eller huma
nitære formål
b) overførsler vedrørende personlige overførsler
c) overførsler i forbindelse med en specifik handelskon
trakt, forudsat at en sådan overførsel ikke er forbudt i
henhold til denne forordning
d) overførsler vedrørende diplomatiske eller konsulære
repræsentationer eller internationale organisationer, der
nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten,
for så vidt de pågældende overførsler skal anvendes til
officielle formål af de diplomatiske eller konsulære
repræsentationer eller de internationale organisationer,
der nyder immunitet i overensstemmelse med folke
retten
e) overførsler vedrørende betaling for krav fra eller mod
iranske personer, enheder eller organer eller lignende
transaktioner, forudsat at de ikke udgør bidrag til de
aktiviteter, der forbydes i denne forordning, vurderet
fra sag til sag og forudsat, at den relevante medlemsstat
mindst ti dage i forvejen har underrettet de andre
medlemsstater og Kommissionen om, at den har til
hensigt at give en tilladelse
f) overførsler, der er nødvendige til gennemførelse af
forpligtelserne i forbindelse med de i artikel 12, stk. 1,
litra b), omhandlede kontrakter.
3.
Pengeoverførsler, til hvilke der kan gives tilladelse i
henhold til stk. 2, behandles således:
a) overførsler på under 100 000 EUR eller et tilsvarende
beløb som følge af transaktioner vedrørende fødevarer,
sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til landbrugs
mæssige eller humanitære formål samt personlige over
førsler på under 40 000 EUR eller et tilsvarende beløb
gennemføres uden forhåndstilladelse.
Overførsler til en værdi af 10 000 EUR eller derover
eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skrift
ligt til den kompetente myndighed i den relevante
medlemsstat
b) overførsler på 100 000 EUR eller derover eller et tilsva
rende beløb som følge af transaktioner vedrørende føde
varer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til land
brugsmæssige eller humanitære formål samt personlige
overførsler på 40 000 EUR eller derover eller et tilsva
rende beløb kræver i henhold til stk. 2 forhåndstilladelse
fra den kompetente myndighed i den relevante
medlemsstat.
Medlemsstaterne underretter med tre måneders
mellemrum hinanden om udstedte tilladelser
c) andre overførsler på 10 000 EUR eller derover eller et
tilsvarende beløb kræver i henhold til stk. 2 forhånd
stilladelse fra den kompetente myndighed i den rele
vante medlemsstat.
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Medlemsstaterne underretter med tre måneders
mellemrum hinanden om udstedte tilladelser.
4.
Overførsler af pengemidler til en værdi af under
10 000 EUR eller et tilsvarende beløb kræver ingen
forudgående tilladelse eller anmeldelse.
5.
Anmeldelser og anmodninger om tilladelse
vedrørende overførslen af pengemidler til en enhed, der
er omfattet af stk. 1, litra a)-d), foretages af eller på
vegne af betalerens betalingsformidler til til de kompetente
myndigheder i den medlemsstat, hvor betalingsformidleren
er etableret.
Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til overførsler
af pengemidler fra en enhed, der er omfattet af stk. 1, litra
a)-d), foretages af eller på vegne af modtagerens betalings
formidler til de kompetente myndigheder i den medlems
stat, hvor betalingsformidleren er etableret.
Hvis betalers eller modtagers betalingsformidler ikke er
omfattet af denne forordning, retter betaler, hvis det
drejer sig om en overførsel af pengemidler til en enhed,
der er omfattet af stk. 1, litra a)-d), eller modtager, hvis det
drejer som om en overførsel af pengemidler fra en enhed,
der er omfattet af stk. 1, litra a)-d), anmeldelsen eller
anmodningen om tilladelse til de kompetente myndigheder
i den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller modtager
er hjemmehørende.
6.
Kredit- og finansieringsinstitutter, der er omfattet af
denne forordning, skal, når de udøver deres aktiviteter med
de enheder, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-d), og for at
forhindre overtrædelse af bestemmelserne i denne forord
ning udvise særlig årvågenhed:
a) ved løbende at udvise årvågenhed over for kontobevæ
gelser, herunder gennem deres kundelegitimationspro
grammer
b) ved at kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer
vedrørende afsender og modtager udfyldes, og afvise
transaktionen, hvis disse oplysninger ikke foreligger
c) ved at opbevare registreringer af alle transaktioner i fem
år og på anmodning stille dem til rådighed for de natio
nale myndigheder
d) ved, hvis de har rimelig grund til at nære mistanke om,
at aktiviteterne med kredit- og finansieringsinstitutterne
kan være i strid med bestemmelserne i denne forord
ning, straks at indberette mistanken til den finansielle
efterretningsenhed (FIU) eller en anden kompetent
myndighed, som er udpeget af den pågældende
medlemsstat, med forbehold af artikel 5 og 23. FIU
eller den anden kompetente myndighed skal tjene som
nationalt center for modtagelse og analyse af indberet
ninger om mistænkelige transaktioner vedrørende mulig
overtrædelse af denne forordning. FIU eller den anden
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kompetente myndighed skal have hurtig direkte eller
indirekte adgang til de oplysninger om finansielle
forhold, administration og retshåndhævelse, som den
skal bruge for at kunne udføre denne funktion korrekt,
hvilket også omfatter analyse af indberetninger
vedrørende mistænkelige transaktioner.
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ii) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til
overførsler af pengemidler fra iranske personer,
enheder eller organer, som befinder sig uden for
Unionen, foretages af eller på vegne af modtagerens
betalingsformidler til de kompetente myndigheder i
den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er
etableret.

Artikel 30a
1.
Overførsler, der ikke er omfattet af artikel 30, stk. 1,
af pengemidler til og fra iranske personer, enheder eller
organer, behandles som følger:
a) overførsler som følge af transaktioner vedrørende føde
varer, sundhedspleje og medicinsk udstyr eller til land
brugsmæssige eller humanitære formål foretages uden
forhåndstilladelse.
Overførsler til en værdi af 10 000 EUR eller derover
eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skrift
ligt til den kompetente myndighed i den relevante
medlemsstat
b) enhver anden pengeoverførsel til en værdi af under
40 000 EUR eller et tilsvarende beløb foretages uden
forhåndstilladelse.
Overførsler til en værdi af 10 000 EUR eller derover
eller et tilsvarende beløb skal forinden anmeldes skrift
ligt til den kompetente myndighed i den relevante
medlemsstat
c) enhver anden overførsel af pengemidler til en værdi af
40 000 EUR eller derover eller et tilsvarende beløb
kræver forhåndstilladelse fra den kompetente
myndighed i den berørte medlemsstat.
Medlemsstaterne underretter med tre måneders mellemrum
hinanden om afslag på anmodninger om tilladelse.
2.
Overførsler af pengemidler til en værdi af under
10 000 EUR eller et tilsvarende beløb kræver ingen
forudgående tilladelse eller anmeldelse.
3.
Anmeldelser og anmodninger om tilladelse
vedrørende overførslen af pengemidler behandles som
følger:
a) I tilfælde af elektroniske overførsler af pengemidler, som
behandles af kredit eller finansieringsinstitutter:
i) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til
overførsler af pengemidler til iranske personer,
enheder eller organer, som befinder sig uden for
Unionen, foretages af eller på vegne af betalerens
betalingsformidler til de kompetente myndigheder i
den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er
etableret.

iii) Hvis i tilfælde i) og ii) betalers eller modtagers
betalingsformidler ikke er omfattet af denne forord
ning, retter betaler, hvis det drejer sig om en over
førsel af pengemidler til en iransk person eller
enhed eller til et iransk organ, eller modtager,
hvis det drejer som om en overførsel af penge
midler fra en iransk person eller enhed eller fra
et iransk organ, anmeldelsen eller anmodningen
om tilladelse til de kompetente myndigheder i
den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller
modtager er hjemmehørende.

iv) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til
overførsler af pengemidler til en iransk person
eller enhed eller til eller fra et iransk organ, der
befinder sig i Unionen, foretages af eller på vegne
af modtagerens betalingsformidler til de kompe
tente myndigheder i den medlemsstat, hvor beta
lingsformidleren er etableret.

v) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til
overførsler af pengemidler fra en iransk person
eller enhed eller fra eller fra et iransk organ, der
befinder sig i Unionen, skal foretages af eller på
vegne af betalerens betalingsformidler til de
kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor
betalingsformidleren er etableret.

vi) Hvis i tilfælde iv) og v) betalers eller modtagers
betalingsformidler ikke er omfattet af denne forord
ning, retter betaler, hvis det drejer sig om en over
førsel af pengemidler til en iransk person eller
enhed eller til et iransk organ, eller modtager,
hvis det drejer som om en overførsel af penge
midler fra en iransk person eller enhed eller fra
et iransk organ, anmeldelsen eller anmodningen
om tilladelse til de kompetente myndigheder i
den medlemsstat, hvor henholdsvis betaler eller
modtager er hjemmehørende.

vii) I forbindelse med en overførsel af pengemidler til
eller fra iranske personer, enheder eller organer,
hvor hverken betaleren eller modtageren eller
disses respektive betalingsformidlere er omfattet af
denne forordning, men hvor en betalingsformidler,
som er omfattet af denne forordning, fungerer som
mellemmand, skal denne betalingsformidler opfylde
forpligtelsen til at anmelde eller anmode om
tilladelse, hvis vedkommende ved eller har rimelig
grund til at nære mistanke om, at overførslen af
pengemidler er til eller fra iranske personer,

DA

22.12.2012

Den Europæiske Unions Tidende

enheder eller organer. Hvis der er mere end én
betalingsformidler, der fungerer som mellemmand,
er det kun den første betalingsformidler, som
behandler overførslen af pengemidler, som skal
opfylde forpligtelsen til at anmelde eller anmode
om tilladelse. Anmeldelse eller anmodning om
tilladelse rettes til de kompetente myndigheder i
den medlemsstat, hvor betalingsformidleren er
etableret.
viii) Hvis der er mere end én betalingsformidler, der er
involveret i en række af indbyrdes forbundne over
førsler af pengemidler, skal overførsler inden for
Unionen indeholde en henvisning til den tilladelse,
der er givet i henhold til denne artikel.
b) I tilfælde af overførsel af pengemidler, der udføres ad
ikke-elektronisk vej, skal anmeldelser af og anmodninger
om tilladelse til overførsler af pengemidler behandles
som følger:
i) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til
overførsler af pengemidler til en iransk person eller
enhed eller til et iransk organ skal foretages af beta
leren til de kompetente myndigheder i den medlems
stat, hvor betaleren er hjemmehørende
ii) Anmeldelser af og anmodninger om tilladelse til
overførsler af pengemidler fra en iransk person
eller enhed eller fra et iransk organ skal foretages
af modtageren til de kompetente myndigheder i
den medlemsstat, hvor modtageren er hjemmehø
rende.
Artikel 30b
1.
Når en tilladelse er givet i henhold til artikel 24, 25,
26, 27, 28 eller 28a, finder artikel 30 og 30a ikke anven
delse.
Kravet om forudgående tilladelse til overførsel af penge
midler indeholdt i artikel 30, stk. 3, litra b) og c),
berører ikke gennemførelsen af overførsel af pengemidler,
der er forudgående anmeldt til eller tilladt af de kompetente
myndigheder inden den 22. december 2012. Sådanne over
førsler af pengemidler skal være gennemført inden den
15. april 2013.
Artikel 30 og 30a finder ikke anvendelse på overførsel af
pengemidler indeholdt i artikel 29.
2.
Artikel 30, stk. 3, og artikel 30a, stk. 1, finder anven
delse, uanset om overførslen af pengemidler er gennemført
som en enkelt transaktion eller som flere transaktioner, der
tilsyneladende hænger sammen indbyrdes. I denne forord
ning forstås ved "transaktioner, der tilsyneladende hænger
sammen indbyrdes":
a) en række på hinanden følgende overførsler fra eller til
det samme finansierings- eller kreditinstitut omfattet af
artikel 30, stk. 1, litra a)-d), eller fra eller til den samme
iranske person eller enhed eller det samme iranske
organ, som foretages i forbindelse med én forpligtelse
til at overføre pengemidler, og hvor de enkelte overfør
sler ligger under det relevante loft, der er fastsat i
artikel 30 og 30a, men hvor de tilsammen opfylder
kriteriet om anmeldelse eller tilladelse, eller
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b) en række overførsler, som involverer forskellige beta
lingsformidlere eller fysiske eller juridiske personer, og
som vedrører én forpligtelse til at foretage en overførsel
af pengemidler.
3.
I forbindelse med artikel 30, stk. 3, litra b) og c), og
artikel 30a, stk. 1, litra c), giver de kompetente myndig
heder på de vilkår, som de skønner hensigtsmæssige,
tilladelse, medmindre de har rimelig grund til at fastslå,
at den overførsel af pengemidler, der anmodes om tilladelse
til, kunne være i strid med et af forbuddene eller forplig
telserne i denne forordning.
En kompetent myndighed kan opkræve et gebyr for at
evaluere anmodninger om tilladelse.
4.
I forbindelse med artikel 30a, stk. 1, litra c), anses
tilladelsen for at være blevet givet, hvis en kompetent
myndighed har modtaget en skriftlig anmodning om en
tilladelse, og den ikke inden fire uger skriftligt har gjort
indsigelse mod overførslen af pengemidler. Hvis der gøres
indsigelse på grund af en igangværende undersøgelse, skal
den kompetente myndighed anføre dette og meddele sin
afgørelse hurtigst muligt. De kompetente myndigheder skal
have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger
om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse,
som er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen.
5.
Følgende personer, enheder og organer er ikke
omfattet af artikel 30 og 30a:
a) personer, enheder eller organer, som blot konverterer
papirdokumenter til elektroniske data, og som handler
i medfør af en kontrakt med et kredit- eller finansie
ringsinstitut
b) personer, enheder eller organer, som blot forsyner
kredit- eller finansieringsinstitutter med et meddelelses
system eller andre støttesystemer i forbindelse med
overførsler af pengemidler, eller
c) personer, enheder eller organer, som blot forsyner
kredit- eller finansieringsinstitutter med clearing- og
afviklingssystemer."
16) Artikel 31 affattes således:
"Artikel 31
1.
Filialer og datterselskaber, der er omfattet af denne
forordning som defineret i artikel 49, af kredit- og finansie
ringsinstitutter, der er hjemmehørende i Iran, underretter
den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de
er etableret, om alle overførsler af pengemidler, de foretager
eller modtager, om parternes navn og om beløbet og
datoen for transaktionen senest fem arbejdsdage efter, at
de har foretaget eller modtaget den pågældende overførsel
af pengemidler. Hvis oplysningerne foreligger, skal det i
underretningen angives, hvilken type transaktion der er
tale om, og efter omstændighederne, hvilke varer trans
aktionen angår, og det skal særligt angives, om varerne er
omfattet af bilag I, II, III, IV, IVA, V, VI, IVA, VIB, VII, VIIA
eller VIIB til denne forordning, og hvis der kræves tilladelse
til eksport af varerne, angives tillige nummeret på licensen.

L 356/42

DA

Den Europæiske Unions Tidende

2.
Med forbehold af og i overensstemmelse med infor
mationsudvekslingsordningerne videresender de kompe
tente myndigheder, der modtager underretningen, om
nødvendigt straks de oplysninger om anmeldelse, som
omhandles i stk. 1, til de kompetente myndigheder i
andre medlemsstater, hvor den anden part i sådanne trans
aktioner er etableret, for at undgå enhver transaktion, der
kan bidrage til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter
eller til udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.".
17) Artikel 32 udgår.

protokollen af 1978 hertil, med senere ændringer
(Marpol 73/78), konventionen af 1972 om internatio
nale søvejsregler med senere ændringer (COLREG
1972), den internationale konvention af 1966 om laste
linjer (LL 1966) og 1988-protokollen hertil, den inter
nationale konvention af 1978 om uddannelse af søfa
rende, om sønæring og om vagthold med senere
ændringer (STCW) samt den internationale konvention
af 1969 om måling af skibe (ITCM 1969).
2.
Forbuddet i stk. 1 finder anvendelse fra den 15. januar
2013.

18) I artikel 33 og 34 ændres henvisningerne til artikel 32, stk.
2, til artikel 30, stk. 1.

Artikel 37b
1.
Det er forbudt at stille skibe, der er beregnet til trans
port eller oplagring af olie og petrokemiske produkter, til
rådighed:

19) Følgende artikler indsættes:
"Artikel 37a
1.
Det er forbudt at levere følgende tjenester til olietank
skibe og fragtskibe, der sejler under iransk flag, eller som
direkte eller indirekte ejes, chartres eller drives af iranske
personer, enheder eller organer:
a) levering af klassifikationstjenester
herunder, men ikke begrænset til:

22.12.2012

af

enhver

art,

i) fremstilling og anvendelse af klassifikationsregler
eller tekniske specifikationer vedrørende konstruk
tion, bygning og vedligeholdelse af skibe samt skibs
udstyr såvel som skibsstyringssystemer
ii) gennemførelse af undersøgelser og kontrolbesøg i
overensstemmelse med klassifikationsregler og -pro
cedurer
iii) tildeling af en klassebetegnelse og levering, godken
delse eller nyudstedelse af certifikationsdokumenter,
der bekræfter, at klassifikationsreglerne eller -specifi
kationerne er overholdt

i) til iranske personer, enheder eller organer, eller
ii) til alle andre personer, enheder eller organer,
medmindre skibsudbyderen har taget passende
foranstaltninger med henblik på at forhindre skibet i
at vil blive anvendt til at transportere olie eller petroke
miske produkter, der har oprindelse i eller er blevet
udført fra Iran.
2.
Forbuddet i stk. 1 berører ikke opfyldelsen af forplig
telser, der følger af kontrakter og tilknyttede kontrakter,
som omhandles i artikel 12, stk. 1, litra b) og c) og i
artikel 14, stk. 1, litra b) og c), forudsat at importen og
transporten af iransk råolie, petroleumsprodukter eller
petrokemiske produkter er blevet anmeldt til den kompe
tente myndighed i henhold til artikel 12, stk. 1 eller
artikel 14, stk. 1".
20) Artikel 41 affattes således:
"Artikel 41

b) tilsyn med og deltagelse i konstruktion, bygning og
reparation af skibe og skibsdele, herunder sektioner,
elementer, maskineri, elektriske installationer og kontro
linstallationer samt teknisk bistand, finansiering eller
finansiel bistand i tilknytning hertil
c) kontrol, prøvning og certificering af udstyr, materialer
og komponenter til skibe og tilsyn med installationen
om bord samt tilsyn med systemintegration
d) gennemførelse af undersøgelser, kontrolbesøg, revisioner
og besøg samt udstedelse, fornyelse og godkendelse af
de relevante certifikater og overensstemmelsesdoku
menter på vegne af flagstatens administration i overens
stemmelse med den internationale konvention om
sikkerhed for menneskeliv på søen fra 1974 med
senere ændringer (Solas 1974) og 1988-protokollen
hertil, den internationale konvention af 1973 om fore
byggelse af forurening fra skibe, som ændret ved

Det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter,
der har til formål eller til følge at omgå de foranstaltninger,
der er omhandlet i artikel 2, 5, stk. 1, 8, 9, 10a, 10b, 10d,
10e, 11, 13, 14a, 15a, 15b, 17, 22, 23, 30, 30a, 34, 35,
37a eller 37b.".
21) Artikel 43, stk. 3, affattes således:
"3.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om de fastlagte foranstalt
ninger, jf. stk. 1, og om, at den har til hensigt at give
tilladelse mindst ti arbejdsdage inden tilladelsen. Kræver
trusler mod miljøet og/eller arbejdstageres sikkerhed og
sundhed i Unionen, at der træffes hasteforanstaltninger,
kan den pågældende medlemsstat uden forudgående under
retning give en sådan tilladelse, men medlemsstaten skal
underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen
herom senest 3 arbejdsdage efter, at tilladelsen er givet.".
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22) Følgende artikel indsættes:
"Artikel 43a
1.
Uanset artikel 8, 9, artikel 17, stk. 1, for så vidt angår
iranske personer, enheder eller organer, der henvises til i
artikel 17, stk. 2, litra b), artikel 23, stk. 2 og 3, for så vidt
der henvises til personer, enheder eller organer, der er
opført på listen i bilag IX, artikel 30 og 35, kan en
medlemsstats kompetente myndigheder, på de betingelser,
den skønner passende, give tilladelse til, at aktiviteter
forbundet med efterforskning eller udvinding af kulbrinter
inden for Unionen foretages i medfør af en licens udstedt
af en medlemsstat til en person eller enhed eller et organ,
der er opført på listen i bilag IX, hvis følgende betingelser
er opfyldt:
a) licensen til efterforskning eller udvinding af kulbrinter
inden for Unionen blev udstedt før den dato, personen,
enheden eller organet i bilag IX blev opført på listen, og
b) tilladelsen er nødvendig for at undgå eller udbedre
miljøskader i Unionen eller forebygge permanent
ødelæggelse af licensens værdi, herunder ved midlerti
digt at sikre rørledningen og infrastrukturen, der
anvendes i forbindelse med de aktiviteter, der er
omfattet af tilladelsen. En sådan tilladelse kan indeholde
foranstaltninger i henhold til national lovgivning.
2.
Undtagelsen i stk. 1 gælder kun så længe, den er
nødvendig, og dens gyldighed må ikke være længere end
gyldigheden af den licens, som er udstedt til en person eller
enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag IX. Hvis
den kompetente myndighed finder det nødvendigt at over
drage kontrakter eller udbetale skadeserstatning, kan
undtagelsens gyldighedsperiode ikke overstige fem år.
3.
Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige
medlemsstater og Kommissionen om, at den har til
hensigt at give tilladelse mindst ti arbejdsdage inden, at
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tilladelsen gives. Kræver miljøtrusler i Unionen, at der
træffes hasteforanstaltninger for at forhindre miljøskader,
kan den pågældende medlemsstat uden forudgående under
retning give en sådan tilladelse, men medlemsstaten skal
underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen
herom senest tre arbejdsdage efter, at tilladelsen er givet.".
23) Der er tilføjet en henvisning til artikel 43a i bilag X's titel.
24) Artikel 45, litra b), affattes således:
"b) ændrer bilag III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA,
VIIB og X på grundlag af oplysninger fra medlems
staterne.".
25) Bilag I erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.
26) Teksten i bilag II til denne forordning indsættes som bilag
IVA.
27) Teksten i bilag III til denne forordning indsættes som bilag
VIA.
28) Teksten i bilag IV til denne forordning indsættes som bilag
VIB.
29) Teksten i bilag V til denne forordning indsættes som bilag
VIIA.
30) Teksten i bilag VI til denne forordning indsættes som bilag
VIIB.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2012.
På Rådets vegne
A. D. MAVROYIANNIS
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BILAG I
"BILAG I
DEL A
Produkter og teknologi, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 2 og 4, artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 1, artikel 6,
artikel 8, stk. 4, artikel 17, stk. 2, og artikel 31, stk. 1
Dette bilag omfatter alle produkter og al teknologi, der er opført på listen i bilag I til forordning (EF) nr. 428/2009, som
defineret deri, undtagen de produkter og teknologier, der er specificeret i del A, samt indtil den 15. april 2013 de
produkter og teknologier, der er specificeret i del C.
Beskrivelse

1.

"Informationssikkerheds-" systemer og udstyr til endelig brug til offentlige teletjenester og ved
levering af internettjenester eller til netoperatørens beskyttelse af disse tjenester, herunder
komponenter der er nødvendige til drift, installation (herunder installation på brugsstedet),
vedligeholdelse (eftersyn), reparation, gennemgang og renovering i tilknytning til disse systemer
og dette udstyr som følger:
a. Systemer, udstyr, anvendelsesspecifikke "elektroniske samlinger", moduler, og integrerede
kredsløb til "informationssikkerhed" i tilknytning til netværk såsom wifi, 2G, 3G, 4G
eller faste net (klassisk, ADSL, optiske fibre), som følger, og specielt konstruerede kompo
nenter til "informationssikkerhed":
NB: Hvad angår kontrol med modtageudstyr til globale satellitnavigationssystemer, der indeholder
eller anvender dekryptering (dvs. GPS eller GLONASS), se 7A005 i bilag I til forordning (EF)
nr. 428/2009.
1. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptering" ved hjælp af digitale teknikker
under udførelse af en anden krypteringsfunktion end autentifikation eller digital signatur
med en af følgende:
Tekniske noter:
1. Funktionerne til autentifikation og digital signatur omfatter den dertil knyttede nøgle
forvaltningsfunktion.
2. Autentifikationen omfatter alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget
nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyt
telse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der
tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.
3. "Kryptering" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.
Note: 1.a.1. omfatter udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på brug
af "kryptering" under anvendelse af analoge principper implementeret med
digitale teknikker.
a.

En "symmetrisk algoritme" med en nøglelængde på mere end 56 bits, eller

b.

En "asymmetrisk algoritme", hvor algoritmens sikkerhed er baseret på et eller
flere af følgende elementer:
1. Heltalsregning ud over 512 bits (f. eks RSA)
2. Beregning af særskilte logaritmer i en multiplikationsgruppe bestående af et
finit felt større end 512 bits (f.eks. Diffie-Hellman over Z/pZ), eller
3. Særskilte logaritmer i en anden gruppe end nævnt i 1.a.1.b.2 ud over 112
bit
(f.eks. Diffie-Hellman over en elliptisk kurve)
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Beskrivelse

2.

