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(Lovgivningsmæssige retsakter)

DIREKTIVER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2203
af 25. november 2015
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til
konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF
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),
efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Ved Rådets direktiv 83/417/EØF (3) fastsættes der bestemmelse om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning vedrørende visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum. Siden direktivet trådte i kraft, er
der sket en række ændringer, navnlig udviklingen af en omfattende retlig ramme på fødevarelovgivningsområdet
og vedtagelsen af en international norm for kaseinprodukter til konsum i Codex Alimentarius-Kommissionen
(»Codex-norm for kaseinprodukter til konsum«), som der skal tages højde for.

(2)

Direktiv 83/417/EØF tillægger Kommissionen beføjelser til at gennemføre nogle af bestemmelserne heri. Som
følge af Lissabontraktatens ikrafttræden bør disse beføjelser bringes i overensstemmelse med artikel 290 i
traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (»TEUF«).

(3)

For klarhedens skyld bør direktiv 83/417/EØF derfor ophæves og erstattes af et nyt direktiv.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (4) indeholder generelle, horisontale og ensartede
EU-regler om vedtagelse af beredskabsforanstaltninger for fødevarer og foderstoffer. De tilsvarende bestemmelser i
direktiv 83/417/EØF er derfor ikke længere nødvendige.

(5)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (5) indeholder generelle, horisontale og ensartede
EU-regler om metoder for prøveudtagning og analyse af fødevarer. De tilsvarende bestemmelser i direktiv
83/417/EØF er derfor ikke længere nødvendige.

(1) EUT C 424 af 26.11.2014, s. 72.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 7.10.2015 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 10.11.2015.
(3) Rådets direktiv 83/417/EØF af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende visse laktoproteiner
(kaseiner og kaseinater) til konsum (EFT L 237 af 26.8.1983, s. 25).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen,
om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002,
s. 1).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at
foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).
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(6)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (1) skal der i forbindelser mellem
virksomheder gives tilstrækkelig information til at sikre, at den endelige forbruger får fødevareinformation, og at
denne er korrekt. Da de produkter, der er omfattet af dette direktiv, er beregnet til at blive solgt fra den ene
virksomhed til den anden til fremstilling af fødevarer, er det hensigtsmæssigt, at de specifikke regler, der allerede
er indeholdt i direktiv 83/417/EØF, bibeholdes, tilpasses til den nuværende retlige ramme og forenkles. Sådanne
specifikke regler bør fastsætte, hvilke oplysninger der skal afgives for de produkter, som er omfattet af dette
direktiv, i forbindelser mellem virksomheder for på den ene side at give ledere af fødevarevirksomheder de
oplysninger, som de har brug for til mærkning af de endelige produkter, f.eks. når det drejer sig om allergener, og
for på den anden side at undgå, at disse produkter forveksles med lignende produkter, der ikke er bestemt til eller
ikke er egnet til konsum.

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (2) fastsætter en definition af fødevaretilsæt
ningsstoffer og tekniske hjælpestoffer, som ligeledes benævnes tekniske hjælpestoffer i direktiv 83/417/EØF.
Nærværende direktiv bør derfor anvende udtrykkene »fødevaretilsætningsstoffer« og »tekniske hjælpestoffer«. En
sådan anvendelse af terminologi vil også være i tråd med Codex-norm for kaseinprodukter til konsum.

(8)

Andre udtryk og henvisninger, der anvendes i bilagene til direktiv 83/417/EØF, bør tilpasses for at tage hensyn til
dem, som anvendes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 (3) og Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008.

(9)

I bilag I til direktiv 83/417/EØF fastsættes det maksimale vandindhold for kaseiner til konsum til 10 %, og det
maksimale indhold af mælkefedt for syrekasein til konsum til 2,25 %. I betragtning af at Codex-norm for
kaseinprodukter til konsum fastsætter disse parametre til henholdsvis 12 % og 2 %, bør de tilsvarende parametre
fastsættes i overensstemmelse med denne norm for at undgå handelsforvridninger.

(10)

For hurtigt at tilpasse eller ajourføre de tekniske elementer i bilagene til dette direktiv, så der kan tages hensyn til
udviklingen af relevante internationale normer eller tekniske fremskridt, bør beføjelsen til at vedtage retsakter
delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF, for så vidt angår de normer, der gælder
for kaseiner og kaseinater til konsum, der er fastsat i bilag I og II. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen
gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. 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.

(11)

Målene for dette direktiv, nemlig ved hjælp af indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning at lette den
frie bevægelighed for kaseiner og kaseinater til konsum og samtidig at sikre et højt niveau for beskyttelse af
sundhed og bringe eksisterende bestemmelser i overensstemmelse med generel EU-lovgivning om fødevarer og
med internationale normer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres
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 —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1
Anvendelsesområde
Dette direktiv finder anvendelse på kaseiner og kaseinater, der er bestemt til konsum, samt blandinger heraf.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens
direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af
22.11.2011, s. 18).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af
31.12.2008, s. 16).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008 af 16. december 2008 om fødevareenzymer og om ændring af Rådets
direktiv 83/417/EØF, Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999, direktiv 2000/13/EF, Rådets direktiv 2001/112/EF og forordning (EF)
nr. 258/97 (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 7).
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Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a) »syrekasein til konsum«: et mælkeprodukt fremstillet ved udskilning, vaskning og tørring af syreudfældet koagel fra
skummetmælk og/eller fra andre produkter fremstillet af mælk
b) »løbekasein til konsum«: et mælkeprodukt fremstillet ved udskilning, vaskning og tørring af koagel fra skummetmælk
og/eller fra andre produkter fremstillet af mælk; koagelet fremkommer ved reaktion med løbe eller andre
koagulerende enzymer
c) »kaseinater til konsum«: et mælkeprodukt fremstillet ved behandling af kaseiner til konsum eller koagel fra kaseiner
til konsum med neutraliserende hjælpestoffer efterfulgt af tørring.

Artikel 3
Medlemsstaternes forpligtelser
Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre:
a) at de i artikel 2 definerede mælkeprodukter kun markedsføres under de deri angivne betegnelser, såfremt de
overholder de regler, der er fastsat i dette direktiv, og de normer, der er anført i bilag I og II, og
b) at kaseiner og kaseinater, der ikke overholder de normer, som er anført i bilag I, del I, litra b) og c), bilag I, del II,
litra b) og c), eller bilag II, litra b) og c), ikke anvendes til fremstilling af fødevarer og, hvis de markedsføres lovligt til
andre formål, betegnes og mærkes på en sådan måde, at de ikke vildleder køberen med hensyn til deres art, kvalitet
eller påtænkte anvendelse.

Artikel 4
Mærkning
1.
Følgende oplysninger angives på de i artikel 2 definerede mælkeprodukters emballage, beholdere eller etiketter med
klart synlige, letlæselige og uudslettelige bogstaver:
a) mælkeproduktets betegnelse, der er fastsat i artikel 2, litra a), b) og c), og for så vidt angår kaseinater til konsum med
angivelse af kationens eller kationernes art som anført i bilag II, litra d)
b) for produkter, der markedsføres i blandinger:
i)

angivelsen »blanding af …« efterfulgt af betegnelserne for de forskellige produkter, hvoraf blandingen består, efter
aftagende vægt

ii) angivelse af kationens eller kationernes art som anført i bilag II, litra d), for så vidt angår kaseinater til konsum
iii) proteinindholdet for blandinger indeholdende kaseinater til konsum
c) produkternes nettomængde udtrykt i kilogram eller gram
d) navn eller firmanavn samt adresse på den leder af en fødevarevirksomhed, i hvis navn eller firmanavn produktet
markedsføres, eller, hvis denne leder af en fødevarevirksomhed ikke er etableret i Unionen, på den erhvervsdrivende,
der importerer til EU-markedet
e) navnet på oprindelseslandet for produkter indført fra tredjelande
f) identifikation af varepartiet for produkterne eller fremstillingsdatoen.
Som en undtagelse til første afsnit kan de i første afsnit, litra b), nr. iii), og første afsnit, litra c), d) og e), omhandlede
oplysninger alene angives i et ledsagedokument.
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2.
En medlemsstat forbyder markedsføring af mælkeprodukter, der er defineret i artikel 2, litra a), b) og c), på sit
område, hvis de i nærværende artikels stk. 1, første afsnit, omhandlede oplysninger ikke er angivet på et sprog, som er
let forståeligt af køberne i den medlemsstat, hvor disse produkter markedsføres, medmindre sådanne oplysninger er
afgivet af lederen af en fødevarevirksomhed på anden vis. Disse oplysninger kan angives på flere sprog.
3.
Såfremt mindsteindholdet af mælkeproteiner anført i bilag I, del I, litra a), punkt 2, bilag I, del II, litra a), punkt 2,
og i bilag II, litra a), punkt 2, er overskredet i mælkeprodukterne defineret i artikel 2, kan dette på fyldestgørende vis
angives på produkternes emballage, beholdere eller etiketter, uden at det berører andre af EU-rettens bestemmelser.

Artikel 5
Delegation af beføjelser
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6 til at ændre de i
bilag I og II anførte normer for at tage højde for udviklingen i de relevante internationale normer og for den tekniske
udvikling.

