Den Europæiske Unions

Tidende
★
★
★

★ ★ ★

★ ★ ★

L 115

★
★
★

58. årgang

Retsforskrifter

Dansk udgave

6. maj 2015

Indhold

I

Lovgivningsmæssige retsakter

DIREKTIVER
★

★

II

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015 om ændring af
Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og
international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i
Fællesskabet (1) ................................................................................................................

1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/720 af 29. april 2015 om ændring af
direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (1) ............... 11

Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER
★

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/721 af 20. april 2015 om registrering af
en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske
betegnelser (Vlaamse laurier (BGB)) ................................................................................... 16

★

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/722 af 5. maj 2015 om godkendelse af
taurin som fodertilsætningsstof til Canidae, Felidae, Mustelidae og kødædende fisk (1) .............. 18

★

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/723 af 5. maj 2015 om godkendelse af
biotin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (1) .............................................................. 22

★

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/724 af 5. maj 2015 om godkendelse af
retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (1) 25

(1) EØS-relevant tekst

DA

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrænset
gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

★

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/725 af 5. maj 2015 om fastsættelse af
slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af svinekød i henhold
til forordning (EU) 2015/360 ........................................................................................... 32
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/726 af 5. maj 2015 om faste importværdier
med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager ................................. 34

AFGØRELSER
★

Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/727 af 10. april 2015 om det samlede beløb
for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 (ECB/2015/17) ............... 36

Berigtigelser
★

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af
medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den
25. januar 2020 (EUT L 20 af 27.1.2015) ............................................................................. 39

★

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af
medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den
25. januar 2020 (EUT L 31 af 7.2.2015) ............................................................................... 40

6.5.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 115/1

I
(Lovgivningsmæssige retsakter)

DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/719
af 29. april 2015
om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i
national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i
brug i Fællesskabet
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),
efter høring af Regionsudvalget,
efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det er nødvendigt at understrege behovet for at nedbringe drivhusgasemissionerne, navnlig emissioner af
kuldioxid (CO2), forbedre trafiksikkerheden, tilpasse den relevante lovgivning til den teknologiske udvikling og de
ændrede behov på markedet samt lette den intermodale transport, samtidig med at det sikres, at konkurrencen
ikke fordrejes, og at vejinfrastrukturen beskyttes.

(2)

Den teknologiske udvikling gør det muligt at fastgøre aerodynamiske anordninger, der kan trækkes ind eller
foldes, bag på køretøjerne. Fastgørelsen af sådanne anordninger vil imidlertid medføre en overskridelse af de
største tilladte længder i henhold til Rådets direktiv 96/53/EF (3). Det er derfor nødvendigt med en dispensation
fra de største tilladte længder. Nærværende direktiv har til formål at gøre det muligt at montere sådanne
anordninger, så snart de nødvendige ændringer af de tekniske krav i forbindelse med typegodkendelse af de
aerodynamiske anordninger er gennemført eller anvendes, og Kommissionen har vedtaget gennemførelses
retsakterne om operationelle regler vedrørende brugen af sådanne anordninger.

(3)

Den aerodynamiske forbedring af motorkøretøjernes førerhus gør det muligt at opnå betydelige forbedringer for
så vidt angår køretøjernes energimæssige ydeevne, eventuelt sammen med aerodynamiske anordninger, der kan

(1) EUT C 327 af 12.11.2013, s. 133.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 15.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 16.10.2014
(EUT C 40 af 5.2.2015, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af
20.4.2015.
(3) Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største
tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 59).
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trækkes ind eller foldes, bag på køretøjerne. En sådan forbedring er imidlertid ikke mulig inden for de nuværende
største tilladte længder fastsat ved direktiv 96/53/EF, uden at køretøjernes lasteevne reduceres, og vejtransport
sektorens økonomiske ligevægt bringes i fare. Det er af denne grund også nødvendigt med en dispensation fra de
største tilladte længder. Denne dispensation bør ikke bruges til at øge køretøjets lasteevne.
(4)

I medfør af rammerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (1) skal aerodynamiske anordninger,
der overstiger en længde på 500 mm, og motorkøretøjer, der er udstyret med førerhuse, som forbedrer deres
aerodynamiske ydeevne, typegodkendes forud for markedsføringen, hvis sådanne køretøjer overskrider de
grænser, der er fastsat ved direktiv 96/53/EF.

(5)

Muligheden for, at køretøjerne kan få en ny udformning af førerhusene, vil ligeledes bidrage til at forbedre
trafiksikkerheden ved at mindske førerens blinde vinkler, herunder blinde vinkler under forruden, hvilket burde
gøre det muligt at redde talrige bløde trafikanters liv, f.eks. fodgængere eller cyklister. En ny udformning af
førerhusene kan også omfatte konstruktioner, der er energiabsorberende i tilfælde af sammenstød. Den mulige
gevinst for så vidt angår førerhusets størrelse bør endvidere forbedre førerens sikkerhed og komfort. Når først der
er blevet opstillet forbedrede sikkerhedskrav for længere førerhuse, kan det overvejes, hvorvidt det er
hensigtsmæssigt at anvende disse på køretøjer, som ikke har gavn af forlængelsen.

(6)

Alternative drivaggregater, som omfatter hybride drivaggregater, er drivaggregater, der til den mekaniske fremdrift
bruger energi fra et brændstof, der forbruges, og/eller et batteri eller en anden elektrisk eller mekanisk kraftlag
ringsenhed. Brugen af alternative drivaggregater til tunge køretøjer eller busser kan medføre en ekstra vægt, men
reducerer forurening. Denne ekstra vægt bør ikke medregnes, så det går ud over køretøjets nyttelast, da dette ville
medføre, at vejtransportsektoren straffes økonomisk. Den ekstra vægt bør dog heller ikke medføre, at køretøjets
lasteevne forøges.

(7)

Fremtidige køretøjer, der bruger alternative brændstoffer (med tungere drivaggregater end dem, der benyttes i
køretøjer, der bruger konventionelle brændstoffer), kan også have nytte af en yderligere vægtkvote. Sådanne
alternative brændstoffer kan derfor medtages på den i dette direktiv omhandlede liste over alternative
brændstoffer, hvis brugen af dem kræver en yderligere vægtkvote.

(8)

Nærværende direktiv tillader dispensationer fra den største tilladte vægt og de største tilladte dimensioner for
køretøjer og vogntog fastsat i direktiv 96/53/EF. Medlemsstaterne bør dog af grunde, der vedrører trafiksik
kerheden eller infrastrukturkarakteristika, kunne begrænse visse køretøjers kørsel på bestemte dele af deres vejnet.

(9)

På området containerisering anvendes containere med en længde på 45 fod i stadig større omfang. Sådanne
containere transporteres med alle transportformer. Den intermodale transports vejkomponenter kan imidlertid i
øjeblikket kun anvendes, hvis både medlemsstaterne og transportørerne følger omstændelige administrative
procedurer, eller hvis disse containere har patenterede affasede hjørner, hvilket medfører uoverkommelige
omkostninger. Hvis den tilladte længde af de køretøjer, der transporterer sådanne containere, øges med 15 cm,
kunne transportørerne spares for disse administrative procedurer og den intermodale transport lettes uden risiko
eller negative følger for infrastrukturen eller de øvrige trafikanter. Definitionen af intermodal transport i dette
direktiv berører ikke arbejdet med at revidere Rådets direktiv 92/106/EØF (2).

(10)

For at fremme den intermodale transport yderligere og tage hensyn til egenvægten af containere eller veksellad
med en længde på op til 45 fod, bør kørsel med 3-akslede motorkøretøjer med 2- eller 3-akslede sættevogne
være tilladt op til en tilladt totalvægt på 44 t. 2-akslede motorkøretøjer med 3-akslede sættevogne, der
transporterer containere eller veksellad med en længde på op til 45 fod, bør være tilladte i intermodal transport
op til en tilladt totalvægt på 42 t.

(11)

Siden vedtagelsen af direktiv 96/53/EF er buspassagerers og deres bagages gennemsnitsvægt steget væsentligt. På
grund af de vægtgrænser, der er fastsat i nævnte direktiv, har dette ført til en gradvis reduktion i antallet af
transporterede passagerer. Endvidere lægges det udstyr, der er nødvendigt for at opfylde de nuværende tekniske
krav, såsom Euro VI, til vægten af de køretøjer, der transporterer dem. Behovet for at fremme den kollektive
transport i forhold til den individuelle transport for at opnå en bedre energieffektivitet indebærer, at det er

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
(»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).
(2) Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem
medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).
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nødvendigt at oprette det tidligere antal passagerer pr. bus under hensyntagen til denne stigning i deres og deres
bagages vægt. Dette kan ske ved at øge 2-akslede bussers tilladte vægt inden for grænser, der ikke desto mindre
sikrer, at vejinfrastrukturen ikke skades på grund af hurtigere nedslidning.
(12)

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne tager behørigt hånd om overtrædelser i forbindelse med overlastning af
køretøjer med henblik på at undgå konkurrencefordrejninger og på at drage omsorg for trafiksikkerheden.

(13)

For at sikre, at konkurrencen mellem operatørerne ikke fordrejes og for at forbedre afsløringen af overtrædelser
bør medlemsstaterne senest den 27. maj 2021 træffe specifikke foranstaltninger til at identificere køretøjer eller
vogntog under kørsel, der sandsynligvis har overskredet de relevante vægtgrænser, og som derfor bør
kontrolleres. En sådan identificering kan udføres ved hjælp af vejemekanismer, der er integreret i vejinfra
strukturen, eller ved hjælp af en måleanordning på køretøjet, som på afstand kommunikerer data til de relevante
myndigheder Disse data fra køretøjet bør også gøres tilgængelige for føreren. Hver medlemsstat bør årligt udføre
et passende antal kontroller af køretøjers vægt. Antallet af sådanne kontroller bør stå i rimeligt forhold til det
samlede antal køretøjer, der hvert år inspiceres i den pågældende medlemsstat.