"Software" som følger, til endelig brug til offentlige teletjenester, ved levering af internettjene
ster eller til netoperatørens beskyttelse af disse tjenester:
a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i
1.a.1, eller "software", der er specificeret i 2.b.1.
b. Specifik "software" som følger:
1. "Software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner, som
det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1

3.

"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 1.a.1
eller "software", der er specificeret i 2.a. eller 2.b.1 i denne liste, til endelig brug til offentlige
telekommunikationstjenester og ved levering af internettjenester eller til netoperatørens beskyt
telse af disse tjenester.

DEL B
Artikel 6 finder anvendelse på følgende produkter:

Nr. i bilag I til forordning
(EF) nr. 428/2009

0A001

Beskrivelse

"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt dertil som
følger:
a. "Atomreaktorer"
b. Metalbeholdere eller større værksteds fremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en
reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en
"atomreaktor"
c. Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne
brændsel i en "atomreaktor"
d. Kontrolstænger specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en
"atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer
og styrerør til kontrolstænger
e. Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselsele
menter og det primære kølemiddel i en "atomreaktor" ved et arbejdstryk på over 5,1 MPa
f. Metallisk zirconium og legeringer i form af rør eller rørsamlinger, der er specielt konstrueret
eller forberedt til brug i en "atomreaktor", og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og
zirconium er mindre end 1:500
g. Kølepumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære køle
middel i "atomreaktorer"
h. 'Atomreaktorers interne dele', der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atom
reaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kerne
gitterplader og diffuserplader
Note: I 0A.001.h. er 'atomreaktorers interne dele' enhver større konstruktion i en reaktortank, der
har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den
primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen
inden i kernen.
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Nr. i bilag I til forordning
(EF) nr. 428/2009

Beskrivelse

i. Varmevekslere (dampgeneratorer), der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en
"atomreaktors" primære kølemiddelkredsløb
j. Instrumenter til detektering og måling af neutroner, der er specielt konstrueret eller
forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne.
0C002

Lavt beriget uran omfattet af 0C002, når det indgår i samlede nukleare brændselselementer.

DEL C
Nr. i bilag I til forordning
(EF) nr. 428/2009

5A002

Beskrivelse

"Informationssikkerheds"systemer, udstyr og komponenter hertil som følger:
a. Systemer, udstyr, anvendelsesspecifikke "elektroniske samlinger", moduler, og integrerede
kredsløb til "informationssikkerhed" som følger og andre specielt konstruerede kompo
nenter hertil:
NB: Hvad angår kontrol med modtageudstyr til globale satellitnavigationssystemer, der indeholder
eller anvender dekryptering (dvs. GPS eller GLONASS), se 7A005.
1. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptering" ved hjælp af digitale teknikker
under udførelse af en anden krypteringsfunktion end autentifikation eller digital signatur
med en af følgende egenskaber:
Tekniske noter:
1. Funktionerne for autentifikation og digital signatur omfatter den dertil knyttede nøgleforvalt
ningsfunktion.
2. Autentifikationen omfatter alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen
anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords,
personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uauto
riseret adgang.
3. "Kryptering" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.
Note: 5A002.a.1. omfatter udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på
brug af "kryptering" under anvendelse af analoge principper implementeret med
digitale teknikker.
a.

En "symmetrisk algoritme" med en nøglelængde på mere end 56 bits, eller

b.

En "asymmetrisk algoritme", hvor algoritmens sikkerhed er baseret på et eller
flere af følgende elementer:
1. Heltalsregning ud over 512 bits (f.eks. RSA)
2. Beregning af særskilte logaritmer i en multiplikationsgruppe bestående af et
finit felt større end 512 bits (f.eks. Diffie-Hellman over Z/pZ); eller
3. Særskilte logaritmer i en anden gruppe end nævnt i 5A002.a.1.b.2. ud over
112 bits
(f.eks. Diffie-Hellman over en elliptisk kurve)
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Nr. i bilag I til forordning
(EF) nr. 428/2009

5D002

Beskrivelse

"Software" som følger:
a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i
5A002.a.1, eller "software", der er specificeret i 5D002.c.1
c. Specifik "software" som følger:
1. "Software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner, som
det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1
Note: 5D002 omfatter ikke "software" som følger:
a. "Software", der er nødvendig for "brug" af udstyr, der er undtaget fra kontrol i medfør
af noten til 5A002
b. "Software", der stiller en eller flere af de samme funktioner til rådighed som udstyr, der
er undtaget fra kontrol i medfør af noten til 5A002.

5E002

"Teknologi" iflg. den generelle teknologinote til "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002.a.1
eller "software", der er specificeret i 5D002.a. eller 5D002.c.1 i denne liste.".
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BILAG II
"BILAG IVA
Produkter, som omhandles i artikel 14a og artikel 31, stk. 1
Naturgas og andre gasformige carbonhydrider
HS-kode

Beskrivelse

2709 00 10

Kondensater af naturgas

2711 11 00

Naturgas i flydende tilstand

2711 21 00

Naturgas i gasformig tilstand

2711 12

Propan

2711 13

Butan

2711 19 00

Andre varer".
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BILAG III
"BILAG VIA
Nøgleudstyr og teknologi, som omhandlet i artikel 8, artikel 10, stk. 1, litra c), og artikel 31, stk. 1
HS-kode

Beskrivelse
–

Foringsrør, produktionsrør og borerør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas:

7304 22

–

Borerør af rustfrit stål

7304 23

––

Andre borerør

7304 24

––

Andre varer, af rustfrit stål

7304 29

––

Andre varer

ex 7305

Andre rør (f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måder lukkede), med cirkulært tværsnit, med ydre
diameter på over 406,4 mm, af jern eller stål, med et kromindhold på mindst 1 % og med resistens over
for temperaturer under -120 °C.
–

Rør, af den art der anvendes til olie- og gasledninger:

7306 11

––

Svejsede, af rustfrit stål:

7306 19

––

I andre tilfælde
Foringsrør og produktionsrør, af den art der anvendes ved udvinding af olie og gas:

–

7306 21 00

––

Svejsede, af rustfrit stål

7306 29 00

––

I andre tilfælde

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af jern og stål:
7311 00 99

–

I andre tilfælde, med rumindhold 1 000 liter og derover

ex 7613

Beholdere af aluminium, til komprimerede eller flydende gasser, med rumindhold 1 000 liter og derover".
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BILAG IV
"BILAG VIB
Nøgleudstyr og teknologi, der omhandles i artikel 10a, 10b, 10c og 31, stk. 1
HS-kode

Beskrivelse

8406 10 00

Dampturbines til fremdrift af skibe og både

ex 8406 90

Dele til dampturbiner til fremdrift af skibe og både

8407 21

Motorer til fremdrift af skibe og både, påhængsmotorer

ex 8407 29

Motorer til fremdrift af skibe og både, andre varer

8408 10

Motorer til fremdrift af skibe og både

ex 8409 91 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8407 21
eller 8407 29

ex 8409 99 00

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8408 10

ex 8411 81

Andre gasturbiner med effekt 5 000 kW og derunder til fremdrift af skibe og både

ex 8411 82

Andre gasturbiner med effekt over 5 000 kW til fremdrift af skibe og både

ex 8468

Maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring, undtagen maskiner og
apparater henhørende under pos. 8515; gasdrevne flammehærdere

ex 8483

Transmissionsaksler (herunder kamaksler og krumtapaksler) og krumtappe; lejehuse og aksellejer;
tandhjulsudvekslinger og friktionsgear; kugle- og rulleskruer; gearkasser og andre regulerbare gear,
herunder drejningsmomentomformere; svinghjul og remskiver, herunder taljeblokke; akselkoblinger
og andre koblinger (herunder universalkoblinger) til fremdrift af skibe ved højest mulig dødvægt (ved
lavt træk) på 55 000 DWT eller mere

8487 10

Skruer til skibe og både samt blade dertil

ex 8515

Elektriske maskiner og apparater til lodning og svejsning, også anvendelige til skæring (herunder
apparater som arbejder ved elektrisk opvarmet gas) samt tilsvarende maskiner og apparater, som
fungerer ved hjælp af laserstråler eller andre lys- og fotonstråler, ultralyd, elektronstråler, induktion
eller plasmabue; elektriske maskiner og apparater til varmsprøjtning af metal eller cermets:

ex 9014 10 00

Kompasser, herunder navigationskompasser, udelukkende til søfartssektoren

ex 9014 80 00

Andre navigationsinstrumenter og -apparater, udelukkende til søfartssektoren

ex 9014 90 00

Dele og tilbehør til pos. 9014 10 00 og 9014 80 00, udelukkende til søfartssektoren

ex 9015

Instrumenter og apparater til geodæsi, topografi, landmåling, nivellering, fotogrammetri, hydrografi,
oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, undtagen kompasser; afstandsmålere, udelukkende
til søfartssektoren".
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BILAG V
"BILAG VIIA
Software til integration af industrielle processer, der er omhandlet i artikel 10d, 10e, 10f og 31, stk. 1
1. Enterprise Resource Planning software, konstrueret specifik til brug i de nukleare og militære sektorer, i gas-, olie-,
flåde- og luftfartssektorerne, i den finansielle sektor og i bygningssektoren.
Forklarende note: "Enterprise Resource Planning software" er software til regnskabsføring, driftsbogholderi, personaleadministration,
fremstilling, styring af forsyningskæden, projektstyring, forvaltning af kunderelationer, datatjenester eller adgangskontrol.".
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BILAG VI
"BILAG VIIB
Grafit og råmetal eller halvfabrikata af metal omhandlet i artikel 15a, 15b, 15c og 31, stk. 1
Indledende note: opførelsen af varer i dette bilag er uden forbehold for de regler, der finder anvendelse på de varer, der er
opført i bilag I, II og III.
1. Grafit
HS-kode

Beskrivelse

2504

Naturlig grafit

3801

Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul, i form af
pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata

6815 10

Varer af grafit eller andet kul, herunder kulfibre, undtagen til elektrisk brug

6903 10

Retorter, digler, mufler, dyser, propper, rør og stænger og andre ildfaste kemiske varer, bortset fra
varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter, indeholdende over 50 vægtprocent
grafit eller andet kul eller af en blanding af disse produkter

8545

Kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbin
delse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug

2. Jern og stål
HS-kode

Beskrivelse

7201

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

7202

Ferrolegeringer

7203

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og
stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægt
procent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

7204

Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald

7205

Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål

7206

Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

7218

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål

7224

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål

3. Kobber og varer deraf
HS-kode

Beskrivelse

7401 00 00

Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

7402 00 00

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form

7404 00

Affald og skrot, af kobber
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7405 00 00

Kobberforlegeringer

7406

Pulver og flager, af kobber

7407

Stænger og profiler, af kobber

7410

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag
af papir, pap, plast og lignende materialer

7413 00 00

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke isoleret til elektrisk brug

4. Nikkel og varer deraf
HS-kode

Beskrivelse

7501

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

7502

Ubearbejdet nikkel

7503 00

Affald og skrot, af nikkel

7504 00 00

Pulver og flager, af nikkel

7505

Stænger, profiler og tråd, af nikkel

7506

Plader, bånd og folie, af nikkel

7507

Rør og rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af nikkel

5. Aluminium
HS-kode

Beskrivelse

7601

Ubearbejdet aluminium

7602

Affald og skrot, af aluminium

7603

Pulver og flager, af aluminium

7605

Tråd af aluminium

7606

Plader og bånd, af aluminium, af tykkelse over 0,2 mm

7609 00 00

Rørfittings (f.eks. samleled, rørknæ, muffer), af aluminium

7614

Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af aluminium, ikke isoleret til elektrisk brug

6. Bly
HS-kode

Beskrivelse

7801

Ubearbejdet bly

7802 00 00

Affald og skrot, af bly

7804

Plader, bånd og folie, af bly; pulver og flager, af bly

7. Zink
HS-kode

Beskrivelse

7901

Ubearbejdet zink

7902 00 00

Affald og skrot, af zink
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7903

Støv, pulver og flager, af zink

7904 00 00

Stænger, profiler og tråd, af zink

7905 00 00

Plader, bånd og folie, af zink

8. Tin
HS-kode

Beskrivelse

8001

Ubearbejdet tin

8002 00 00

Affald og skrot, af tin

8003 00 00

Stænger, profiler og tråd, af tin

9. Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse materialer
HS-kode

Beskrivelse

ex 8101

Wolfram og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen antikatoder til røntgenrør

ex 8102

Molybdæn og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen varer specifikt fremstillet til dentalbrug

ex 8103

Tantal og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen odontologiske instrumenter og kirurgiske
værktøjer og varer specialfremstillet til ortopædisk og kirurgisk brug

8104

Magnesium og varer deraf, herunder affald og skrot

8105

Koboltsten og andre mellemprodukter fra fremstillingen af kobolt; kobolt og varer deraf, herunder
affald og skrot

ex 8106 00

Bismut og varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen hvis specialfremstillet til brug for frem
stilling af kemiske forbindelser til farmaceutisk anvendelse

8107

Cadmium og varer deraf, herunder affald og skrot

8108

Titan og varer deraf, herunder affald og skrot

8109

Zirkon og varer deraf, herunder affald og skrot

8110

Antimon og varer deraf, herunder affald og skrot

8111 00

Mangan og varer deraf, herunder affald og skrot

ex 8112

Beryllium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium
og tallium, samt varer deraf, herunder affald og skrot, undtagen vinduer til røntgenrør

8113 00

Sintrede keramiske metaller (cermets) og varer deraf, herunder affald og skrot".
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RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1264/2012
af 21. december 2012
om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

(3)

Endvidere bør visse enheder fjernes fra listen over fysiske
og juridiske personer, enheder og organer, der er
omfattet af restriktive foranstaltninger, og som findes i
bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012, mens oplys
ningerne om visse enheder bør ændres.

(4)

For at sikre at de i denne forordning fastsatte foranstalt
ninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft på
dagen for offentliggørelsen –

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funk
tionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af
23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (1),
særlig artikel 46, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr.
267/2012.

(2)

I betragtning af situationen i Iran og i overensstemmelse
med afgørelse 2012/829/FUSP (2) bør der opføres yder
ligere personer og enheder på den liste over fysiske og
juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af
restriktive foranstaltninger, og som findes i bilag IX til
forordning (EU) nr. 267/2012.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført 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 21. december 2012.
På Rådets vegne
A. D. MAVROYIANNIS

Formand

(1) EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.
(2) Se side 71 i denne EUT.
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BILAG
I.

Den person og de enheder, der er opført på listen nedenfor, tilføjes til listen i bilag IX til forordning (EU) nr.
267/2012.
"I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og
personer og enheder, der yder støtte til den iranske regering
Person
Navn

1.

Babak Zanjani

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato:
12 marts 1971

Begrundelse

Babak Zanjani hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's rets
akter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske
regering. Babak Zanjani er en central figur i forbin
delse med iranske oliehandler og overførsel af olie
relaterede penge. Babak Zanjani ejer og driver
koncernen Sorinet Group, der har base i De
Forenede Arabiske Emirater, og nogle af disse
selskaber benyttes af Babak Zanjani til kanalisering
af olierelaterede betalinger.

Opført på
listen den

22.12.2012

Enheder
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på
listen den

1.

National Iranian
Oil Prodcuts
distribution
Company
(NIOPDC)

No. 1, Teheran, Iranshahr
Ave.Shadab.St,
P.O.Box: 79145/3184
Tlf.: +98-21-77606030
Websted: www.niopdc.ir

Datterselskab af National Iranian Oil
Refining and Distribution Company
(NIORDC)

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipe
lines and Tele
communications
Company (IOPTC)

No. 194, Teheran, Sepahbod
Gharani Ave.
Tlf.: +98-21-88801960/
+98-21-66152223
Fax: +98-21-66154351
Websted: www.ioptc.com

Datterselskab af National Iranian Oil
Refining and Distribution Company
(NIORDC)

22.12.2012

3.

National Iranian
Oil Engineering
and Construction
Company
(NIOEC)

No. 263, Tehran, Ostad Neja
tollahi Ave.
P.O.Box: 11365/6714
Tlf.: +98-21-88907472
Fax: +98-21-88907472
Websted: www.nioec.org

Datterselskab af National Iranian Oil
Refining and Distribution Company
(NIORDC)

22.12.2012

4.

Iran Composites
Institute

Iran Composites Institute,
Iranian University of Science
and Technology,
16845-188, Teheran, Iran,
Tlf.: 98 217 3912858
Fax: 98 217 7491206
E-mail: ici@iust.ac.ir
Websted:
http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias
Composite Institute of Iran) hjælper
enheder, der er opført på listen, med
at overtræde bestemmelserne i FN's
og EU's sanktioner over for Iran og
yder direkte støtte til Irans spred
ningsfølsomme nukleare aktiviteter.
ICI har siden 2011 haft kontrakt
som leverandør af IR-2M centrifuge
rotorer til Iran Centrifuge Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.

22.12.2012
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Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på
listen den

5.

Jelvesazan
Company

22 Bahman St., Bozorgmehr
Ave, 84155666, Isfahan, Iran
Tlf.: 98 0311 2658311 15
Fax: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company hjælper enheder,
der er opført på listen, med at over
træde bestemmelserne i FN's og EU's
sanktioner over for Iran og yder
direkte støtte til Irans spredningsføl
somme nukleare aktiviteter. Jelvesazan
forsøgte fra begyndelsen af 2012 at
levere kontrollerede vacuumpumper
til Iran Centrifuge Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium
Company

Arak Road Km 5, Tehran
Road, 38189-8116, Arak, Iran
Tlf.: 98 861 4130430
Fax: 98 861 413023
Websted: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (alias
IRALCO,
Iranian
Aluminium
Company) hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i FN's og EU's sank
tioner over for Iran og yder direkte
støtte til Irans spredningsfølsomme
nukleare aktiviteter. IRALCO havde
fra medio 2012 kontrakt på levering
af aluminium til Iran Centrifuge Tech
nology Company (TESA), der er
opført på EU's liste.

22.12.2012

7.

Simatec Devel
opment Company

Simatec
Development
Company
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i FN's og EU's sanktioner over
for Iran og yder direkte støtte til Irans
spredningsfølsomme nukleare aktivi
teter. Simatec indgik fra begyndelsen
af 2010 aftale med Kalaye Electric
Company (KEC), der er opført på
EU's liste, om at skaffe Vaconomfor
mere til drift af uranberigelsescentrifu
ger. Simatec forsøgte fra medio 2012
at skaffe EU-kontrollerede omformere.

22.12.2012

8.

Aluminat

Aluminat hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i FN's og EU's sank
tioner over for Iran og yder direkte
støtte til Irans spredningsfølsomme
nukleare aktiviteter. Aluminat havde
i begyndelsen af 2012 kontrakt på
levering af 6061-T6-aluminium til
Iran
Centrifuge
Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.

22.12.2012

Organisation of Defensive Innovation
and research (SPND) hjælper personer
og enheder, der er opført på listen,
med at overtræde bestemmelserne i
FN's og EU's sanktioner over for Iran
og yder direkte støtte til Irans spred
ningsfølsomme nukleare aktiviteter.
IAEA har knyttet forbindelse mellem
SPND og bekymringerne over de
eventuelle militære dimensioner af
Irans nuklearprogram, som Iran
fortsat nægter at samarbejde om.
SPND drives af Mohsen Fakhrizadeh,
der er opført på FN's liste, og indgår i

22.12.2012

1. Parcham St, 13th Km of
Qom Rd 38135 Arak
(fabrik)
2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No
60, Golfam St, Jordan,
19395-5716, Teheran
Tlf.: 98 212 2049216 /
22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Websted: www.aluminat.
com

9.

Organisation of
Defensive Innova
tion and Research
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Navn

Identificerende oplysninger

22.12.2012

Begrundelse

Opført på
listen den

Ministry of Defence and Armed
Forces Logistics (MODAFL, der blev
opført på EU's liste i maj 2011).
Davoud Babaei blev opført på EU's
liste i december 2011 pga. sin rolle
som SPND's sikkerhedschef, hvor
han er ansvarlig for, at der ikke udle
veres oplysninger, herunder til IAEA.
10.

First Islamic
Investment Bank

Filial: 19A-31-3A, Level 31
Business Suite, Wisma UOA,
Jalan Pinang 50450, Kuala
Lumpur; Kuala Lumpur;
Wilayah Persekutuan; 50450
Tlf.: 603-21620361/2/3/4,
+6087417049/ 417050,
+622157948110
Filial: Unit 13 (C), Main Office
Tower, Financial Park Labuan
Complex, Jalan Merdeka,
87000 Federal Territory of
Labuan, Malaysia; Labuan F.T;
87000

First Islamic Investment Bank (FIIB)
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i EU's lovgivning om Iran og
yder finansiel støtte til den iranske
regering. FIIB indgår i koncernen
Sorinet Group, der ejes og drives af
Babak Zanjani. Den anvendes til kana
lisering af Irans olierelaterede betalin
ger.

22.12.2012

International Safe Oil (ISO) hjælper
enheder, der er opført på listen, med
at overtræde bestemmelserne i EU's
lovgivning om Iran og yder finansiel
støtte til den iranske regering. ISO
indgår i koncernen Sorinet Group,
der ejes og drives af Babak Zanjani.
Det anvendes til kanalisering af Irans
olierelaterede betalinger.

22.12.2012

Sorinet Commercial Trust (SCT)
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i EU's lovgivning om Iran og
yder finansiel støtte til den iranske
regering. SCT indgår i koncernen
Sorinet Group, der ejes og drives af
Babak Zanjani. Det anvendes til kana
lisering af Irans olierelaterede betalin
ger.

22.12.2012

Hong Kong Intertrade Company Ltd
(HKICO)) hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i EU's retsakter om
Iran og yder finansiel støtte til den
iranske regering. HKICO fungerer

22.12.2012

Investorforbindelser: Menara
Prima 17th floor Jalan Lingkar,
Mega Kuningan Blok 6.2
Jakarta 12950 – Indonesien;
Sydjakarta; Jakarta; 12950

11.

International Safe
Oil

12.

Sorinet Commer
cial Trust

SCT Bankers Company
Filial: No.1808, 18th Floor,
Grosvenor House Commercial
Tower, Sheik Zayed Road,
Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tlf.: 0097 14 3257022-99
E-mail: INFO@SCTBankers.
com
Dubai SWIFT-kode:
SCTSAEA1
Filial: No.301, 3rd Floor Sadaf
Building Kish Island, Iran,
P.O.Box 1618
Tlf.: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1

13.

Hong Kong Inter
trade Company
Ltd

Hong Kong Intertrade
Company, Hong Kong

22.12.2012
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Navn

Identificerende oplysninger
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Begrundelse

Opført på
listen den

som dækselskab, der kontrolleres af
National Iranian Oil Company
(NIOC), der er opført på EU's liste.
HKICO skulle medio 2012 modtage
millioner af dollars fra NIOC's olie
salg.

14.

Petro Suisse

Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand
6, 1009 Pully, Schweiz

Petro Suisse hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i EU's retsakter om
Iran og yder finansiel støtte til den
iranske regering. Det er et dækselskab,
der kontrolleres af NIOC, der er
opført på EU's liste. NIOC stiftede
Petro Suisse og havde planer om at
anvende Petro Suisse' konti til at fore
tage og modtage betalinger. Petro
Suisse var fortsat i kontakt med
NIOC i 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry
Pension Fund
Investment
Company

No 234, Taleghani St, Teheran
Iran

Irans Oil Industry Pension Fund
Investment Company (OPIC, alias Oil
Pension Fund, NIOC Pension Fund,
Petroleum Ministry Pension Fund)
yder finansiel støtte til den iranske
regering. OPIC drives under det
iranske olieministerium og National
Iranian Oil Company (NIOC), der
begge er opført på EU's liste. Det er
aktionær i en række selskaber, der er
opført på EU's liste.

22.12.2012

16.

CF Sharp and
Company Private
Limited

Enheden har ydet støtte til Irano-Hind
Shipping Company (IHSC) (opført på
FN's liste den 9. juni 2010) for at
omgå de sanktioner, der var vedtaget
over for den. Efter opførelsen på
listen forsøgte IHSC at skjule, at den
ejede tre tankere ved at overlade
ledelsen først til Noah Ship Manage
ment og derefter til Marian Ship
Management. CF Sharp and Co
deltog i disse aktiviteter og indgik en
kontrakt med IHSC om ledelsen af
besætningen på de tre tankere.
Denne kontrakt blev gennemført af
Noah Ship Management og af
Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University
of Technology

Sharif University of Technology (SUT)
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i FN's og EU's sanktioner over
for Iran og yder støtte til Irans spred
ningsfølsomme nukleare aktiviteter.
SUT stillede i slutningen af 2011
laboratorier til rådighed for den
iranske nuklearenhed Kalaye Electric

22.12.2012

Azadi Ave, 11365-8639,
Teheran, Iran
Tlf.: 98 21 66022727
Fax: 98 21 66036005
Websted: www.sharif.ir
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Navn

Identificerende oplysninger

22.12.2012

Begrundelse

Opført på
listen den

Company (KEC), der er opført på FN's
liste og Iran Centrifuge Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.
18.