Artikel 6
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser. Det
er navnlig vigtigt, at Kommissionen følger sin sædvanlige praksis og gennemfører høringer med eksperter, herunder
eksperter fra medlemsstaterne, før den vedtager de i artikel 5 omhandlede delegerede retsakter.
2.
Beføjelsen til at vedtage de delegerede retsakter, jf. artikel 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra
den 21. december 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 5 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 samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse
herom.
5.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 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 Europa-Parlamentet 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 7
Gennemførelse
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 22. december 2016. 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 love og administrative bestemmelser,
som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.
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Artikel 8
Ophævelse
Direktiv 83/417/EØF ophæves med virkning fra den 22. december 2016.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenlignings
tabellen i bilag III.
Artikel 9
Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 10
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, 25. november 2015.
På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

N. SCHMIT

Formand

Formand
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BILAG I
KASEINER TIL KONSUM
I. NORMER FOR SYREKASEINER TIL KONSUM

a) Væsentlige faktorer i sammensætningen
1. Maksimalt vandindhold

12 vægtprocent

2. Mindsteindhold af mælkeproteiner, beregnet på grundlag af tørstof

90 vægtprocent

heraf mindsteindhold af kaseiner

95 vægtprocent

3. Maksimalt indhold af mælkefedt

2 vægtprocent

4. Maksimal titrerbar syre udtrykt i ml 0,1 N natriumhydroxidopløsning pr. g

0,27

5. Maksimalt askeindhold (inklusive P2O5)

2,5 vægtprocent

6. Maksimalt indhold af vandfri laktose

1 vægtprocent

7. Maksimalt indhold af sedimenter (brændte partikler)

22,5 mg i 25 g

b) Forurenende stoffer
Maksimalt blyindhold

0,75 mg/kg

c) Urenheder
Fremmedlegemer (såsom træ- eller metalpartikler, hår eller insektdele)

ingen i 25 g

d) Tekniske hjælpestoffer, bakteriekulturer og tilladte ingredienser
1. syrer:
— mælkesyre
— saltsyre
— svovlsyre
— citronsyre
— eddikesyre
— ortophosphorsyre
2. bakteriekulturer til frembringelse af mælkesyre
3. valle

e) Organoleptiske egenskaber
1. Lugt:

Ingen fremmed lugt.

2. Udseende: Farve fra hvid til creme; produktet skal være fri for korn, som ikke giver efter for et let tryk.
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II. NORMER FOR LØBEKASEINER TIL KONSUM

a) Væsentlige faktorer i sammensætningen
1. Maksimalt vandindhold

12 vægtprocent

2. Mindsteindhold af mælkeproteiner, beregnet på grundlag af tørstof

84 vægtprocent

heraf mindsteindhold af kaseiner

95 vægtprocent

3. Maksimalt indhold af mælkefedt

2 vægtprocent

4. Maksimalt askeindhold (inklusive P2O5)

7,5 vægtprocent

5. Maksimalt indhold af vandfri laktose

1 vægtprocent

6. Maksimalt indhold af sedimenter (brændte partikler)

15 mg i 25 g

b) Forurenende stoffer
Maksimalt blyindhold

0,75 mg/kg

c) Urenheder
Fremmedlegemer (såsom træ- eller metalpartikler, hår eller insektdele)

ingen i 25 g

d) Tekniske hjælpestoffer
— osteløbe, der opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008
— andre mælkekoagulerende enzymer, der opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008.
e) Organoleptiske egenskaber
1. Lugt:

Ingen fremmed lugt.

2. Udseende: Farve fra hvid til creme; produktet skal være fri for korn, som ikke giver efter for et let tryk.
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BILAG II
KASEINATER TIL KONSUM
NORMER FOR KASEINATER TIL KONSUM

a) Væsentlige faktorer i sammensætningen
1. Maksimalt vandindhold

8 vægtprocent

2. Mindsteindhold af mælkeproteiner, beregnet på grundlag af tørstof

88 vægtprocent

heraf mindsteindhold af kaseiner

95 vægtprocent

3. Maksimalt indhold af mælkefedt

2 vægtprocent

4. Maksimalt indhold af vandfri laktose

1 vægtprocent

5. pH-værdi

6,0 til 8,0

6. Maksimalt indhold af sedimenter (brændte partikler)

22,5 mg i 25 g

b) Forurenende stoffer
Maksimalt blyindhold

0,75 mg/kg

c) Urenheder
Fremmedlegemer (såsom træ- eller metalpartikler, hår eller insektdele)

ingen i 25 g

d) Fødevaretilsætningsstoffer
(eventuelle neutraliseringsmidler og buffere)

hydroxider
karbonater
fosfater
citrater

natrium

9
>
>
>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
;

kalium
af

calcium
ammonium
magnesium

e) Karakteristika
1. Lugt:

Meget svag fremmed smag og lugt.

2. Udseende:

Farve fra hvid til creme; produktet skal være fri for korn, som ikke giver efter for et let tryk.

3. Opløselighed: Med undtagelse af calciumkaseinat næsten fuldstændig opløseligt i destilleret vand.
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BILAG III
SAMMENLIGNINGSTABEL

Rådets direktiv 83/417/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1 og 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5

—

Artikel 6, stk. 1

—

Artikel 6, stk. 2

—

Artikel 7

—

Artikel 8

—

Artikel 9

—

Artikel 10

—

Artikel 11

—

—

Artikel 5

—

Artikel 6

Artikel 12

Artikel 7

—

Artikel 8

—

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Bilag I, del I

Artikel 2, litra a) og b)

Bilag I, del II

Bilag I, del I

Bilag I, del III

Bilag I, del II

Bilag II, del I

Artikel 2, litra c)

Bilag II, del II

Bilag II

—

Bilag III
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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2204
af 30. november 2015
om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for
Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010 (1), særlig artikel 46, stk. 2, og
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 23. marts 2012 forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran.

(2)

Den 18. september 2015 annullerede Den Europæiske Unions Ret ved dommen i sagen T-121/13 Rådets
afgørelse om at opføre Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) på listen over personer og
enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012.

(3)

OPIC bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, med en
ny begrundelse.

(4)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Bilag IX til forordning (EU) nr. 267/2012 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 1. december 2015.
(1) EUT L 88 af 24.3.2012, s. 1.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2015.
På Rådets vegne
J. ASSELBORN

Formand
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BILAG

Den enhed, der er opregnet nedenfor, indsættes på listen i bilag IX, del I, til forordning (EU) nr. 267/2012:
I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og
personer og enheder, der yder støtte til den iranske regering
B. Enheder
Navn

»159.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Oil industry Pension Fund No 234, Taleghani St, Teheran, OPIC yder betydelig støtte til Irans regering
Investment Company
Iran
ved at tilvejebringe økonomiske ressourcer
(OPIC)
og finansiering til udviklingsprojekter inden
for olie og gas til en række enheder, der har
forbindelse til Irans regering, herunder dat
terselskaber af statsejede virksomheder
(NIOC). OPIC har desuden ejet IOEC (Ira
nian Offshore Engineering Construction
Co.), der er EU-udpeget til at levere logistisk
støtte til Irans regering.
Olie- og gassektoren udgør en betydelig fi
nansieringskilde for Irans regering, og der er
en potentiel forbindelse mellem Irans olie
indtægter fra dets energisektor og finansie
ringen af Irans spredningsfølsomme aktivite
ter.
OPIC's administrerende direktør er Naser
Maleki, der er opført på FN's liste på bag
grund af at være leder af Shahid Hemat In
dustrial Group (SHIG) og embedsmand ved
MODAFL (det iranske forsvarsministerium),
der fører tilsyn med det ballistiske missilpro
gram Shabab-3 (Irans langdistancemissil, der
bruges i øjeblikket). SHIG er en FN-udpeget
enhed, fordi det er en afdeling af Aerospaces
Industries Organisation (AIO, der er en EUudpeget enhed) og involveret i Irans ballisti
ske missilprogram. OPIC har derfor direkte
tilknytning til Irans spredningsfølsomme nu
kleare aktiviteter eller udviklingen af fremfø
ringssystemer til kernevåben.

Dato for opfø
relse

1.12.2015«
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KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2205
af 6. august 2015
om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt
angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater,
centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) er blevet underrettet om de OTC-rentederi
vatklasser, som visse centrale modparter (CCP'er) har fået tilladelse til at cleare. For hver af disse klasser har ESMA
vurderet de kriterier, som er væsentlige for at lade dem være omfattet af clearingforpligtelsen, herunder standardi
seringsgrad, volumen og likviditet samt tilgængelige prisfastsættelsesoplysninger. Med det overordnede formål at
reducere den systemiske risiko har ESMA fastsat de OTC-rentederivatklasser, som bør være omfattet af clearing
forpligtelsen i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) nr. 648/2012.

(2)

OTC-rentederivataftaler kan have en konstant notionel værdi, en variabel notionel værdi eller en betinget notionel
værdi. Aftaler med en konstant notionel værdi har en notionel værdi, som ikke varierer over aftalens løbetid.
Aftaler med en variabel notionel værdi har en notionel værdi, som varierer over aftalens løbetid på en
forudsigelig måde. Aftaler med en betinget notionel værdi har en notionel værdi, som varierer over aftalens
løbetid på en uforudsigelig måde. Betingede notionelle værdier betyder større kompleksitet for så vidt angår
prisfastsættelsen og risikostyringen i forbindelse med OTC-rentederivataftaler og dermed også for så vidt angår
CCP'ernes muligheder for at cleare dem. Denne omstændighed bør tages i betragtning ved fastsættelsen af de
OTC-rentederivatklasser, som skal omfattes af clearingforpligtelsen.

(3)

Ved fastsættelsen af, hvilke OTC-derivataftaleklasser der bør være omfattet af clearingforpligtelsen, bør der tages
hensyn til den særlige karakter for OTC-derivataftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer
og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt
dækkede realkreditobligationer. De OTC-rentederivatklasser, der omfattes af clearingforpligtelsen i henhold til
denne forordning, bør således ikke omfatte aftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og
særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede
realkreditobligationer, forudsat at de opfylder visse betingelser.