(14)

For at sikre, at dette direktiv overholdes, bør medlemsstaterne fastsætte regler om sanktioner for overtrædelser af
dette direktiv og sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner bør være effektive, ikkediskriminerende, stå i rimeligt
forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(15)

Det er vigtigt, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne udveksler oplysninger for at gøre kontrollen
med køretøjers eller vogntogs vægt mere effektiv på internationalt plan og for at fremme en god afvikling af
denne kontrol. Det kontaktpunkt, der udpeges i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1071/2009 (1), bør benyttes til en sådan udveksling af oplysninger.

(16)

Europa-Parlamentet og Rådet bør regelmæssigt modtage oplysninger om den kontrol, medlemsstaternes
kompetente myndigheder foretager med vejtrafikken. Disse oplysninger, som medlemsstaterne fremsender, vil
gøre det muligt for Kommissionen at sikre, at transportvirksomhederne overholder reglerne i dette direktiv, og at
fastslå, om der er behov for yderligere tvangsforanstaltninger eller ej.

(17)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførel
sesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 182/2011 (2).

(18)

Kommissionen bør ikke vedtage gennemførelsesretsakter om de operationelle krav vedrørende brugen af
aerodynamiske anordninger eller detaljerede specifikationer for vejeanordninger på køretøjer, hvis det udvalg, der
nedsættes i henhold til dette direktiv, ikke afgiver nogen udtalelse om det af Kommissionen forelagte udkast til
gennemførelsesretsakt.

(19)

For at ajourføre listen over alternative brændstoffer i dette direktiv på baggrund af den seneste teknologiske
udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i
TEUF. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde,
herunder høringer af medlemsstaternes eksperter, før den vedtager de delegerede retsakter. Kommissionen bør i
forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(20)

Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets
omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse
med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportiona
litetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21)

Direktiv 96/53/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af
vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan
medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
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VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Direktiv 96/53/EF ændres således:
1) I artikel 1, stk. 1, litra a) affattes således:
»a) dimensioner for motorkøretøjer i klasse M2 og M3 og påhængskøretøjer hertil i klasse O samt motorkøretøjer i
klasse N2 og N3 og påhængskøretøjer hertil i klasse 03 og 04 som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2007/46/EF (*).
(*) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for
godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske
enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).«
2) I artikel 2 foretages følgende ændringer:
a) i stk. 1 tilføjes følgende definitioner:
»— »alternative brændstoffer«: brændstoffer eller energikilder, som i hvert fald delvist erstatter fossile oliekilder i
energiforsyningen til transport, og som har potentiale til at bidrage til dekarboniseringen af transporten og
forbedre miljøpræstationerne i transportsektoren, og som består af:
a) elektricitet forbrugt i alle typer elektriske køretøjer
b) brint
c) naturgas, herunder biomethan, i gasform (komprimeret naturgas — CNG) og flydende form (flydende
naturgas — LNG)
d) flydende gas (LPG)
e) mekanisk energi fra lagring i køretøjet/kilder i køretøjet, inklusive overskydende varme
— »køretøj, der bruger alternative brændstoffer«: et motorkøretøj, der helt eller delvist drives af et alternativt
brændstof, og som er godkendt i henhold til rammerne i direktiv 2007/46/EF
— »intermodal transport«:
a) kombineret transport, jf. artikel 1 i Rådets direktiv 92/106/EØF (*), der anvendes til transport af en eller
flere containere eller veksellad med en samlet længde på op til 45 fod, eller
b) transport ad vandvejen af en eller flere containere eller veksellad med en samlet længde på op til 45 fod,
forudsat at den vejstrækning, der indgår som første eller sidste led, ikke overstiger 150 km på Unionens
område. Den ovenfor nævnte afstand på 150 km kan overskrides for at nå frem til den nærmeste egnede
transportterminal for de planlagte ydelser, når der er tale om:
i) køretøjer, der overholder bilag I, punkt 2.2.2, litra a) eller b), eller
ii) køretøjer, der overholder bilag I, punkt 2.2.2., litra c) eller d), i tilfælde hvor den relevante medlemsstat
tillader sådanne afstande.
For intermodal transport kan den nærmeste egnede transportterminal, der leverer en ydelse, ligge i en anden
medlemsstat end den, hvor forsendelsen blev lastet eller losset
— »afskiber«: en retlig enhed eller en fysisk eller juridisk person, der er anført på konnossementet eller på et
tilsvarende transportdokument, f.eks. et gennemgangskonnossement, som afskiber, og/eller i hvis navn eller
på hvis vegne, der er indgået en transportkontrakt med transportvirksomheden.
(*) Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for
kombineret godstransport mellem medlemsstaterne (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38).«
b) i stk. 2 erstattes henvisningen »direktiv 70/156/EØF« af følgende:
»direktiv 2007/46/EF«.
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3) I artikel 4 foretages følgende ændringer:
a) stk. 4, tredje og fjerde afsnit, udgår
b) stk. 6 udgår.
4) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
Med henblik på artikel 3 skal sættevognstog, der er taget i brug inden den 1. januar 1991, og som ikke opfylder
bestemmelserne i punkt 1.6 og 4.4 i bilag I, anses for at være i overensstemmelse med disse bestemmelser, såfremt
den samlede længde ikke overstiger 15,50 m.«.
5) Artikel 8, 8a og 9 udgår.
6) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 8b
1.
Med det formål at forbedre deres energieffektivitet kan de største tilladte længder i nærværende direktivs bilag I,
punkt 1.1, overskrides for køretøjer eller vogntog, som er udstyret med aerodynamiske anordninger, der opfylder
kravene i stk. 2 og 3, og som overholder direktiv 2007/46/EF, for at tillade påsætning bag på køretøjer eller vogntog
af sådanne anordninger. Køretøjer eller vogntog udstyret med sådanne anordninger skal overholde nærværende
direktivs bilag I, punkt 1.5, og en eventuel overskridelse af de største tilladte længder må ikke medføre en forøgelse
af de pågældende køretøjers eller vogntogs lad.
2.
Forud for markedsføringen typegodkendes de i stk. 1 omhandlede aerodynamiske anordninger, der overstiger
en længde på 500 mm, i overensstemmelse med reglerne for typegodkendelse inden for rammerne af direktiv
2007/46/EF.
Senest den 27. maj 2017 vurderer Kommissionen behovet for at vedtage eller ændre de inden for de nævnte rammer
fastsatte tekniske krav i forbindelse med typegodkendelse af aerodynamiske anordninger under hensyntagen til
behovet for at sikre trafiksikkerheden og sikkerheden i forbindelse med intermodal transport, navnlig følgende:
a) sikker fastgørelse af anordningerne for at begrænse risikoen for, at de med tiden løsner sig, herunder ved
intermodal transport
b) sikkerheden for andre trafikanter, især bløde trafikanter, bl.a. ved at sikre, at konturmærkningen er synlig, når der
monteres aerodynamiske anordninger, ved at tilpasse kravene til indirekte udsyn og, i tilfælde af sammenstød med
bagenden af et køretøj eller vogntog, ved ikke at kompromittere beskyttelsen bagtil mod underkøring.
Kommissionen forelægger med henblik herpå om fornødent et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af de
relevante regler om typegodkendelse inden for rammerne af direktiv 2007/46/EF.
3.

De i stk. 1 omhandlede aerodynamiske anordninger skal opfylde følgende driftsmæssige betingelser:

a) under forhold, hvor andre trafikanters eller førerens sikkerhed er i fare, skal de foldes, trækkes ind eller fjernes af
føreren
b) anvendelse af dem i trafikinfrastrukturer i og mellem byer skal ske under hensyntagen til de specielle
karakteristika ved områder, hvor hastighedsgrænsen er under eller lig med 50 km/t, og hvor bløde trafikanter i
højere grad kan forventes at befinde sig, og
c) anvendelsen af dem skal være forenelig med intermodal transport og de må navnlig ikke, når de er trukket
ind/foldet, overskride den største tilladte længde med mere end 20 cm.
4.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastsætter nærmere bestemmelser til sikring af ensartede
betingelser for gennemførelsen af stk. 3. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i
artikel 10i, stk. 2.
5.
Stk. 1 finder anvendelse fra datoen for gennemførelsen eller anvendelsen af de nødvendige ændringer af de i
stk. 2 omhandlede instrumenter og efter vedtagelsen af de i stk. 4 omhandlede gennemførelsesretsakter, alt efter hvad
der er relevant.
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Artikel 9a
1.
For at forbedre energieffektiviteten, særlig for så vidt angår førerhusenes aerodynamiske ydeevne, samt trafiksik
kerheden kan de største tilladte længder i nærværende direktivs bilag I, punkt 1.1, overskrides for køretøjer eller
vogntog, der opfylder kravene i stk. 2 og overholder direktiv 2007/46/EF, forudsat at deres førerhuse giver forbedret
aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og forbedret sikkerhed. Køretøjer eller vogntog udstyret med sådanne
førerhuse skal overholde nærværende direktivs bilag I, punkt 1.5, og en eventuel overskridelse af de største tilladte
længder må ikke medføre en forøgelse af de pågældende køretøjers lasteevne.
2.
Forud for markedsføringen godkendes de i stk. 1 omhandlede køretøjer i overensstemmelse med reglerne om
typegodkendelse inden for rammerne af direktiv 2007/46/EF. Senest den 27. maj 2017 vurderer Kommissionen
behovet for at udvikle de inden for de nævnte rammer fastsatte tekniske krav i forbindelse med typegodkendelse af
køretøjer udstyret med sådanne førerhuse, under hensyntagen til følgende:
a) forbedringen af køretøjernes eller vogntogenes aerodynamiske ydeevne
b) bløde trafikanter og forbedring af synligheden af disse for førerne, navnlig ved at mindske førernes blinde vinkler
c) reduktion af andre trafikanters tings- eller personskader i tilfælde af sammenstød
d) sikkerhed og komfort for førerne.
Kommissionen forelægger med henblik herpå om fornødent et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af de
relevante regler om typegodkendelse inden for rammerne af direktiv 2007/46/EF.
3.
Stk. 1 finder anvendelse fra tre år efter datoen for gennemførelsen eller anvendelsen af de nødvendige
ændringer af de i stk. 2 omhandlede instrumenter, alt efter hvad der er relevant.«.
7) Artikel 10a udgår.
8) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 10b
Den største tilladte vægt for køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, er den vægt, der er fastsat i bilag I,
punkt 2.3.1, 2.3.2 og 2.4.
Køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, skal tillige overholde de i bilag I, punkt 3, anførte grænser for største
tilladte akseltryk.
Den ekstra vægt, som køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, kræver, fastsættes på grundlag af den
dokumentation, som fabrikanten fremlægger, når det pågældende køretøj godkendes. Den ekstra vægt skal angives i
det officielle bevis, der kræves i henhold til artikel 6.
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10h for, med
henblik på dette direktiv, at ajourføre listen over de i artikel 2 omhandlede alternative brændstoffer, der kræver ekstra
vægt. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører høringer med eksperter,
herunder medlemsstaternes eksperter, før den vedtager disse delegerede retsakter.
Artikel 10c
De største tilladte længder fastsat i bilag I, punkt 1.1, hvor det er relevant med forbehold af artikel 9a, stk. 1, og den
største tilladte afstand fastsat i bilag I, punkt, 1.6, kan overskrides med 15 cm for køretøjer eller vogntog, der
transporterer tomme eller lastede containere eller veksellad med en længde på 45 fod, forudsat at vejtransporten af
den pågældende container eller det pågældende veksellad indgår i intermodal transport.
Artikel 10d
1.
Senest den 27. maj 2021 træffer medlemsstaterne specifikke foranstaltninger til at identificere køretøjer eller
vogntog under kørsel, der sandsynligvis har overskredet den største tilladte vægt, og som derfor bør kontrolleres af
deres kompetente myndigheder med henblik på at sikre overholdelse af kravene i dette direktiv. Disse foranstaltninger
kan træffes ved hjælp af automatiske systemer anbragt på vejinfrastrukturerne eller ved hjælp af vejeanordninger på
køretøjerne i overensstemmelse med stk. 4.
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En medlemsstat må ikke kræve, at der monteres vejeanordninger på køretøjer eller vogntog, der er registreret i en
anden medlemsstat.
Uden at dette berører EU-retten og national ret, skal automatiske systemer, der anvendes til at fastslå, at dette direktiv
er overtrådt, og til at pålægge sanktioner, certificeres. Anvendes automatiske systemer kun til identifikationsformål,
kræves ikke certificering.
2.
Hver medlemsstat foretager hvert kalenderår et passende antal kontroller af vægten af køretøjer eller vogntog
under kørsel, som står i rimeligt forhold til det samlede antal køretøjer, der hvert år inspiceres på dens område.
3.
Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1071/2009 (1)*, at deres kompetente myndigheder udveksler oplysningerne om overtrædelser og sanktioner
vedrørende nærværende artikel.
4.
De i stk. 1 omhandlede vejeanordninger på køretøjerne skal være nøjagtige og pålidelige, fuldstændig
interoperable og kompatible med alle køretøjstyper.
5.
Senest den 27. maj 2016 vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, som fastsætter nærmere
bestemmelser til sikring af ensartede betingelser for gennemførelsen af de i stk. 4 fastsatte regler om interoperabilitet
og kompatibilitet.
For at sikre interoperabilitet skal disse nærmere bestemmelser gøre det muligt til enhver tid at kommunikere
vægtoplysninger fra et køretøj i brug til de kompetente myndigheder og til dets fører. Kommunikationen sker via en
grænseflade defineret af standarderne CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 og ISO 14906.
Herudover skal en sådan kommunikation sikre, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan kommunikere
og udveksle oplysninger på samme måde med køretøjer og vogntog, der er indregistreret i en hvilken som helst
medlemsstat og bruger vejeanordninger på køretøjet.
Med henblik på at sikre kompatibilitet med alle køretøjstyper skal systemer på motorkøretøjer kunne modtage og
behandle data fra enhver type påhængsvogn eller sættevogn, der er påhægtet motorkøretøjet.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10i, stk. 2.
Artikel 10e
Medlemsstaterne fastsætter regler om de sanktioner, der finder anvendelse ved overtrædelse af dette direktiv, og
træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner skal være effektive, ikkediskri
minerende, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler
Kommissionen disse regler.
Artikel 10f
1.

I forbindelse med transport af containere og veksellad fastsætter medlemsstaterne regler, som kræver, at:

a) afskiberen udsteder en erklæring om vægten af den container eller det veksellad, der transporteres, til den
transportvirksomhed, der varetager transporten af containeren eller vekselladet, og
b) transportvirksomheden giver adgang til al relevant dokumentation fremlagt af afskiberen.
2.
Medlemsstaterne fastsætter regler om ansvar for både afskiberen og transportvirksomheden, alt efter hvad der
er relevant, i de tilfælde, hvor de i stk. 1 nævnte oplysninger mangler eller er fejlagtige, og køretøjet eller vogntoget
er overlastet.
Artikel 10g
Medlemsstaterne forelægger hvert andet år senest den 30. september i det år, der følger efter udløbet af den
pågældende toårsperiode, Kommissionen de nødvendige oplysninger om:
a) antallet af de i de to foregående kalenderår gennemførte kontroller, og
b) antallet af konstaterede overlastede køretøjer eller vogntog.
Disse oplysninger kan indgå i de oplysninger, der fremsendes i henhold til artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 561/2006 (2)*.
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Kommissionen foretager en analyse af de i medfør af nærværende artikel modtagne oplysninger og medtager denne
analyse i den rapport, der skal fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til forordning (EF)
nr. 561/2006.
Artikel 10h
1.

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10b, tillægges Kommissionen for en periode på fem år
fra den 26. maj 2015. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder
inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed,
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af
hver periode.
3.
Den i artikel 10b omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet
eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller
på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i
kraft.
4.
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet
meddelelse herom.
5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 10b træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til EuropaParlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets
eller Rådets initiativ.
Artikel 10i
1.
Kommissionen bistås af det i artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 (3)*
omhandlede vejtransportudvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 182/2011 (4)*.
2.

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.
Afgiver udvalget ikke nogen udtalelse, vedtager Kommissionen ikke udkastet til gennemførelsesretsakt, og
artikel 5, stk. 4, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 182/2011 finder anvendelse.
Artikel 10j
Kommissionen forelægger senest den 8. maj 2020, i hensigtsmæssigt omfang, Europa-Parlamentet og Rådet en
rapport om gennemførelsen af de ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 (5)* indførte ændringer
af nærværende direktiv, idet de specifikke træk ved visse markedssegmenter tages i betragtning. Hvis hensigtsmæssigt
fremsætter Kommissionen på grundlag af nævnte rapport et lovgivningsmæssigt forslag behørigt ledsaget af en
konsekvensanalyse. Rapporten gøres tilgængelig senest seks måneder forud for fremsættelsen af eventuelle
lovgivningsmæssige forslag.
(1)* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om
betingelser for udøvelse af vejtransporthvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af
14.11.2009, s. 51).
(2)* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse
sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF)
nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).
(3)* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for
vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport
og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse
sociale bestemmelser inden for vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1).
(4)* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og
principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser
(EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(5)* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015 om ændring af Rådets direktiv
96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte
vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (EUT L 115 af 6.5.2015, s. 1).«
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9) I bilag I foretages følgende ændringer:
a) punkt 1.2, litra a), affattes således:
»a) alle køretøjer bortset fra de i litra b) omhandlede: 2,55 m«
b) punkt 1.2, litra b), affattes således:
»b) temperaturkontrollerede opbygninger
transporteres af køretøjer: 2,60 m«

eller

temperaturkontrollerede

containere

eller

veksellad,

der

c) punkt 2.2.2, litra c), affattes således:
»c) 2-akslet motorkøretøj med 3-akslet sættevogn, der i forbindelse med intermodal transport transporterer en
eller flere containere eller et eller flere veksellad med en største tilladt samlet længde på op til 45 fod: 42 t«
d) i punkt 2.2.2 tilføjes følgende litra:
»d) 3-akslet motorkøretøj med 2- eller 3-akslet sættevogn, der i forbindelse med intermodal transport
transporterer en eller flere containere eller et eller flere veksellad med en største tilladt samlet længde på op
til 4 fod: 44 t«
e) punkt 2.3.1 affattes således:
»2.3.1. 2-akslede motorkøretøjer bortset fra busser: 18 t
2-akslede motorkøretøjer, der bruger alternative brændstoffer, bortset fra busser: den største tilladte vægt
på 18 t forhøjes med den ekstra vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi, dog højst 1 t
2-akslede busser: 19,5 t«
f) punkt 2.3.2 affattes således:
»2.3.2. 3-akslede motorkøretøjer: 25 t eller 26 t, når drivakslen er forsynet med tvillinghjul og luftaffjedring eller
en i Unionen anerkendt tilsvarende affjedring som nærmere fastlagt i bilag II, eller når hver drivaksel er
forsynet med tvillinghjul, og den enkelte aksels tilladte tryk ikke overstiger 9,5 t
3-akslede motorkøretøjer, der bruger alternative brændstoffer: den største tilladte vægt på 25 t eller 26 t
forhøjes med den ekstra vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi, dog højst 1 t (når
drivakslen er forsynet med tvillinghjul og luftaffjedring eller en i Unionen anerkendt tilsvarende affjedring
som nærmere fastlagt i bilag II, eller når hver drivaksel er forsynet med tvillinghjul, og den enkelte aksels
tilladte tryk ikke overstiger 9,5 t)«.
g) punkt 2.4 affattes således:
»2.4. 3-akslede ledbusser: 28 t
3-akslede ledbusser, der bruger alternativt brændstof: den største tilladte vægt på 28 t forhøjes med den
yderligere vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi, dog højst 1 t«.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 7. maj 2017. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 29. april 2015.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand

Formand
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/720
af 29. april 2015
om ændring af direktiv 94/62/EF med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),
efter den almindelige lovgivningsprocedure (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (4) blev vedtaget for at forebygge og mindske miljøbelastningen
ved emballage og emballageaffald. Selv om plastbæreposer betragtes som emballage i henhold til samme direktiv,
indeholder det ingen specifikke foranstaltninger vedrørende forbruget af sådanne poser.