Moallem Insu
rance Company
(alias:
Moallem Insu
rance; Moallem
Insurance Co.;
M.I.C; Export and
Investment Insu
rance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard,
Vanak Square, Teheran
1517973511, Iran. PO Box
19395-6314, 11/1 Sharif Ave,
Vanaq Square, Teheran
19699, Iran
Tlf.: (98-21) 886776789,
887950512, 887791835
Fax: (98-21) 88771245
Websted: www.mic-ir.com

IRISL's hovedforsikringsselskab

22.12.2012"

II. Oplysningerne om de enheder, der er opført i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012, og som er opført nedenfor,
ændres til følgende oplysninger:
"B. Enheder
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på
listen den

1.

Technology
Cooperation
Office (TCO) under den
iranske præsidents kontor
(alias: Center for Innovation
and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Ansvarlig for Irans teknologiske udvik
ling gennem relevante udenlandske
forbindelser med henblik på indkøb
og uddannelse. Støtter atom- og missil
programmerne.

26.7.2010

2.

Sureh (alias: Soreh) Nuclear
Reactors Fuel Company
(alias: Nuclear Fuel Reactor
Company; Sookht Atomi
Reactorhaye Iran; Soukht
Atomi Reactorha-ye Iran)

Hovedkontor:
61
Shahid Abtahi St,
Karegar e Shomali,
Teheran
Kompleks:
Persian
Gulf
Boulevard,
Km20 SW Esfahan
Road, Isfahan

En virksomhed, der er et datterselskab
af Atomic Energy Organisation of Iran
(AEOI), som er omfattet af FN-sanktio
ner, og som består af Uranium Conver
sion Facility, Fuel Manufacturing Plant
og Zirconium Production Plant.

23.5.2011

3.

Tidewater (alias Tidewater
Middle East Co.; Faraz
Royal Qeshm Company
LLC)

Adresse: No. 80, Tide
water Building, Vozara
Street, Next to Saie
Park, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRGC.

III. Følgende enheder fjernes fra listen i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.
1. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd
2. Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

23.01.2012"

22.12.2012
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1265/2012
af 17. december 2012
om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 for så vidt angår minimumsaktiviteten
af et præparat af 6-fytase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertilsætningsstof til
fjerkræ, fravænnede smågrise, slagtesvin og søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional
Products)
(EØS-relevant tekst)

forventes at skabe farer for målarter, forbrugere, brugere
eller miljøet, som ikke allerede er undersøgt, og at den er
effektiv ved en aktivitet på mindst 10 000 FYT/g. Auto
riteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om
overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har lige
ledes gennemgået den rapport om analysemetoden
vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af
det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede
referencelaboratorium.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætnings
stoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
837/2012 (2) blev anvendelsen af et præparat af 6fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae
(DSM 22594) tilhørende tilsætningsstofkategorien »zoo
tekniske tilsætningsstoffer« godkendt i ti år som foder
tilsætningsstof til fjerkræ, fravænnede smågrise, slagtesvin
og søer.
Indehaveren af godkendelsen har i overensstemmelse
med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003
foreslået at ændre betingelserne for godkendelse af det
pågældende præparat, således at der tilføjes en ny fast
formulering med en aktivitet på mindst 10 000 FYT/g.
Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdoku
mentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det
følgende benævnt »autoriteten«).
Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 24. maj
2012 (3), at den nye faste formulering af enzymet ikke

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003
er opfyldt.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 bør derfor
ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødeva
rekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 ændres
som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) EUT L 252 af 19.9.2012, s. 7.
(3) EFSA Journal 2012; 10(6):2730.
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BILAG
Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 affattes således:
»BILAG

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsal
der

Minimumsind
hold

DA

Tilsætnings
stoffets identi Navn på indehaveren
fikationsnum
af godkendelsen
mer

Maksimums
indhold

Antal enheder aktivstof/kg
fuldfoder med et vandindhold
på 12 %

Andre bestemmelser

Godkendelse
gyldig til

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer
4a18

DSM Nutritional
Products

6-fytase
(EC 3.1.3.26)

Tilsætningsstoffets sammensætning

Aktivstoffets karakteristika
6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af
Aspergillus oryzae (DSM 22594)
Analysemetode (2)
Kvantificering af 6-fytase i foder:
Kolorimetri med måling af det uorganiske
fosfat, der frigives af 6-fytase fra fytat (ISO
30024: 2009)

—

500 FYT

Slagtesvin
Smågrise
(fravænnede)
Søer

—

1. I brugsvejledningen for tilsætnings
stoffet og forblandingen angives
oplagringstemperatur, holdbarhed
og pelleteringsstabilitet.
2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder:

1 000 FYT

— fjerkræ, smågrise (fravænnede)
og slagtesvin: 500-4 000 FYT
— søer: 1 000-4 000 FYT
3. Til brug i foder med indhold af
fytinbundet fosfor på over 0,23 %.
4. Sikkerhedsforanstaltninger: Ånde
drætsværn, sikkerhedsbriller og
handsker skal bæres under hånd
teringen.

9.10.2022

Den Europæiske Unions Tidende

Præparat af 6-fytase (EC 3.1.3.26)
produceret af Aspergillus oryzae
(DSM 22594) med en aktivitet på mindst:
10 000 FYT (1)/g i fast form
20 000 FYT/g i flydende form

Fjerkræ

5. Til fravænnede smågrise på op til
35 kg.

(1) 1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 μmol uorganisk fosfat fra fytat pr. minut ved reaktionsbetingelser med en fytatkoncentration på 5,0 mM ved pH 5,5 og en temperatur på 37 °C.
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.«

22.12.2012
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1266/2012
af 21. december 2012
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for
tredjelande for de produkter og perioder, der er anført
i del A i bilag XVI til nævnte forordning.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),
under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning
(EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestem
melser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt
angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsa
ger (2), særlig artikel 136, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fast
sættes der på basis af resultatet af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for

(2)

Der beregnes hver arbejdsdag en fast importværdi i
henhold til artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesforord
ning (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 gennem
førelsesforordning (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 21. december 2012.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.
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BILAG
Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

0702 00 00

AL
MA
TN
TR
ZZ

56,9
79,5
111,9
123,6
93,0

0707 00 05

AL
TR
ZZ

87,0
136,9
112,0

0709 93 10

MA
TR
ZZ

110,2
137,7
124,0

0805 10 20

MA
TR
ZA
ZZ

61,3
63,0
51,2
58,5

0805 20 10

MA
ZZ

69,9
69,9

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

IL
JM
MA
TR
ZZ

86,6
129,1
98,7
84,1
99,6

0805 50 10

TR
ZZ

79,2
79,2

0808 10 80

BA
CA
CN
MK
US
ZA
ZZ

56,8
156,3
174,8
40,0
132,7
123,7
114,4

0808 30 90

CN
TR
US
ZZ

72,9
135,1
182,0
130,0

Fast importværdi

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden
oprindelse«.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1267/2012
af 21. december 2012
om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. januar 2013
(3)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 642/2010 er den pris, der skal anvendes ved
beregning af importtolden for produkter henhørende
under KN-kode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20
(blød hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af
høj kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00,
1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og
1007 90 00, den daglige repræsentative cif-importpris
fastlagt efter metoden i den omhandlede forordnings
artikel 5.

under henvisning til Kommissionens forordning (EU) nr.
642/2010 af 20. juli 2010 om gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår
importtold for korn (2), særlig artikel 2, stk. 1, og

(4)

Importtolden bør fastsættes for perioden fra den 1. januar
2013 og gælde, indtil en ny importtold træder i kraft.

ud fra følgende betragtninger:

(5)

For at sikre at foranstaltningen finder anvendelse så
hurtigt som muligt, efter de opdaterede data er blevet
gjort tilgængelige, bør denne forordning træde i kraft
på dagen for offentliggørelsen —

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af
22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugs
produkter og om særlige bestemmelser for visse landbrugspro
dukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

(1)

(2)

Ifølge artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007
er importtolden for produkter henhørende under KNkode 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 (blød
hvede, til udsæd), ex 1001 99 00 (blød hvede af høj
kvalitet, undtagen til udsæd), 1002 10 00, 1002 90 00,
1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 og 1007 90 00
lig med interventionsprisen for sådanne produkter ved
import forhøjet med 55 % minus cif-importprisen for
den pågældende sending. Denne told kan dog ikke over
stige toldsatsen i den fælles toldtarif.
Ifølge artikel 136, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007
skal der med henblik på beregning af importtolden som
omhandlet i nævnte artikels stk. 1 regelmæssigt fastsættes
repræsentative cif-importpriser for de pågældende
produkter.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Med virkning fra den 1. januar 2013 er importtolden for korn
som omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1234/2007 fastsat i bilag I til nærværende forordning på
grundlag af elementerne i bilag II.
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 21. december 2012.
På Kommissionens vegne
For formanden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5.
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BILAG I
Importtold for produkter omhandlet i artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 gældende fra den
1. januar 2013
KN-kode

Varebeskrivelse

Importtold (1)
(EUR/t)

1001 19 00

Hård HVEDE af høj kvalitet

0,00

af middel kvalitet

0,00

af lav kvalitet

0,00

ex 1001 91 20

Blød HVEDE, til udsæd

0,00

ex 1001 99 00

Blød HVEDE af høj kvalitet, undtagen til udsæd

0,00

RUG

0,00

1001 11 00

1002 10 00
1002 90 00
1005 10 90
1005 90 00
1007 10 90

MAJS til udsæd, undtagen hybridmajs
MAJS, undtagen til udsæd

( 2)

SORGHUM i hele kerner, undtagen hybridsorghum til udsæd

0,00
0,00
0,00

1007 90 00
(1) Importøren kan i henhold til artikel 2, stk. 4, i forordning (EU) nr. 642/2010 opnå en nedsættelse af tolden på:
— 3 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig ved Middelhavet (på den anden side af Gibraltar-strædet) eller ved Sortehavet, hvis varen
ankommer over Atlanterhavet eller via Suez-kanalen
— 2 EUR/t, hvis lossehavnen befinder sig i Danmark, Estland, Irland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige
eller på Den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst, hvis varen ankommer til EU fra Atlanterhavet.
(2) Importøren kan opnå en fast nedsættelse på 24 EUR/t, når betingelserne i artikel 3 i forordning (EU) nr. 642/2010 opfyldes.
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BILAG II
Elementer til beregning af tolden, jf. bilag I
14.12.2012-20.12.2012
1) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:
(EUR/t)
Blød hvede (1)

Majs

Blød hvede, høj
kvalitet

Hård hvede,
middel kvalitet (2)

Blød hvede, lav
kvalitet (3)

Minnéapolis

Chicago

—

—

—

263,55

213,34

—

—

—

Pris fob USA

—

—

259,19

249,19

229,19

Præmie for Golfen

—

18,17

—

—

—

25,89

—

—

—

—

Børs
Notering

Præmie for the Great
Lakes

(1) Positiv præmie på 14 EUR/t indbefattet (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
(2) Negativ præmie på 10 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).
(3) Negativ præmie på 30 EUR/t (artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 642/2010).

2) Gennemsnit for den referenceperiode, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 642/2010:
Fragtomkostninger: Mexicanske Golf — Rotterdam:

14,52 EUR/t

Fragtomkostninger: The Great Lakes — Rotterdam

46,05 EUR/t
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DIREKTIVER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV 2012/52/EU
af 20. december 2012
om foranstaltninger, der skal lette anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat
(EØS-relevant tekst)

fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (2) på
grund af disse lægemidlers særlige egenskaber, eller af
andre lægemidler i tilfælde, hvor den sundhedsperson,
der udskriver recepten, finder det medicinsk nødvendigt.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
(5)

Medicinsk udstyr har ikke fællesnavne, således som læge
midler har det. Derfor bør recepten også omfatte recep
tudstederens direkte kontaktoplysninger, hvilket gør det
muligt for den sundhedsperson, der udleverer udstyret,
om nødvendigt at forhøre sig om det ordinerede medi
cinske udstyr og foretage en korrekt identifikation heraf.

(6)

Den ikke-udtømmende liste over elementer, som skal
forefindes på recepter, bør lette forståeligheden af oplys
ningerne til patienten om recepten og den medleverede
vejledning om anvendelse af midlet, jf. artikel 11, stk. 2,
litra d), i direktiv 2011/24/EU. Kommissionen vil regel
mæssigt revurdere situationen for at vurdere, om der er
behov for yderligere foranstaltninger for at hjælpe pati
enterne med at forstå vejledningen om anvendelsen af
lægemidlet.

(7)

For at give patienter mulighed for at anmode om
hensigtsmæssige recepter er det vigtigt, at de nationale
kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 6 i direktiv
2011/24/EU, giver patienter relevante oplysninger om
indholdet af og formålet med den ikke-udtømmende
liste over elementer, der bør forefindes på disse recepter.

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbin
delse med grænseoverskridende sundhedsydelser (1), særlig
artikel 11, stk. 2, litra a), c) og d), og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i direktiv 2011/24/EU er
Kommissionen forpligtet til at vedtage foranstaltninger,
der skal lette anerkendelsen af recepter udskrevet i en
anden medlemsstat end den, hvor recepterne anvendes.

(2)

I henhold til artikel 11, stk. 2, litra a), i direktiv
2011/24/EU skal Kommissionen udarbejde en ikkeudtømmende liste over elementer, som skal forefindes
på recepter. Denne liste bør gøre det muligt for den
sundhedsperson, der udleverer lægemidlet, at kontrollere,
om recepten er ægte, og om den er udstedt af et medlem
af et lovreguleret sundhedserhverv, som lovligt har ret til
dette.

(3)

De elementer, der skal forefindes på recepter, bør lette
korrekt identifikation af lægemidler eller medicinsk
udstyr, jf. artikel 11, stk. 2, litra c), i direktiv
2011/24/EU.

(8)

Da de grænseoverskridende sundhedsydelser kun udgør
en begrænset del af de samlede sundhedsydelser, bør den
ikke-udtømmende liste over elementer kun gælde for
recepter, der skal anvendes i en anden medlemsstat.

(4)

Lægemidler bør derfor anføres med fællesnavnet for at
lette korrekt identifikation af lægemidler, som markeds
føres under forskellige varemærker i hele Unionen, og af
lægemidler, der ikke markedsføres i alle medlemsstater.
Dette fællesnavn, der skal anvendes, bør enten være det
internationale fællesnavn anbefalet af Verdenssundheds
organisationen, eller, hvis et sådant navn ikke findes,
det gængse fællesnavn. Derimod bør et lægemiddels vare
mærke kun anvendes for at sikre tydelig identifikation af
biologiske lægemidler som defineret i punkt 3.2.1.1., litra
b), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en

(9)

Da princippet om gensidig anerkendelse af recepter følger
af artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, er dette direktiv ikke til hinder for, at
medlemsstaterne anvender princippet om gensidig aner
kendelse på recepter, der ikke indeholder de elementer,
der er fastsat i den ikke-udtømmende liste. Samtidig er
der intet i dette direktiv, der forhindrer medlemsstaterne i
at fastsætte, at recepter, der er udfærdiget på deres
område med henblik på anvendelse i en anden medlems
stat, indeholder supplerende elementer, som er fastsat
efter bestemmelser, der gælder på deres område, når
blot disse bestemmelser er forenelige med EU-retten.

(1) EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.

(2) EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

22.12.2012
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Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse
med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16,
stk. 1, i direktiv 2011/24/EU —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Genstand
Dette direktiv fastsætter foranstaltninger med henblik på
ensartet gennemførelse af artikel 11, stk. 1, i direktiv
2011/24/EU vedrørende anerkendelse af recepter udstedt i en
anden medlemsstat.
Artikel 2
Anvendelsesområde
Dette direktiv finder anvendelse på recepter som defineret i
artikel 3, litra k), i direktiv 2011/24/EU, som udstedes på
anmodning af en patient, som har til hensigt at anvende dem
i en anden medlemsstat.
Artikel 3
Recepters indhold
Medlemsstaterne sikrer, at recepter mindst indeholder de
elementer, der er fastsat i bilaget.
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Artikel 5
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 25. oktober 2013. De tilsender straks Kommissionen disse
love og bestemmelser.
Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvis
ningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det
område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 6
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 7
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 4
Oplysningskrav
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale kontaktpunkter, der er
omhandlet i artikel 6 i direktiv 2011/24/EU, oplyser patienterne
om de elementer, der i henhold til nærværende direktiv skal
forefindes på recepter, der udskrives i en anden medlemsstat
end den, hvor recepterne anvendes.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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BILAG
Ikke-udtømmende liste over elementer, som skal forefindes på recepter
Det er ikke påkrævet, at overskrifter, der er anført med fede typer i dette bilag, figurerer på recepter
Identifikation af patienten
Efternavn(e)
Fornavn(e) (skrives fuldt ud, dvs. ingen initialer)
Fødselsdato
Bekræftelse af receptens ægthed
Dato for udstedelse
Identifikation af den receptudstedende sundhedsperson
Efternavn(e)
Fornavn(e) (skrives fuldt ud, dvs. ingen initialer)
Stillingsbetegnelse
Direkte kontaktoplysninger (e-mail og telefon eller fax med landekoder)
Arbejdsadresse (inkl. navnet på den pågældende medlemsstat)
Underskrift (håndskreven eller digital afhængigt af det medie, der er valgt til receptudstedelsen)
Identifikation af det ordinerede lægemiddel, hvis det er relevant
Fællesnavn som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om
oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler
Varemærke, hvis:
a) det ordinerede lægemiddel er et biologisk lægemiddel som defineret i punkt 3.2.1.1, litra b), i bilag I (del I) til direktiv
2001/83, eller
b) den receptudstedende sundhedsperson finder det medicinsk nødvendigt, i så tilfælde skal recepten indeholde en kort
begrundelse for anvendelsen af varemærket
Lægemiddelform (tablet, opløsning osv.)
Mængde
Styrke som defineret i artikel 1 i direktiv 2001/83/EF
Dosering

22.12.2012

22.12.2012
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AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE 2012/829/FUSP
af 21. december 2012
om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

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

Den 26. juli 2010
2010/413/FUSP (1).

(2)

Der bør indsættes en bestemmelse i afgørelse
2010/413/FUSP vedrørende øget kontrol med alle akti
viteter, der udøves af finansielle institutioner i Unionen i
forbindelse med iranske finansielle institutioner.

(3)

Derudover bør der også ændres en bestemmelse i afgø
relse 2010/413/FUSP vedrørende indefrysning af midler
og økonomiske ressourcer.

(4)

Endvidere bør der opføres yderligere personer og enheder
på listen over personer og enheder, der er omfattet af
restriktive foranstaltninger, som findes i bilag II til afgø
relse 2010/413/FUSP, visse enheder bør fjernes fra den
pågældende liste, og oplysningerne om visse enheder bør
ændres.

(5)

vedtog

Rådet

afgørelse

Afgørelse 2010/413/FUSP bør derfor ændres i overens
stemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Afgørelse 2010/413/FUSP ændres således:
1) I artikel 10 indsættes følgende stykke:
"3a.
Finansielle institutioner skal, når de udøver aktiviteter
i forbindelse med banker og finansielle institutioner som
nævnt i stk. 1:
a) løbende udvise årvågenhed over for kontobevægelser,
herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer
og i henhold til deres forpligtelser i relation til hvidvask
ning af penge og finansiering af terrorisme
(1) EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.

b) kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer
vedrørende transaktionens afsender og modtager udfyldes
og, hvis disse oplysninger ikke foreligger, afvise trans
aktionen

c) opbevare alle registreringer af transaktioner i fem år og
på anmodning stille dem til rådighed for de nationale
myndigheder

d) hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at
antage, at midler har tilknytning til finansieringen af
spredning, straks indberette deres mistanke til FIU eller
til en anden kompetent myndighed udpeget af den
berørte medlemsstat. FIU eller en anden kompetent
myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte
adgang til de oplysninger om finansielle forhold, admini
stration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at
kunne udføre denne funktion korrekt, hvilket også
omfatter analyse af indberetninger vedrørende mistænke
lige transaktioner.".

2) Artikel 20, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) de personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I,
men som er involveret i, har direkte tilknytning til eller
yder støtte til Irans spredningsfølsomme nukleare akti
viteter eller til udvikling af fremføringsmidler til kerne
våben, herunder også ved at være involveret i indkøb af
forbudte produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi,
eller personer eller enheder, der handler på deres vegne
eller efter deres anvisninger, eller enheder, der ejes eller
kontrolleres af dem, herunder ved hjælp af ulovlige
midler, eller personer og enheder, der har bistået udpe
gede personer eller enheder med at unddrage sig eller
overtræde bestemmelserne i UNSCR 1737 (2006),
UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) og
UNSCR 1929 (2010) eller i denne afgørelse samt
andre medlemmer af og enheder i IRGC og IRISL og
enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, eller som
handler på deres vegne, eller som forsyner dem med
forsikring eller andre grundlæggende ydelser, som
opført på listen i bilag II".

Artikel 2
Bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP ændres som anført i bilaget
til denne afgørelse.
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Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2012.
På Rådets vegne
A. D. MAVROYIANNIS

Formand
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BILAG
I.

Den person og de enheder, der er opført på listen nedenfor, føjes til listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.
"I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og
personer og enheder, der yder støtte til den iranske regering
Person
Navn

1.

Babak Zanjani

Identificerende
oplysninger

Fødselsdato:
12 marts 1971

Begrundelse

Babak Zanjani hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmelserne i EU's rets
akter om Iran og yder finansiel støtte til den iranske
regering. Babak Zanjani er en central figur i forbin
delse med iranske oliehandler og overførsel af olie
relaterede penge. Babak Zanjani ejer og driver
koncernen Sorinet Group, der har base i De
Forenede Arabiske Emirater, og nogle af disse
selskaber benyttes af Babak Zanjani til kanalisering
af olierelaterede betalinger.

Opført på
listen den

22.12.2012

Enheder
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på
listen den

1.

National Iranian
Oil Prodcuts
distribution
Company
(NIOPDC)

No. 1, Teheran, Iranshahr
Ave.Shadab.St,
P.O.Box: 79145/3184
Tlf.: +98-21-77606030
Websted: www.niopdc.ir

Datterselskab af National Iranian Oil
Refining and Distribution Company
(NIORDC)

22.12.2012

2.

Iranian Oil Pipe
lines and Tele
communications
Company (IOPTC)

No. 194, Teheran, Sepahbod
Gharani Ave.
Tlf.: +98-21-88801960/
+98-21-66152223
Fax: +98-21-66154351
Websted: www.ioptc.com

Datterselskab af National Iranian Oil
Refining and Distribution Company
(NIORDC)

22.12.2012

3.

National Iranian
Oil Engineering
and Construction
Company
(NIOEC)

No. 263, Tehran, Ostad Neja
tollahi Ave.
P.O.Box: 11365/6714
Tlf.: +98-21-88907472
Fax: +98-21-88907472
Websted: www.nioec.org

Datterselskab af National Iranian Oil
Refining and Distribution Company
(NIORDC)

22.12.2012

4.

Iran Composites
Institute

Iran Composites Institute,
Iranian University of Science
and Technology,
16845-188, Teheran, Iran,
Tlf.: 98 217 3912858
Fax: 98 217 7491206
E-mail: ici@iust.ac.ir
Websted:
http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias
Composite Institute of Iran) hjælper
enheder, der er opført på listen, med
at overtræde bestemmelserne i FN's
og EU's sanktioner over for Iran og
yder direkte støtte til Irans spred
ningsfølsomme nukleare aktiviteter.
ICI har siden 2011 haft kontrakt
som leverandør af IR-2M centrifuge
rotorer til Iran Centrifuge Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.

22.12.2012
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22.12.2012

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på
listen den

5.

Jelvesazan
Company

22 Bahman St., Bozorgmehr
Ave, 84155666, Isfahan, Iran
Tlf.: 98 0311 2658311 15
Fax: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company hjælper enheder,
der er opført på listen, med at over
træde bestemmelserne i FN's og EU's
sanktioner over for Iran og yder
direkte støtte til Irans spredningsføl
somme nukleare aktiviteter. Jelvesazan
forsøgte fra begyndelsen af 2012 at
levere kontrollerede vacuumpumper
til Iran Centrifuge Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.

22.12.2012

6.

Iran Aluminium
Company

Arak Road Km 5, Tehran
Road, 38189-8116, Arak, Iran
Tlf.: 98 861 4130430
Fax: 98 861 413023
Websted: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (alias
IRALCO,
Iranian
Aluminium
Company) hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i FN's og EU's sank
tioner over for Iran og yder direkte
støtte til Irans spredningsfølsomme
nukleare aktiviteter. IRALCO havde
fra medio 2012 kontrakt på levering
af aluminium til Iran Centrifuge Tech
nology Company (TESA), der er
opført på EU's liste.

22.12.2012

7.

Simatec Devel
opment Company

Simatec
Development
Company
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i FN's og EU's sanktioner over
for Iran og yder direkte støtte til Irans
spredningsfølsomme nukleare aktivi
teter. Simatec indgik fra begyndelsen
af 2010 aftale med Kalaye Electric
Company (KEC), der er opført på
EU's liste, om at skaffe Vaconomfor
mere til drift af uranberigelsescentrifu
ger. Simatec forsøgte fra medio 2012
at skaffe EU-kontrollerede omformere.

22.12.2012

8.

Aluminat

Aluminat hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i FN's og EU's sank
tioner over for Iran og yder direkte
støtte til Irans spredningsfølsomme
nukleare aktiviteter. Aluminat havde
i begyndelsen af 2012 kontrakt på
levering af 6061-T6-aluminium til
Iran
Centrifuge
Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.