(4)

Forskellige modparter har forskellige behov med hensyn til den tid, der kræves til indførelse af de foranstaltninger,
der er nødvendige til clearing af OTC-rentederivater omfattet af clearingforpligtelsen. For at sikre en korrekt og
rettidig gennemførelse af denne forpligtelse bør modparterne opdeles i kategorier, således at tilstrækkeligt
ensartede modparter omfattes af clearingforpligtelsen fra samme dato.

(5)

En første kategori bør omfatte både finansielle og ikke-finansielle modparter, som på datoen for denne
forordnings ikrafttrædelse er clearingmedlemmer af mindst en af de relevante CCP'er og for mindst en af de
OTC-rentederivatklasser, som er omfattet af clearingforpligtelsen, eftersom disse modparter allerede har erfaring
med frivillig clearing og allerede har etableret forbindelserne til nævnte CCP'er med henblik på clearing af mindst
en af disse klasser. Ikke-finansielle modparter, som er clearingmedlemmer, bør også medtages i denne første

(1) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
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kategori, da deres erfaring og forudsætninger med hensyn til central clearing kan sammenlignes med de
omfattede finansielle modparters.

(6)

En anden og tredje kategori bør omfatte finansielle modparter, som ikke er omfattet af første kategori, idet
opdelingen baseres på omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivater. Aktivitets
niveauet i OTC-derivater bør tjene som grundlag for at differentiere de finansielle modparter efter omfanget af
retlig og operationel kapacitet, og med henblik på opdelingen i anden og tredje kategori bør der derfor fastsættes
en tærskelværdi baseret på den samlede gennemsnitlige notionelle værdi ved månedens slutning for ikke-centralt
clearede derivater. Denne tærskeværdi bør fastsættes, så den sikrer en hensigtsmæssig opdeling af de mindre
markedsdeltagere og samtidig gør det muligt at opfange en væsentlig risiko i anden kategori. Tærskelværdien bør
tillige afstemmes efter den tærskel, som er vedtaget internationalt for marginkrav for ikke-centralt clearede
derivater med henblik på at fremme regelkonvergens og begrænse modparternes overholdelsesomkostninger. I
overensstemmelse med disse internationale standarder bør tærskelværdien, der som følge af den potentielle deling
af risici inden for koncerner generelt gælder på koncernniveau, i forbindelse med investeringsfonde anvendes
særskilt på hver fond, eftersom en fonds passiver normalt er adskilt fra såvel passiverne i andre fonde som
forvalterens passiver. Tærskelværdien bør således anvendes særskilt på hver fond, så længe den enkelte
investeringsfond i tilfælde af en fonds insolvens eller konkurs udgør en fuldstændig adskilt og ring-fenced pulje af
aktiver, som ikke er sikret, garanteret eller understøttet af andre investeringsfonde eller forvalteren selv.

(7)

Visse alternative investeringsfonde (AIF'er) fanges ikke af definitionen af finansiel modpart i forordning (EU)
nr. 648/2012, selv om omfanget af deres operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivataftaler svarer til det,
som kendetegner AIF'er omfattet af definitionen. AIF'er klassificeret som ikke-finansielle modparter bør derfor
medtages i de samme kategorier af modparter som AIF'er klassificeret som finansielle modparter.

(8)

En fjerde kategori bør indeholde ikke-finansielle modparter, der ikke er omfattet af de øvrige kategorier som følge
af deres i sammenligning med de andre kategorier af modparter mere begrænsede erfaring og operationelle
kapacitet med hensyn til OTC-derivater og central clearing.

(9)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i første kategori, bør der tages
hensyn til, at disse muligvis ikke har de nødvendige forudgående forbindelser med CCP'erne for alle de klasser,
der er omfattet af clearingforpligtelsen. Hertil kommer, at modparter i denne kategori er springbrættet til clearing
for modparter, der ikke er clearingmedlemmer, idet clearingordninger med direkte og indirekte kunder forventes
at opleve en betydelig fremgang som følge af clearingforpligtelsens ikrafttrædelse. Endelig tegner denne første
kategori af modparter sig for en væsentlig del af volumenen for så vidt angår de OTC-rentederivater, der allerede
cleares, og volumenen af de transaktioner, der skal cleares, vil stige betydeligt efter den dato, fra hvilken clearing
forpligtelsen i denne forordning får virkning. For modparter i første kategori bør en rimelig tidsramme til at
forberede clearing af yderligere klasser, til at håndtere fremgangen i clearingordninger med direkte og indirekte
kunder og til at tilpasse sig til den stigende volumen af transaktioner, der skal cleares, fastsættes til seks måneder.

(10)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i anden og tredje kategori,
bør der tages hensyn til, at de fleste af dem vil få adgang til en CCP ved at blive direkte eller indirekte kunde hos
et clearingmedlem. Denne proces kan tage mellem 12 og 18 måneder afhængigt af modparternes retlige og
operationelle kapacitet samt forudsætninger med hensyn til etablering af de ordninger med clearingmedlemmer,
som er nødvendige for at cleare aftalerne.

(11)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i fjerde kategori, bør der tages
hensyn til deres retlige og operationelle kapacitet samt deres i sammenligning med andre kategorier af modparter
mere begrænsede erfaring med OTC-derivater og central clearing.

(12)

For OTC-derivataftaler indgået mellem en modpart etableret i et tredjeland og en anden modpart etableret i
Unionen, som tilhører den samme koncern, som er inkluderet i samme konsolidering på fuldt grundlag, og som
er underlagt passende centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer, bør der ske en udsættelse
af datoen for anvendelsen af clearingforpligtelsen. Udsættelsen af anvendelsesdatoen skal sikre, at de omhandlede
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aftaler ikke omfattes af clearingforpligtelsen i en begrænset periode, fordi der ikke foreligger gennemførelses
retsakter i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, som dækker OTC-derivataftalerne i
bilaget til nærværende forordning og vedrører det retsområde, hvor tredjelandsmodparten er etableret. De
kompetente myndigheder bør på forhånd kunne efterprøve, at de modparter, som indgår disse aftaler, tilhører
den samme koncern og opfylder de andre betingelser for koncerninterne transaktioner i henhold til forordning
(EU) nr. 648/2012.

(13)

I modsætning til, hvad der gælder for OTC-derivater, hvis modparter er ikke-finansielle modparter, skal clearing
forpligtelsen, hvis modparterne i OTC-derivataftaler er finansielle modparter, i henhold til forordning (EU)
nr. 648/2012 anvendes på aftaler indgået efter underretningen af ESMA om en CCP's tilladelse til at cleare en
bestemt OTC-derivatklasse, men før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, forudsat at sådanne aftalers
restløbetid på datoen, hvor clearingforpligtelsen for virkning, retfærdiggør dette. Anvendelsen af clearingfor
pligtelsen på sådanne aftaler bør ske ud fra en målsætning om at sikre en ensartet og sammenhængende
anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012, at sikre den finansielle stabilitet og reducere den systemiske risiko
samt at skabe lige vilkår for markedsdeltagerne, når en OTC-derivataftaleklasse erklæres omfattet af clearingfor
pligtelsen. Den mindste restløbetid bør derfor fastsættes på et niveau, som sikrer, at denne målsætning nås.

(14)

Før ikrafttrædelsen af reguleringsmæssige tekniske standarder vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning
(EU) nr. 648/2012 kan modparterne ikke forudse, om de OTC-derivataftaler, de indgår, vil blive omfattet af
clearingforpligtelsen på den dato, hvor denne får virkning. Denne usikkerhed har en betydelig indvirkning på
markedsdeltagernes muligheder for nøjagtigt at prisfastsætte de OTC-derivataftaler, de indgår, eftersom centralt
clearede aftaler er omfattet af en anden ordning for sikkerhedsstillelse end ikke-centralt clearede aftaler. Et krav
om fremtidig clearing (»frontloading«, »forward-clearing«) af OTC-derivataftaler indgået før nærværende
forordnings ikrafttrædelse uanset disses restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, kan
begrænse modparternes mulighed for at afdække deres markedsrisici tilstrækkeligt og enten påvirke markedets
funktion og den finansielle stabilitet eller afskære modparterne fra at udøve deres sædvanlige aktiviteter, i og med
at de afdækker risiciene med andre egnede midler.

(15)

OTC-derivataftaler indgået efter denne forordnings ikrafttrædelse og før clearingforpligtelsen får virkning, bør
desuden ikke omfattes af clearingforpligtelsen, før modparterne i disse aftaler kan bestemme, hvilken kategori de
tilhører, om de er omfattet af clearingforpligtelsen for en bestemt aftale, herunder deres koncerninterne
transaktioner, og før de kan gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne indgå disse aftaler
under hensyn til clearingforpligtelsen. For at bevare markedets velordnede funktion og stabilitet samt lige vilkår
for alle modparter giver det derfor god mening at argumentere for, at sådanne aftaler ikke bør omfattes af
clearingforpligtelsen, uanset deres restløbetider.

(16)

OTC-derivataftaler indgået efter underretningen af ESMA om en CCP's tilladelse til at cleare en bestemt OTCderivatklasse, men før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, bør ikke være omfattet af clearingfor
pligtelsen, hvis de ikke i væsentlig grad er relevante for den systemiske risiko, eller hvis det på anden måde kan
bringe den ensartede og sammenhængende anvendelse af forordning (EU) nr. 648/2012 i fare at lade sådanne
aftaler være omfattet af clearingforpligtelsen. Modpartskreditrisiko knyttet til OTC-rentederivataftaler med
længere løbetider er i markedet i længere tid end modpartskreditrisiko knyttet til OTC-rentederivater med korte
restløbetider. At pålægge aftaler med korte restløbetider en clearingforpligtelse vil medføre en byrde for
modparterne, som ikke står i forhold til risikoreduktionen. Hertil kommer, at OTC-rentederivater med korte
restløbetider udgør en forholdsvis lille del af det samlede marked og derfor en forholdsvis lille del af den samlede
systemiske risiko knyttet til dette marked. De mindste restløbetider bør derfor fastsættes på et niveau, som sikrer,
at aftaler med restløbetider på blot nogle få måneder ikke omfattes af clearingforpligtelsen.