(2)

Det aktuelle forbrugsniveau for plastbæreposer fører til store mængder henkastet affald og ineffektiv ressourcean
vendelse og forventes at stige, hvis der ikke gribes ind. Henkastning af plastbæreposer medfører miljøforurening
og forværrer det udbredte problem med affald i vandområder, hvilket truer vandøkosystemer over hele verden.

(3)

Derudover har ophobningen af plastbæreposer i miljøet en tydeligt negativ indvirkning på visse økonomiske
aktiviteter.

(4)

Plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 50 mikron (letvægtsplastbæreposer), hvilket svarer til langt de
fleste af det samlede antal plastbæreposer, der forbruges i Unionen, genbruges mindre hyppigt end tykkere
plastbæreposer. Følgelig bliver letvægtsplastbæreposer hurtigere til affald, og der er større tendens til, at de smides
væk, på grund af deres lette vægt.

(5)

Det aktuelle niveau for genanvendelse af letvægtsplastbæreposer er meget lavt, og på grund af en række praktiske
og økonomiske vanskeligheder er det ikke sandsynligt, at det vil stige til et betydeligt niveau i den nærmeste
fremtid.

(6)

I affaldshierarkiet kommer forebyggelse først. Plastbæreposer har flere formål, og forbruget af dem vil fortsætte i
fremtiden. For at sikre, at de nødvendige plastbæreposer ikke ender som affald i miljøet, bør der iværksættes
passende foranstaltninger, og forbrugerne bør oplyses om korrekt behandling af affald.

(7)

Forbrugsniveauet for plastbæreposer varierer betragteligt inden for Unionen som følge af forskelle i forbrugsvaner
og miljøbevidsthed samt effektiviteten af medlemsstaternes politiske foranstaltninger. Nogle medlemsstater har
formået at mindske forbrugsniveauet for plastbæreposer betydeligt, idet det gennemsnitlige forbrugsniveau i de
syv medlemsstater, der har nået de bedste resultater, kun svarer til 20 % af det gennemsnitlige forbrug i Unionen.

(1) EUT C 214 af 8.7.2014, s. 40.
(2) EUT C 174 af 7.6.2014, s. 43.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets førstebehandlingsholdning af 2.3.2015 (endnu
ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning af 28.4.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(4) Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994,
s. 10).
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(8)

Tilgængeligheden og nøjagtigheden af oplysninger om det nuværende forbrugsniveau for letvægtsplastbæreposer
varierer i medlemsstaterne. Nøjagtige og sammenlignelige oplysninger om forbruget er afgørende for at kunne
vurdere virkningen af reduktionsforanstaltninger og sikre ensartede gennemførelsesbetingelser. Derfor bør der
udvikles en fælles metode til beregning af det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer pr. person med henblik på
at overvåge fremskridtene med at mindske forbruget af sådanne poser.

(9)

Forbrugeroplysning har endvidere vist sig at spille en afgørende rolle for at nå mål om at mindske forbruget af
plastbæreposer. Der er derfor behov for en institutionel indsats for at øge kendskabet til miljøbelastningen fra
plastbæreposer og at gøre op med den nuværende opfattelse af plast som en uskadelig og billig vare.

(10)

For at fremme varige reduktioner i det gennemsnitlige forbrugsniveau for letvægtsplastbæreposer bør
medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer betydeligt i
overensstemmelse med de generelle mål for Unionens affaldspolitik og affaldshierarki som fastsat i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (1). Sådanne reduktionsforanstaltninger bør tage hensyn til det
nuværende forbrugsniveau for plastbæreposer i de enkelte medlemsstater, så et højere niveau kræver en større
indsats, og tage hensyn til de reduktioner, der allerede er opnået. For at overvåge fremskridtene med at mindske
forbruget af letvægtsplastbæreposer er det nødvendigt, at de nationale myndigheder tilvejebringer oplysninger om
forbruget heraf i overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 94/62/EF.

(11)

De foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe, kan omfatte anvendelse af økonomiske instrumenter såsom
prisfastsættelse, skatter og afgifter, der har vist sig særlig virkningsfulde til at mindske forbruget af plastbæreposer,
samt markedsføringsrestriktioner såsom forbud som en undtagelse fra artikel 18 i direktiv 94/62/EF, forudsat at
disse restriktioner er forholdsmæssige og ikkediskriminerende.

(12)

Disse foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen af letvægtsplastbæreposer, når de nyttiggøres
eller bortskaffes, deres genanvendelses- og komposteringsegenskaber, deres holdbarhed eller den specifikke
tilsigtede brug af sådanne poser samt under hensyntagen til mulige skadelige substitutionsvirkninger.

(13)

Medlemsstaterne kan vælge at fritage plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 15 mikron (meget lette
plastbæreposer), der anvendes som primæremballage til fødevarer i løs vægt, når dette kræves af hygiejnehensyn,
eller når anvendelse heraf bidrager til at forebygge fødevarespild.

(14)

Medlemsstaterne kan frit vælge at anvende indtægter fra foranstaltninger truffet i henhold til direktiv 94/62/EF
med henblik på at opnå en varig reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer.

(15)

Oplysningsprogrammer for forbrugerne generelt og uddannelsesprogrammer for børn kan spille en stor rolle
med hensyn til at mindske forbruget af plastbæreposer.

(16)

Europæisk standard EN 13432 »Krav til emballage, som kan genvindes ved kompostering og bioned
brydning — prøvningsmetoder og evalueringskriterier for endelig godkendelse af emballage« fastlægger de
karakteristika, som et materiale skal have for at kunne betragtes som »komposterbart«, nemlig at det kan
genanvendes gennem en organisk nyttiggørelsesproces bestående af kompostering og anaerob nedbrydning.
Kommissionen bør anmode Den Europæiske Standardiseringsorganisation om at udarbejde en særskilt standard
for hjemmekomposterbar emballage.

(17)

Det er vigtigt at sikre anerkendelse af etiketter eller mærker vedrørende bionedbrydelige og komposterbare
plastbæreposer i hele Unionen.

(18)

Nogle plastbæreposer mærkes som »oxo-bionedbrydelige« eller »oxo-nedbrydelige« af deres producenter. I sådanne
poser er der blandet tilsætningsstoffer i den almindelige plast. På grund af disse tilsætningsstoffer opdeles plasten
med tiden i små partikler, som forbliver i miljøet. Det kan derfor være misvisende at omtale sådanne poser som
»bionedbrydelige«, eftersom de måske ikke er en løsning på problemet med henkastet affald og tværtimod kan
øge forureningen. Kommissionen bør undersøge virkningerne af brugen af oxo-nedbrydelige plastbæreposer på
miljøet og forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, herunder om nødvendigt en række foranstaltninger
for at begrænse forbruget heraf eller mindske eventuelle skadelige virkninger.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af
22.11.2008, s. 3).
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19)

De foranstaltninger, som medlemsstaterne skal træffe for at mindske forbruget af plastbæreposer, bør føre til en
varig reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer og bør ikke føre til en samlet stigning i produktionen af
emballage.

(20)

De foranstaltninger, der er fastsat i dette direktiv, stemmer overens med Kommissionens meddelelse om en
køreplan til et ressourceeffektivt Europa og bør bidrage til de foranstaltninger mod henkastning af affald i havet,
der gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF (1).