22.12.2012

Organisation of Defensive Innovation
and research (SPND) hjælper personer
og enheder, der er opført på listen,
med at overtræde bestemmelserne i
FN's og EU's sanktioner over for Iran
og yder direkte støtte til Irans spred
ningsfølsomme nukleare aktiviteter.
IAEA har knyttet forbindelse mellem
SPND og bekymringerne over de
eventuelle militære dimensioner af
Irans nuklearprogram, som Iran
fortsat nægter at samarbejde om.
SPND drives af Mohsen Fakhrizadeh,
der er opført på FN's liste, og indgår i

22.12.2012

1. Parcham St, 13th Km of
Qom Rd 38135 Arak
(fabrik)
2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No
60, Golfam St, Jordan,
19395-5716, Teheran
Tlf.: 98 212 2049216 /
22049928 / 22045237
Fax: 98 21 22057127
Websted: www.aluminat.
com

9.

Organisation of
Defensive Innova
tion and Research

22.12.2012
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Identificerende oplysninger

L 356/75

Begrundelse

Opført på
listen den

Ministry of Defence and Armed
Forces Logistics (MODAFL, der blev
opført på EU's liste i maj 2011).
Davoud Babaei blev opført på EU's
liste i december 2011 pga. sin rolle
som SPND's sikkerhedschef, hvor
han er ansvarlig for, at der ikke udle
veres oplysninger, herunder til IAEA.
10.

First Islamic
Investment Bank

Filial: 19A-31-3A, Level 31
Business Suite, Wisma UOA,
Jalan Pinang 50450, Kuala
Lumpur; Kuala Lumpur;
Wilayah Persekutuan; 50450
Tlf.: 603-21620361/2/3/4,
+6087417049/ 417050,
+622157948110
Filial: Unit 13 (C), Main Office
Tower, Financial Park Labuan
Complex, Jalan Merdeka,
87000 Federal Territory of
Labuan, Malaysia; Labuan F.T;
87000

First Islamic Investment Bank (FIIB)
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i EU's lovgivning om Iran og
yder finansiel støtte til den iranske
regering. FIIB indgår i koncernen
Sorinet Group, der ejes og drives af
Babak Zanjani. Den anvendes til kana
lisering af Irans olierelaterede betalin
ger.

22.12.2012

International Safe Oil (ISO) hjælper
enheder, der er opført på listen, med
at overtræde bestemmelserne i EU's
lovgivning om Iran og yder finansiel
støtte til den iranske regering. ISO
indgår i koncernen Sorinet Group,
der ejes og drives af Babak Zanjani.
Det anvendes til kanalisering af Irans
olierelaterede betalinger.

22.12.2012

Sorinet Commercial Trust (SCT)
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i EU's lovgivning om Iran og
yder finansiel støtte til den iranske
regering. SCT indgår i koncernen
Sorinet Group, der ejes og drives af
Babak Zanjani. Det anvendes til kana
lisering af Irans olierelaterede betalin
ger.

22.12.2012

Hong Kong Intertrade Company Ltd
(HKICO)) hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i EU's retsakter om
Iran og yder finansiel støtte til den
iranske regering. HKICO fungerer

22.12.2012

Investorforbindelser: Menara
Prima 17th floor Jalan Lingkar,
Mega Kuningan Blok 6.2
Jakarta 12950 – Indonesien;
Sydjakarta; Jakarta; 12950

11.

International Safe
Oil

12.

Sorinet Commer
cial Trust

SCT Bankers Company
Filial: No.1808, 18th Floor,
Grosvenor House Commercial
Tower, Sheik Zayed Road,
Dubai, UAE, P.O.Box 31988
Tlf.: 0097 14 3257022-99
E-mail: INFO@SCTBankers.
com
Dubai SWIFT-kode:
SCTSAEA1
Filial: No.301, 3rd Floor Sadaf
Building Kish Island, Iran,
P.O.Box 1618
Tlf.: +98 764 444 32 341-2
Fax: +98 764 444 50 390-1

13.

Hong Kong Inter
trade Company
Ltd

Hong Kong Intertrade
Company, Hong Kong
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Identificerende oplysninger
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Begrundelse

Opført på
listen den

som dækselskab, der kontrolleres af
National Iranian Oil Company
(NIOC), der er opført på EU's liste.
HKICO skulle medio 2012 modtage
millioner af dollars fra NIOC's olie
salg.

14.

Petro Suisse

Petro Suisse
Avenue De la Tour-Halimand
6, 1009 Pully, Schweiz

Petro Suisse hjælper enheder, der er
opført på listen, med at overtræde
bestemmelserne i EU's retsakter om
Iran og yder finansiel støtte til den
iranske regering. Det er et dækselskab,
der kontrolleres af NIOC, der er
opført på EU's liste. NIOC stiftede
Petro Suisse og havde planer om at
anvende Petro Suisse' konti til at fore
tage og modtage betalinger. Petro
Suisse var fortsat i kontakt med
NIOC i 2012.

22.12.2012

15.

Oil Industry
Pension Fund
Investment
Company

No 234, Taleghani St, Teheran
Iran

Irans Oil Industry Pension Fund
Investment Company (OPIC, alias Oil
Pension Fund, NIOC Pension Fund,
Petroleum Ministry Pension Fund)
yder finansiel støtte til den iranske
regering. OPIC drives under det
iranske olieministerium og National
Iranian Oil Company (NIOC), der
begge er opført på EU's liste. Det er
aktionær i en række selskaber, der er
opført på EU's liste.

22.12.2012

16.

CF Sharp and
Company Private
Limited

Enheden har ydet støtte til Irano-Hind
Shipping Company (IHSC) (opført på
FN's liste den 9. juni 2010) for at
omgå de sanktioner, der var vedtaget
over for den. Efter opførelsen på
listen forsøgte IHSC at skjule, at den
ejede tre tankere ved at overlade
ledelsen først til Noah Ship Manage
ment og derefter til Marian Ship
Management. CF Sharp and Co
deltog i disse aktiviteter og indgik en
kontrakt med IHSC om ledelsen af
besætningen på de tre tankere.
Denne kontrakt blev gennemført af
Noah Ship Management og af
Marian Ship Management.

22.12.2012

17.

Sharif University
of Technology

Sharif University of Technology (SUT)
hjælper enheder, der er opført på
listen, med at overtræde bestemmel
serne i FN's og EU's sanktioner over
for Iran og yder støtte til Irans spred
ningsfølsomme nukleare aktiviteter.
SUT stillede i slutningen af 2011
laboratorier til rådighed for den
iranske nuklearenhed Kalaye Electric

22.12.2012

Azadi Ave, 11365-8639,
Teheran, Iran
Tlf.: 98 21 66022727
Fax: 98 21 66036005
Websted: www.sharif.ir
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Begrundelse

Opført på
listen den

Company (KEC), der er opført på FN's
liste og Iran Centrifuge Technology
Company (TESA), der er opført på
EU's liste.
18.

Moallem Insu
rance Company
(alias:
Moallem Insu
rance; Moallem
Insurance Co.;
M.I.C; Export and
Investment Insu
rance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard,
Vanak Square, Teheran
1517973511, Iran. PO Box
19395-6314, 11/1 Sharif Ave,
Vanaq Square, Teheran
19699, Iran
Tlf.: (98-21) 886776789,
887950512, 887791835
Fax: (98-21) 88771245
Websted: www.mic-ir.com

IRISL's hovedforsikringsselskab

22.12.2012"

II. Oplysningerne om de enheder, der er opført i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP, og som er opført nedenfor,
ændres til følgende oplysninger:
"B. Enheder
Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på
listen den

1.

Technology
Cooperation
Office (TCO) under den
iranske præsidents kontor
(alias: Center for Innovation
and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Ansvarlig for Irans teknologiske udvik
ling gennem relevante udenlandske
forbindelser med henblik på indkøb
og uddannelse. Støtter atom- og missil
programmerne.

26.7.2010

2.

Sureh (alias: Soreh) Nuclear
Reactors Fuel Company
(alias: Nuclear Fuel Reactor
Company; Sookht Atomi
Reactorhaye Iran; Soukht
Atomi Reactorha-ye Iran)

Hovedkontor:
61
Shahid Abtahi St,
Karegar e Shomali,
Teheran
Kompleks:
Persian
Gulf
Boulevard,
Km20 SW Esfahan
Road, Isfahan

En virksomhed, der er et datterselskab
af Atomic Energy Organisation of Iran
(AEOI), som er omfattet af FN-sanktio
ner, og som består af Uranium Conver
sion Facility, Fuel Manufacturing Plant
og Zirconium Production Plant.

23.5.2011

3.

Tidewater (alias Tidewater
Middle East Co.; Faraz
Royal Qeshm Company
LLC)

Adresse: No. 80, Tide
water Building, Vozara
Street, Next to Saie
Park, Teheran, Iran

Ejes eller kontrolleres af IRGC.

III. Følgende enheder fjernes fra listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP:
1. CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd
2. Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)

23.01.2012"
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 7. december 2012
om et supplerende tilskud til medlemsstaternes programmer for 2012 for fiskerikontrol, -inspektion
og -overvågning
(meddelt under nummer C(2012) 8967)
(Kun den bulgarske, den danske, den engelske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske,
den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den spanske, den svenske og den
tyske udgave er autentiske)

(2012/830/EU)
samt sporbarhed af fiskevarer. Kravene til operatører
og/eller medlemsstater, der investerer i sporbarhedspro
jekter, blev fastsat af Kommissionen ved brev af 14. maj
2012.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 af
22. maj 2006 om EF-finansieringsforanstaltninger til gennem
førelse af den fælles fiskeripolitik og havretten (1), særlig
artikel 21, og

(4)

På dette grundlag og som følge af de budgetmæssige
begrænsninger er anmodninger om EU-tilskud til
foranstaltninger, som f.eks. pilotprojekter, bygning eller
modernisering af skibe og luftfartøjer til fiskerikontrol og
de uddannelsesprojekter, der ikke er forbundet med de
forbedringer, der skal foretages i medlemsstaternes
kontrolordninger, blevet afvist, fordi de ikke vedrørte
de ovenfor omhandlede prioriterede indsatsområder.
Som følge af budgetmæssige begrænsninger kunne ikke
alle projekter under programmer inden for de af
Kommissionen angivne prioriterede indsatsområder
finansieres. Kommissionen har måttet udvælge de projek
ter, der skulle medfinansieres, ud fra de forbedringer, der
ville blive indført i medlemsstaternes kontrolordninger,
og de krav, som den har fastsat vedrørende sporbarhed.
Der kan ansøges om EU-tilskud til de foranstaltninger,
der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning
(EF) nr. 861/2006.

(5)

Det er vigtigt at sikre, at sporbarhedsprojekterne udvikles
på grundlag af internationalt anerkendte standarder i
henhold til artikel 67, stk. 8, i Kommissionens gennem
førelsesforordning (EU) nr. 404/2011 (3).

(6)

Ansøgningerne om EU-tilskud er blevet vurderet for at
se, om de er i overensstemmelse med reglerne i Kommis
sionens forordning (EF) nr. 391/2007 af 11. april 2007
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 861/2006 for så vidt angår medlemsstaternes
udgifter til gennemførelsen af overvågnings- og kontrol
ordningerne under den fælles fiskeripolitik (4).

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på grundlag af de anmodninger om
EU-medfinansiering, som medlemsstaterne har indsendt i
deres fiskerikontrolprogrammer for 2012, vedtaget
gennemførelsesafgørelse 2012/294/EU af 25. maj 2012
om EU-tilskud til medlemsstaternes 2012-programmer
for fiskerikontrol, -inspektion og -overvågning (2), hvor
efter der stadig er bevillinger til rådighed på 2012budgettet.

(2)

De uudnyttede bevillinger på 2012-budgettet bør nu
tildeles ved en ny afgørelse.

(3)

Medlemsstaterne er i overensstemmelse med artikel 21,
stk. 2, i forordning (EU) nr. 861/2006 blevet bedt om
med henblik på tildeling af supplerende midler at fore
lægge programmer, der vedrører de prioriterede indsat
sområder, som Kommissionen har beskrevet i sit brev af
25. april 2012 til medlemsstaterne, dvs. projekter med
sigte på i en medlemsstats kontrolordning at indføre
forbedringer, som identificeres af Kommissionen og
medlemsstaten i fællesskab, måling af maskineffekt

(1) EUT L 160 af 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 150 af 9.6.2012, s. 86.

(3) EUT L 112 af 30.4.2011, s. 1.
(4) EUT L 97 af 12.4.2007, s. 30.
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(8)

(9)

(10)

(11)
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Kommissionen har vurderet projekter, hvor udgifterne
ikke overstiger 40 000 EUR ekskl. moms, og har
udvalgt dem, der er berettigede til EU-medfinansiering
på basis af de forbedringer, de forventes at tilføre
kontrolordningerne i de ansøgende medlemsstater.

Der bør fastsættes maksimumsbeløb og satser for EUtilskuddet inden for beløbsgrænserne i artikel 15 i
forordning (EF) nr. 861/2006 og betingelser for ydelse
af et sådant tilskud.

For at fremme investeringer inden for Kommissionens
prioriterede indsatsområder og på grund af den
økonomiske krises negative indvirkning på medlemssta
ternes budgetter bør der inden for grænserne i artikel 15
i Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 fastsættes en høj
medfinansieringssats for udgifter til ovennævnte priorite
rede indsatsområder.

For at være tilskudsberettigede skal de projekter, der
medfinansieres på grundlag af denne forordning, over
holde alle de relevante bestemmelser i EU-lovgivningen
og særligt gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstem
melse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akva
kultur —

L 356/79

Artikel 3
Ny teknologi og it-net
1.
Til projekter omhandlet i bilag I kan der ydes et tilskud på
90 % af de støtteberettigede udgifter inden for de beløbsgræn
ser, der er fastsat i bilaget, til etablering af ny teknologi og itnet, så dataindsamlingen og -forvaltningen i forbindelse med
fiskeriovervågning og -kontrol bliver effektiv og sikker.

2.
EU-tilskuddene til sporbarhedsprojekter begrænses til
1 000 000 EUR for investeringer gennemført af medlemssta
ternes myndigheder og til 250 000 EUR for private investerin
ger. Det samlede antal sporbarhedsprojekter, der gennemføres af
private erhvervsdrivende, begrænses til otte pr. medlemsstat og
pr. finansieringsafgørelse.

3.
For at være støtteberettigede i henhold til stk. 2 skal alle
de projekter, der medfinansieres i henhold til denne afgørelse,
opfylde kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (1) og
gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Artikel 4
Automatiske fartøjslokaliseringsanordninger
1.
Til dækning af udgifter til de i bilag II nævnte projekter
vedrørende anskaffelse og installering om bord på fiskerfartøjer
af automatiske lokaliseringsanordninger, der gør det muligt for
fartøjsovervågningscentre at fjernovervåge fiskeriet ved hjælp af
et fartøjsovervågningssystem (FOS), kan der ydes et tilskud på
90 % af de støtteberettigede udgifter inden for de grænser, der
er fastsat i nævnte bilag.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

2.
Det i stk. 1 nævnte tilskud beregnes på grundlag af en pris
på højst 2 500 EUR pr. fartøj.
Artikel 1
Genstand
Ved denne afgørelse fastsættes det, at der kan ydes et supple
rende EU-tilskud til dækning af medlemsstaternes udgifter i
2012 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne
under den fælles fiskeripolitik, jf. artikel 8, stk. 1, litra a), i
forordning (EF) nr. 861/2006. Det fastsættes også, hvor stort
et EU-tilskud der kan ydes til hver medlemsstat, hvilken EUtilskudssats der skal gælde, og hvilke betingelser der skal være
opfyldt, for at der kan ydes et sådant tilskud.

Artikel 2
Afvikling af uindfriede forpligtelser
Medlemsstaterne foretager alle betalinger, som de anmoder om
refusion af, senest den 30. juni 2016. Betalinger, som medlems
staterne foretager efter denne dato, er ikke refusionsberettigede.
Uudnyttede budgetbevillinger i forbindelse med denne afgørelse
vil blive frigjort senest den 31. december 2017.

3.
For at være støtteberettigede i henhold til stk. 1 skal auto
matiske fartøjslokaliseringsanordninger opfylde kravene i
gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.

Artikel 5
Elektroniske registrerings- og indberetningssystemer
Til dækning af udgifter til de i bilag III omhandlede projekter
vedrørende udvikling, anskaffelse og installering af og teknisk
bistand til de komponenter, der er nødvendige for elektroniske
registrerings- og indberetningssystemer (ERS), som muliggør
effektiv og sikker udveksling af data i forbindelse med overvåg
ning og kontrol af fiskeriet, kan der ydes et tilskud på 90 % af
de støtteberettigede udgifter inden for de beløbsgrænser, der er
fastsat i nævnte bilag.
(1) EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.
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Artikel 6
Elektroniske registrerings- og indberetningsanordninger
1.
Til dækning af udgifter til de i bilag IV nævnte projekter
vedrørende anskaffelse og installering om bord på fiskerfartøjer
af ERS-anordninger, der muliggør elektronisk registrering og
indberetning af fiskeridata til et fiskeriovervågningscenter, kan
der ydes et tilskud på 90 % af de støtteberettigede udgifter inden
for de beløbsgrænser, der er fastsat i nævnte bilag.

22.12.2012

3.
For at være støtteberettigede skal ERS-anordninger opfylde
kravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011.
4.
For anordninger, der kombinerer ERS- og FOS-funktioner,
og som opfylder kravene i gennemførelsesforordning (EU) nr.
404/2011, beregnes det i stk. 1 nævnte tilskud på grundlag af
en pris på højst 4 500 EUR pr. fartøj.
Artikel 7
Maksimalt EU-tilskud i alt pr. medlemsstat

2.
Det tilskud, der er nævnt i stk. 1, beregnes på grundlag af
en pris på højst 3 000 EUR pr. fartøj, jf. dog stk. 4.

De forventede udgifter, den støtteberettigede del deraf og det
maksimale EU-tilskud pr. medlemsstat er som følger:

(EUR)
Forventede udgifter til det
nationale tillægsfiskerikontrol
program

Medlemsstat

Belgien

Udgifter til projekter udvalgt
efter denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

194 250

94 250

84 825

Bulgarien

30 678

30 678

27 610

Danmark

5 055 113

3 522 171

2 941 347

Tyskland

4 511 100

425 000

382 500

52 005 000

1 000 000

900 000

1 246 750

1 246 750

1 122 075

Spanien

10 528 653

7 029 087

6 326 179

Frankrig

4 815 437

3 349 587

3 014 628

Italien

9 299 000

2 880 000

2 592 000

Letland

76 355

76 355

68 719

Litauen

150 462

150 462

135 416

Malta

1 098 060

951 860

856 674

Nederlandene

2 639 439

250 000

225 000

409 102

128 179

115 361

Polen

4 771 695

1 516 741

1 365 067

Portugal

2 013 500

1 863 500

1 677 150

Finland

2 560 000

2 280 000

2 052 000

Sverige

2 980 000

2 900 000

2 610 000

Det Forenede Kongerige

1 284 738

545 284

490 755

105 669 332

30 239 904

26 987 307

Irland
Grækenland

Østrig

I alt
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Artikel 8
Adressater
Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Kongeriget Danmark, Forbunds
republikken Tyskland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den
Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Kongeriget Nederlan
dene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget
Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2012.
På Kommissionens vegne
Maria DAMANAKI

Medlem af Kommissionen

L 356/81

L 356/82
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BILAG I
NY TEKNOLOGI OG IT-NET
(EUR)
Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter
denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

Belgien:
BE/12/08

30 000

30 000

27 000

BE/12/09

4 250

4 250

3 825

BE/12/10

100 000

0

0

Subtotal

134 250

34 250

30 825

BG/12/02

30 678

30 678

27 610

Subtotal

30 678

30 678

27 610

DK/12/20

336 419

0

0

DK/12/22

269 136

0

0

DK/12/23

538 271

0

0

DK/12/24

134 568

134 568

121 111

DK/12/25

95 637

0

0

DK/12/26

158 911

0

0

DK/12/27

275 864

275 864

248 278

DK/12/28

272 500

272 500

245 250

DK/12/29

281 265

281 265

250 000

DK/12/30

282 592

282 592

250 000

DK/12/31

280 439

280 439

250 000

DK/12/32

296 049

296 049

250 000

DK/12/33

262 407

262 407

235 870

DK/12/34

269 136

269 136

242 222

DK/12/35

22 000

22 000

19 800

DK/12/36

405 000

405 000

250 000

DK/12/37

375 000

375 000

250 000

DK/12/38

163 500

163 500

147 150

Subtotal

4 718 694

3 320 319

2 759 681

DE/12/23

400 000

400 000

360 000

DE/12/24

165 000

0

0

DE/12/25

250 000

0

0

DE/12/27

358 000

0

0

DE/12/28

110 000

0

0

DE/12/29

350 000

0

0

DE/12/30

95 000

0

0

DE/12/31

443 100

0

0

DE/12/32

650 000

0

0

DE/12/33

970 000

0

0

Bulgarien:

Danmark:

Tyskland:
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(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter
denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

DE/12/34

275 000

0

0

DE/12/35

420 000

0

0

Subtotal

4 486 100

400 000

360 000

IE/12/06

20 000

0

0

IE/12/08

70 000

0

0

Subtotal

90 000

0

0

Irland:

Grækenland:
EL/12/11

180 000

180 000

162 000

EL/12/12

750 000

750 000

675 000

EL/12/13

180 000

180 000

162 000

EL/12/14

26 750

26 750

24 075

EL/12/15

110 000

110 000

99 000

Subtotal

1 246 750

1 246 750

1 122 075

ES/12/02

939 263

939 263

845 336

ES/12/03

974 727

974 727

877 255

ES/12/05

795 882

795 883

716 294

ES/12/06

759 305

759 305

683 375

ES/12/08

163 250

163 250

146 925

ES/12/09

72 000

72 000

64 800

ES/12/10

100 000

100 000

90 000

ES/12/11

379 000

379 000

341 100

ES/12/12

490 000

490 000

441 000

ES/12/13

150 000

150 000

135 000

ES/12/15

150 000

0

0

ES/12/18

54 000

54 000

48 600

ES/12/19

290 440

290 440

261 396

ES/12/21

17 500

17 500

15 750

ES/12/22

681 000

0

0

Spanien:

ES/12/23

372 880

372 880

335 592

ES/12/24

415 254

0

0

Subtotal

6 804 501

5 558 247

5 002 423

FR/12/08

777 600

777 600

699 840

FR/12/09

870 730

870 730

783 656

FR/12/10

229 766

229 766

206 789

FR/12/11

277 395

277 395

249 656

FR/12/12

230 363

230 363

207 327

FR/12/13

197 403

197 403

177 663

FR/12/14

450 000

450 000

405 000

FR/12/15

211 500

0

0

FR/12/16

274 330

274 330

246 897

Frankrig:
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(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter
denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

FR/12/17

254 350

0

0

Subtotal

3 773 437

3 307 587

2 976 828

IT/12/13

135 000

135 000

121 500

IT/12/15

125 000

125 000

112 500

IT/12/16

Trukket tilbage

0

0

IT/12/17

250 000

250 000

225 000

IT/12/18

250 000

0

0

Italien:

IT/12/19

630 000

630 000

567 000

IT/12/21

1 500 000

1 500 000

1 350 000

IT/12/22

311 000

0

0

IT/12/23

38 000

0

0

IT/12/24

1 900 000

0

0

Subtotal

5 139 000

2 640 000

2 376 000

LV/12/02

6 732

6 732

6 058

LV/12/03

58 350

58 350

52 515

Subtotal

65 082

65 082

58 573

LT/12/04

150 462

150 462

135 416

Subtotal

150 462

150 462

135 416

MT/12/04

30 000

30 000

27 000

MT/12/07

261 860

261 860

235 674

Subtotal

291 860

291 860

262 674

NL/12/07

250 000

250 000

225 000

NL/12/08

278 172

0

0

NL/12/09

277 862

0

0

NL/12/10

286 364

0

0

NL/12/11

276 984

0

0

NL/12/12

129 398

0

0

NL/12/13

129 500

0

0

NL/12/14

200 000

0

0

NL/12/15

230 000

0

0

NL/12/16

136 329

0

0

NL/12/17

19 300

0

0

NL/12/18

36 120

0

0

NL/12/19

89 860

0

0

NL/12/20

299 550

0

0

Subtotal

2 639 439

250 000

225 000

AT/12/01

128 179

128 179

115 361

Letland:

Litauen:

Malta:

Nederlandene:

Østrig:
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(EUR)

Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter
denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

AT/12/02

280 923

0

0

Subtotal

409 102

128 179

115 361

PL/12/08

103 936

0

0

PL/12/10

41 028

0

0

PL/12/11

15 955

0

0

Polen:

PL/12/07

40 500

0

0

PL/12/08

1 000 000

1 000 000

900 000

PL/12/09

172 600

0

0

PL/12/10

1 505 000

0

0

PL/12/11

208 760

0

0

PL/12/12

227 350

0

0

PL/12/13

240 300

0

0

PL/12/14

323 000

323 000

290 700

PL/12/15

181 000

0

0

PL/12/16

416 000

0

0

Subtotal

4 475 429

1 323 000

1 190 700

PT/12/08

25 000

25 000

22 500

PT/12/10

105 000

150 000

135 000

PT/12/11

150 000

0

0

Subtotal

325 000

175 000

157 500

Portugal:

Finland:
FI/12/11

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/12/12

1 000 000

1 000 000

900 000

FI/12/13

280 000

280 000

252 000

FI/12/14

280 000

0

0

Subtotal

2 560 000

2 280 000

2 052 000

SE/12/07

850 000

850 000

765 000

SE/12/08

750 000

750 000

675 000

Sverige:

SE/12/09

300 000

300 000

270 000

SE/12/10

1 000 000

1 000 000

900 000

SE/10/11

80 000

0

0

Subtotal

2 980 000

2 900 000

2 610 000

UK/12/51

122 219

122 219

109 997

UK/12/52

564 086

0

0

UK/12/54

50 141

50 141

45 127

UK/12/55

43 873

43 873

39 486

UK/12/56

122 219

122 219

109 997

UK/12/73

12 535

12 535

11 282

UK/12/74

162 958

162 958

146 662

Subtotal

1 078 032

513 945

462 551

I alt

41 397 816

24 615 360

21 925 217

Det Forenede Kongerige:
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BILAG II
AUTOMATISKE FARTØJSLOKALISERINGSANORDNINGER
(EUR)
Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter
denne afgørelse

DE/12/22

25 000

25 000

22 500

Subtotal

25 000

25 000

22 500

ES/12/17

1 256 340

0

0

ES/12/20

326 124

0

0

Subtotal

1 582 464

0

0

IT/12/12

240 000

240 000

216 000

IT/12/14

130 000

0

0

IT/12/20

3 400 000

0

0

Subtotal

3 770 000

240 000

216 000

Medlemsstat og projektkode

Maksimalt EU-tilskud

Tyskland:

Spanien:

Italien:

Malta:
MT/12/03

146 200

0

0

MT/12/05

400 000

400 000

360 000

Subtotal

546 200

400 000

360 000

I alt

5 923 664

665 000

598 500
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BILAG III
ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSSYSTEMER
(EUR)
Medlemsstat og projektkode

Forventede
udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifter til projekter udvalgt efter
denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

Belgien:
BE/12/07

60 000

60 000

54 000

Subtotal

60 000

60 000

54 000

DK/12/19

201 852

201 852

181 666

DK/12/21

134 567

0

0

Subtotal

336 419

201 852

181 666

IE/12/05

1 000 000

1 000 000

900 000

Subtotal

1 000 000

1 000 000

900 000

Danmark:

Irland:

Spanien:
ES/12/14

1 207 352

1 207 352

1 086 617

ES/12/25

263 488

263 488

237 139

Subtotal

1 470 840

1 470 840

1 323 756

FR/12/18

42 000

42 000

37 800

Subtotal

42 000

42 000

37 800

LT/12/01

11 273

11 273

10 146

Subtotal

11 273

11 273

10 146

MT/12/06

260 000

260 000

234 000

Subtotal

260 000

260 000

234 000

Frankrig:

Letland:

Malta:

Polen:
PL/12/03

170 948

170 948

153 853

PL/12/05

22 793

22 793

20 514

Subtotal

193 741

193 741

174 367

PT/12/09

75 000

75 000

67 500

Subtotal

75 000

75 000

67 500

I alt

3 449 274

3 314 706

2 983 235

Portugal:

DA

L 356/88

Den Europæiske Unions Tidende

22.12.2012

BILAG IV
ELEKTRONISKE REGISTRERINGS- OG INDBERETNINGSANORDNINGER
(EUR)
Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Medlemsstat og projektkode

Udgifter til projekter udvalgt
efter denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

Portugal:
PT/12/07

1 613 500

1 613 500

1 452 150

I alt

1 613 500

1 613 500

1 452 150

BILAG V
UDDANNELSES- OG UDVEKSLINGSPROGRAMMER
(EUR)
Medlemsstat og projektkode

Forventede udgifter til det nationale Udgifter til projekter udvalgt efter
tillægsfiskerikontrolprogram
denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

Irland:
IE/12/07

15 000

0

0

Subtotal

15 000

0

0

ES/12/16

40 000

0

0

Subtotal

40 000

0

0

UK/12/58

2 507

0

0

UK/12/59

14 416

0

0

UK/12/60

1 253

0

0

UK/12/61

877

0

0

UK/12/62

2 507

0

0

UK/12/63

3 384

0

0

UK/12/64

11 282

0

0

UK/12/65

17 549

0

0

UK/12/66

11 282

0

0

UK/12/67

9 401

9 401

8 461

Spanien:

Det Forenede Kongerige:

UK/12/68

9 401

0

0

UK/12/69

11 281

0

0

UK/12/70

9 401

9 401

8 461

UK/12/71

9 401

0

0

UK/12/72

12 535

12 536

11 282

Subtotal

144 030

31 338

28 204

I alt

199 030

31 338

28 204
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BILAG VI
BELØB I FORBINDELSE MED PILOTPROJEKTER OG ANSKAFFELSE ELLER MODERNISERING AF SKIBE OG
LUFTFARTØJER, SOM ER BLEVET AFVIST
(EUR)
Forventede udgifter til det nationale
tillægsfiskerikontrolprogram

Udgifternes art

Udgifter til projekter udvalgt
efter denne afgørelse

Maksimalt EU-tilskud

Pilotprojekter:
Subtotal

693 523

0

0

0

0

Skibe og luftfartøjer til
fiskerikontrol
Subtotal

52 392 525

0

0

I alt

53 086 048

0

0

L 356/90

DA

Den Europæiske Unions Tidende

22.12.2012

KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 20. december 2012
om at forlænge Spaniens tilladelse til midlertidigt at suspendere anvendelsen af artikel 1-6 i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden
for Unionen for så vidt angår rumænske arbejdstagere
(2012/831/EU)
artikel 1-6 i forordning (EU) nr. 492/2011 for så vidt
angår rumænske arbejdstagere indtil den 31. december
2013.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
(4)

Spanien begrunder sin anmodning med, at de to årsager,
der ligger grund for afgørelse 2011/503/EU, fortsat
består: alvorlige forstyrrelser af det spanske arbejdsmar
ked, som påvirker alle regioner og sektorer; og arbejds
markedssituationen for rumænske statsborgere bosat i
Spanien samt risikoen for, at en uhindret tilstrømning
af rumænske arbejdstagere vil øge presset på det
spanske arbejdsmarked.

(5)

Spanien fremlægger statistisk dokumentation, der viser, at
den økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige situation er
blevet yderligere forværret siden midten af 2011, hvilket
har ført til et rekordhøjt niveau i arbejdsløsheden og
ungdomsarbejdsløsheden, og at de økonomiske
prognoser peger på et fald i BNP i 2012 og 2013 og
en yderligere stigning i arbejdsløsheden. Spanien anfører
også, at forstyrrelserne af det spanske arbejdsmarked,
som i alvorlig grad truer beskæftigelsen, er af generel
karakter og ikke er begrænset til en bestemt region
eller sektor.

(6)

Spanien fremlægger desuden statistiske data, som viser, at
antallet af rumænske statsborgere, der er bosat i Spanien,
er fortsat med at stige (trods restriktioner for rumænske
arbejdstageres frie adgang til arbejdsmarkedet), og at de
udgjorde 913 405 i september 2012; at andelen af
rumænske statsborgere, som bidrager til det sociale
sikringssystem er faldende; at antallet af rumænske stats
borgere registreret som arbejdssøgende og modtagere af
arbejdsløshedsunderstøttelse er forholdsvis højt, om end
faldende, og at arbejdsløsheden for rumænske statsbor
gere er højere end gennemsnittet. Sammenfattende mener
Spanien, at den aktuelle situation på arbejdsmarkedet
påvirker landets evne til at absorbere ny tilstrømning af
rumænske arbejdstagere.

(7)

I henhold til punkt 7, andet afsnit, i del 1 i bilag VII til
tiltrædelsesakten af 2005 kan en medlemsstat anmode
Kommissionen om inden for to uger at træffe afgørelse
om, at anvendelsen af artikel 1-6 i forordning (EU) nr.
492/2011 helt eller delvis suspenderes i en bestemt
region eller i et bestemt erhverv.

(8)

En analyse af de økonomiske data, der ligger til grund for
afgørelse 2011/503/EU, har vist, at Spanien rent faktisk
stod over for en alvorlig forstyrrelse af arbejdsmarkedet,
der var karakteriseret ved langt den højeste arbejdsløshed
i EU (Eurostats månedlige arbejdsløshedsdata viser 21,0 %
mod 9,4 % i gennemsnit i EU og 9,9 % i euroområdet i

under henvisning til akten om Republikken Bulgariens og
Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater,
som Den Europæiske Union bygger på (1), særlig artikel 23 og
punkt 7, andet afsnit, i del 1 »Fri bevægelighed for personer« i
bilag VII til akten.
under henvisning til Spaniens anmodning af 13. december
2012, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Spanien havde i fuldt omfang anvendt artikel 1-6 i
forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om
arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesska
bet (2) på rumænske statsborgere siden den 1. januar
2009, da Spanien under henvisning til en alvorlig forstyr
relse af det spanske arbejdsmarked, jf. punkt 7, tredje
afsnit, i del 1 i bilag VII til akten om Republikken Bulga
riens og Rumæniens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning
af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på (i
det følgende benævnt »tiltrædelsesakten af 2005«), den
22. juli 2011 meddelte Kommissionen, at Spanien
samme dag havde besluttet at genindføre restriktioner
for rumænske arbejdstageres adgang til arbejdsmarkedet.
Forordning (EØF) nr. 1612/68 er blevet kodificeret og
afløst af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 492/2011 af 5. april 2011 om arbejdskraftens frie
bevægelighed inden for Unionen (3), som trådte i kraft
den 16. juni 2011.
Som svar på en anmodning fra Spanien af 28. juli 2011
til Kommissionen i henhold til punkt 7, andet afsnit, i del
1 bilag VII til tiltrædelsesakten af 2005 om at træffe
afgørelse om, at artikel 1-6 i forordning (EU) nr.
492/2011 skulle være helt suspenderet for rumænske
arbejdstagere i hele Spanien og i alle sektorer, gav
Kommissionen ved afgørelse 2011/503/EU (4) Spanien
tilladelse til på visse betingelser at begrænse den frie
adgang for rumænske arbejdstagere til det spanske
arbejdsmarked indtil den 31. december 2012. Denne
afgørelse trådte i kraft den 12. august 2011.
Spanien anmodede ved brev af 13. december 2012
Kommissionen om at forlænge suspensionen af
EUT L 157 af 21.6.2005, s. 203.
EFT L 257 af 19.10.1968, s. 2.
EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.
EUT L 207 af 12.8.2011, s. 22.
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juni 2011), en yderst dramatisk arbejdsløshed blandt
unge (45,7 % i juni 2011) og en langsom økonomisk
genrejsning (Eurostats tal viser, at væksten i BNP i
første kvartal i 2011 kun var på 0,3 % i forhold til det
foregående kvartal mod 0,8 % for EU og euroområdet),
og som desuden forværredes af uroen på de internatio
nale finansmarkeder, som krævede, at Spanien indførte
yderligere budgetnedskæringer for at opnå en finanspoli
tisk konsolidering, hvilket på kort sigt kunne have yder
ligere negative virkninger for mulighederne for
økonomisk vækst. Virkningerne af faldet i beskæftigelsen
havde været generelle og berørte alle regioner og alle
produktionssektorer. Data fra arbejdsstyrkeundersøgelsen
for perioden mellem 2008 og 2010 viste også et generelt
fald i beskæftigelsen på 9 %, i bygge- og anlægssektoren
endda på 33 %, som påvirkede alle regioner og svingede
mellem 6 % i Baskerlandet og 13 % i den selvstyrende
region Valencia.
(9)

Kommissionen fandt på denne baggrund, at Spanien
havde fremlagt dokumentation for, at der generelt var
forstyrrelser på arbejdsmarkedet, som i alvorlig grad
påvirkede beskæftigelsen i alle regioner og alle sektorer
og kunne forventes at vare ved i den nærmeste fremtid.

(10)

Desuden fremgik det af Kommissionens analyse i 2011,
at rumænske statsborgere bosat i Spanien var hårdt ramt
af arbejdsløshed, nærmere bestemt på over 30 % (kilde:
data fra Eurostats arbejdsstyrkeundersøgelse, første
kvartal 2011). Tilstrømningen af rumænske statsborgere
til Spanien lå på trods af en vis nedgang som følge af den
økonomiske krise fortsat på et højt niveau, selv om der
var en lav efterspørgsel efter arbejdskraft i Spanien.
Antallet af rumænske statsborgere bosiddende i Spanien
steg fra 388 000 den 1. januar 2006 til 823 000 den
1. januar 2010 (kilde: Eurostats migrationsstatistikker).

(11)

(12)

En analyse af de nu foreliggende økonomiske data viser,
at arbejdsmarkedet i Spanien fortsat er alvorligt forstyrret.
Den økonomiske nedgang har stadig en større indvirk
ning på beskæftigelsen i Spanien end i andre medlems
stater, og tallene viser, at tendensen blev mere udtalt i
hele 2011 og de første kvartaler af 2012. I oktober 2012
var arbejdsløsheden på 26,2 % sammenlignet med
21,3 % i juni 2011 mod 10,7 % i gennemsnit i EU i
oktober 2012 (og 9,5 % i juni 2011). Desuden ligger
arbejdsløsheden blandt unge på et dramatisk højt
niveau, nemlig 55,9 % i oktober 2012 sammenlignet
med 23,4 % i gennemsnit i EU (kilde: Eurostats månedlige
arbejdsløshedsdata).
Den ugunstige økonomiske situation og de deraf
følgende forstyrrelser af arbejdsmarkedet forventes at
fortsætte. Ifølge Europa-Kommissionens økonomiske
prognoser forventes det spanske BNP at falde i 2012
og 2013 (– 1,4 % for begge år), inden det igen vokser
en smule i 2014 (+ 0,8 %), og arbejdsløsheden forventes
fortsat at stige og nå op på 26,6 % i 2013 (og falde til
26,1 % i 2014). Faldet i beskæftigelsen har fortsat
påvirket alle økonomiske sektorer. Mellem andet kvartal
2011 og tredje kvartal 2012 faldt beskæftigelsen i
Spanien med ca. 980 000 (svarende til – 5,4 %) (kilde:
Eurostats
arbejdsstyrkeundersøgelse). Byggesektoren
udviste det største fald (–293 000, dvs. – 20,5 %), men
også beskæftigelsen i landbruget, fremstillingsindustrien
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og servicesektoren er faldet. Desuden er alle regioner
berørt af den høje arbejdsløshed (fra 12,0 % i Basker
landet til 30,4 % i Andalusien i 2011; kilde: data fra
Eurostats arbejdsstyrkeundersøgelse) og forstyrrelsen af
arbejdsmarkedet er således ikke begrænset til en
bestemt region.
(13)

Kommissionen finder på denne baggrund, at Spanien har
fremlagt dokumentation for, at der stadig generelt er
forstyrrelser af arbejdsmarkedet, som i alvorlig grad
påvirker beskæftigelsen i alle regioner og alle sektorer
og kan forventes at vare ved i den nærmeste fremtid.

(14)

Hertil kommer, at Kommissionens analyse viser, at siden
Spanien genindførte restriktioner for rumænske arbejds
tageres adgang til arbejdsmarkedet, er antallet af
rumænske statsborgere i Spanien fortsat med at stige,
om end i et langsommere tempo end tidligere: Ifølge
de spanske migrationsstatistikker steg det med 11 970
(eller + 1,3 %) mellem den 30. september 2011
(901 435) og den 30. september 2012 (913 405),
mens det steg med 83 975 (eller + 10,3 %) mellem den
30. september 2010 (817 460) og den 30. september
2011 (901 435). Der er stadig en meget høj arbejds
løshed blandt rumænske statsborgere i Spanien: 36,4 %
i tredje kvartal 2012 (kilde: data fra Eurostats arbejdsstyr
keundersøgelse).

(15)

Det er derfor sandsynligt, at den fulde anvendelse af EU's
lovgivning om fri bevægelighed for arbejdstagere stadig
vil være en faktor, der skaber stigende pres på det
spanske arbejdsmarked, da det giver mulighed for en
uhindret tilstrømning af rumænske arbejdstagere.

(16)

For at normalisere situationen på det spanske arbejds
marked er det derfor hensigtsmæssigt at give Spanien
tilladelse til fortsat midlertidigt at begrænse rumænske
arbejdstageres frie adgang til arbejdsmarkedet. Da over
gangsordningerne i tiltrædelsesakten af 2005, som
tillader restriktioner for rumænske statsborgeres adgang
til arbejdsmarkedet, som beskyttelsesklausulen er en del
af, er begrænset indtil den 31. december 2013, kan
tilladelsen ikke forlænges ud over denne dato.

(17)

Restriktioner for adgangen til arbejdsmarkedet udgør en
fravigelse fra et grundlæggende princip i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde, nærmere
bestemt arbejdskraftens frie bevægelighed. I overensstem
melse med Domstolens faste praksis bør sådanne
foranstaltninger fortolkes og anvendes restriktivt.

(18)

Det er på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt, at der
fortsat gælder restriktioner for arbejdstagere i hele
Spanien og for alle sektorer i betragtning af den særlige
situation, der gør sig gældende på det spanske arbejds
marked, og den fortrængning og andre potentielle afsmit
tende virkninger mellem regioner og sektorer, som selek
tive restriktioner kan give anledning til. Omfanget af
undtagelsen kan begrænses, hvis Kommissionen finder,
at de relevante oplysninger, der ligger til grund for en
sådan undtagelse, har ændret sig, eller at virkningerne
heraf viser sig at være mere restriktive end dens formål
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(19)

(20)

(21)

(22)
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kræver, navnlig for beskæftigelse, der kræver en universi
tetsgrad eller tilsvarende kvalifikationer.

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

På trods af at det, for at de restriktioner, der godkendes
ved denne afgørelse, kan få den planlagte indvirkning på
det spanske arbejdsmarked, på nuværende tidspunkt
anses for hensigtsmæssigt, at restriktionerne opretholdes
indtil udløbet af overgangsperioden den 31. december
2013, kan denne periode ligeledes afkortes, hvis
Kommissionen finder, at de pågældende oplysninger,
der førte til vedtagelsen af denne afgørelse, har ændret
sig, eller at virkningerne af afgørelsen viser sig at være
mere restriktive, end dens formål kræver.

Spanien gives på de betingelser, der er fastsat i artikel 2, 3 og 4
i denne afgørelse, tilladelse til at suspendere artikel 1-6 i forord
ning (EU) nr. 492/2011 for så vidt angår rumænske statsbor
gere indtil den 31. december 2013.

Spanien skal med henblik herpå hvert kvartal til
Kommissionen indberette statistiske data, som gør det
muligt at vurdere udviklingen på arbejdsmarkedet pr.
sektor og erhverv. Den første kvartalsrapport forelægges
inden den 31. marts 2013.

der var i beskæftigelse i Spanien den 12. august 2011, eller

Afgørelsen om at give Spanien tilladelse til at videreføre
sine restriktioner for rumænske statsborgeres frie adgang
til det spanske arbejdsmarked er underlagt visse betin
gelser for at sikre, at disse restriktioner er begrænset til,
hvad der er strengt nødvendigt for at nå de opstillede
mål.
Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at tillade genindførelse
af restriktioner for rumænske statsborgere og deres fami
liemedlemmer, der allerede var beskæftiget på det
spanske arbejdsmarked, eller som allerede var registreret
som jobsøgende hos de offentlige arbejdsformidlinger i
Spanien den 22. juli 2011, dvs. på datoen for Spaniens
anmeldelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i
betragtning 1.

(23)

Principperne for restriktioner for adgangen til arbejds
markedet som fastsat i del 1 i bilag VII til tiltrædel
sesakten af 2005 — såsom standstill-klausulen og EUpræferenceprincippet, som er nævnt i punkt 14 i del 1 i
bilaget — bør også overholdes.

(24)

Rumænske arbejdstageres familiemedlemmers ret til at
tage arbejde i Spanien bør på tilsvarende vis være under
lagt bestemmelserne i punkt 8 i del 1 i bilag VII til
tiltrædelsesakten af 2005.

(25)

(26)

22.12.2012

De restriktioner for rumænske statsborgeres og deres
familiemedlemmers ret til adgang til det spanske arbejds
marked, der godkendes ved denne afgørelse, er strengt
begrænset til denne afgørelses anvendelsesområde og kan
på ingen måde påvirke andre rettigheder, som rumænske
statsborgere og deres familiemedlemmer har i henhold til
EU-retten.
Af hensyn til overvågningen bør Spanien forpligtes til at
forelægge Kommissionen nærmere oplysninger om de
foranstaltninger, der træffes på grundlag af denne afgø
relse —

Artikel 1

Artikel 2
Medmindre andet følger af de foranstaltninger, Spanien har
indført den 22. juli 2011 i henhold til punkt 7, tredje afsnit,
i del 1 i bilag VII til tiltrædelsesakten af 2005, berører denne
afgørelse ikke rumænske statsborgere og deres familiemedlem
mer,
som var registreret som jobsøgende hos de offentlige arbejds
formidlinger i Spanien den 12. august 2011.
Artikel 3
Betingelserne for overgangsbestemmelser som fastsat i del 1 i
bilag VII til tiltrædelsesakten af 2005 finder tilsvarende anven
delse på anvendelsen af denne afgørelse.
Artikel 4
Spanien træffer alle nødvendige foranstaltninger for fortsat at
overvåge udviklingen på arbejdsmarkedet nøje. Spanien fore
lægger Kommissionen kvartalsvise statistiske data om udvik
lingen på arbejdsmarkedet pr. sektor og erhverv. Den første
kvartalsrapport forelægges inden den 31. marts 2013.
I tilfælde af væsentlige ændringer på arbejdsmarkedet forelægger
Spanien straks Kommissionen og medlemsstaterne en ajour
føring af de relevante oplysninger, som Spanien har afgivet i
forbindelse med anmodningen om Kommissionens afgørelse, og
på grundlag af hvilke denne afgørelse er vedtaget.
Artikel 5
Denne afgørelse kan ændres eller ophæves, navnlig hvis de
relevante oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, og som
har ført til dens vedtagelse, har ændret sig, eller hvis virknin
gerne heraf viser sig at være mere restriktive, end dens formål
kræver.
Artikel 6
Spanien forelægger Kommissionen detaljerede oplysninger om
de foranstaltninger, der træffes på grundlag af denne afgørelse,
inden for to måneder efter modtagelsen heraf.
Artikel 7
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2012.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE
af 10. december 2012
om ændring af afgørelse ECB/2010/21 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab
(ECB/2012/30)
(2012/832/EU)
Afgørelse ECB/2010/21 bør derfor ændres i overensstem
melse hermed —

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

(4)

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 26.2, og

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Afgørelse ECB/2010/21 af 11. november 2010 om Den
Europæiske Centralbanks årsregnskab (1) fastsætter
reglerne for udarbejdelse af Den Europæiske Centralbanks
(ECB) årsregnskaber.
Det følger af artikel 3 i afgørelse ECB/2010/21, at de
grundlæggende regnskabsprincipper, som er defineret i
artikel 3 i retningslinje ECB/2010/20 af 11. november
2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabs
rapportering i Det Europæiske System af Centralban
ker (2), også finder anvendelse på afgørelse ECB/2010/21.
Dette gælder bl.a. artikel 3, litra c), i retningslinje
ECB/2010/20 i forbindelse med begivenheder efter balan
cetidspunktet, hvorefter aktiver og passiver korrigeres for
begivenheder, der finder sted mellem årsbalancetids
punktet og den dag, hvor regnskabet godkendes af de
kompetente organer, såfremt de pågældende begiven
heder påvirker størrelsen af aktiverne eller passiver på
balancetidspunktet.
Det er nødvendigt at præcisere, at der i ECB's årsregn
skaber kun skal tages højde for begivenheder efter balan
cetidspunktet, frem til den dato, hvor regnskabet er
godkendt til offentliggørelse, dvs. datoen hvor Direk
tionen godkender fremlæggelsen af ECB's årsregnskab
for Styrelsesrådet til godkendelse.

(1) EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1.
(2) EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.

Ændring
Artikel 3 i afgørelse ECB/2010/21 erstattes af følgende:
»Artikel 3
Grundlæggende regnskabsprincipper
De grundlæggende regnskabsprincipper, som er defineret i
artikel 3 i retningslinje ECB/2010/20, finder også anvendelse
på denne afgørelse. Som undtagelse til artikel 3, litra c), første
punktum, i retningslinje ECB/2010/20 skal der kun tages
højde for begivenheder efter balancetidspunktet, indtil den
dato hvor Direktionen godkender fremlæggelse af ECB's
årsregnskab for Styrelsesrådet til godkendelse.«
Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 31. december 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. december 2012.
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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RETNINGSLINJER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE
af 10. december 2012
om

ændring

af retningslinje ECB/2010/20 om den retlige ramme for bogføring
regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker

og

(ECB/2012/29)
(2012/833/EU)
delse med sådanne støtteforanstaltninger bør fremgå af
Bilag IV til retningslinje ECB/2010/20 under aktivpost 6
»Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i
euroområdet«.

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig
artikel 12.1, 14.3 og 26.4,
(4)

under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks
Generelle Råd i henhold til artikel 46.2, andet og tredje led, i
statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den
Europæiske Centralbank, og

Retningslinje ECB/2010/20 bør ændres i overensstem
melse hermed —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

ud fra følgende betragtninger:

Ændringer
Retningslinje ECB/2010/20 ændres som følger:

(1)

Retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om
den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapporte
ring i Det Europæiske System af Centralbanker (1) fast
lægger reglerne for en standardisering af bogføringen og
indberetningen af de transaktioner, der er foretaget af de
nationale centralbanker.