(17)

Modparter i tredje kategori bærer en forholdsvis begrænset del af den samlede systemiske risiko, og omfanget af
deres retlige og operationelle kapacitet vedrørende OTC-derivater er mindre, end hvad der gælder for modparter i
første og anden kategori. Væsentlige elementer i OTC-derivataftalerne, herunder fastsættelse af prisen på
OTC-rentederivater omfattet af clearingforpligtelsen og indgået før denne forpligtelse får virkning, skal tilpasses
inden for korte tidsfrister med henblik på at inkorporere den clearing, som først vil finde sted flere måneder efter
aftalens indgåelse. Denne proces med fremtidig clearing indebærer væsentlige tilpasninger af prisfastsættelses
modellen og ændringer i dokumentationen af disse OTC-derivataftaler. Modparter i tredje kategori har meget
begrænsede muligheder for at inkorporere fremtidig clearing i deres OTC-derivataftaler. Et krav om clearing af
OTC-derivataftaler indgået før clearingforpligtelsen får virkning for disse modparter, kan derfor begrænse disses
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mulighed for at afdække deres risici tilstrækkeligt og enten påvirke markedets funktion og stabilitet eller afskære
dem fra at udøve deres sædvanlige aktiviteter, hvis de ikke kan fortsætte med afdækningen. OTC-derivataftaler
indgået af modparter i tredje kategori før den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning, bør derfor ikke være
omfattet af clearingforpligtelsen.

(18)

OTC-derivataftaler indgået mellem modparter tilhørende den samme koncern kan desuden undtages fra clearing,
forudsat at visse betingelser er opfyldt, for at undgå at begrænse effektiviteten af koncerninterne risikostyrings
procedurer og dermed underminere opnåelsen af det overordnede formål med forordning (EU) nr. 648/2012.
Koncerninterne transaktioner, som opfylder visse betingelser, og som er indgået før den dato, hvor clearingfor
pligtelsen får virkning for disse transaktioner, bør derfor ikke være omfattet af clearingforpligtelsen.

(19)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder forelagt Kommissionen af
ESMA.

(20)

Kommissionen underrettede ESMA om, at den agtede at godkende det af ESMA foreslåede udkast til
reguleringsmæssige tekniske standarder med ændringer i overensstemmelse med proceduren i artikel 10, stk. 1,
femte og sjette afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (1). ESMA vedtog en
formel udtalelse om disse ændringer, som den forelagde Kommissionen.

(21)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne
forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele, indhentet en udtalelse fra interesse
ntgruppen for værdipapirer og markeder nedsat ved artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 og hørt Det
Europæiske Udvalg for Systemiske Risici —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

OTC-derivatklasser omfattet af clearingforpligtelsen

1.

De i bilaget anførte OTC-derivatklasser er omfattet af clearingforpligtelsen.

2.
De i bilaget anførte OTC-derivatklasser omfatter ikke aftaler, der indgås med udstedere af særligt dækkede
obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt
dækkede realkreditobligationer, forudsat at disse aftaler opfylder alle følgende betingelser:
a) de anvendes udelukkende til afdækning af sådanne rente- eller valuta-»mismatches« i cover poolen, som er knyttet til
den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation
b) de er registreret eller opført i cover poolen for den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditob
ligation i overensstemmelse med national lovgivning om særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkredit
obligationer
c) de opsiges ikke, i tilfælde af at udstederen af den særligt dækkede obligation eller særligt dækkede realkreditobligation
eller cover poolen afvikles eller bliver insolvent
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed
(Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af
Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
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d) modparten i det OTC-derivat, som indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede
realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobli
gationer, er mindst ligestillet med indehaverne af de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobli
gationer, medmindre modparten i det OTC-derivat, som indgås med udstedere af særligt dækkede obligationer og
særligt dækkede realkreditobligationer eller med cover pools for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede
realkreditobligationer, er den misligholdende eller berørte part eller giver afkald på at være ligestillet
e) de særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer opfylder kravene i artikel 129 i EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (1) og er omfattet af et reguleringsmæssigt krav om sikkerheds
stillelse på mindst 102 %.

Artikel 2
1.

Med henblik på artikel 3 og 4 opdeles modparterne omfattet af clearingforpligtelsen i følgende kategorier:

a) kategori 1 — modparter, som på datoen for denne forordnings ikrafttrædelse for mindst en af OTC-derivatklasserne i
nærværende forordnings bilag er clearingmedlemmer som defineret i artikel 2, nr. 14), i forordning (EU)
nr. 648/2012 af mindst en af de CCP'er, som før nævnte dato har fået tilladelse eller er anerkendt til at cleare mindst
en af disse klasser
b) kategori 2 — modparter ikke omfattet af kategori 1, som tilhører en koncern, hvis samlede gennemsnitlige
udestående notionelle bruttoværdi ved månedens slutning for ikke-centralt clearede derivater for januar, februar og
marts 2016 overstiger 8 mia. EUR, og som er enten:
i) finansielle modparter eller
ii) alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2011/61/EU (2), som er ikke-finansielle modparter
c) kategori 3 — modparter ikke omfattet af kategori 1 eller 2, som er enten:
i) finansielle modparter eller
ii) alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU, som er ikkefinansielle modparter
d) kategori 4 — ikke-finansielle modparter, som ikke er omfattet af kategori 1, 2 eller 3.
2.
Med henblik på beregning af den i stk. 1, litra b), omhandlede samlede gennemsnitlige udestående notionelle
bruttoværdi for koncernen ved månedens slutning medtages alle koncernens ikke-centralt clearede derivater, herunder
valutaterminsforretninger, swaps og valutaswaps.
3.
Hvis modparterne er alternative investeringsfonde som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2011/61/EU
eller institutter for kollektiv investering i værdipapirer som defineret i artikel 1, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2009/65/EF (3), gælder den tærskelværdi på 8 mia. EUR, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra b),
individuelt på fondsniveau.

Artikel 3
Datoer, fra hvilke clearingforpligtelsen får virkning
1.

Med henblik på aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget får clearingforpligtelsen virkning den:

a) 21. juni 2016 for modparter i kategori 1
b) 21. december 2016 for modparter i kategori 2
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investe
ringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af
direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse
institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
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c) 21. juni 2017 for modparter i kategori 3
d) 21. december 2018 for modparter i kategori 4.
Hvis en aftale er indgået mellem to modparter omfattet af forskellige kategorier af modparter, er datoen, fra hvilken
clearingforpligtelsen får virkning for den pågældende aftale, den seneste dato.
2.
For så vidt angår aftaler vedrørende en OTC-derivatklasse anført i bilaget, som er indgået mellem andre modparter
end modparter i kategori 4, som udgør en del af den samme koncern, og hvor den ene modpart er etableret i et
tredjeland og den anden modpart er etableret i Unionen, får clearingforpligtelsen uanset stk. 1, litra a), b) og c), virkning:
a) den 21. december 2018, såfremt der ikke er vedtaget nogen afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i
forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i
bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland, eller
b) den seneste af følgende datoer, såfremt der er vedtaget en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 13, stk. 2, i
forordning (EU) nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i
bilaget til nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland:
i) 60 dage efter ikrafttrædelsen af den afgørelse, som er vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU)
nr. 648/2012 med henblik på nævnte forordnings artikel 4, som dækker OTC-derivataftalerne i bilaget til
nærværende forordning og vedrører det relevante tredjeland
ii) den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning i henhold til stk. 1.
Denne undtagelse finder kun anvendelse, hvis modparterne opfylder følgende betingelser:
a) den modpart, som er etableret i et tredjeland, er enten en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart
b) den modpart, som er etableret i Unionen, er:
i) en finansiel modpart, en ikke-finansiel modpart, et finansielt holdingselskab, et finansieringsinstitut eller en
virksomhed, der yder accessoriske tjenester, der er underlagt passende tilsynskrav, og den modpart, der er
omhandlet i litra a), er en finansiel modpart, eller
ii) enten en finansiel modpart eller en ikke-finansiel modpart, og den modpart, der er omhandlet i litra a), er en ikkefinansiel modpart
c) begge modparter er inkluderet i den samme konsolidering på fuldt grundlag i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3,
i forordning (EU) nr. 648/2012
d) begge modparter er underlagt passende, centraliserede risikovurderings-, målings- og kontrolprocedurer
e) den modpart, der er etableret i Unionen, har skriftligt underrettet sin kompetente myndighed om, at betingelserne i
litra a), b), c) og d) er opfyldt, og den kompetente myndighed har inden for 30 kalenderdage efter modtagelsen af
underretningen bekræftet, at nævnte betingelser er opfyldt.