(21)

Direktiv 94/62/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 94/62/EF foretages følgende ændringer:
1) I artikel 3 indsættes følgende numre:
»1a) »plast«: en polymer som omhandlet i artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1907/2006 (*), der kan være tilsat tilsætningsstoffer eller andre stoffer, og som kan fungere som strukturel
hovedbestanddel i bæreposer
1b) »plastbæreposer«: bæreposer med eller uden hank fremstillet af plast, som udleveres til forbrugere på salgsstedet
for varer eller produkter
1c)

»letvægtsplastbæreposer«: plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 50 mikron

1d) »meget lette plastbæreposer«: plastbæreposer med en vægtykkelse på mindre end 15 mikron, der er nødvendige
af hygiejnehensyn, eller som anvendes som primæremballage til fødevarer i løs vægt, når dette bidrager til at
forebygge fødevarespild
1e)

»oxo-nedbrydelige plastbæreposer«: plastbæreposer fremstillet af plastmaterialer,
tilsætningsstoffer, som forårsager opdeling af plastmateriale til mikrofragmenter

der

indeholder

(*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering
og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur
og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens
forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF,
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).«
2) I artikel 4 indsættes følgende stykker:
»1a. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at opnå en varig reduktion af forbruget af letvægts
plastbæreposer på deres område.
Disse foranstaltninger kan omfatte anvendelse af nationale reduktionsmål, opretholdelse eller indførelse af
økonomiske instrumenter såvel som markedsføringsrestriktioner som en undtagelse fra artikel 18, forudsat at disse
restriktioner er forholdsmæssige og ikkediskriminerende.
Sådanne foranstaltninger kan variere afhængigt af miljøbelastningen fra letvægtsplastbæreposer, når de nyttiggøres
eller bortskaffes, deres komposteringsegenskaber, deres holdbarhed eller den specifikke tilsigtede brug heraf.
Medlemsstaternes foranstaltninger skal omfatte en af følgende foranstaltninger eller dem begge:
a) indførelse af foranstaltninger, der sikrer, at det årlige forbrugsniveau ikke overstiger 90 letvægtsplastbæreposer
pr. person senest den 31. december 2019 og 40 letvægtsplastbæreposer pr. person senest den 31. december
2025, eller tilsvarende mål fastsat i vægt. Meget lette plastbæreposer kan udelukkes fra de nationale forbrugsmål
b) indførelse af instrumenter, der sikrer, at letvægtsplastbæreposer senest den 31. december 2018 ikke udleveres
gratis på salgssteder for varer eller produkter, medmindre der indføres lige så effektive instrumenter. Meget lette
plastbæreposer kan udelukkes fra disse foranstaltninger.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske
foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).
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Medlemsstaterne rapporterer fra den 27. maj 2018 om det årlige forbrug af letvægtsplastbæreposer, når de leverer
data om emballage- og emballageaffald til Kommissionen i henhold til artikel 12.
Kommissionen vedtager senest den 27. maj 2016 en gennemførelsesretsakt om metoden til beregning af det årlige
forbrug af letvægtsplastbæreposer pr. person og om tilpasning af de rapporteringsskemaer, der er vedtaget i henhold
til artikel 12, stk. 3. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.
1b.
Medlemsstaterne kan træffe foranstaltninger såsom økonomiske instrumenter og nationale reduktionsmål for
så vidt angår alle former for plastbæreposer, uanset deres vægtykkelse, jf. dog artikel 15.
1c.
Kommissionen og medlemsstaterne tilskynder mindst i løbet af det første år efter den 27. november 2016
aktivt til offentlige oplysnings- og opmærksomhedskampagner om den skadelige miljøbelastning af et usædvanligt
stort forbrug af letvægtsplastbæreposer.«
3) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 8a
Specifikke foranstaltninger vedrørende bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer
Kommissionen vedtager senest den 27. maj 2017 en gennemførelsesretsakt om fastsættelse af specifikationer for
etiketter eller mærker for at sikre anerkendelse af bionedbrydelige og komposterbare plastbæreposer i hele Unionen
og for at give forbrugerne korrekte oplysninger om sådanne posers komposteringsegenskaber. Denne gennemførel
sesretsakt vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 21, stk. 2.
Senest 18 måneder efter vedtagelsen af denne gennemførelsesretsakt sikrer medlemsstaterne, at bionedbrydelige og
komposterbare plastbæreposer er mærket i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastsat i gennemførelses
retsakten.«
4) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 20a
Rapportering om plastbæreposer
1.
Kommissionen forelægger senest den 27. november 2021 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en
vurdering af effektiviteten af foranstaltningerne i artikel 4, stk. 1a, på EU-plan i forbindelse med bekæmpelse af
henkastning af affald, ændring af forbrugernes adfærd og fremme af affaldsforebyggelse. Hvis vurderingen viser, at de
indførte foranstaltninger ikke er effektive, undersøger Kommissionen, hvordan der på andre måder kan opnås en
reduktion af forbruget af letvægtsplastbæreposer, herunder fastsættelse af realistiske og opnåelige mål på EU-plan, og
forelægger om nødvendigt et lovgivningsmæssigt forslag.
2.
Kommissionen forelægger senest den 27. maj 2017 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med en
undersøgelse af miljøbelastningen fra brugen af oxo-nedbrydelige plastbæreposer og forelægger om nødvendigt et
lovgivningsforslag.
3.
Kommissionen vurderer senest den 27. maj 2017 miljøbelastningen i et livscyklusperspektiv fra forskellige
muligheder for at mindske forbruget af meget lette plastbæreposer og forelægger om nødvendigt et
lovgivningsforslag.«
5) Artikel 22, stk. 3a, første afsnit, affattes således:
»3a. Forudsat at de mål, der er fastsat i artikel 4 og 6 nås, kan medlemsstaterne gennemføre bestemmelserne i
artikel 4, stk. 1a, og artikel 7 ved hjælp af aftaler mellem de kompetente myndigheder og de berørte erhvervs
sektorer.«

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 27. november 2016. De underretter straks Kommissionen herom.
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Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og administrative bestemmelser,
som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 29. april 2015.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA

Formand

Formand
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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/721
af 20. april 2015
om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede
geografiske betegnelser (Vlaamse laurier (BGB))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

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

Belgiens ansøgning om registrering af betegnelsen »Vlaamse laurier« er blevet offentliggjort i Den Europæiske
Unions Tidende (2), jf. artikel 50, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

(2)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Vlaamse laurier« (BGB) registreres.
Betegnelsen i stk. 1 henviser til et produkt i kategori 2.13. Blomster og prydplanter i bilag XI til Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (3).

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1
(2) EUT C 432 af 2.12.2014, s. 12.
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/722
af 5. maj 2015
om godkendelse af taurin som fodertilsætningsstof til Canidae, Felidae, Mustelidae og kødædende
fisk
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertil
sætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om
grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder
bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv
70/524/EØF (2).

(2)

Taurin blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til
foder til alle dyrearter. Dette tilsætningsstof blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et
eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7,
blev der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af taurin og præparater af taurin som fodertilsætningsstof til
alle dyrearter, og, i henhold til forordningens artikel 7, om en ny anvendelse i drikkevand. Ansøgeren anmodede
om, at dette tilsætningsstof indplaceres i fodertilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige
egenskaber«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af
22. maj 2012 (3), at anvendelse af syntetisk taurin i ernæring til katte, hunde og kødædende fisk betragtes som
effektiv. Den hidtidige anvendelse af ernæring, der indeholder op til 20 % foder af animalsk oprindelse, førte til
den konklusion, at op til 0,2 % taurin i fuldfoder tåles af alle dyrearter. Autoriteten anbefaler, at taurin ikke
længere tillades til anvendelse i fjerkræ, svin og drøvtyggere. Autoriteten konkluderede, at taurin under de
foreslåede betingelser for anvendelse i foder og drikkevand ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers
sundhed eller på miljøet.

(5)

Autoriteten konkluderede yderligere, at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne.
Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også
gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder og vand, der er blevet forelagt
af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Konklusionerne for katte og hunde kan udvides til arter af samme familie, dvs. til Felidae og Canidae, da de for så
vidt angår deres mave-tarm-system er fysiologisk beslægtede.

(7)

Mustelidae tilhører ligesom Felidae og Canidae ordenen Carnivora. Mustelidae er kødædende arter, og mange af
dem er obligat kødædende. De kræver taurin og dets prækursorer methionin og cystein i kosten for at opretholde
den normale koncentration af taurin i kroppen. Traditionelle kilder til taurin er muskelvæv, hjerne eller indvolde.
Da varmebehandling og anvendelsen af alternative kilder til protein (med lavt indhold af denne aminosyre)
mindsker tilgængeligheden af taurin og dets prækursorer i foder, er der hidtil anvendt kost, der indeholder taurin
som tilsætningsstof, for at sikre, at kravene for så vidt angår taurin er opfyldt for Mustelidae.

(8)

Vurderingen af taurin viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er
opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette stof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(6):2736.
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(9)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for
godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye
krav i godkendelsen.

(10)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og
den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, tillades
anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.
Artikel 2
1.
Det i bilaget opførte stof samt forblandinger, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den
26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.
2.
De i bilaget opførte foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før
den 26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til kødædende fisk.
3.
De i bilaget opførte foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før
den 26. maj 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til Canidae, Felidae og Mustelidae.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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BILAG

Minimums
indhold
Navn på inde
haveren af
godkendelsen

Tilsæt
nings
stof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analy
semetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsalder

Maksi
mumsind
hold

mg aktivstof/kg fuldfoder
med et vandindhold på
12 % eller mg aktivstof/l
vand

Andre bestemmelser

Godken
delse
gyldig til

DA

Tilsætnings
stoffets
identifika
tions
nummer

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning.

3a370

—

Taurin

Tilsætningsstoffets sammensætning
Taurin

Taurin
IUPAC-navn: 2-aminoethansulfonsyre
C2H7NO3S
CAS-nr.: 107-35-7
Taurin, fast form, fremstillet ved kemisk syntese:
mindst 98 %.
Analysemetode (1)
Til bestemmelse af taurin i fodertilsætningsstof:
ionbytningskromatografi med ninhydrin-postko
lonne-derivatisering (European Pharmacopoeia
method for the determination of aminoacids
(Ph. Eur. 6.6, 2.2.56 Method 1).

—

—

1. Taurin kan markedsføres
og anvendes som et til
sætningsstof, der består af
et præparat.
2. I brugsvejledningen for
anvendelsen af tilsæt
ningsstoffet og forblandin
ger angives oplagrings- og
stabilitetsbetingelserne.
3. Anbefalet maksimumsind
hold i mg taurin/kg fuld
foder med et vandindhold
på 12 %:
— Felidae 2 500.
— Kødædende
fisk:
25 000.
— Canidae og Musteli
dae: 2 000.
4. Sikkerhedsforanstaltnin
ger: Der skal anvendes ån
dedrætsværn, sikkerheds
briller og handsker under
håndteringen.
5. Tilsætningsstoffet kan an
vendes i drikkevand.