1. Følgende indsættes som artikel 6a:

»Article 6a
(2)

(3)

(1 )

Bilag IV til retningslinje ECB/2010/20 indeholder allerede
en deklaratorisk regel under passivpost 13 »Hensættelser«,
hvorefter der kan foretages hensættelse til dækning af
valutakurs-, rente- og guldprisrisici. Under hensyn til
vigtigheden af at sikre, at de nationale centralbanker
har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at dække bety
delige risici, der måtte opstå i forbindelse med deres
aktiviteter og uden at berøre de nationale regnskabsregler
om hensættelse til dækning af risici, er det nødvendigt at
styrke denne mulighed ved at indføje den i den disposi
tive del af retningslinje ECB/2010/20. Denne retningslinje
er ikke til hinder for, at de nationale centralbanker opret
holder eller foretager hensættelser til dækning af yder
ligere risici i henhold til deres nationale regnskabsregler.

Regnskabsrapporteringen af likviditetsstøtte ydet i nødsi
tuationer bør harmoniseres, og tilgodehavender i forbin
OJ L 35, 9.2.2011, p. 31.

Hensættelse for
guldprisrisiko

valutakurs-,

rente,

kredit-

og

Under behørig hensyntagen til arten af de nationale central
bankers aktiviteter kan en national centralbank foretage en
hensættelse til dækning af valutakurs-, rente-, kredit- og guld
prisrisici på sin balance. Den nationale centralbank træffer
afgørelse om størrelsen og anvendelsen af hensættelsen på
grundlag af et begrundet skøn over den nationale central
banks risikoeksponering.«

2. Bilag IV til retningslinje ECB/2010/20 erstattes med bilaget
til denne retningslinje.

Artikel 2
Ikrafttrædelse
Denne retningslinje træder i kraft den 31. december 2012.
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Artikel 3
Adressater
Denne retningslinje finder anvendelse for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. december 2012.
For ECB’s Styrelsesråd
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BILAG
»BILAG IV
REGLER FOR SAMMENSÆTNING OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BALANCEN (1)
AKTIVER
Balancepost (1)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Kursværdi

Obligatorisk

a) Trækningsrettigheder inden for reservetran
chen (netto)

a) Trækningsrettigheder inden for reservetran
chen (netto)

Obligatorisk

Nationale kvoter fratrukket tilgodeha
vender i euro til rådighed for IMF.
IMF-konto nr. 2 (eurokonto til admini
strationsomkostninger)
kan
enten
indregnes i denne post eller opføres
under posten »Forpligtelser i euro over
for residenter uden for euroområdet«

Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

1

1

Guld og tilgodeha
vender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader,
klumper, i depot eller »undervejs«. Ikkefysisk guld, såsom tilgodehavender på
anfordringskonti i guld (kollektive konti),
tidsindskud og tilgodehavender i guld fra
følgende transaktionsformer: a) op- og
nedklassificeringstransaktioner og b) guld
placerings- og purity swaps, hvor der er
en forskel på mere end én bankdag
mellem frigørelse og modtagelse

2

2

Tilgodehavender i
fremmed valuta
hos residenter
uden for euroom
rådet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos
modparter uden for euroområdet, herunder
internationale og supranationale institu
tioner og centralbanker uden for euroom
rådet

2.1

2.1

Tilgodehavender
hos IMF (Den
Internationale
Valutafond)

b) Særlige trækningsrettigheder (SDR)
Beholdning af SDR (brutto)

c) Andre tilgodehavender
Generelle lånearrangementer (General
Arrangements to Borrow), lån under
særlige låneaftaler administreret af IMF

2.2

2.2

Banktilgodehavender og værdi
papirer, eksterne
lån og andre
eksterne aktiver

Anvendelsesområde (2)

Værdiansættelsesprincip

a) Saldi i forhold til banker uden for euroom
rådet undtagen dem under aktivpost 11.3
»Andre finansielle aktiver«
Anfordringskonti, tidsindskud, dag-tildag indskud, omvendte repoforretnin
ger.

b) SDR

Obligatorisk

Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

Obligatorisk

c) Andre tilgodehavender
Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

a) Tilgodehavender hos
euroområdet

banker uden

for

Obligatorisk

Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

(1) Oplysninger om eurosedler i omløb, renter af Eurosystem-interne nettotilgodehavender/-forpligtelser som følge af fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet og
monetære indtægter harmoniseres i de nationale centralbankers offentliggjorte årsregnskaber. De poster, som skal harmoniseres, er angivet med stjerne i bilag IV, VIII
og IX.
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b) Værdipapirinvesteringer uden for euroom
rådet andre end dem under aktivpost 11.3
»Andre finansielle aktiver«
Gældsbeviser og obligationer, veksler,
ikke-rentebærende obligationer, penge
markedspapirer, kapitalandele holdt
som andel af valutareserver, alle
udstedt af residenter uden for euroom
rådet

L 356/97

Anvendelsesområde (2)

Værdiansættelsesprincip

b) i)

Omsættelige værdipapirer andre end
dem, der er holdt-til-udløb

Obligatorisk

Markedspris og aktuel valutakurs
Eventuel overamortiseres

ii)

eller

underkurs

Omsættelige værdipapirer klassificeret
som holdt-til-udløb

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel overamortiseres

iii)

eller

underkurs

Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel overamortiseres

iv)

eller

underkurs

Obligatorisk

Omsættelige kapitalandele
Markedspris og aktuel valutakurs

c) Eksterne udlån (indskud) uden for euroom
rådet, ikke medtaget under aktivpost 11.3
»Andre finansielle aktiver«

c) Eksterne lån

d) Andre eksterne aktiver

d) Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for
euroområdet

3

3

Tilgodehavender i
fremmed valuta
hos residenter i
euroområdet

a) Værdipapirinvesteringer inden for euroom
rådet andre end dem under aktivpost 11.3
»Andre finansielle aktiver«
Gældsbeviser og obligationer, veksler,
ikke-rentebærende
obligationer
og
pengemarkedspapirer,
kapitalandele
holdt som andel af valutareserver, alle
udstedt af residenter inden for euroom
rådet

Obligatorisk

Udlån til nominel værdi, omregnet til
aktuel valutakurs

Obligatorisk

Nominel værdi, omregnet til aktuel
valutakurs

a) i)

Omsættelige værdipapirer andre end
dem, der er holdt-til-udløb

Obligatorisk

Markedspris og valutakurs
Eventuel overamortiseres

ii)

eller

underkurs

Omsættelige værdipapirer klassificeret
som holdt-til-udløb

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel overamortiseres

iii)

eller

underkurs

Ikke-omsættelige værdipapirer
Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse og valutakurs
Eventuel overamortiseres

eller

underkurs

Obligatorisk
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Anvendelsesområde (2)

Værdiansættelsesprincip

iv)

Obligatorisk

Omsættelige kapitalandele
Markedspris og valutakurs

b) Andre tilgodehavender hos residenter inden
for euroområdet, ikke medtaget under aktiv
post 11.3 »Andre finansielle aktiver«
Udlån, indskud, omvendte genkøbsfor
retninger, udlån i øvrigt
4

4

Tilgodehavender i
euro hos residenter
uden for euroom
rådet

4.1

4.1

Banktilgodehavender, værdipa
pirer og lån

a) Saldi i forhold til banker uden for euroom
rådet undtagen dem under aktivpost 11.3
»Andre finansielle aktiver«
Anfordringskonti, tidsindskud, dag-tildag indskud. Omvendte repoforret
ninger i tilknytning til forvaltningen af
værdipapirer i euro
b) Værdipapirinvesteringer uden for euroom
rådet andre end dem under aktivpost 11.3
»Andre finansielle aktiver«
Kapitalandele, gældsbeviser og obligatio
ner, veksler, ikke-rentebærende obliga
tioner,
pengemarkedspapirer,
alle
udstedt af residenter uden for euroom
rådet

b) Andre tilgodehavender

Obligatorisk

Udlån og andre indskud til nominel
værdi, omregnet til aktuel valutakurs

for

Obligatorisk

Omsættelige værdipapirer andre end
dem, der er holdt-til-udløb

Obligatorisk

a) Tilgodehavender hos
euroområdet

banker uden

Nominel værdi

b) i)

Markedspris
Eventuel overamortiseres
ii)

eller

underkurs

Omsættelige værdipapirer klassificeret
som holdt-til-udløb

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel overamortiseres
iii)

eller

underkurs

Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel overamortiseres
iv)

eller

underkurs

Obligatorisk

Omsættelige kapitalandele
Markedspris

c) Udlån uden for euroområdet, ikke medtaget
under aktivpost 11.3 »Andre finansielle
aktiver«

c) Lån uden for euroområdet

d) Værdipapirer udstedt af enheder uden for
euroområdet, ikke medtaget under aktivpost
11.3 »Andre finansielle aktiver«

d) i)

Værdipapirer udstedt af supranationale
og internationale organisationer, f.eks.
Den
Europæiske
Investeringsbank,
uanset geografisk placering

Obligatorisk

Udlån til nominel værdi

Omsættelige værdipapirer andre end
dem, der er holdt-til-udløb
Markedspris
Eventuel overamortiseres

eller

underkurs

Obligatorisk
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Anvendelsesområde (2)

Værdiansættelsesprincip

ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret
som holdt-til-udløb

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel overamortiseres

iii)

eller

underkurs

Ikke-omsættelige værdipapirer

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel overamortiseres

4.2

4.2

Tilgodehavender i
forbindelse med
kreditfaciliteten
under ERM II

Udlån i overensstemmelse med ERM IIbetingelserne

5

5

Udlån i euro til
kreditinstitutter i
euroområdet i
forbindelse med
pengepolitiske
operationer

Post 5.1 til 5.5: Forretninger i overens
stemmelse med de pengepolitiske instru
menter, der er beskrevet i bilag I til
retningslinje ECB/2011/14 af 20. september
2011 om Eurosystemets pengepolitiske
instrumenter og procedurer (3)

5.1

5.1

Primære markeds
opera-tioner

5.2

5.2

5.3

eller

underkurs

Nominel værdi

Obligatorisk

Regelmæssige likviditetstilførende tilbage
førselsforretninger, der udføres ugentligt,
som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

Langfristede
markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbage
førselsforretninger, der udføres ved måned
ligt, som regel med en løbetid på tre måne
der

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.3

Finjusterende
markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad
hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturelle
markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der justerer
Eurosystemets strukturelle stilling i
forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.5

5.5

Marginal udlåns
facilitet

Facilitet for dag-til-dag likviditet til en
forud fastsat rente mod godkendt
sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.6

5.6

Udlån i forbindelse
med marginbetalin
ger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i
forbindelse med værdistigninger i underlig
gende aktiver, der vedrører andre lån til
disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk
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6

Andre tilgodeha
vender i euro hos
kreditinstitutter i
euroområdet

7

7

Værdipapirer i
euro udstedt af
residenter i
euroområdet

7.1

7.1

Værdipapirer til
pengepolitiske
formål
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Anvendelsesområde (2)

Værdiansættelsesprincip

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag
indskud, omvendte repoforretninger i
tilknytning til forvaltningen af værdipapir
beholdninger under aktivpost 7, »Værdipa
pirer i euro fra residenter i euroområdet«,
herunder transaktioner i forbindelse med
omdannelsen af euroområdets tidligere
reserver i fremmed valuta og andre tilgode
havender. Korrespondentkonti i ikke-inden
landske kreditinstitutter i euroområdet.
Andre tilgodehavender og operationer,
som ikke angår Eurosystemets pengepoli
tiske operationer, herunder likviditetsstøtte
i nødsituationer (Emergency Liquidity
Assistance).
Alle
tilgodehavender
hidrørende fra pengepolitiske operationer,
som er påbegyndt af en national central
bank før deltagelse i Eurosystemet.

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk

Værdipapirer udstedt i euroområdet til
pengepolitiske formål. ECB gældsbeviser
købt til finjusteringsformål

a) Omsættelige værdipapirer andre end dem,
der er holdt-til-udløb

Obligatorisk

Markedspris
Eventuel over- eller underkurs amortise
res
b) Omsættelige værdipapirer klassificeret som
holdt-til-udløb

Obligatorisk

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse (prisen når forringelsen
er dækket af en hensættelse i Eurosy
stemet under passivpost 13(b) (»Hensæt
telser«)
Eventuel over- eller underkurs amortise
res
c) Ikke-omsættelige værdipapirer
Anskaffelsespris med
værdiforringelse

forbehold

Obligatorisk
for

Eventuel over- eller underkurs amortise
res
7.2

7.2

Andre værdipapi
rer

Andre værdipapirer end under post 7.1
»Værdipapirer til pengepolitiske formål«
og under post 11.3 »Andre finansielle akti
ver«; gældsbeviser og obligationer, veksler,
ikke-rentebærende obligationer, pengemar
kedspapirer holdt direkte, herunder offent
lige gældsbeviser fra tiden før ØMU, deno
mineret i euro. Kapitalandele

a) Omsættelige værdipapirer andre end dem,
der er holdt-til-udløb

Obligatorisk

Markedspris
Eventuel over- eller underkurs amortise
res
b) Omsættelige værdipapirer klassificeret som
holdt-til-udløb
Anskaffelsespris med
værdiforringelse

forbehold

for

Eventuel over- eller underkurs amortise
res

Obligatorisk
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Anvendelsesområde (2)

Værdiansættelsesprincip

c) Ikke-omsættelige værdipapirer
Anskaffelsespris med
værdiforringelse

forbehold

Obligatorisk
for

Eventuel over- eller underkurs amortise
res
d) Omsættelige kapitalandele

Obligatorisk

Markedspris
8

8

Offentlig gæld i
euro

—

9

Eurosystem-interne
tilgodehavender+)

—

9.1

Kapitalinteresser i
ECB+)

Tilgodehavender hos den offentlige sektor,
opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige
værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsæt
telige værdipapirer til anskaffelsespris

Obligatorisk

Kun en balancepost for nationale central
banker

Anskaffelsespris

Obligatorisk

Nominel værdi

Obligatorisk

Anskaffelsespris

Obligatorisk

Nominel værdi

Obligatorisk

a) Nominel værdi

Obligatorisk

Den enkelte nationale centralbanks kapita
landel i ECB i henhold til traktaten og den
respektive fordelingsnøgle samt bidrag i
henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten
—

—

—

9.2

9.3

9.4

Tilgodehavender
svarende til over
førslen af valutare
server+)

Kun en balancepost for nationale central
banker

Tilgodehavender i
tilknytning til
udstedelse af ECBgældsbeviser+)

Kun en ECB-balancepost.

Tilgodehavender i
forbindelse med
fordelingen af
eurosedler i Euro
systemet (net
to+), (*),

For de nationale centralbanker: Nettotil
godehavender i forbindelse med anvendelse
af seddelfordelingsnøglen, dvs. herunder
ECB’s udstedelse af sedler i forbindelse
med Eurosystem-interne tilgodehavender,
kompensationsbeløbet og dets balance
mæssige regnskabspostering, som defineret
i afgørelse ECB/2010/23 af 25. november
2010 om fordelingen af de monetære
indtægter til de nationale centralbanker i
de medlemsstater, der har euroen som
valuta (4)

Euro-denominerede tilgodehavender hos
ECB vedrørende initiale og yderligere over
førsel af valutareserver i henhold til
artikel 30 i ESCB-statutten

Eurosystem-interne tilgodehavender over
for nationale centralbanker, opstået som
følge af udstedelse af ECB-gældsbeviser

For ECB: Tilgodehavender i forbindelse
med ECB’s udstedelse af sedler i henhold
til afgørelse ECB/2010/29
—

9.5

Andre tilgodeha
vender i Eurosy
stemet (netto)+)

Nettoposition for følgende delposter:
a) Nettotilgodehavender opstået i forbin
delse med saldi på TARGET2-konti og
korrespondentkonti
hos
nationale
centralbanker, dvs. nettotallet for
tilgodehavender og forpligtelser — jf.
også passivpost 10.4 »Andre forplig
telser inden for Eurosystemet (netto)«
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Værdiansættelsesprincip

b) Tilgodehavende som skyldes differencen
mellem de monetære indtægter, der
sammenlægges og fordeles. Kun af
betydning
for
perioden
mellem
bogføring af monetære indtægter som
led i årsafslutningen, og afviklingen på
sidste forretningsdag i januar hvert år

b) Nominel værdi

Obligatorisk

c) Andre Eurosystem-interne tilgodeha
vender denomineret i euro, som kan
opstå, herunder foreløbig fordeling af
ECB’s indtægter (*)

c) Nominel værdi

Obligatorisk

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder
checks under inkasso

Nominel værdi

Obligatorisk

9

10

Poster under afvik
ling

9

11

Andre aktiver

9

11.1

Mønter fra
euroområdet

Euromønter hvis en national centralbank
ikke retligt er udsteder

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11.2

Materielle og
immaterielle
anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og inventar,
herunder computerudstyr, software.

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Anbefalet

Afskrivningssatser:
— Computere og relateret hardware/soft
ware og køretøjer: 4 år
— Udstyr, møbler og inventar: 10 år
— Bygninger og kapitaliserede
ombygninger: 25 år

større

Kapitalisering af omkostninger: Grænse
(under 10 000 EUR ekskl. moms: ingen
kapitalisering)

9

11.3

Andre finansielle
aktiver

— Kapitalinteresser og investeringer i
datterselskaber, værdipapirer holdt af
strategiske/politiske grunde

a) Omsættelige kapitalandele

— Værdipapirer inkl. kapitalandele, og
andre finansielle instrumenter og saldi
(fx tidsindskud og løbende konti holdt
som en øremærket portefølje)

b) Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital og
andre kapitalandele holdt som varige inve
steringer

— Omvendte genkøbsforretninger med
kreditinstitutter i tilknytning til forvalt
ningen
af værdipapirbeholdninger
under denne post

Anbefalet

Markedspris

Anbefalet

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse

c) Investering i datterselskaber eller betydelige
interesser

Anbefalet

Bogført værdi

d) Omsættelige værdipapirer andre end dem,
der er holdt-til-udløb
Markedspris
Eventuel over- eller underkurs amorti
seres

Anbefalet
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e) Omsættelige værdipapirer klassificeret som
holdt-til-udløb eller holdt som en varig
investering

Anbefalet

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amorti
seres
f) Ikke-omsættelige værdipapirer

Anbefalet

Anskaffelsespris med forbehold for
værdiforringelse
Eventuel over- eller underkurs amorti
seres
g) Saldi overfor for banker og udlån

Anbefalet

Nominel værdi omregnet til valutakurs,
hvis saldi/lån er denomineret i
fremmed valuta
9

11.4

Revalueringsdiffe
rencer på ikkebalanceførte
instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutater
minsforretninger, valutaswaps, renteswaps,
FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer,
spotforretninger i fremmed valuta fra
handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til
valutakursen

Obligatorisk

9

11.5

Periodeafgrænsningsposter

Indtægter, som ikke er modtaget, men som
vedrører indberetningsperioden. Forudbe
talte omkostninger og betalte påløbne
renter (dvs. renter købt sammen med et
værdipapir)

Nominel værdi,
markedskurs

Obligatorisk

9

11.6

Øvrige poster

Forskud, lån og andre mindre poster.

Nominel værdi eller pris

Anbefalet

Revalueringsinterimkonti

Obligatorisk

Revaluerings-interimskonto (kun balance
post i løbet af året: urealiserede tab på
revalueringsdatoer i løbet af året, som
ikke dækkes af de respektive revaluerings
konti under passivposten »Revaluerings
konti«). Lån på forvaltningsbasis. Investe
ringer i forbindelse med kunders depone
ring af guld. Mønter i nationale euroom
råde-valutaenheder.
Løbende
udgifter
(akkumuleret nettotab), foregående års tab
før dækning.

valuta

omregnet

til

Revalueringsdifference mellem gennem
snitlig anskaffelsespris og markedsværdi,
valuta omregnet til markedskurs.
Investering baseret på kunders deponering af
guld

Obligatorisk

Kursværdi

Udestående tilgodehavender opstået pga.
Eurosystemets modparters misligholdelse i
forbindelse med kreditoperationer i Eurosy
stemet

Udestående tilgodehavender (pga. mislighol
delse)

Aktiver eller tilgodehavender (over for tred
jemand), tilegnet eller erhvervet i forbin
delse med realisation af sikkerhed, stillet
af Eurosystemets modparter i mislighol
delse

Aktiver eller tilgodehavender (pga. mislighol
delse)

Obligatorisk

Nominel/refunderbar værdi (før/efter afvik
ling af tab)

Omkostninger (omregnet til aktuel valuta
kurs på tidspunktet for erhvervelsen, hvis
finansielle aktiver er denomineret i uden
landske valutaer)

Obligatorisk
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Nominel værdi

Anvendelsesområde (2)

Obligatorisk

(*) Poster, der skal harmoniseres. Se betragtning 5 i denne retningslinje.
(1) Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance).
Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »+)« konsolideres i Eurosystemets
ugentlige balancer.
(2) De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale
centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystemets formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.
(3) EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.
4
( ) EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17.

PASSIVER
Balancepost (1)

1

1

Seddelomløb (*)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesområde (2)

a) Eurosedler plus/minus reguleringer ved
anvendelse af seddelfordelingsnøglen i
henhold til afgørelse ECB/2010/23 og
ECB/2010/29

a) Nominel værdi

Obligatorisk

b) Pengesedler i nationale euroområdevalutaenheder i det år, hvor der indføres
eurosedler og -mønter

b) Nominel værdi

Obligatorisk

2

2

Forpligtelser i euro
over for kredit
institutter i
euroområdet i
forbindelse med
pengepolitiske
operationer

Post 2.1, 2.2, 2.3 og 2.5: indskud i euro
som beskrevet i bilag I til retningslinje
ECB/2011/14

2.1

2.1

Anfordringskonti
(herunder reser
vekravssystemet)

Konti i euro, som indehaves af kreditinsti
tutter, der er opført på listen over finansi
elle institutioner, som er omfattet af reser
vekravssystemet i henhold til ESCB-statut
ten. Denne post viser primært konti til
reservekrav

Nominel værdi

Obligatorisk

2.2

2.2

Indlånsfacilitet

Dag-til-dag indskud til en forud fastsat
rente (stående facilitet)

Nominel værdi

Obligatorisk

2.3

2.3

Tidsindskud

Indskud med henblik på opsugning af
likviditet som led i finjusterende markeds
operationer

Nominel værdi

Obligatorisk

2.4

2.4

Finjusterende
markedsoperationer

Pengepolitiske operationer, der har til
formål at opsuge likviditet

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

2.5

2.5

Indlån i forbindelse
med marginbetalin
ger

Indlån fra kreditinstitutter, opstået i forbin
delse med værditab i underliggende aktiver
stillet til rådighed mod lån til disse kredit
institutter

Nominel værdi

Obligatorisk
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Anvendelsesområde (2)

3

3

Andre forpligtelser
i euro over for
kreditinstitutter i
euroområdet

Repoforretninger i tilknytning til samtidige
omvendte repoforretninger som led i
forvaltningen af værdipapirbeholdningerne
under aktivpost 7, »Værdipapirer i euro
udstedt af residenter i euroområdet«.
Andre transaktioner, som ikke er relateret
til Eurosystemets pengepolitik. Ingen anfor
dringskonti fra kreditinstitutter. Alle
passiver/indlån hidrørende fra pengepoli
tiske operationer, som er påbegyndt af en
national centralbank før deltagelse i Euro
systemet.

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

4

4

Udstedte gælds
beviser

Kun en ECB-balancepost — for de natio
nale centralbanker en overgangsbalance
post.

Anskaffelsespris

Obligatorisk

Evt. underkurser amortiseres

Gældsbeviser som beskrevet i bilag I til
retningslinje ECB/2011/14. Ikke-rentebæ
rende værdipapirer, der udstedes med
henblik på at opsuge likviditet
5

5

Forpligtelser i euro
over for andre
residenter i
euroområdet

5.1

5.1

Offentlig forvalt
ning og service

Løbende konti, tidsindskud, anfordrings
indlån

Nominel værdi

Obligatorisk

5.2

5.2

Andre forpligtelser

Løbende konti, som indehaves af perso
nale, virksomheder og kunder herunder
finansielle institutioner, som er opført
som værende fritaget for forpligtelsen til
at holde mindstereserver (jf. passivpost
2.1,
»Anfordringskonti«),
tidsindskud,
anfordringsindlån

Nominel værdi

Obligatorisk

6

6

Forpligtelser i euro
over for residenter
uden for euroom
rådet

Løbende konti, tidsindskud, anfordrings
konti, herunder konti til betalingsformål
og konti til forvaltning af valutareserver,
som indehaves af andre banker, centralban
ker, internationale/supranationale institu
tioner, herunder Europa-Kommissionen,
løbende konti, som indehaves af andre
indlånere. Repoforretninger i tilknytning
til samtidige omvendte repoforretninger
som led i forvaltningen af værdipapirer i
euro.