Artikel 4
Mindste restløbetid
1.
For finansielle modparter i kategori 1 er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012
omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:
a) 50 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. februar 2016, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i
bilaget
b) 3 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. februar 2016, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i
bilaget
c) 6 måneder for aftaler, som er indgået eller nyordnet den 21. februar 2016 eller senere, som tilhører klasserne i
tabel 1-4 i bilaget.
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2.
For finansielle modparter i kategori 2 er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012
omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:
a) 50 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. maj 2016, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i
bilaget
b) 3 år for aftaler, som er indgået eller nyordnet inden den 21. maj 2016, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i
bilaget
c) 6 måneder for aftaler, som er indgået eller nyordnet den 21. maj 2016 eller senere, som tilhører klasserne i tabel 1-4
i bilaget.
3.
For finansielle modparter i kategori 3 og transaktioner omhandlet i denne forordnings artikel 3, stk. 2, som er
indgået mellem finansielle modparter, er den i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. ii), i forordning (EU) nr. 648/2012
omhandlede mindste restløbetid på den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning:
a) 50 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 1 eller 2 i bilaget
b) 3 år for aftaler, som tilhører klasserne i tabel 3 eller 4 i bilaget.
4.
Hvis en aftale er indgået mellem to finansielle modparter tilhørende forskellige kategorier eller mellem to
finansielle modparter involveret i transaktioner omhandlet i artikel 3, stk. 2, er den mindste restløbetid, som skal tages i
betragtning med henblik på nærværende artikel, den længste af de gældende restløbetider.
Artikel 5
Ikrafttræden
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 6. august 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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BILAG

OTC-rentederivatklasser omfattet af clearingforpligtelsen
Tabel 1
Basisswapklasser
Id

Type

Referencein
deks

Afviklingsva
luta

Løbetid

Afviklingsvaluta
type

Optionalitet

Notionel værdi
type

A.1.1

Basis

Euribor

EUR

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.1.2

Basis

Libor

GBP

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.1.3

Basis

Libor

JPY

28D-30Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.1.4

Basis

Libor

USD

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

Tabel 2
Fixed- to- floating renteswapklasser
Id

Type

Referencein
deks

Afviklingsva
luta

Løbetid

Afviklingsvaluta
type

Optionalitet

Notionel værdi
type

A.2.1

Fixed- tofloating

Euribor

EUR

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.2.2

Fixed- tofloating

Libor

GBP

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.2.3

Fixed- tofloating

Libor

JPY

28D-30Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.2.4

Fixed- tofloating

Libor

USD

28D-50Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

Tabel 3
Klasser af forward rate agreements
Id

Type

Referencein
deks

Afviklingsva
luta

Løbetid

Afviklingsvaluta
type

Optionalitet

Notionel værdi
type

A.3.1

FRA

Euribor

EUR

3D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.3.2

FRA

Libor

GBP

3D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.3.3

FRA

Libor

USD

3D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel
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Tabel 4
Klasser af dag-til-dag indeksswaps
Id

Type

Referencein
deks

Afviklingsva
luta

Løbetid

Afviklingsvaluta
type

Optionalitet

Notionel værdi
type

A.4.1

OIS

EONIA

EUR

7D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.4.2

OIS

FedFunds

USD

7D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel

A.4.3

OIS

SONIA

GBP

7D-3Å

Fælles valuta

Nej

Konstant eller
variabel
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2206
af 30. november 2015
om ændring af forordning (EF) nr. 1238/95 for så vidt angår de gebyrer, som skal betales til
EF-sortsmyndigheden
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1) (i det følgende
benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 113,
efter høring af EF-Sortsmyndighedens administrationsråd, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Det fastlægges i artikel 3, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 (2), at præsidenten for
EF-Sortsmyndigheden (i det følgende benævnt »sortsmyndigheden«) kan tillade andre former for betaling af
gebyrer og tillægsgebyrer, herunder indlevering eller fremsendelse af checks. Det må dog anses for at være for
besværligt for indehavere at kræve checks som betalingsmiddel. Det er desuden nødvendigt at sikre elektroniske
betalinger.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1238/95 skal en person, der indbetaler gebyrer eller
tillægsgebyrer, angive sit navn og betalingsformålet. I betragtning af at sortsmyndigheden kan modtage en
indbetaling, for hvilken det ikke er muligt at fastslå indbetalerens identitet og refundere denne person, ville det
være hensigtsmæssigt, at sortsmyndigheden tilbageholder pengene som andre indtægter.

(3)

Artikel 7 i forordning (EF) nr. 1238/95 indeholder bestemmelser vedrørende størrelsen af det ansøgningsgebyr,
som skal betales til sortsmyndigheden for behandling af ansøgninger om meddelelse af EF-sortsbeskyttelse. For at
sikre en effektiv og hurtig behandling af ansøgninger er det vigtigt at opfordre til, at ansøgninger indgives
elektronisk via en webformular. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at nedsætte gebyret for behandling af
ansøgninger, som indgives elektronisk.

(4)

Ordlyden i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1238/95 vedrørende bemyndigelse af og overdragelse til
afdelinger og nationale organer bør tilpasses til grundforordningen.

(5)

Ved artikel 7, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1238/95 fastsættes der bestemmelser om tilbagebetaling af
ansøgningsgebyrer for ansøgninger, som ikke er gyldige efter grundforordningens artikel 50. På baggrund af
sortsmyndighedens erfaring med omkostningerne i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om meddelelse
af EF-sortsbeskyttelse, som ikke er gyldige, bør det ansøgningsgebyr, som sortsmyndigheden opkræver, reduceres.

(6)

Artikel 8 i forordning (EF) nr. 1238/95 omhandler gebyrer for teknisk afprøvning af en sort. Det bør præciseres,
at hvis der er udarbejdet en afprøvningsrapport om resultatet af en teknisk afprøvning, som allerede er udført af
en bemyndiget prøvningsmyndighed forud for datoen for ansøgning om EF-sortsbeskyttelse som omhandlet i
artikel 8, stk. 5, skal gebyret fastsættes af præsidenten for sortsmyndigheden efter samråd med sortsmyndighedens
administrationsråd.

(7)

Det fastlægges i artikel 12, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1238/95, at præsidenten for sortsmyndigheden
fastsætter størrelsen af gebyrerne med hensyn til sortsmyndighedens officielle tidende. Den regelmæssigt
udkommende officielle tidende udkommer kun elektronisk og ikke længere på tryk, og den gengiver indholdet i
sortsmyndighedens databaser. En sådan publikation kræver ikke nogen supplerende ressourcer, og derfor bør et
særligt gebyr afskaffes.

(1) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94
for så vidt angår fastsættelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden (EFT L 121 af 1.6.1995, s. 31).
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(8)

Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1238/95 omhandler tillægsgebyrer. Erfaringerne viser, at ekstraarbejde for
sortsmyndigheden, jf. artikel 13, stk. 1 og stk. 2, litra b), vedrørende sortsbetegnelser, der i første omgang ikke
opfylder de fastlagte krav, eller vedrørende ændringer af sortsbetegnelser som følge af, at tredjemand har en
ældre, kolliderende rettighed, er almindeligt forekommende og ikke kræver flere ressourcer. Tillægsgebyrer for
sådant ekstraarbejde er derfor ikke berettigede.

(9)

Det faslægges i artikel 13, stk. 2, litra a), at sortsmyndigheden kan opkræve et tillægsgebyr til det årlige gebyr,
hvis indehaveren har undladt at betale det årlige gebyr. I sådanne tilfælde kan sortsmyndigheden indlede en
procedure for annullering af beskyttelsen. Erfaringerne viser, at sortsmyndigheden ikke opkræver et tillægsgebyr
for manglende betaling af det årlige gebyr, og derfor bør denne bestemmelse udgå.

(10)

Artikel 93, stk. 3, og artikel 94 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/95 (1) er ikke medtaget i
Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2009 (2). Artikel 14, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1238/95, som
henviser til disse bestemmelser, bør derfor udgå.

(11)

Forordning (EF) nr. 1238/95 bør derfor ændres.

(12)

Det ville være hensigtsmæssigt at lade de foreslåede ændringer finde anvendelse fra den 1. januar 2016, så det
falder sammen med det nye regnskabsår for sortmyndighedens budget.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Sortsbeskyttelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1238/95 foretages følgende ændringer:
a) I artikel 3, stk. 2, foretages følgende ændringer:
i) [vedrører ikke den danske udgave]
ii) litra d) affattes således:
»d) elektronisk betaling, enten med betalingskort eller direkte debitering.«
b) I artikel 5 indsættes som stk. 3:
»3. Hvis det, efter at have rettet en forespørgsel til den pågældende bank, ikke er muligt at bekræfte indbetalerens
identitet og tilbagebetale beløbet til en bestemt person, betragtes beløbet som andre indtægter inden for de frister, der
er fastsat i sortsmyndighedens egne finansielle bestemmelser, jf. artikel 112 i grundforordningen, og vedtaget af
sortsmyndighedens administrationsråd.«
c) I artikel 7 foretages følgende ændringer:
i) Stk. 1 og 2 affattes således:
»1. En ansøger om EF-sortsbeskyttelse (»ansøgeren«) betaler et gebyr på 450 EUR for behandlingen af en
ansøgning, som er indgivet elektronisk via en webformular gennem sortsmyndighedens onlineansøgningssystem.
(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/95 af 31. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94
for så vidt angår sagsbehandlingen ved EF-Sortsmyndigheden (EFT L 121 af 1.6.1995, s. 37).
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2009 af 17. september 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 2100/94 for så vidt angår sagsbehandlingen ved EF-Sortsmyndigheden (EUT L 251 af 24.9.2009, s. 3).
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Ansøgeren betaler et ansøgningsgebyr på 650 EUR for behandlingen af en ansøgning, som er indgivet på anden
måde end gennem sortsmyndighedens onlineansøgningssystem.
2.
Ansøgeren foretager de for betalingen nødvendige handlinger, i overensstemmelse med artikel 3 i denne
forordning, senest på datoen for ansøgningens direkte indgivelse til sortsmyndigheden eller for indgivelsen til en
afdeling eller et nationalt organ, der er oprettet eller har fået overdraget varetagelsen af opgaven i medfør af
grundforordningens artikel 30, stk. 4.«
ii) Stk. 7 affattes således:
»7. Er ansøgningsgebyret modtaget, men ansøgningen ikke gyldig efter artikel 50 i grundforordningen,
tilbageholder myndigheden 150 EUR af ansøgningsgebyret og tilbagebetaler resten, når den underretter ansøgeren
om manglerne i ansøgningen.«
d) I artikel 8, stk. 5, tilføjes følgende punktum:
»Dette gebyrs størrelse fastsættes af præsidenten for sortsmyndigheden efter samråd med administrationsrådet og
offentliggøres i sortsmyndighedens officielle tidende.«
e) Artikel 12, stk. 1, litra c), udgår.
f) Artikel 13 udgår.
g) I artikel 14 udgår stk. 3 og 4.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2015.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2207
af 30. november 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 nærmere
bestemmelser for anvendelsen af 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 30. november 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