26. maj
2025

6.5.2015

Til bestemmelse af taurin i forblandinger og fo
derstoffer: ionbytningskromatografi med ninhy
drin-postkolonne-derivatisering og fotometrisk
detektor på grundlag af Kommissionens forord
ning (EF) nr. 152/2009 (bilag III, del F) eller om
vendt fase-højtryksvæskekromatografi kombine
ret med fluorescensdetektor (AOAC 999.12).

—

Den Europæiske Unions Tidende

Aktivstof

Canidae,
Felidae,
Mustelidae
og kødæ
dende fisk.

Minimums
indhold
Navn på inde
haveren af
godkendelsen

Tilsæt
nings
stof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analy
semetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsalder

Maksi
mumsind
hold
Andre bestemmelser

Godken
delse
gyldig til

DA

mg aktivstof/kg fuldfoder
med et vandindhold på
12 % eller mg aktivstof/l
vand

6.5.2015

Tilsætnings
stoffets
identifika
tions
nummer

Til bestemmelse af taurin i vand: væskekromato
grafi kombineret med UV- eller fluorescensdetek
tor (AOAC 997.05).
(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/723
af 5. maj 2015
om godkendelse af biotin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertil
sætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om
grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder
bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv
70/524/EØF (2).

(2)

Biotin blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som tilsætningsstof til
foder til alle dyrearter. Dette tilsætningsstof blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et
eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme
forordnings artikel 7, blev der indgivet to ansøgninger om en ny vurdering af biotin og præparater heraf til alle
dyrearter og, i henhold til forordningens artikel 7, til en ny anvendelse i drikkevand. Ansøgerne anmodede om, at
disse tilsætningsstoffer klassificeres i fodertilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige
egenskaber«. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser
af 16. og 17. oktober 2012 (3), at biotin under de foreslåede betingelser for anvendelse i foder og drikkevand ikke
har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at
syntetisk biotin betragtes som en effektiv kilde til biotin i foder, og at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige
problemer for forbrugerne. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter
markedsføringen. Den har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i
foder og drikkevand, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede reference
laboratorium.

(5)

Vurderingen af biotin viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er
opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette stof godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for
godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye
krav i godkendelsen.

(7)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Det i bilaget opførte stof, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og
den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, tillades
anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.
(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2012;10(11):2925, EFSA Journal 2012;10(11):2926.
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Artikel 2
1.
Det i bilaget opførte stof og forblandinger, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den
26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.
2.
Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, og som er produceret og mærket før
den 26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevare
produktion.
3.
Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, og som er produceret og mærket før
den 26. maj 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevare
produktion.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

Minimums
indhold
Navn på inde
haveren af
godkendelsen

Tilsæt
nings
stof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsalder

Maksi
mumsind
hold

mg aktivstof/kg fuldfoder
med et vandindhold på
12 % eller mg aktivstof/l
vand

Andre bestemmelser

Godkendelse
gyldig til

DA

Tilsætnings
stoffets
identifika
tions
nummer

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning.
3a880

—

Biotin

Tilsætningsstoffets sammensætning
Biotin
Aktivstof
C10H16N2O3S
— CAS-nr.: 58-85-5
— biotin, fast form, fremstillet ved kemisk
syntese
— renhedskriterier: mindst 97 %.
Analysemetode (1)
Til bestemmelse af D-(+)-biotin i fodertilsæt
ningsstof: potentiometrisk titreringsprøve og
identifikation ved hjælp af optisk rotation
(European
Pharmacopeia
6.0,
method
01/2008:1073).

—

—

—

1. Biotin kan markedsføres
og anvendes som et til
sætningsstof, der består af
et præparat.
2. I brugsvejledningen for
tilsætningsstoffet og for
blandingen angives op
lagrings- og stabilitetsbe
tingelserne.
3. Sikkerhedsforanstaltnin
ger: Der skal bæres ånde
drætsværn under håndte
ringen.
4. Tilsætningsstoffet kan an
vendes i drikkevand.

26. maj
2025

Den Europæiske Unions Tidende

D-(+)-biotin

Alle dyre
arter

Til bestemmelse af D-(+)-biotin i forblandinger
og foderstoffer: omvendt fase-højtryksvæske
kromatografi kombineret med massespek
trometri (RP-HPLC-MS/MS).
Til bestemmelse af D-(+)-biotin i vand: mikro
biologisk prøve (US Pharmacopoeia 21, 3rd
supplement, method (88) 1986).
(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/724
af 5. maj 2015
om godkendelse af retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fodertilsætningsstof til
alle dyrearter
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertil
sætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om
grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder
bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv
70/524/EØF (2).

(2)

Vitamin A blev i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF godkendt uden tidsbegrænsning som
tilsætningsstof til foder til alle dyrearter. Dette tilsætningsstof blev derpå opført i registret over fodertilsæt
ningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med samme forordnings artikel 7,
blev der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af vitamin A i form af retinylacetat, retinylpalmitat og
retinylpropionat og præparater heraf som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter og, i henhold til forordningens
artikel 7, om en ny anvendelse i drikkevand. Ansøgeren anmodede om, at disse tilsætningsstoffer indplaceres i
fodertilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«. Ansøgningen var vedlagt de
oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af
12. december 2012 (3), at retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat under de foreslåede anvendelsesbe
tingelser i foder ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet.

(5)

Autoriteten konkluderede yderligere, at retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat er effektive kilder til
vitamin A, og at der ikke ville opstå sikkerhedsmæssige problemer for brugerne. Autoriteten mener ikke, at der er
behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om
metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF)
nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat viser, at betingelserne for godkendelse,
jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt undtagen for drikkevand. Derfor bør anvendelsen af disse
stoffer godkendes i foder som anført i bilaget til nærværende forordning. Der bør angives maksimumsindhold for
vitamin A uanset dets form. Vitamin A bør ikke administreres direkte gennem drikkevand, da en yderligere
administrationsvej ville øge risikoen for forbrugerne. Derfor bør godkendelse af retinylacetat, retinylpalmitat og
retinylpropionat som tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber tilhørende den funktionelle gruppe
»vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning« nægtes for så vidt angår deres
anvendelse i drikkevand. Forbuddet finder ikke anvendelse for disse tilsætningsstoffer, når de anvendes i
foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(7)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for
godkendelsen, bør der indrømmes en overgangsperiode, så berørte parter kan forberede sig på at opfylde de nye
krav i godkendelsen.

(8)

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

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).
(3) EFSA Journal 2013;11(1):3037.
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VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«
og den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning«, tillades
anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.
Artikel 2
Godkendelse af retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som tilsætningsstoffer tilhørende tilsætningsstofka
tegorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber« og den funktionelle gruppe »vitaminer, provitaminer og
kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning« nægtes for så vidt angår deres anvendelse i drikkevand.
Artikel 3
Det i bilaget opførte stof og forblandinger, der indeholder disse stoffer, og som er produceret og mærket før den
26. november 2015 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat
markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.
Foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 26. maj 2016 i
overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat markedsføres og anvendes,
indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.
Foderblandinger og fodermidler, der indeholder dette stof, og som er produceret og mærket før den 26. maj 2017 i
overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 26. maj 2015, kan fortsat markedsføres og anvendes,
indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

Navn på
indeha
veren af
godken
delsen

Minimums
indhold
Tilsætnings
stof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsalder

Maksi
mumsind
hold
Andre bestemmelser

Antal IU vitamin A/kg
fuldfoder med et vandind
hold på 12 %

Godken
delse
gyldig til

DA

Tilsæt
ningsstof
fets identi
fikations
nummer

Kategori: tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber. Funktionel gruppe: Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning.
3a672a

—

»Retinylace
tat« eller »vi
tamin A«

Tilsætningsstoffets sammensætning
Retinylacetat
Triphenylphosphinoxid
(TPPO) ≤ 100 mg/kg

Retinylacetat
C22H32O2
CAS-nr.: 127-47-9

—

—

16 000

Slagtesvin

—

—

6 500

Søer

—

—

12 000

Andre svin

—

—

—

≤ 14 dage

—

20 000

> 14 dage

—

10 000

≤ 28 dage

—

20 000

> 28 dage

—

10 000

—

—

10 000

—

9 000

Retinylacetat, fast form, fremstillet ved ke
misk syntese.

Kyllinger og
Renhedskriterier: mindst 95 % (mindst mindre ud
2,76 MIU/g).
bredte fjerkræ
arter
1
Analysemetoder ( )
Til bestemmelse af vitamin A i fodertilsæt
ningsstoffet:
tyndtlagskromatografi
og Kalkuner
UV-detektor (HPLC-UV) (Ph. Eur. 6th edi
tion, monograph 0217).
Til bestemmelse af vitamin A i forblandinger
og foder: omvendt fase-højtryksvæskekro
matografi (RP-HPLC) med anvendelse af Andet fjerkræ
UV- eller fluorescensdetektor — Kommissio
nens forordning (EF) nr.: 152/2009 (2).
Malkekøer og
avlskøer

4 måneder

—

16 000

Andre kalve og
køer

—

—

25 000

2. Retinylacetat kan mar
kedsføres og anvendes
som et tilsætningsstof, der
består af et præparat.
3. For så vidt angår indhol
det som angivet på mærk
ningen gælder følgende:
1 IU = 0,344 μg retinyla
cetat.
4. Blandingen af retinylace
tat, retinylpalmitat eller
retinylpropionat må ikke
overstige maksimumsind
holdet for de pågældende
arter og kategorier.