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

Nominel værdi, omregnet til aktuel valuta
kurs

Obligatorisk

Saldi på TARGET2-konti, der tilhører
centralbanker i medlemsstater, der ikke
har indført euro
7

7

Forpligtelser i
fremmed valuta
over for residenter
i euroområdet

8

8

Forpligtelser i
fremmed valuta
over for residenter
uden for euroom
rådet

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til
repoforretninger; som regel investerings
transaktioner, der anvender valutaaktiver
eller guld
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Anvendelsesområde (2)

8.1

8.1

Indlån og andre
forpligtelser

Løbende konti. Forpligtelser i henhold til
repoforretninger; som regel investerings
transaktioner, der anvender valutaaktiver
eller guld

Nominel værdi, omregnet til aktuel valuta
kurs

Obligatorisk

8.2

8.2

Forpligtelser i
forbindelse med
kreditfaciliteten
under ERM II

Lånoptagelse i henhold til ERM II-betingel
serne

Nominel værdi, omregnet til aktuel valuta
kurs

Obligatorisk

9

9

Modpost til tildelte
særlige træknings
rettigheder i IMF

SDR-denomineret post, som viser det SDRbeløb, der oprindeligt blev tildelt det
pågældende land/den pågældende nationale
centralbank

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

—

10

Eurosystem-interne
forpligtelser+)

—

10.1

Forpligtelser
svarende til over
førslen af valutare
server+)

Kun en ECB-balancepost, denomineret i
euro

Nominel værdi

Obligatorisk

—

10.2

Forpligtelser i
tilknytning til
udstedelse af ECBgældsbeviser+)

Kun en balancepost for nationale central
banker

Anskaffelsespris

Obligatorisk

Forpligtelser
(netto) i forbin
delse med
fordelingen af
eurosedler i Euro
systemet+) (*)

Kun en balancepost for de nationale
centralbanker.

Nominel værdi

Obligatorisk

Andre forpligtelser
i Eurosystemet
(netto)+)

Nettoposition for følgende delposter:
a) Nettoforpligtelser opstået i forbindelse
med saldi på TARGET2-konti og korre
spondentkonti hos de nationale central
banker, dvs. nettotallet for tilgodeha
vender og forpligtelser — jf. også aktiv
post 9.5, »Andre tilgodehavender inden
for Eurosystemet (netto)«

a) Nominel værdi

Obligatorisk

b) Passiv, som skyldes differencen mellem
de monetære indtægter, der sammen
lægges og fordeles. Kun af betydning
for perioden mellem bogføring af
monetære indtægter som led i årsafslut
ningen, og afviklingen på sidste forret
ningsdag i januar hvert år.

b) Nominel værdi

Obligatorisk

c) Andre Eurosystem-interne tilgodeha
vender denomineret i euro, som kan
opstå, herunder foreløbig fordeling af
ECB’s indtægter (*)

c) Nominel værdi

Obligatorisk

Saldi på afviklingskonti (forpligtelser),
herunder girotransaktioner under afvikling

Nominel værdi

Obligatorisk

—

—

10

10.3

10.4

11

Poster under afvik
ling

Eurosystem-interne forpligtelser over for
nationale centralbanker, opstået som følge
af udstedelse af ECB-gældsbeviser

For de nationale centralbanker: nettofor
pligtelser i forbindelse med anvendelse af
seddelfordelingsnøglen, dvs. inklusive ECB’s
udstedelse af sedler i forbindelse med Euro
system-interne-tilgodehavender, kompensa
tionsbeløbet og dets balancemæssige regn
skabspostering som defineret i afgørelse
ECB/2010/23
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10

12

Andre forpligtelser

10

12.1

Revalueringsdiffe
rencer på ikkebalanceførte
instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutater
minsforretninger, valutaswaps, renteswaps,
FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer,
spotforretninger i fremmed valuta fra
handelsdagen til afviklingsdagen

Nominel værdi,
markedskurs

til

Obligatorisk

10

12.2

Periodeafgræns
ningsposter

Udgifter, som forfalder i fremtiden, men
som
vedrører
rapporteringsperioden.
Indtægter modtaget i rapporteringsperio
den, men som vedrører fremtiden

Nominel værdi, foreign exchange translated
at market rate

Obligatorisk

10

12.3

Øvrige poster

Skatterelaterede interimskonti. Sikrings
konti i fremmed valuta til sikkerhed for
en kredit eller en garanti. Repoforretninger
med kreditinstitutter i tilknytning til samti
dige omvendte repoforretninger som led i
forvaltningen af værdipapirbeholdningerne
under aktivpost 11.3, »Andre finansielle
aktiver«. Andre obligatoriske indskud end
reservekrav.
Andre
mindre
poster.
Løbende indtægter (akkumuleret nettoover
skud), foregående års overskud før udlod
ning. Forpligtelser på forvaltningsbasis.
Kunders deponering af guld. Mønter i
omløb, hvor en national centralbank er
lovmæssig udsteder. Sedler i omløb i natio
nale euroområde-valutaenheder, som er
ophørt med at være lovligt betalingsmid
del, men stadig i er omløb efter året, hvor
der er indført eurosedler- og mønter,
medmindre medtaget under passivposten
»Hensættelser«. Netto pensionsforpligtelser

Nominel værdi eller (repo)pris

Anbefalet

Kunders deponering af guld

Kunders depone
ring af guld: Obli
gatorisk

a) Til pensioner, valutakurs-, rente-, kreditog guldprisrisici og andre formål, f.eks.
forventede fremtidige udgifter, hensæt
telser til nationale euroområde-valutaen
heder, som er ophørt med at være
lovligt betalingsmiddel, men stadig i er
omløb efter året, hvor der er indført
eurosedler og -mønter, medmindre
medtaget under passivpost 12.3,
»Andre forpligtelser/Øvrige poster«.

a) Anskaffelsespris/nominel værdi

Anbefalet

b) Nominel værdi

Obligatorisk

10

13

Hensættelser

valuta

omregnet

Markedskurs

De nationale centralbankers bidrag til
ECB i henhold til artikel 48.2 i ESCBstatutten er konsolideret med de tilsva
rende beløb under aktivpost 9.1, »Kapi
talinteresser i ECB«+)

b) For modpartsrisiko opstået som følge af
pengepolitiske operatione
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Revalueringskonti vedrørende prisbevæ
gelser for guld, alle typer af euro-denomi
nerede værdipapirer og alle typer af værdi
papirer i fremmed valuta, optioner, værdi
reguleringsdifferencer i tilknytning til rente
risikoderivater;
revalueringskonti
vedrørende valutakursbevægelser for hver
nettovalutaposition, herunder valutaswaps/
terminsforretninger og SDR

Revalueringsdifference mellem gennem
snitlig anskaffelsespris og markedsværdi,
valuta omregnet til markedskurs.

Obligatorisk

De nationale centralbankers bidrag til ECB
i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten
er konsolideret med de tilsvarende beløb
under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i
ECB«+)
12

15

Kapital og reserver

12

15.1

Kapital

Indbetalt kapital — ECB’s kapital er konso
lideret med de deltagende nationale
centralbankers kapitalandele.

Nominel værdi

Obligatorisk

12

15.2

Reserver

Lovmæssige reserver og andre reserver.
Overført resultat

Nominel værdi

Obligatorisk

Nominel værdi

Obligatorisk

De nationale centralbankers bidrag til ECB
i henhold til artikel 48.2 i ESCB-statutten
er konsolideret med de tilsvarende beløb
under aktivpost 9.1, »Kapitalinteresser i
ECB«+)
10

16

Årets overskud

(*) Poster, der skal harmoniseres. Se betragtning 5 i denne retningslinje.
(1) Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance).
Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »+)« konsolideres i Eurosystemets
ugentlige balancer.
2
( ) De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB's regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale
centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystem-formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets funktion.«
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RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED
INTERNATIONALE AFTALER
AFGØRELSE Nr. 2/2012 TRUFFET AF LUFTFARTSUDVALGET EU/SCHWEIZ, DER ER OPRETTET
I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE
FORBUND OM LUFTFART
af 30. november 2012
om erstatning af bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund
om luftfart
(2012/834/EU)
LUFTFARTSUDVALGET EU/SCHWEIZ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart, i
det følgende benævnt "aftalen", særlig artikel 23, stk. 4 —
VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Eneste artikel
Aftalens bilag erstattes af bilaget til nærværende afgørelse fra den 1. februar 2013.

Udfærdiget i Geneve, den 30. november 2012.
På Det Blandede Udvalgs vegne
Matthew BALDWIN

Peter MÜLLER

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Leder af den schweiziske delegation
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BILAG
For denne aftales vedkommende gælder følgende:
— I kraft af Lissabontraktaten, som trådte i kraft den 1. december 2009, erstattes og efterfølges Det Europæiske
Fællesskab af Den Europæiske Union
— Når der i retsakterne i dette bilag henvises til Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, som erstattes af Den
Europæiske Unions medlemsstater, eller betingelserne for en forbindelse med dem, gælder henvisningerne i forbindelse
med aftalen også for Schweiz eller for betingelserne for en forbindelse med Schweiz
— Henvisningerne til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 og (EØF) nr. 2408/92 i artikel 4, 15, 18, 27 og 35 i aftalen
forstås som henvisninger til forordning (EF) nr. 1008/2008.
— Hvis ikke andet gælder efter denne aftales artikel 15, omfatter udtrykket »EF-luftfartsselskab«, når det anvendes i
nedenstående EF-direktiver og -forordninger, også luftfartsselskaber, der er driftsgodkendt og har deres vigtigste
forretningsområde og eventuelle hovedkontor i Schweiz, jf. Rådets og Europa-Parlamentets forordning (EF) nr.
1008/2008. Enhver henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92 forstås som en henvisning til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008
— Enhver henvisning i følgende tekster til traktatens artikel 81 og 82 eller til artikel 101 og 102 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde forstås som en henvisning til denne aftales artikel 8 og 9.
1. Luftfartsliberalisering og andre regler for civil luftfart
Nr. 1008/2008
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i
Fællesskabet.
Nr. 2000/79
Rådets direktiv 2000/79 af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af
arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfarts
selskaber (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske
Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA).
Nr. 93/104
Rådets direktiv af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, som ændret
ved:
— direktiv 2000/34/EF
Nr. 437/2003
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om
passager-, fragt- og postflyvning.
Nr. 1358/2003
Kommissionens forordning af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og
II hertil.
Nr. 785/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjs
operatører som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 285/2010
Nr. 95/93
Rådets forordning af 18. januar 1993 om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets
lufthavne, artikel 1-12, som ændret ved:
— Forordning (EF) nr. 793/2004

22.12.2012

22.12.2012

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Nr. 2009/12
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter (anvendes af Schweiz fra den 1. juli
2011).
Nr. 96/67
Rådets direktiv af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne.
(Artikel 1-9, 11-23 og 25)
Nr. 80/2009
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. januar 2009 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og
om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89.
2. Konkurrenceregler
Nr. 3975/87
Rådets forordning af 14. december 1987 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne
på virksomheder i luftfartssektoren (artikel 6, stk. 3), som ændret senest ved:
— Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (artikel 1-13, 15-45)
Nr. 1/2003
Rådets forordning af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82
(artikel 1-13, 15-45).
(I det omfang denne forordning er relevant for anvendelsen af denne aftale. Indsættelsen af denne forordning berører
ikke opgavefordelingen i henhold til denne aftale).
Forordning nr. 17/62 er ophævet ved forordning nr. 1/2003 med undtagelse af artikel 8, stk. 3, som fortsat finder
anvendelse på beslutninger, der er vedtaget i henhold til traktatens artikel 81, stk. 3, før anvendelsesdatoen for denne
forordning, indtil udløbet af gyldighedsperioden for disse beslutninger.
Nr. 773/2004
Kommissionens forordning af 7. april 2004 om Kommissionens gennemførelse af procedurer i henhold til EFtraktatens artikel 81 og 82, som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006
— Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2008
Nr. 139/2004
Rådets forordning af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (EF-fusionsforordningen).
(Artikel 1-18, artikel 19, stk. 1 og 2, og artikel 20-23)
For så vidt angår fusionsforordningens artikel 4, stk. 5, gælder følgende mellem Det Europæiske Fællesskab og
Schweiz:
(1) Hvad angår fusioner, som de er defineret i artikel 3 i forordning (EF) nr. 139/2004, og som ikke har fællesskabs
dimension som defineret i samme forordnings artikel 1, og som vil kunne efterprøves i henhold til den nationale
konkurrencelovgivning i mindst tre medlemsstater og Det Schweiziske Forbund, kan personer eller virksomheder
som anført i samme forordnings artikel 4, stk. 2, før anmeldelsen til de kompetente myndigheder ved en
begrundet erklæring meddele Europa-Kommissionen, at fusionen bør behandles af Kommissionen.
(2) Europa-Kommissionen videresender omgående alle erklæringer i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr.
139/2004 og ovenstående afsnit til Det Schweiziske Forbund.
(3) Har Det Schweiziske Forbund tilkendegivet, at det ikke indvilliger i anmodningen om at henvise sagen, forbliver
kompetencen hos den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed, og sagen henvises ikke fra Det Schweiziske
Forbund i henhold til dette afsnit.
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Hvad angår de i fusionsforordningens artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, nævnte
tidsfrister, gælder følgende:
(1) Europa-Kommissionen fremsender omgående alle relevante dokumenter i henhold til artikel 4, stk. 4 og 5,
artikel 9, stk. 2 og 6, og artikel 22, stk. 2, til den kompetente schweiziske konkurrencemyndighed.
(2) De tidsfrister, der er anført i forordning (EF) nr. 139/2004, artikel 4, stk. 4 og 5, artikel 9, stk. 2 og 6, og
artikel 22, stk. 2, begynder for Det Schweiziske Forbunds vedkommende at løbe, når den kompetente schweiziske
konkurrencemyndighed modtager de relevante dokumenter.
Nr. 802/2004
Kommissionens forordning af 7. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol
med fusioner og virksomhedsovertagelser (artikel 1-24), som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1792/2006
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2008
Nr. 2006/111
Kommissionens direktiv af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem
medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder.
Nr. 487/2009
Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse
kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren.
3. Luftfartssikkerhed
Nr. 216/2008
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et
europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002
og direktiv 2004/36/EF som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 690/2009
— Forordning (EF) nr. 1108/2009
Luftfartssikkerhedsagenturet (EASA) besidder også i Schweiz den kompetence, som forordningens bestemmelser
tillægger det.
Kommissionen besidder også i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 11, stk. 2, artikel 14,
stk. 5 og 7, artikel 24, stk. 5, artikel 25, stk. 1, artikel 38, stk. 3, nr. i), artikel 39, stk. 1, artikel 40, stk. 3, artikel 41,
stk. 3 og 5, artikel 42, stk. 4, artikel 54, stk. 1 og artikel 61, stk. 3.
Uanset den horisontale tilpasning i det andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det
Schweiziske Forbund om luftfart er Schweiz ikke omfattet af henvisningerne til »medlemsstater« i forordningens
artikel 65 eller i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i denne afgørelse.
Intet i denne forordning må fortolkes på en sådan måde, at EASA bemyndiges til at handle på Schweiz' vegne i
forbindelse med internationale aftaler, medmindre der er tale om at bistå med overholdelsen af dets forpligtelser i
henhold til sådanne aftaler.
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:
a) Artikel 12 ændres således:
i) I stk. 1 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
ii) I stk. 2, litra a), indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
iii) Stk. 2, litra b) og c), udgår.
iv) følgende stykke tilføjes:
»3.
Når Fællesskabet forhandler med et tredjeland for at indgå en aftale, som fastsætter, at en medlemsstat
eller EASA må udstede certifikater på grundlag af certifikater udstedt af det pågældende tredjelands luftfarts
myndigheder, bestræber det sig på at opnå et tilbud fra Schweiz om en lignende aftale med det pågældende
tredjeland. Schweiz bestræber sig på sin side på at indgå aftaler med tredjelande, som svarer til Fællesskabets
aftaler med disse.«
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b) I artikel 29 tilføjes følgende stykke:
»4.
Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne kan schweiziske
statsborgere, som råder over alle deres borgerrettigheder, blive ansat på kontrakt af agenturets administrerende
direktør.«
c) I artikel 30 indsættes følgende stykke:
»Schweiz anvender protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, jf. bilag A til
nærværende bilag, på agenturet i overensstemmelse med tillægget til bilag A.«
d) I artikel 37 indsættes følgende stykke:
»Schweiz deltager fuldt ud i bestyrelsen og har i denne de samme rettigheder og forpligtelser som EU-medlemsstater
med undtagelse af stemmeret.«
e) I artikel 59 tilføjes følgende stykke:
»12.

Schweiz medvirker til at yde det finansielle bidrag, der er omhandlet i stk. 1, litra b), efter følgende formel:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C
hvor:
S = den del af EASA’s budget, som ikke dækkes af de gebyrer og betalinger, der er omhandlet i stk. 1, litra c) og
d)
a = antallet af associerede stater
b = antallet af EU-medlemsstater
c = Schweiz' bidrag til ICAO's budget
C = medlemsstaternes og de associerede staters samlede bidrag til ICAO's budget.«
f) I artikel 61 indsættes følgende stykke:
»Bestemmelserne om Fællesskabets finanskontrol i Schweiz af deltagerne i agenturets aktiviteter findes i bilag B til
nærværende bilag.«
g) Bilag II til forordningen udvides til at omfatte følgende luftfartøjer som produkter, der er omfattet af artikel 2, stk.
3, litra a), punkt ii), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelses
bestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og appa
ratur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (1):
A/c - [HB-IDJ] – type CL600-2B19
A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – type Gulfstream G-IV
A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – type Gulfstream G-V
A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – type MD900.
Nr. 1108/2009
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 21. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så
vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF
Nr. 805/2011
Kommissionens forordning af 10. august 2011 om fastlæggelse af nærmere regler for flyveledercertifikater og visse
certifikater i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008
Nr. 1178/2011
Kommissionens forordning af 3. november 2011 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for
flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008, som ændret
ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 290/2012
Nr. 91/670
Rådets direktiv af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af personcertifikater, der giver adgang til udøvelse af
funktioner i civil luftfart
(artikel 1-8)
(1) EUT L 243 af 27.9.2003, s. 6.