AL

53,3

MA

77,9

0707 00 05

0709 93 10

0805 20 10

1

ZZ

65,6

AL

48,7

MA

93,1

TR

148,3

ZZ

96,7

AL

80,9

MA

66,5

TR

157,4

ZZ

101,6

CL

96,2

MA

77,9

PE

78,3

ZZ

84,1

TR

80,9

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

ZZ

80,9

0805 50 10

AR

61,0

TR

106,6

0808 10 80

0808 30 90

ZZ

83,8

CA

159,0

CL

85,8

MK

32,8

US

115,5

ZA

152,4

ZZ

109,1

BA

88,2

CN

63,9

TR

128,6

ZZ

93,6

(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
EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2208
af 27. oktober 2015
om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret
2013
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013,
— der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013
med fællesforetagendets svar (1),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af
budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),
— der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015 (3) der udskyder afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013 samt
svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ARTEMIS),
— der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 209,
— der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet
ARTEMIS til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (6),
— der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL (7),
særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,
— der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinans
forordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansfor
ordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8),
— der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansfor
ordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (9),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 8.
EUT C 452 af 16.12.2014, s. 9.
EUT L 255 af 30.9.2015, s. 416.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
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— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0283/2015),
1. meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesfore
tagendet ARTEMIS' budget for regnskabsåret 2013;
2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;
3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integreret del heraf, til den
administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg
for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).
Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
af 27. oktober 2015
med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af
budgettet for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

—

der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ARTEMIS for
regnskabsåret 2013,

—

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

—

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0283/2015),

A.

der henviser til, at fællesforetagendet ARTEMIS (»fællesforetagendet«) blev oprettet i december 2007 for en periode
på ti år til fastlæggelse og gennemførelse af en »forskningsdagsorden« for udvikling af centrale teknologier til
indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke Unionens
konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe mulighed for helt nye markeder og samfundsnyttige anvendel
sesformål;

B.

der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt i oktober 2009;

C.

der henviser til, at de finansielle bidrag fra ARTEMIS-medlemsstaterne i alt bør udgøre 1,8 gange Unionens
finansielle bidrag, og at bidraget i naturalier fra forsknings- og udviklingsorganisationer, der deltager i projekterne i
løbet af fællesforetagendets levetid, skal være mindst lig med eller overstige bidraget fra de offentlige myndigheder;

D.

der henviser til, at fællesforetagenderne ARTEMIS og ENIAC blev lagt sammen for at oprette et fælles teknologi
initiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som startede sin
virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på ti år;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning
1.

minder om, at Revisionsretten har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alle væsentlige henseender
giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner
og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser;

2.

erfarer fra fællesforetagendet, at de praktiske ordninger for efterfølgende revision vedrørende de administrative
aftaler, der er underskrevet med de nationale finansieringsmyndigheder, er blevet etableret; tager til efterretning, at
de praktiske ordninger inkluderer introduktionen af et specifikt rapportskema, der er underbygget af vurderingen af
nationale kontrolsystemer af fællesforetagendet samt besøg hos nationale finansieringsmuligheder foretaget af
Revisionsretten;

3.

minder om, at strategien for efterfølgende revision, som fællesforetagendet har vedtaget, angiver, at det mindst en
gang om året skal vurderes, om de oplysninger, de nationale finansieringsmyndigheder har fremsendt, giver
tilstrækkelig sikkerhed, for at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

4.

erfarer fra fællesforetagendet, at de 23 nationale finansieringsmyndigheder, der delte information om deres
revisionsstrategier, udgør 95 % af det samlede antal tildelte bevillinger; glæder sig over, at Revisionsretten med
henblik på at supplere informationen, som fællesforetagendet har opnået, tilegner sig yderligere informationer
direkte fra de nationale finansieringsmyndigheder for at afgive en erklæring om lovligheden og den formelle
rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet;
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5.

erfarer fra fællesforetagendet, at det gjorde fremskridt i implementeringen af handlingsplanen rettet mod at afhjælpe
de mangler, som Revisionsretten pegede på i sin erklæring; konstaterer, at garantierne, der var skaffet af de
nationale systemer, var vurderet positivt for lande, der repræsenterer 54 % af de samlede bevillinger, mens
vurderingen af yderligere lande er i en forhåndsgennemførelsesfase, der vil bringe den vurderede bevillingsdækning
op på 84 %; opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte vurderingen for at nå 100 % dækning af de samlede
bevillinger;

6.

bemærker, at en workshop om vurdering var organiseret, hvor repræsentanterne fra Revisionsretten, Kommissionen
og Kommissionens interne revisionstjeneste samt repræsentanter fra de nationale finansieringsmyndigheders aktive
medlemmer af fællesforetagendet var samlet; konstaterer, at denne workshop fremhævede forudsætningerne for
EU-programmerne og muliggjorde udvekslingen af information og bedste praksis med de nationale finansierings
myndigheder;

7.

konstaterer, at fællesforetagendet har udviklet en ny metode for at anslå den tilbageværende fejlfrekvens i lighed
med den brugt af Kommissionens tjenestegrene under ledelse af fælles administrerede midler; anerkender, at den
første evaluering af den tilbageværende fejlfrekvens var 0,73 % baseret på de 157 reviderede transaktioner, mens en
nylig opdatering baseret på 331 transaktioner resulterede i en fejlfrekvens på 0,66 %, under tærskelværdien på 2 %;

8.

minder om, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne efter nedskæringen efter budgetændringsforslaget fra
slutningen af året var 69 %; erfarer fra fællesforetagendet, at forsinkelsen af de nationale finansieringsmyndigheders
udstedelse af betalingscertifikater er en af hovedårsagerne til den lave udnyttelsesgrad, fordi betalingerne bliver
gennemført uden forsinkelse, så snart de nationale certifikater er modtaget; anerkender endvidere, at den
langsommere betalingshastighed ikke havde nogen effekt på den tekniske gennemførelse af projekterne;

9.

konstaterer på grundlag af fællesforetagendets svar, at bidragene, som medlemsstaterne har forpligtet sig til, var på
et niveau på 1,8 gange Unionens forpligtelser; anerkender, at medlemsstaternes forpligtelser var nødt til at blive
reduceret til under 1,8-grænsen, da bevillingerne blev tildelt for at kunne overholde de begrænsninger, der er blevet
indført af statsstøttereglerne; bemærker, at de deraf resulterede bidrag fra Unionen til fællesforetagenet var
181 454 844 EUR, hvorimod medlemsstaternes bidrag var 341 842 261 EUR, hvilket resulterede i et niveau
på 1,88;

10. noterer sig, at Kommissionen vil foretage en evaluering for at vurdere ARTEMIS' aktivitet frem til tidspunktet for
oprettelsen af FTI ECSEL, som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 om oprettelse af fællesforetagendet
ARTEMIS, som skal tages i betragtning vedrørende decharge for regnskabsåret 2014;

Interne kontrolsystemer
11. noterer sig på baggrund af fællesforetagendets svar, at den interne revisionsfunktion, der er etableret i fællesfore
tagendet ENIAC i henhold til kravene i artikel 6, stk. 2, i oprettelsesforordningen, nu er oprettet som fællesfore
tagendets interne revisionsfunktion som følge af sammenlægningen af de to fællesforetagender;
12. erfarer fra fællesforetagendet, at katastrofeberedskabsplanen for fællesforetagendernes fælles IT-infrastruktur er
blevet godkendt;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed
13. konstaterer, at fællesforetagendet ENIACs overordnede politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter
også er relevant for fællesforetagendet grundet sammenlægningen med fællesforetagendet ENIAC; konstaterer
ydermere, at procedurerne for håndtering af interessekonfliktsituationer såvel som de proceduremæssige
mekanismer i tilfælde af brud på reglerne er en del af den vedtegne politik;
14. erfarer fra fællesforetagendet, at CV'er og interesseerklæringer fra den administrerende direktør og ledere, som
påkrævet af personalevedtægten, og gennemførelsesbestemmelserne var indsamlet og slået op på fællesforetagendets
hjemmeside; konstaterer, at en omfattende database, der indeholder al identificeret information i forbindelse med
interessekonflikter tillige med trufne foranstaltninger, er blevet etableret og bliver jævnligt vedligeholdt;
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Tilsyn med og rapportering af forskningsresultater
15. minder om, at afgørelsen om det syvende rammeprogram (RP7) (1) indfører et tilsyns- og rapporteringssystem
vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultater; erfarer fra fællesforetagendet, at
211,5 publikationer og 16,6 patenter pr. 10 000 000 EUR af Unionens bevillinger viser en høj produktivitet
i dets forskningsresultater og er i overensstemmelse med alle anmodninger, der indtil nu er fremsat af
RP7-koordinatorene.

(1) Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2209
af 27. oktober 2015
om afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013,
— der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013
med fællesforetagendets svar (1),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af
budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),
— der henviser til sin afgørelse fra den 29. april 2015 (3) der udskyder afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013
samt svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ARTEMIS),
— der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 209,
— der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet
ARTEMIS til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer (6),
— der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL (7),
særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,
— der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinans
forordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansfor
ordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8),
— der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansfor
ordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (9),
— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0283/2015),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 8.
EUT C 452 af 16.12.2014, s. 9.
EUT L 255 af 30.9.2015, s. 416.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 30 af 4.2.2008, s. 52.
EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

1.12.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 314/33

1. godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ARTEMIS for regnskabsåret 2013
2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet,
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende
(L-udgaven).