26. maj
2025

5. I brugsvejledningen for
anvendelsen af tilsæt
ningsstoffet og forblandin
ger angives oplagrings- og
stabilitetsbetingelserne.
6. Sikkerhedsforanstaltnin
ger: Der skal anvendes ån
dedrætsværn, sikkerheds
briller og handsker under
håndteringen.
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Kalve til opdræt

1. Tilsætningsstoffet anven
des i foderet gennem en
forblanding.

Den Europæiske Unions Tidende

Aktivstoffets karakteristika

Smågrise (patte
grise og fravæn
nede smågrise)

Minimums
indhold
Tilsætnings
stof

Tilsætningsstoffets sammensætning
Retinylpalmitat
Triphenylphosphinoxid
(TPPO) ≤ 100 mg/kg tilsætningsstof

Maksi
mumsalder

Lam og kid til
opdræt

≤ 2 måne
der

—

16 000

> 2 måne
der

—

—

Kvæg, får og
geder til slagt
ning

—

—

10 000

Andet kvæg,
andre får og ge
der

—

—

—

Pattedyr

—

—

Kun mæl
keerstat
ninger:
25 000

Andre dyrearter

—

—

—

Smågrise (patte
grise og fravæn
nede smågrise)

—

—

16 000

Slagtesvin

—

—

6 500

Søer

—

—

12 000

Andre svin

—

—

—

≤ 14 dage

—

20 000

> 14 dage

—

10 000

Andre bestemmelser
Antal IU vitamin A/kg
fuldfoder med et vandind
hold på 12 %

Aktivstoffets karakteristika
Retinylpalmitat
C36H60O2
CAS-nr. 79-81-2

Retinylpalmitat, fast og flydende form, frem
stillet ved kemisk syntese: mindst 90 % Kyllinger og
mindre ud
(mindst 1,64 MIU/g).
bredte fjerkræ
arter

Godken
delse
gyldig til

1. Tilsætningsstoffet anven
des i foderet gennem en
forblanding.

26. maj
2025

2. Retinylacetat kan mar
kedsføres og anvendes
som et tilsætningsstof, der
består af et præparat.
3. For så vidt angår indhol
det som angivet på mærk
ningen gælder følgende:
1 IU = 0,5458 μg retinyl
palmitat.
6.5.2015

Dyreart eller
-kategori

Den Europæiske Unions Tidende

»Retinylpal
mitat« eller
»vitamin A«

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Maksi
mumsind
hold

DA

3a672b

Navn på
indeha
veren af
godken
delsen

L 115/28

Tilsæt
ningsstof
fets identi
fikations
nummer

Navn på
indeha
veren af
godken
delsen

Minimums
indhold
Tilsætnings
stof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Kalkuner

Maksi
mumsalder

Andre bestemmelser
Antal IU vitamin A/kg
fuldfoder med et vandind
hold på 12 %

20 000

> 28 dage

—

10 000

—

—

10 000

—

—

9 000

4 måneder

—

16 000

Andre kalve og
køer

—

—

25 000

Lam og kid til
opdræt

≤ 2 måne
der

—

16 000

> 2 måne
der

—

—

Kvæg, får og
geder til slagt
ning

—

—

10 000

Andet kvæg,
andre får og ge
der

—

—

—

Pattedyr

—

—

Kun mæl
keerstat
ninger:
25 000

Andre dyrearter

—

—

—

Til bestemmelse af vitamin A i fodertilsæt
ningsstoffet:
tyndtlagskromatografi
og
UV-detektor (HPLC-UV) (Ph. Eur. 6th edi
tion, monograph 0217).

Andet fjerkræ
Til bestemmelse af vitamin A i forblandinger
og foder: omvendt fase-højtryksvæskekro
matografi (RP-HPLC) med anvendelse af Malkekøer og
UV- eller fluorescensdetektor — forordning avlskøer
(EF) nr. 152/2009.
Kalve til opdræt

4. Blandingen af retinylace
tat, retinylpalmitat eller
retinylpropionat må ikke
overstige maksimumsind
holdet for de pågældende
arter og kategorier.
5. I brugsvejledningen for
anvendelsen af tilsæt
ningsstoffet og forblandin
ger angives oplagrings- og
stabilitetsbetingelserne.
6. Sikkerhedsforanstaltnin
ger: Der skal anvendes ån
dedrætsværn, sikkerheds
briller og handsker under
håndteringen.
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≤ 28 dage

Godken
delse
gyldig til
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Analysemetoder (1)

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsind
hold

6.5.2015

Tilsæt
ningsstof
fets identi
fikations
nummer

Minimums
indhold
Tilsætnings
stof

»Retinylpro
pionat« eller
»vitamin A«

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Tilsætningsstoffets sammensætning
Retinylpropionat
Triphenylphosphinoxid
(TPPO) ≤ 100 mg/kg tilsætningsstof

Maksi
mumsind
hold

Smågrise (patte
grise og fravæn
nede smågrise)

—

—

16 000

Slagtesvin

—

—

6 500

Søer

—

—

12 000

Andre svin

—

—

—

≤ 14 dage

—

20 000

> 14 dage

—

10 000

≤ 28 dage

—

20 000

> 28 dage

—

10 000

—

—

10 000

—

—

9 000

Kalve til opdræt

4 måneder

—

16 000

Andre kalve og
køer

—

—

25 000

Lam og kid til
opdræt

≤ 2 måne
der

—

16 000

> 2 måne
der

—

—

Andre bestemmelser
Antal IU vitamin A/kg
fuldfoder med et vandind
hold på 12 %

Aktivstoffets karakteristika
Retinylpropionat
C23H34O2
CAS-nr.: 7069-42-3

Retinylpropionat, flydende form, fremstillet
ved kemisk syntese: mindst 95 % (mindst Kyllinger og
mindre ud
2.64 MIU/g).
bredte fjerkræ
arter
Analysemetoder (1)
Til bestemmelse af vitamin A i fodertilsæt
ningsstoffet:
tyndtlagskromatografi
og Kalkuner
UV-detektor (HPLC-UV) (Ph. Eur. 6th edi
tion, monograph 0217).
Til bestemmelse af vitamin A i forblandinger
og foder: omvendt fase-højtryksvæskekro
matografi (RP-HPLC) med anvendelse af Andet fjerkræ
UV- eller fluorescensdetektor — forordning
(EF) nr. 152/2009.
Malkekøer og
avlskøer

1. Tilsætningsstoffet anven
des i foderet gennem en
forblanding.

Godken
delse
gyldig til

26. maj
2025

2. Retinylpropionat
kan
markedsføres og anvendes
som et tilsætningsstof, der
består af et præparat.
3. For så vidt angår indhol
det som angivet på mærk
ningen gælder følgende:
1 IU = 0,3585 μg retinyl
propionate.
4. Blandingen af retinylace
tat, retinylpalmitat eller
retinylpropionat må ikke
overstige maksimumsind
holdet for de pågældende
arter og kategorier.
5. I brugsvejledningen for
anvendelsen af tilsæt
ningsstoffet og forblandin
ger angives oplagrings- og
stabilitetsbetingelserne.
6. Sikkerhedsforanstaltnin
ger: Der skal anvendes ån
dedrætsværn, sikkerheds
briller og handsker under
håndteringen.
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Tilsæt
ningsstof
fets identi
fikations
nummer

Navn på
indeha
veren af
godken
delsen

Minimums
indhold
Tilsætnings
stof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse,
analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mumsalder

Maksi
mumsind
hold
Andre bestemmelser

Antal IU vitamin A/kg
fuldfoder med et vandind
hold på 12 %

—

10 000

Andet kvæg,
andre får og ge
der

—

—

—

Pattedyr

—

—

Kun mæl
keerstat
ninger:
25 000

Andre dyrearter

—

—

—

(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1)
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Kvæg, får og
geder til slagt
ning

Godken
delse
gyldig til
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Tilsæt
ningsstof
fets identi
fikations
nummer
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/725
af 5. maj 2015
om fastsættelse af slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om støtte til privat oplagring af
svinekød i henhold til forordning (EU) 2015/360
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles
markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF)
nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 18, stk. 2, litra b), og artikel 18, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den støtte til privat oplagring, der ydes i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
2015/360 (2), har haft gunstig indvirkning på markedet for svinekød. Der ventes en yderligere stabilisering af
prisen på svinekød.

(2)

Støtten til privat oplagring af svinekød bør derfor ikke længere ydes, og der bør fastsættes en slutdato for
indgivelse af ansøgninger.

(3)

Af hensyn til retssikkerheden bør gennemførelsesforordning (EU) 2015/360 ophæves.

(4)

For at undgå spekulation bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions
Tidende.

(5)

Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for
den af formanden fastsatte frist —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Slutdatoen for indgivelse af ansøgninger om den støtte til privat oplagring af svinekød, der ydes i henhold til forordning
(EU) 2015/360 er den 8. maj 2015.

Artikel 2
Gennemførelsesforordning (EU) 2015/360 ophæves med virkning fra den 8. maj 2015.
Den gælder dog fortsat for kontrakter, som er indgået i henhold til den ophævede forordning før nærværende
forordnings ikrafttrædelse.
(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/360 af 5. marts 2015 om privat oplagring af svinekød og forudfastsættelse af
støtten (EUT L 62 af 6.3.2015, s. 16).
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Artikel 3
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 5. maj 2015.
På Kommissionens vegne
For Formanden
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/726
af 5. maj 2015
om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

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

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

(2)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

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

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2015.
På Kommissionens vegne
For formanden
Jerzy PLEWA

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter

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

Tredjelandskode ( )

Fast importværdi

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

AL

49,4

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10

0808 10 80

1

TR

110,0

ZZ

79,7

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6

(1) Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1106/2012 af 27. november 2012 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande for så vidt angår
ajourføring af den statistiske lande- og områdefortegnelse (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 7). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.
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AFGØRELSER
DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/727
af 10. april 2015
om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015
(ECB/2015/17)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om
tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) (1), særlig artikel 9 og artikel 16, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den Europæiske Centralbank (ECB) skal træffe beslutning om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der
skal opkræves ved udstedelse af gebyrmeddelelser for hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under
tilsyn, og offentliggøre disse oplysninger på dets websted senest den 30. april i den relevante gebyrperiode.