L 356/113

L 356/114

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Nr. 3922/91
Rådets forordning af 16. december 1991 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for
civil luftfart (artikel 1-3, artikel 4, stk. 2, artikel 5-11 og artikel 13), som ændret senest ved:
— Forordning (EF) nr. 1899/2006
— Forordning (EF) nr. 1900/2006
— Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008
— Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008
Nr. 996/2010
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og
hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF
Nr. 2004/36
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 21. april 2004 om sikkerhed forbundet med tredjelandes luftfartøjer, der
benytter Fællesskabets lufthavne (artikel 1-9 og 11-14), som ændret senest ved:
— Kommissionens direktiv 2008/49/EF
Nr. 351/2008
Kommissionens forordning af 16. april 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne
Nr. 768/2006
Kommissionens forordning af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF
med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter
Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet
Nr. 2003/42
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart
(artikel 1-12)
Nr. 1321/2007
Kommissionens forordning af 12. november 2007 om nærmere regler for registrering i en central database af
oplysninger om hændelser inden for civil luftfart, som udveksles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/42/EF
Nr. 1330/2007
Kommissionens forordning af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser
inden for civil luftfart til berørte parter i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2003/42/EF
Nr. 736/2006
Kommissionens forordning af 16. maj 2006 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs arbejdsmetoder ved
standardinspektioner
Nr. 1702/2003
Kommissionens forordning af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcer
tificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og
produktionsorganisationer, som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 335/2007
— Kommissionens forordning (EF) nr. 381/2005
— Kommissionens forordning (EF) nr. 375/2007
— Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2006
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— Kommissionens forordning (EF) nr. 287/2008
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1057/2008
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/2009
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 90/2012
Inden for rammerne af denne aftale skal bestemmelserne i forordningen forstås således:
Artikel 2 ændres således:
I stk. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 og 14 ændres datoen »28. september 2003« til »ikrafttrædelsesdatoen for den afgørelse i
Luftfartsudvalget Fællesskabet/Schweiz, som indarbejder forordning (EF) nr. 216/2008 i bilaget til forordningen.«
Nr. 2042/2003
Kommissionens forordning af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel,
-dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 707/2006
— Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2007
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/2008
— Kommissionens forordning (EU) nr. 127/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 962/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 1149/2011
— Kommissionens forordning (EU) nr. 593/2012
Nr. 104/2004
Kommissionens forordning af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af
klagenævnet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Nr. 593/2007
Kommissionens forordning af 31. maj 2007 om Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs vederlag og gebyrer, som
ændret senest ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/2008
— Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2012
Nr. 2111/2005
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. december 2005 om opstilling af en fællesskabsliste over luftfarts
selskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet,
samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF
Nr. 473/2006
Kommissionens forordning af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfarts
selskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 2111/2005
Nr. 474/2006
Kommissionens forordning af 22. marts 2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med drifts
forbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, som
ændret senest ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 295/2012 (1)
Nr. 1332/2011
Kommissionens forordning af 16. december 2011 om fastlæggelse af fælles krav til udnyttelse af luftrummet og
operationelle procedurer til forebyggelse af kollisioner i luften
Nr. 646/2012
Kommissionens gennemførelsesforordning af 16. juli 2012 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bøder og
tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008
(1) Denne forordning finder anvendelse i Schweiz, så længe den er i kraft i EU.
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Nr. 748/2012
Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtighedsog miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruk
tions- og produktionsorganisationer
4. Security i luftfarten
Nr. 300/2008
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil
luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002
Nr. 272/2009
Kommissionens forordning af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfarts
sikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008, som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 297/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 720/2011
— Kommissionens forordning (EU) nr. 1141/2011
Nr. 1254/2009
Kommissionens forordning af 18. december 2009 om fastlæggelse af kriterier for medlemsstaternes fravigelse af de
fælles grundlæggende normer for den civile luftfarts sikkerhed og vedtagelse af alternative sikkerhedsforanstaltninger
Nr. 18/2010
Kommissionens forordning (EU) af 8. januar 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
300/2008 med hensyn til specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende sikkerhed inden for
civil luftfart
Nr. 72/2010
Kommissionens forordning (EU) af 26. januar 2010 om fastlæggelse af procedurer for gennemførelse af Kommis
sionens inspektioner på luftfartssikkerhedsområdet
Nr. 185/2010
Kommissionens forordning (EU) af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende
fælles normer for luftfartssikkerhed, som ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 357/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 358/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 573/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 983/2010
— Kommissionens forordning (EU) nr. 334/2011
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 859/2011
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1087/2011
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1147/2011
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 173/2012
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 711/2012
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1082/2012
Nr. 2010/774
Kommissionens afgørelse (EU) af 13. april 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grund
læggende normer for luftfartssikkerhed, der indeholder oplysninger som omhandlet i artikel 18, litra a), i forordning
(EF) nr. 300/2008 som ændret ved:
— Kommissionens afgørelse 2010/2604/EU
— Kommissionens afgørelse 2010/3572/EU
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— Kommissionens afgørelse 2010/9139/EU
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/5862/EU
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/8042/EU
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/9407/EU
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/1228/EU
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/5672/EU
— Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/5880/EU
5. Lufttrafikstyring
Nr. 549/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk
luftrum (»rammeforordningen«) som ændret ved:
— Forordning (EF) nr. 1070/2009
Kommissionen besidder i Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 6, 8, 10, 11 og 12.
I artikel 10 foretages følgende ændringer:
I stk. 2 affattes ordene »på fællesskabsplan« som »på fællesskabsplan, hvori Schweiz deltager«.
Uanset den horisontale tilpasning, der henvises til i det andet led i bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Det Schweiziske Forbund om luftfart, gælder henvisningerne til »medlemsstaterne« i artikel 5 i forordning (EF) nr.
549/2004 eller i bestemmelserne i afgørelse 1999/468/EF, som der henvises til i denne bestemmelse, ikke for Schweiz.
Nr. 550/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske
luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) som ændret ved:
— Forordning (EF) nr. 1070/2009
Kommissionen besidder i henseende til Schweiz den kompetence, som den er tildelt i henhold til artikel 9a, 9b, 15a,
16 og 17.
Forordningens bestemmelser skal i forbindelse med denne aftale ændres således:
a) I artikel 3 foretages følgende ændringer:
I stk. 2 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
b) Artikel 7 ændres således:
I stk. 1 og stk. 6 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
c) Artikel 8 ændres således:
I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
d) Artikel 10 ændres således:
I stk. 1 indsættes ordene »og Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
e) Artikel 16, stk. 3, affattes således:
»3.
Kommissionen fremsender sin afgørelse til medlemsstaterne og underretter tjenesteudøveren herom, for så
vidt denne er retligt berørt.«
Nr. 551/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske
luftrum (»luftrumsforordningen«) som ændret ved:
— Forordning (EF) nr. 1070/2009
De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 3a, 6, og 10, har den også i Schweiz.
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Nr. 552/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet
(»interoperabilitetsforordningen«) som ændret ved:
— Forordning (EF) nr. 1070/2009
De beføjelser, Kommissionen har i henhold til artikel 4 og 7 samt artikel 10, stk. 3, har den også i Schweiz.
Forordningens bestemmelser skal i forbindelse med denne aftale ændres således:
a) Artikel 5 ændres således:
I stk. 2 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
b) Artikel 7 ændres således:
I stk. 4 indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
c) I bilag III foretages følgende ændringer:
I afsnit 3, andet og sidste led, indsættes ordene »eller Schweiz« efter ordet »Fællesskabet«.
Nr. 2150/2005
Kommissionens forordning af 23. december 2005 om fastsættelse af fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet
Nr. 1033/2006
Kommissionens forordning af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles
europæiske luftrum, senest ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 929/2010
Nr. 1032/2006
Kommissionens forordning af 6. juli 2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på
anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder, som ændret senest ved:
— Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2009
Nr. 1794/2006
Kommissionens forordning af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (anvendes af Schweiz
fra ikrafttrædelsen af den relevante schweiziske lovgivning, dog senest fra den 1. januar 2012), senest ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 1191/2010
Nr. 2006/23
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 5. april 2006 om et EF-flyveledercertifikat
Nr. 730/2006
Kommissionens forordning af 11. maj 2006 om luftrumsklassifikation og adgang til flyvninger udført efter visuel
flyvereglerne over flyveniveau 195
Nr. 219/2007
Rådets forordning af 27. februar 2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det
europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR), som ændret senest ved:
— Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008
Nr. 633/2007
Kommissionens forordning af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på
anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder, ændret ved:
— Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2011
Nr. 1265/2007
Kommissionens forordning af 26. oktober 2007 om krav til luft-til-jord-talekanaladskillelse for det fælles europæiske
luftrum
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Nr. 482/2008
Kommissionens forordning af 30. maj 2008 om etablering af et softwaresikringssystem, der skal indføres af luftfarts
tjenesteudøvere, og om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2096/2005
Nr. 29/2009
Kommissionens forordning af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske
luftrum
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:
»Schweiz UIR« indsættes i bilag I, del A.
Nr. 262/2009
Kommissionens forordning af 30. marts 2009 om fastsættelse af krav for den koordinerede tildeling og brug af Mode
S-interrogator-koder i det fælles europæiske luftrum
Nr. 73/2010
Kommissionens forordning af 26. januar 2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations
kvalitet i det fælles europæiske luftrum
Nr. 255/2010
Kommissionens forordning af 25. marts 2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM).
Nr. 691/2010
Kommissionens forordning af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunk
tioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester, som ændret
ved:
— Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1216/2011
Korrigerende foranstaltninger, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til forordningens artikel 14, stk. 3, er
bindende for Schweiz, efter at de er blevet vedtaget ved en afgørelse i Det Blandede Udvalg
Nr. 2010/5134
Kommissionens afgørelse af 29. juli 2010 om udpegning af et præstationsvurderingsorgan for det fælles europæiske
luftrum
Nr. 2010/5110
Kommissionens afgørelse af 12. august 2010 om udpegning af en systemkoordinator for funktionelle luftrumsblokke i
forbindelse med det fælles europæiske luftrum
Nr. 176/2011
Kommissionens forordning af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller
ændring af en funktionel luftrumsblok
Nr. 2011/121
Kommissionens afgørelse af 21. februar 2011 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskel
værdier for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014
Nr. 677/2011
Kommissionens forordning af 7. juli 2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for
lufttrafikstyring (ATM) og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010
Nr. 2011/4130
Kommissionens afgørelse af 7. juli 2011 om udnævnelse af en netforvalter for lufttrafikstyringsnetfunktionerne i det
fælles europæiske luftrum.
Nr. 1034/2011
Kommissionens gennemførelsesforordning af 17. oktober 2011 om tilsyn med sikkerheden i forbindelse med luft
trafikstyring og luftfartstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010
Nr. 1035/2011
Kommissionens gennemførelsesforordning af 17. oktober 2011 om fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfarts
tjenester og om ændring af forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010
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Nr. 1206/2011
Kommissionens gennemførelsesforordning af 22. november 2011 om fastlæggelse af krav til luftfartøjsidentifikation
med henblik på overvågning af det fælles europæiske luftrum
Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasninger:
»Schweiz UIR« indsættes i bilag I.
Nr. 1207/2011
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1207/2011 af 22. november 2011 om fastlæggelse af krav til
overvågningens præstationer og interoperabilitet i det fælles europæiske luftrum
6. Miljø og støj
Nr. 2002/30
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 26. marts 2002 om bestemmelser og procedurer med henblik på indførelse
af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne (artikel 1-12 og 14-18).
(De ændringer af bilag I, der hidrører fra bilag II, kapitel 8 (Transportpolitik), afsnit G (Lufttransport), punkt 2, i akten
vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands,
Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den
Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, er
gældende).
Nr. 89/629
Rådets direktiv af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissionen fra civile subsoniske jetfly
(artikel 1-8)
Nr. 2006/93/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der
henhører under bind I, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave
(1988)
7. Forbrugerbeskyttelse
Nr. 90/314
Rådets direktiv af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure
(artikel 1-10)
Nr. 93/13
Rådets direktiv af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler.
(artikel 1-11)
Nr. 2027/97
Rådets forordning af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (artikel 1-8), som
ændret ved:
— Forordning (EF) nr. 889/2002
Nr. 261/2004
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand
til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning
(EØF) nr. 295/91
(artikel 1-18)
Nr. 1107/2006
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 5. juli 2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers
rettigheder, når de rejser med fly
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8. Diverse
Nr. 2003/96
Rådets direktiv af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og
elektricitet
(Artikel 14, stk. 1, litra b), og artikel 14, stk. 2).
9. Bilag
A: Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter
B: Bestemmelser om Den Europæiske Unions finanskontrol af schweiziske deltagere i EASA’s aktiviteter
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BILAG A
PROTOKOL VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER
DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske Union og Euratom i henhold til artikel 343 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab
(Euratom) på medlemsstaternes områder skal nyde de for opfyldelsen af deres opgaver nødvendige privilegier og immu
niteter,
ER BLEVET ENIGE OM følgende bestemmelser, der knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab:
KAPITEL I
DEN EUROPÆISKE UNIONS EJENDOM, PENGEMIDLER, AKTIVER OG FORRETNINGER
Artikel 1
Unionens lokaler og bygninger er ukrænkelige. De er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse og ekspropriation.
Unionens ejendom og aktiver kan ikke uden bemyndigelse fra Domstolen gøres til genstand for tvangsforanstaltninger,
hvad enten disse er af administrativ eller judiciel art.
Artikel 2
Unionens arkiver er ukrænkelige.
Artikel 3
Unionen, dens aktiver, indtægter og øvrige ejendom er fritaget for alle direkte skatter.
Medlemsstaternes regeringer skal, hver gang det er muligt, træffe egnede forholdsregler med henblik på eftergivelse eller
tilbagebetaling af indirekte skatter og afgifter, der indgår i prisen for fast ejendom eller løsøre, når Unionen til tjenestebrug
foretager større indkøb, hvis pris omfatter skatter og afgifter af denne art. Anvendelsen af disse bestemmelser må dog ikke
fordreje konkurrencevilkårene inden for Unionen.
Der indrømmes ingen fritagelse for afgifter, skatter og gebyrer, som blot udgør betaling for almennyttige offentlige
ydelser.
Artikel 4
Unionen er fritaget for al told, såvel som for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af genstande, der er
bestemt til tjenestebrug; de således indførte genstande må ikke afhændes i det land, til hvilket de er blevet importeret –
hverken mod eller uden vederlag – medmindre det sker på betingelser, som godkendes af det pågældende lands regering.
Unionen er endvidere fritaget for al told samt for forbud og restriktioner vedrørende indførsel og udførsel af dens
publikationer.
KAPITEL II
MEDDELELSER OG PASSÉRSEDLER
Artikel 5
Unionens institutioner skal med hensyn til deres tjenstlige meddelelser og forsendelse af alle deres dokumenter på enhver
medlemsstats område tilstås samme behandling, som den pågældende stat tilstår diplomatiske repræsentationer.
Unionens institutioners tjenstlige korrespondance og andre tjenstlige meddelelser må ikke være genstand for censur.
Artikel 6
Formændene for Unionens institutioner kan for disse institutioners medlemmer og ansatte udstede passérsedler, hvis form
bestemmes af Rådet, der træffer afgørelse med simpelt flertal, og som skal anerkendes af medlemsstaternes myndigheder
som gyldig rejselegitimation. Disse passérsedler udstedes til tjenestemænd og andre ansatte i henhold til de betingelser, der
er fastsat i vedtægten for tjenestemænd og i ansættelsesvilkårene for andre ansatte i Unionen.
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Kommissionen kan indgå aftaler om anerkendelse af disse passérsedler som gyldig rejselegitimation på tredjelands område.
KAPITEL III
MEDLEMMER AF EUROPA-PARLAMENTET
Artikel 7
Europa-Parlamentets medlemmer er hverken administrativt eller på anden måde undergivet nogen begrænsning i deres
bevægelsesfrihed på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.
Med hensyn til toldforhold og valutakontrol tilstås Europa-Parlamentets medlemmer:
a) af deres egen regering samme lettelser, som tilstås højere tjenestemænd, der begiver sig til udlandet i midlertidigt
officielt hverv
b) af de øvrige medlemsstaters regeringer samme lettelser, som tilstås repræsentanter fra fremmede regeringer i midler
tidigt officielt hverv.
Artikel 8
Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstil
kendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.
Artikel 9
Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:
a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling
b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.
De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.
Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret
til at ophæve et af dets medlemmers immunitet.
KAPITEL IV
REPRÆSENTANTER FOR MEDLEMSSTATERNE, SOM DELTAGER I ARBEJDET I DEN EUROPÆISKE UNIONS
INSTITUTIONER
Artikel 10
Repræsentanterne for medlemsstaterne, som deltager i arbejdet i Unionens institutioner, såvel som deres rådgivere og
tekniske eksperter, nyder under udøvelsen af deres hverv og under rejse til og fra mødestedet sædvanlige privilegier,
immuniteter og lettelser.
Denne artikel finder ligeledes anvendelse på medlemmerne af Unionens rådgivende organer.
KAPITEL V
DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE
Artikel 11
Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte skal uanset deres nationalitet på hver af medlemsstaternes områder nyde
følgende privilegier og immuniteter:
a) fritagelse for retsforfølgning for de i embeds medfør foretagne handlinger, herunder mundtlige og skriftlige ytringer,
dog med det forbehold, at bestemmelserne i traktaterne dels om reglerne vedrørende tjenestemænds og andre ansattes
ansvar over for Unionen, dels om Den Europæiske Unions Domstols kompetence til at afgøre tvister mellem Unionen
og dens tjenestemænd og øvrige ansatte, finder anvendelse. Denne fritagelse gælder også efter tjenesteforholdets ophør
b) fritagelse sammen med deres ægtefæller og familiemedlemmer, der forsørges af dem, for indvandringsrestriktioner og
bestemmelser om registrering af udlændinge
c) med hensyn til valuta- og omvekslingsbestemmelser de samme lettelser, som sædvanligt indrømmes tjenestemænd i
internationale organisationer
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d) ret til ved deres tiltræden af stillingen i det pågældende land toldfrit at indføre deres bohave og ejendele samt ret til
ved udløbet af deres tjenestetid i det pågældende land toldfrit at genudføre deres bohave og ejendele, i begge tilfælde
under forbehold af de betingelser, som regeringen i det land, hvori retten udøves, måtte finde fornødne

e) ret til toldfrit til personligt brug at indføre deres motorkøretøj, såfremt det er erhvervet i deres sidste bopælsland eller i
det land, hvor de er statsborgere, under de vilkår, der gælder på dette lands hjemmemarked, samt ret til toldfrit at
genudføre det, i begge tilfælde under forbehold af de betingelser, som regeringen i det pågældende land måtte finde
fornødne.

Artikel 12
Løn, vederlag og honorarer, som Unionen udbetaler sine tjenestemænd og øvrige ansatte, beskattes til fordel for Unionen
på de betingelser og efter den fremgangsmåde, der fastsættes af Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den
almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de berørte institutioner.

Tjenestemændene og de øvrige ansatte fritages for national beskatning af løn, vederlag og honorarer, som de modtager fra
Unionen.

Artikel 13
Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte, som udelukkende med henblik på virksomhed i Unionens tjeneste tager
ophold på en anden medlemsstats område end den stat, hvori de ved deres tiltræden i Unionens tjeneste havde bopæl
i skattemæssig henseende, skal med hensyn til beskatning af indkomst og formue og til arveafgift samt til anvendelsen af
de mellem Unionens medlemsstater indgåede overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning af begge de nævnte stater
betragtes, som om de havde bevaret deres tidligere bopæl, under forudsætning af at denne var beliggende i en af Unionens
medlemsstater. Denne bestemmelse finder ligeledes anvendelse på ægtefællen, i det omfang denne ikke er selverhvervende,
og på børn, som de i denne artikel nævnte personer tager vare på og forsørger.

Løsøre, der tilhører de i foregående stykke omhandlede personer, og som befinder sig på opholdslandets område, fritages
for arveafgift i denne stat; ved fastsættelsen af sådan afgift betragtes løsøret, med forbehold af tredjelands ret og af
eventuel anvendelse af bestemmelser i internationale overenskomster vedrørende dobbeltbeskatning som om det befandt
sig i den stat, hvor det skattemæssige hjemsted findes.

En bopæl, der udelukkende er erhvervet med henblik på virksomhed i andre internationale organisationers tjeneste, tages
ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikels bestemmelser.

Artikel 14
Europa-Parlamentet og Rådet fastlægger ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af de
berørte institutioner den ordning for sociale ydelser, som skal gælde for Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte.

Artikel 15
Europa-Parlamentet og Rådet bestemmer ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af
andre interesserede institutioner, på hvilke grupper af Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte bestemmelserne i
artiklerne 11, 12, stk. 2, og 13 finder anvendelse helt eller delvis.

Medlemsstaternes regeringer vil med regelmæssige mellemrum blive underrettet om navn, stilling og adresse på de
tjenestemænd og øvrige ansatte, der tilhører disse grupper.

KAPITEL VI
PRIVILEGIER

OG

IMMUNITETER

FOR DE REPRÆSENTATIONER
AKKREDITERET HOS UNIONEN

FOR TREDJELANDE,

DER

ER

Artikel 16
Den medlemsstat, på hvis område Unionens hovedsæde befinder sig, indrømmer de af tredjeland hos Unionen akkredi
terede repræsentationer sædvanlige diplomatiske privilegier og immuniteter.
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KAPITEL VII
GENERELLE BESTEMMELSER
Artikel 17
Privilegier, immuniteter og lettelser indrømmes Unionens tjenestemænd og øvrige ansatte udelukkende i Unionens inter
esse.
Enhver af Unionens institutioner skal ophæve den en tjenestemand eller anden ansat tilståede immunitet, såfremt den
skønner, at ophævelse af immuniteten ikke strider mod Unionens interesser.
Artikel 18
Ved anvendelse af denne protokol handler Unionens institutioner i gensidig forståelse med de pågældende medlemsstaters
ansvarlige myndigheder.
Artikel 19
Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Kommissionens medlemmer.
Artikel 20
Artiklerne 11-14 og 17 finder anvendelse på Den Europæiske Unions Domstols dommere, generaladvokater, justits
sekretærer og assisterende referenter med forbehold af bestemmelserne i artikel 3 i protokollen om statutten for Den
Europæiske Unions Domstol vedrørende dommernes og generaladvokaternes fritagelse for retsforfølgning.
Artikel 21
Denne protokol finder ligeledes anvendelse på Den Europæiske Investeringsbank, på medlemmerne af dens organer, på
dens personale og på de repræsentanter for medlemsstaterne, der deltager i dens arbejde, dog med forbehold af bestem
melserne i protokollen om Bankens vedtægter.
Den Europæiske Investeringsbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og lignende afgifter i anledning af udvidelser af dens
kapital, såvel som for de forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i det land, hvor den har sit sæde.
Tilsvarende skal dens opløsning og likvidation heller ikke give anledning til nogen skatteopkrævning. Endelig skal
Bankens og dens organers arbejde, for så vidt det udøves under de i vedtægterne fastlagte betingelser, ikke medføre
pålæggelse af omsætningsafgifter.
Artikel 22
Denne protokol gælder også for Den Europæiske Centralbank, for medlemmerne af dens besluttende organer og for dens
personale med forbehold af bestemmelserne i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og
Den Europæiske Centralbank.
Den Europæiske Centralbank er i øvrigt fritaget for alle skatter og afgifter eller lignende i anledning af kapitaludvidelser
såvel som forskellige formaliteter, som måtte være forbundet hermed i den stat, hvor banken har sit hjemsted. Bankens og
dens besluttende organers virksomhed i henhold til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den
Europæiske Centralbank pålægges ikke nogen form for omsætningsafgift.
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Tillæg
NÆRMERE BESTEMMELSER FOR ANVENDELSEN AF PROTOKOLLEN VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE
UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER I SCHWEIZ
1. Udvidelsen af anvendelsen til Schweiz
Henvisninger til medlemsstaterne i protokollen om Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter (i det følgende
benævnt "protokollen") omfatter også Schweiz, medmindre andet udtrykkeligt fastsættes i de følgende bestemmelser.
2. Agenturets fritagelse for indirekte skatter (herunder moms)
Der opkræves ikke moms for varer og tjenesteydelser, der eksporteres fra Schweiz. Moms, der opkræves ved levering af
varer og tjenesteydelser til tjenestebrug til agenturet i Schweiz, skal ifølge protokollens artikel 3, stk. 2, tilbagebetales.
Der indrømmes momsfritagelse, hvis den samlede købspris på varerne og ydelserne angivet på fakturaen eller på et
tilsvarende dokument udgør mindst 100 schweiziske francs (inkl. skatter og afgifter).
Momsen tilbagebetales efter indsendelse af de relevante schweiziske formularer til "Administration fédérale des contri
butions, Division principale de la TVA". Ansøgningerne behandles i princippet inden for tre måneder fra indsendelsen
af ansøgningen og de nødvendige bilag.
3. Procedurer for anvendelsen af reglerne for agenturets personale
For så vidt angår protokollens artikel 12, stk. 2, fritager Schweiz ifølge egne retsprincipper agenturets tjenestemænd og
øvrige ansatte, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EKSF, Euratom, EØF) nr. 549/69 (1), for alle skatter, der opkræves af de
føderale, kantonale og kommunale myndigheder af lønninger, vederlag og honorarer, der udbetales af Den Europæiske
Union, og som beskattes til fordel for Den Europæiske Union.
Schweiz betragtes ikke som en medlemsstat i betydningen i punkt 1 i dette tillæg med henblik på anvendelsen af
protokollens artikel 13.
Agenturets tjenestemænd og øvrige ansatte samt medlemmerne af deres familie, der er tilsluttet ordningen for sociale
ydelser for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, tilsluttes ikke obligatorisk den schweiziske
socialforsikringsordning.
Den Europæiske Unions Domstol har enekompetence i alle spørgsmål vedrørende forholdet mellem agenturet eller
Kommissionen og dets personale med hensyn til anvendelsen af Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr.
259/68 (2) og andre bestemmelser i EU-retten om arbejdsforhold.

(1) Rådets forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 549/69 af 25. marts 1969 om fastsættelse af de grupper af De Europæiske Fællesskabers
tjenestemænd og øvrige ansatte, på hvilke bestemmelserne i artikel 12, artikel 13, stk. 2, og artikel 14 i protokollen vedrørende
Fællesskabernes privilegier og immuniteter skal finde anvendelse (EFT L 74 af 27.3.1969, s. 1). Senest ændret ved Kommissionen
forordning (EF) nr. 1749/2002 (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 13).
2
( ) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i
Kommissionen (Vilkårene for de øvrige ansatte) (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1). Senest ændret ved Kommissionen forordning (EF) nr.
2104/2005 (EUT L 337 af 22.12.2005, s. 7).
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BILAG B
FINANSKONTROL AF SCHWEIZISKE DELTAGERE I DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGEN
TURS AKTIVITETER
Artikel 1
Direkte kommunikation
Agenturet og Kommissionen kommunikerer direkte med de deltagere i agenturets aktiviteter, der enten som kontrahenter,
deltagere i agenturets programmer, modtagere af en betaling over agenturets eller Kommissionens budget eller som
underkontrahenter er hjemmehørende i Schweiz. De pågældende kan direkte til Kommissionen og agenturet sende alle
oplysninger og relevante dokumenter, som de skal meddele i henhold til de instrumenter, der henvises til i denne aftale,
samt til de kontrakter og aftaler, der er indgået, og de beslutninger, der er truffet i medfør af disse instrumenter.

Artikel 2
Kontroller
1.
Ifølge Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De
Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1) og den finansforordning, som agenturets bestyrelse vedtog den 26. marts
2003 i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om
rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1602/2002
om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), og ifølge de øvrige bestemmelser,
som nærværende afgørelse henviser til, kan det i kontrakter og aftaler, der indgås, og beslutninger, der træffes med
modtagere hjemmehørende i Schweiz fastsættes, at agenturets og Kommissionens ansatte eller andre, som de har givet
beføjelse dertil, til enhver tid kan foretage videnskabelig, finansiel, teknologisk og anden revision hos dem og deres
underkontrahenter.

2.
Ansatte i agenturet eller Kommissionen eller andre af agenturet eller Kommissionen hertil bemyndigede personer
skal have uhindret adgang til arbejdssteder, arbejder og dokumenter samt alle nødvendige informationer, herunder også i
elektronisk form, med henblik på gennemførelse af denne revision. Denne adgang skal udtrykkeligt fremgå af kontrakter
eller aftaler, der indgås ifølge de instrumenter, som nærværende aftale henviser til.

3.

Den Europæiske Revisionsret har samme rettigheder som Kommissionen.

4.
Revisionen kan finde sted fem år efter nærværende afgørelses ophør eller i overensstemmelse med bestemmelserne i
kontrakterne og aftalerne eller de pågældende beslutninger.

5.
Den schweiziske forbundsfinanskontrol underrettes på forhånd om de revisioner, der gennemføres på schweizisk
område. Denne underretning er ikke en retlig forudsætning for gennemførelsen af revisionerne.

Artikel 3
Kontrol på stedet
1.
Som led i denne afgørelse bemyndiges Kommissionen (OLAF) til at foretage kontrol og inspektion på stedet på
schweizisk område i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96 af
11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske
Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (3).

2.
Kommissionen forbereder og gennemfører kontrol og inspektion på stedet i nært samarbejde med den schweiziske
forbundsfinanskontrol eller andre af denne udpegede kompetente schweiziske myndigheder, som underrettes i god tid om
kontrollens og inspektionens indhold, formål og retsgrundlag, således at de kan yde den fornødne bistand. Med henblik
herpå kan de kompetente schweiziske myndigheder deltage i kontrollen og inspektionen på stedet.

3.
Hvis de berørte kompetente schweiziske myndigheder ønsker det, gennemføres den pågældende kontrol og inspek
tion på stedet af Kommissionen og de kompetente schweiziske myndigheder i fællesskab.
(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(3) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

L 356/127

L 356/128

DA

Den Europæiske Unions Tidende

4.
Hvis deltagerne i programmet modsætter sig kontrol eller inspektion på stedet, yder de schweiziske myndigheder i
overensstemmelse med de nationale bestemmelser Kommissionens inspektører den bistand, der er nødvendig for, at de
kan udføre den kontrol og inspektion på stedet, som de er blevet pålagt.
5.
Kommissionen meddeler så hurtigt som muligt den schweiziske forbundsfinanskontrol alle oplysninger om uregel
mæssigheder eller mistanke om uregelmæssigheder, som den har fået kendskab til under gennemførelsen af kontrollen
eller inspektionen på stedet. Kommissionen skal under alle omstændigheder underrette ovennævnte myndighed om
resultatet af kontrollen og inspektionen.
Artikel 4
Information og konsultation
1.
For at sikre at dette bilag gennemføres korrekt, foretager de kompetente myndigheder i Schweiz og i Fællesskaberne
jævnligt udveksling af oplysninger, og de iværksætter konsultationer, når den ene eller den anden af parterne anmoder
herom.
2.
De kompetente schweiziske myndigheder underretter straks agenturet og Kommissionen om alle elementer, de får
kendskab til, som kan give formodning om eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med indgåelsen og gennemførelsen
af kontrakter, der indgås i henhold til de instrumenter, som denne aftale henviser til.
Artikel 5
Fortrolighed
Alle oplysninger, der er blevet meddelt eller modtaget i medfør af dette bilag, er, uanset formen, omfattet af tavshedspligt
og nyder den samme beskyttelse som den, lignende oplysninger har efter den schweiziske lovgivning og efter de
tilsvarende bestemmelser, der gælder for Fællesskabets institutioner. Oplysningerne må ikke meddeles til andre end
dem, der i fællesskabsinstitutionerne, medlemsstaterne eller i Schweiz i kraft af deres hverv skal have kendskab til
dem, eller anvendes til andre formål end til at sikre en effektiv beskyttelse af parternes finansielle interesser.
Artikel 6
Administrative foranstaltninger og sanktioner
Uden at det berører anvendelsen af den schweiziske strafferet, kan agenturet eller Kommissionen pålægge administrative
foranstaltninger og sanktioner i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002
og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 samt Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (1).
Artikel 7
Inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse
Agenturets eller Kommissionens beslutninger, der vedtages som led i anvendelsen af denne aftale, og som indebærer en
forpligtelse for andre end stater til at betale en pengeydelse, kan tvangsfuldbyrdes i Schweiz.
Fuldbyrdelsespåtegning skal efter en prøvelse, der kun omfatter ægtheden af det pågældende fuldbyrdelsesgrundlag,
påføres af den myndighed, som den schweiziske regering har udpeget og anmeldt for agenturet og Kommissionen.
Tvangsfuldbyrdelsen finder sted efter de schweiziske retsplejeregler. Lovligheden af den beslutning, der udgør fuldbyrdel
sesgrundlaget, er underlagt Den Europæiske Unions Domstols kontrol.
Afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol i medfør af en voldgiftsbestemmelse, har fuldbyrdelseskraft på
samme betingelser.

(1) EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
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