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2210
af 27. oktober 2015
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og
Teknologi for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret
2013,
— der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
for regnskabsåret 2013 med instituttets svar (1),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Det Europæiske Institut for Innovation og
Teknologi for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),
— der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015 (3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013
og svarene fra direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi,
— der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 208,
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (6), særlig artikel 21,
— der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinans
forordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (7),
— der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinans
forordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 (8), særlig artikel 108,
— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0282/2015),
1. meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi decharge for gennemførelsen af
instituttets budget for regnskabsåret 2013;
2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 184.
Se fodnote 1.
EUT L 255 af 30.9.2015, s. 409.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for,
at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
af 27. oktober 2015
med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af
budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

—

der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for
Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013,

—

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

—

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0282/2015),

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed
1.

minder om, at Revisionsretten (»Retten«) i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut (»instituttet«)
for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 for andet år i træk konstaterede, at der ikke var tilstrækkelig
sikkerhed for tilskudstransaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; bemærker Revisionsrettens synspunkt, at
kvaliteten af attesterne var usikker, da de var udstedt af uafhængige revisionsfirmaer, der var engageret af
støttemodtagerne, for ca. 87 % af tilskudsudgifterne; minder endvidere om, at instituttet har givet bedre instrukser
til de attesterende revisorer, og at det i juni 2013 informerede »videns- og innovationsfællesskaberne« (VIF'erne),
som er modtagerne af instituttets tilskud, om de ajourførte instrukser for at behandle de mangler, der vedrørte
kvaliteten af revisionsattesterne;

2.

erfarer fra instituttet, at de forbedrede instrukser førte til en forbedring i kvaliteten af de revisionsattester, som blev
udstedt for tilskudstransaktioner i 2013, for hvilke de endelige betalinger blev foretaget i 2014;

3.

anerkender, at instituttet begyndende med tilskudsaftalerne for 2014 anvender den samme metode for revisions
attester som alle andre programmer under Horisont 2020-rammeprogrammet; bemærker, at anvendelsen af mere
detaljerede og ensartede attesteringsmetodologier yderligere har øget sikkerheden i forbindelse med forudgående
kontrol;

4.

minder om, at instituttet indførte supplerede efterfølgende kontrol af tilskudstransaktioner som yderligere sikkerhed
for tilskudstransaktionernes lovlighed og formelle rigtighed; konstaterer, at instituttet gennemførte revisioner »på
stedet«, der omfattede omkring 40 % af tilskuddene betalt under tilskudsaftalerne i 2013; bemærker, at disse
revisioner førte til inddrivelse af 263 239 EUR ud af det samlede, reviderede beløb på 29 163 272 EUR; erkender,
at den konstaterede fejlforekomst i den reviderede stikprøve er på 0,90 %, og at restfejlforekomsten er på 0,69 %,
som er under væsentlighedstærsklen på 2 %; bemærker, at Retten ikke har fremsat kommentarer eller
konstateringer i forbindelse med forudgående eller efterfølgende kontrol i sine foreløbige bemærkninger for
regnskabsåret 2014;

5.

erfarer fra instituttet, at det har forbedret sine procedurer for offentlige indkøb siden 2013 og har anlagt en
proaktiv tilgang efter Revisionsrettens påvisning af fejl; bemærker navnlig, at instituttets annullerede de to
rammekontrakter, der blev indgået i 2010 og 2012, hvor anvendelsen af en procedure med forhandling blev anset
for at være uregelmæssig; bemærker endvidere, at instituttet foretog en revision af de interne procedurer, kredsløb
og skabeloner med henblik på fuld overholdelse af de respektive regler for offentlige indkøb med særlig fokus på
fornuftig planlægning og vurdering af behov; konstaterer, at instituttet har ansat en udbudsansvarlig yderligere i
2015, og at det gennemførte en række uddannelseskurser om indkøb for sit personale;

6.

anerkender, at instituttet ud over den konsulentopgave, som instituttets interne revisionsfunktion udførte,
gennemførte følgende foranstaltninger:
— udarbejdelse af et vademecum om offentlige indkøb, som indeholder tjeklister for forskellige indkøbsprocedurer
og specifikke kontrakter under rammekontrakter
— krav om, at indkøbsfunktionen kontrollerer alle anmodninger om tjenesteydelser, inden den anmoder om et
tilbud, hvilket giver et yderligere kontrolniveau
— sikring af, at personalet er tilstrækkeligt uddannet gennem målrettede kurser
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— præcisering af rollen for henholdsvis indkøbs-, drifts- og kontraktforvaltningsfunktionen samt indførelse af
forbedrede tjeklister og forsendelsespapirer
— dokumentering af procedurerne for offentlige indkøb i en enkelt og praktisk anvendelig database, der står i
forhold til instituttets størrelse;
7.

erfarer fra instituttet, at der ikke blev konstateret nogen fejl med hensyn til offentlige indkøb i 2014; bemærker
endvidere, at restfejlforekomsten for tilskudsudgifter er på 0,69 %, og at den kombinerede fejlfrekvens for
administrations- og driftsudgifter udgør ca. 0,5 % af de samlede betalinger i 2014; ser frem til Revisionsrettens
beretning om instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2014 med henblik på at bekræfte disse resultater;

8.

konstaterer, at instituttet opnåede revisionsattester vedrørende omkostningerne til VIF'ers supplerende aktiviteter i
perioden 2010-2014; bemærker, at instituttet foretog en revision af porteføljen af VIF'ers supplerende aktiviteter for
at sikre, at der kun godkendes aktiviteter med en klar forbindelse til VIF-aktiviteter med en merværdi, som er
finansieret af instituttet;

9.

konstaterer, at instituttets finansiering til VIF'er i perioden 2010-2014 ikke har overskredet det loft på 25 %, som
er fastsat i rammepartnerskabsaftalerne mellem VIF'erne og instituttet;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning
10. bemærker, at instituttet har forbedret planlægningen og overvågningen i forbindelse med budgetgennemførelsen;
noterer sig, at disse procedurer nu omfatter en mere grundig vurdering af alle foreslåede aktiviteter med en
budgetmæssig virkning på over 50 000 EUR samt indførelse af supplerende planlægningsdokumenter, som sikrer,
at behovene for menneskelige og finansielle ressourcer er klart defineret og til rådighed for at gennemføre alle de
planlagte aktiviteter; bemærker endvidere, at forbindelsen mellem de planlagte aktiviteter og ressourceallokeringen
er blevet styrket ved at knytte det årlige arbejdsprogram til det årlige budget;
11. bemærker, at instituttet sammen med VIF'erne i høj grad har forbedret absorptionskapaciteten i den første bølge af
VIF'er i perioden 2010-2014 med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 85 % for instituttets absorberede tilskud;
bemærker endvidere, at instituttets bestyrelse udvalgte og udpegede to partnerskaber, der skal udgøre den anden
bølge af VIF'er, hvilket yderligere vil øge absorptionskapaciteten fra 2015 og øge udnyttelsesgraden for instituttets
budget;
12. minder om, at den lave udnyttelsesgrad for afsnit I (personaleudgifter) navnlig er forbundet med den store
udskiftning af personale, og at der endnu ikke er vedtaget reguleringer af løntilpasningerne; noterer sig, at analysen
af personalets fratrædelsessamtaler indkredsede en mangel på klare karrieremuligheder, et vanskeligt arbejdsmiljø og
en uattraktiv lønpakke som følge af justeringskoefficienten for Ungarn som hovedårsagerne til den store udskiftning
af personale;
13. anerkender de tiltag, som instituttet har taget for at begrænse den store udskiftning af personale; bemærker navnlig
de forbedringer i forvaltningen af ledige stillinger, indførelse af et evaluerings- og omklassificeringssystem, der
skaber bedre karrieremuligheder og styrker mellemlederniveauet; glæder sig over reduktionen i satsen for personale
udskiftning fra 20-25 % i perioden 2012-2013 til 12 % i 2014; noterer sig, at de fire resterende ledige stillinger
gradvist vil blive besat i 2015;

Intern revision
14. konstaterer, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) offentliggjorde en opfølgende revisionsrapport i juni
2014 om status for gennemførelsen af handlingsplanen som følge af »Limited Review on Grant Management —
Preparation of Annual Grant Agreements« (den begrænsede revision af forvaltningen af tilskud — forberedelse af
årlige tilskudsaftaler); noterer sig, at IAS har afsluttet to ud af de oprindelige seks anbefalinger, og at en yderligere
anbefaling blev nedjusteret fra »kritisk« og til »meget vigtig«;
15. konstaterer, at IAS gennemførte en undersøgelsesrejse til instituttet i december 2014 for at gennemgå de fremskridt,
der var gjort med gennemførelsen af disse åbne anbefalinger; konstaterer endvidere, at besøget resulterede i, at IAS
konstaterede yderligere forbedringer i den årlige tildeling af tilskud, og at alle de detaljerede foranstaltninger, der er
forelagt IAS under besøget, også de afsluttede, igangværende eller planlagte foranstaltninger, hensigtsmæssigt
afbøder de risici, der er påpeget i IAS's begrænsede revision;
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16. bemærker, at ud af de 25 foranstaltninger, der er en følge af handlingsplanen, er 18 blevet gennemført, og at
gennemførelsen af de øvrige syv foranstaltninger er i gang; bemærker endvidere, at tre ud af disse syv
foranstaltninger skal gennemføres inden udgangen af 2015, efter at den ændrede rammepartnerskabsaftalen mellem
instituttet og VIF'erne er blevet undertegnet; erfarer fra instituttet, at gennemførelsen af de resterende
foranstaltninger skrider planmæssigt frem;
17. bemærker, at den interne revisionsfunktion har udført syv revisions- og rådgivningsopgaver i 2014, og anerkender
instituttets foranstaltninger, der er truffet på grundlag af den interne revisionsfunktions anbefalinger.
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2211
af 27. oktober 2015
om afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for
regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret
2013,
— der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
for regnskabsåret 2013 med instituttets svar (1),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til Det Europæiske Institut for Innovation og
Teknologi for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 — C8-0054/2015),
— der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015 (3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013
og svarene fra direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi,
— der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 208,
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (6), særlig artikel 21,
— der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinans
forordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (7),
— der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinans
forordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 (8), særlig artikel 108,
— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0282/2015),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