(2)

Gebyrmeddelelsen for den første gebyrperiode, dvs. fra november til december 2014, udstedes sammen med
gebyrmeddelelsen for gebyrperioden for 2015. Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer, der opkræves
i 2015, bør derfor afspejle de udgifter, som ECB har afholdt i forbindelse med sine tilsynsopgaver siden
november 2014.

(3)

Udgifterne består primært af omkostninger, som er direkte forbundet med ECB's tilsynsopgaver,
dvs. tilsyn med signifikante enheder, overvågning af tilsynet med de mindre signifikante enheder og udførelsen af
horisontale og specialiserede opgaver. De omfatter også omkostninger, der er indirekte forbundet med ECB's
tilsynsopgaver; dvs. omkostninger til tjenesteydelser, som leveres af ECB's eksisterende forretningsområder,
f.eks. byggeforvaltning, personaleforvaltning og IT-tjenester.

(4)

Med henblik på beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som skal betales for hver enkelt enhed under tilsyn og
koncern under tilsyn, deles de årlige omkostninger i to dele, én for de signifikante enheder og koncerner under
tilsyn og én for de mindre signifikante enheder og koncerner under tilsyn. Omkostningerne er blevet fordelt på
grundlag af de udgifter, der vedrører de relevante funktioner, som varetager det direkte tilsyn med signifikante
enheder under tilsyn og det indirekte tilsyn med mindre signifikante enheder under tilsyn.

(5)

De udgifter, der vedrører tilsynsopgaverne, som ECB afholdt i den første gebyrperiode, og som blev dækket ind
via tilsynsgebyrerne, indgår i ECB's årsregnskab for 2014 (2).

(6)

De anslåede årlige udgifter for gebyrperioden for 2015 er baseret på det godkendte budget for ECB, med
inddragelse af den udvikling i de anslåede årlige udgifter, som ECB har afholdt, som var bekendt på tidspunktet
for udarbejdelsen af denne afgørelse —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Definitioner
I denne afgørelse finder definitionerne i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (3)
og forordning (EU) nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) anvendelse.
(1) EUT L 311 af 31.10.2014, s. 23.
(2) Offentliggjort på ECB's websted www.ecb.europa.eu i februar 2015.
(3) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 af 16. april 2014 om fastlæggelse af en ramme for samarbejde inden for
Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem Den Europæiske Centralbank og de kompetente nationale myndigheder og med de udpegede
nationale myndigheder (SSM-rammeforordningen) (ECB/2014/17) (EUT L 141 af 14.5.2014, s. 1).

6.5.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/37

Artikel 2
Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015
1.
Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for den første gebyrperiode og for 2015 udgør 325 986 085 EUR,
svarende til ECB's faktiske omkostninger for november og december 2014 og et skøn over ECB's årlige omkostninger
for 2015, som findes i bilag I til denne afgørelse.
2.
For hver kategori af enheder under tilsyn og koncerner under tilsyn betales det samlede beløb for de årlige
tilsynsgebyrer i overensstemmelse med bilag II til denne afgørelse.
Artikel 3
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 29. april 2015.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. april 2015.
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BILAG I
(EUR)
2014

2015

I alt

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Leje og vedligeholdelse af bygninger

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Andre driftsomkostninger

9 316 824

121 783 921

131 100 745

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Løn og ydelser

I alt

BILAG II
(EUR)
2014

2015

I alt

29 973 012

296 013 073

325 986 085

Gebyrindtægter fra signifikante enheder
eller signifikante koncerner

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Gebyrindtægter fra mindre signifikante
enheder eller mindre signifikante koncer
ner

4 350 200

31 944 132

36 294 332

Tilsynsgebyrer
heraf:
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2015/116 af 26. januar 2015 om beskikkelse af medlemmer af
og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020
(Den Europæiske Unions Tidende L 20 af 27. januar 2015)
1. Side 49, bilag I:
I stedet for: »D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia«
læses:

»D. Francesc HOMS I MOLIST
Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya«.

2. Side 50, bilag I:
I stedet for: »Sr. D. Juan VICENTE HERRERA
Presidente de la Junta de Castilla y León«
læses:

»Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO
Presidente de la Junta de Castilla y León«.

3. Side 64, bilag II:
I stedet for: »Mr Joël RIGUELLE
Député bruxellois«
læses:

»Mr Joël RIGUELLE
Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe«.

4. Side 69, bilag II:
I stedet for: »D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya«
læses:

»D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ
Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya«.

5. Side 69, bilag II:
I stedet for: »D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura«
læses:

»D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ
Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura«.

L 115/39

L 115/40

Den Europæiske Unions Tidende

DA

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2015/190 af 5. februar 2015 om beskikkelse af medlemmer af
og suppleanter til Regionsudvalget for perioden fra den 26. januar 2015 til den 25. januar 2020
(Den Europæiske Unions Tidende L 31 af 7. februar 2015)
1.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Cllr Stephen ALAMBRITIS
Leader of London Borough of Merton«
læses:

»Cllr Soterios ALAMBRITIS
Member of London Borough of Merton«.

2.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Mr Michael ANTONIW
Assembly Member for Pontypridd«
læses:

»Mr Michael ANTONIW AM
Member of the National Assembly for Wales«.

3.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Cllr Robert Charles BRIGHT
Leader of Newport City Council«
læses:

»Cllr Robert Charles BRIGHT
Member of Newport City Council«.

4.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Cllr Anthony Gerard BUCHANAN
Councillor East Renfrewshire Council«
læses:

»Cllr Anthony Gerard BUCHANAN
Member of East Renfrewshire Council«.

5.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Cllr Joseph COONEY
Leader of Pendle Council«
læses:

»Cllr Joseph COONEY
Member of Pendle Council«.

6.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Cllr Trevor CUMMINGS
Member of Ards Borough Council«
læses:

»Cllr Trevor William CUMMINGS
Member of Ards Borough Council«.

7.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Jeremy Roger EVANS
Assembly Member Greater London Authority«
læses:

»Mr Jeremy Roger EVANS AM
Member of the Greater London Assembly«.
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Side 27, bilag I:
I stedet for: »Ms Megan FEARON
Member of the Northern Ireland Assembly«
læses:

»Ms Megan FEARON MLA
Member of the Northern Ireland Assembly«.

9.

Side 27, bilag I:
I stedet for: »Ms Patricia Josephine FERGUSON
Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn«
læses:

»Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP
Member of the Scottish Parliament«.

10. Side 28, bilag I:
I stedet for: »Cllr Gordon Charles KEYMER
Leader of Tandridge District Council«
læses:

»Cllr Gordon Charles KEYMER
Member of Tandridge Council«.

11. Side 28, bilag I:
I stedet for: »Cllr Cormack MCCHORD
Councillor for Stirling«
læses:

»Cllr Cormick MCCHORD
Member of Stirling Council«.

12. Side 28, bilag I:
I stedet for: »Mr William Stewart MAXWELL
MSP for West of Scotland«
læses:

»Mr William Stewart MAXWELL MSP
Member of the Scottish Parliament«.

13. Side 28, bilag I:
I stedet for: »Cllr Paul WATSON
Leader, Sunderland Council«
læses:

»Cllr Paul WATSON
Member of Sunderland Council«.

14. Side 29, bilag II:
I stedet for: »Jennette ARNOLD
Assembly Member Greater London Authority«
læses:

»Ms Jennette ARNOLD AM
Member of the Greater London Assembly«.

15. Side 29, bilag II:
I stedet for: »Cllr Barbara GRANT
East Renfrewshire Council«
læses:

»Cllr Barbara GRANT
Member of East Renfrewshire Council«.
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16. Side 29, bilag II:
I stedet for: »Cllr Arnold HATCH
Member of Craigavon Borough Council«
læses:

»Cllr Arnold George HATCH
Member of Craigavon Borough Council«.

17. Side 29, bilag II:
I stedet for: »Mr James Robert HUME
Regional List member for South of Scotland«
læses:

»Mr James Robert HUME MSP
Member of the Scottish Parliament«.

18. Side 30, bilag II:
I stedet for: »Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR
Regional List Member for the Highlands and Islands«
læses:

»Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP
Member of the Scottish Parliament«.

19. Side 30, bilag II:
I stedet for: »Mr Fearghal MCKINNEY
Member of the Northern Ireland Assembly«
læses:

»Mr Fearghal MCKINNEY MLA
Member of the Northern Ireland Assembly«.

20. Side 30, bilag II:
I stedet for: »Cllr Robert John PRICE
Leader of Oxford Council«
læses:

»Cllr Robert John PRICE
Member of Oxford Council«.

21. Side 30, bilag II:
I stedet for: »Cllr Gary ROBINSON
Leader Shetland Islands Council«
læses:

»Cllr Gary ROBINSON
Member of Shetland Islands Council«.

22. Side 30, bilag II:
I stedet for: »Rhodri Glyn THOMAS
Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr«
læses:

»Mr Rhodri Glyn THOMAS AM
Member of the National Assembly for Wales«.

23. Side 30, bilag II:
I stedet for: »Cllr Martin John Beresford VEAL
Chairman, Bath & North East Somerset Council«
læses:

»Cllr Martin John Beresford VEAL
Member of Bath & North East Somerset Council«.
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