EUT C 442 af 10.12.2014, s. 184.
Se fodnote 1.
EUT L 255 af 30.9.2015, s. 409.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 97 af 9.4.2008, s. 1.
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret
2013;
2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Innovation og
Teknologi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2212
af 27. oktober 2015
om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,
— der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013
med fællesforetagendets svar (1),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),
— der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015 (3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013
og svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC),
— der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 209,
— der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet
ENIAC (6),
— der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL (7),
særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,
— der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinans
forordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8),
— der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforord
ningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 (9),
— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0285/2015),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 26.
EUT C 452 af 16.12.2014, s. 27.
EUT L 255 af 30.9.2015, s. 424.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.
EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
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1. meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesfore
tagendet ENIAC's budget for regnskabsåret 2013;
2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;
3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den
administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg
for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
af 27. oktober 2015
med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af
budgettet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

—

der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ENIAC for
regnskabsåret 2013,

—

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

—

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0285/2015),

A.

der henviser til, at fællesforetagendet ENIAC (»fællesforetagendet«) blev oprettet den 20. december 2007 for en tiårig
periode for at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige kompetenceområder
vedrørende nanoelektronik på tværs af forskellige anvendelsesområder;

B.

der henviser til, at fællesforetagendet opnåede økonomisk uafhængighed i juli 2010;

C.

der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Unionen, som er repræsenteret ved
Kommissionen, Belgien, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Nederlandene, Polen,
Portugal, Sverige, Det Forenede Kongerige og en sammenslutning, der repræsenterer europæiske nanoelektronikak
tiviteter (AENEAS);

D.

der henviser til, at Unionens maksimale bidrag for perioden på de 10 år til fællesforetagendet er
450 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for det syvende forskningsrammeprogram;

E.

der henviser til, at AENEAS yder et bidrag på højst 30 000 000 EUR til fællesforetagendets løbende udgifter, og at
medlemsstaterne yder bidrag i naturalier til de løbende udgifter og finansielle bidrag, som udgør 1,8 gange
Unionens bidrag;

F.

der henviser til, at fællesforetagendet og fællesforetagendet ARTEMIS blev lagt sammen for at oprette et fælles
teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (FTI ECSEL), som
startede sin virksomhed i juni 2014 og vil fungere i en periode på 10 år;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning
1.

minder om, at Revisionsretten (»Retten«) har anført, at fællesforetagendets årsregnskab for 2013 i alt væsentligt
giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2013 og af resultaterne af dets transaktioner
og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de
regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.

minder om, at Revisionsretten har afgivet en revisionserklæring med forbehold vedrørende lovligheden og den
formelle rigtighed af de transaktioner, som ligger til grund for årsregnskaberne, fordi den ikke var i stand til at
fastslå, om strategien for efterfølgende revision, som i høj grad bygger på, at de nationale finansieringsmyndigheder
reviderer projekternes omkostningsanmeldelser, giver tilstrækkelig sikkerhed for de underliggende transaktioners
lovlighed og formelle rigtighed;

3.

erfarer fra fællesforetagendet, at Revisionsretten vil træffe foranstaltninger for at opnå tilstrækkelig sikkerhed for de
revisioner, som de nationale finansieringsmyndigheder har foretaget; konstaterer endvidere, at FTI ECSEL er ved at
foretage yderligere vurderinger af de nationale kontrolsystemer efter sammenlægningen af fællesforetagendet og
fællesforetagendet ARTEMIS;
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4.

bemærker, at fællesforetagendet indførte praktiske ordninger for efterfølgende revisioner vedrørende de
administrative aftaler, der er indgået med de nationale finansieringsmyndigheder; noterer sig, at de praktiske
ordninger inkluderer indførelsen af en særlig rapporteringsformular, der er underbygget af vurderingen af de
nationale kontrolsystemer af fællesforetagendet samt Revisionsrettens besøg hos de nationale finansieringsmu
ligheder;

5.

noterer sig, at den begrænsede revision af omkostningsanmeldelser, der blev udført af fællesforetagendet i 2012, var
et af de elementer, der styrker sikkerheden, hvilket gjorde det muligt for fællesforetagendet at overvåge, hvilke
transaktioner blev sendt til revisioner forud for indførelsen af en særlig rapporteringsformular; bemærker, at denne
stikprøve viste et begrænset antal af de første nationale revisioner, der begyndte i 2012 og har nået et omfang, der
giver mulighed for meningsfulde statistiske evalueringer i 2014;

6.

erfarer fra fællesforetagendet, at 23 nationale finansieringsmyndigheder delte information om deres revisions
strategier, hvilket repræsenterer 95 % af det samlede antal tildelte tilskud; glæder sig over det faktum, at
Revisionsretten med henblik på at supplere de oplysninger, som fællesforetagendet har opnået, fremskaffer
yderligere oplysninger direkte fra de nationale finansieringsmyndigheder for at afgive en erklæring om lovligheden
og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskabet;

7.

erfarer fra fællesforetagendet, at det gjorde fremskridt med gennemførelsen af handlingsplanen, der har til formål at
afhjælpe de mangler, som Revisionsretten påpegede i sin erklæring med forbehold; bemærker, at den sikkerhed, som
de nationale systemer har tilvejebragt, blev vurderet som positiv for lande, der repræsenterer 54 % af de samlede
tilskud, mens vurderingen af yderligere lande er i en fremskreden gennemførelsesfase, der vil bringe dækningen af
vurderede tilskud op på 84 %; opfordrer fællesforetagendet til at fortsætte vurderingen for at nå 100 % dækning af
de samlede tilskud;

8.

bemærker, at der blev organiseret en workshop om sikkerhed, der samlede repræsentanterne fra Revisionsretten,
Kommissionen og Kommissionens Interne Revisionstjeneste samt repræsentanter fra de nationale finansieringsmyn
digheder, der er aktive i fællesforetagendet; konstaterer, at denne workshop fremhævede krav til EU-programmer og
muliggjorde udvekslingen af information og bedste praksis med de nationale finansieringsmyndigheder;

9.

konstaterer, at fællesforetagendet har udviklet en ny metode til at anslå restfejlfrekvensen svarende til den, der
anvendes af Kommissionens tjenestegrene, som har ansvaret for de i fællesskab forvaltede midler; konstaterer, at
den første evaluering af restfejlfrekvensen var på 0,73 % baseret på de 157 reviderede transaktioner, mens en nylig
opdatering baseret på 331 transaktioner resulterede i en fejlfrekvens på 0,66 %, der er under væsentlighedstærsklen
på 2 %;

10. erfarer fra fællesforetagendet, at medlemsstaternes bidrag er under niveauet 1,8 gange Unionens finansielle bidrag
som krævet i fællesforetagendets vedtægter for at være i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af
reglerne for statsstøtte; bemærker navnlig, at den samlede offentlige finansiering for virksomheder, der deltager i
store pilotprojekter, maksimalt kan udgøre 25 %, mens det ifølge fællesforetagendets vedtægter kræves, at der
tildeles samme godtgørelsessats til alle deltagere;
11. erkender, at de lavere bidrag fra medlemsstaterne blev mere end opvejet af øgede bidrag fra den private sektor med
65 % af de samlede omkostninger og dermed skabte en meget stor løftestangseffekt af EU-finansieringen;

12. bemærker, at Kommissionen vil gennemføre en evaluering for at vurdere ENIAC's aktiviteter ind til datoen for
skabelsen af FTI ECSEL, jf. Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC, som bør
tages i betragtning i forbindelse med decharge for regnskabsåret 2014;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed
13. erfarer fra fællesforetagendet,
krævet af personalevedtægten,
hjemmeside; bemærker, at en
interessekonflikter samt trufne

at CV'er og interesseerklæringer fra den administrerende direktør og ledere som
og gennemførelsesbestemmelserne blev indsamlet og slået op på fællesforetagendets
omfattende database, der indeholder al identificeret information i forbindelse med
foranstaltninger, er blevet oprettet og bliver regelmæssigt vedligeholdt;
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Overvågning og rapportering af forskningsresultater
14. minder om, at afgørelsen om det syvende rammeprogram (RP7) (1) indfører et tilsyns- og rapporteringssystem
vedrørende beskyttelse, formidling og overførsel af forskningsresultater; erfarer fra fællesforetagendet, at
211,5 publikationer og 16,6 patenter pr. 10 000 000 EUR i EU-tilskud udviser en høj produktivitet i dets
forskningsresultater og er i overensstemmelse med alle de anmodninger, der indtil nu er fremsat af RP7koordinatorene.

(1) Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1).
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2213
af 27. oktober 2015
om afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013,
— der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013
med fællesforetagendets svar (1),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (2) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om meddelelse af decharge til fællesforetagendet for
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),
— der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015 (3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013
og svarene fra den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL (tidligere fællesforetagendet ENIAC),
— der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (5), særlig artikel 209,
— der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet
ENIAC (6),
— der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL (7),
særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 12,
— der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinans
forordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8),
— der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansfor
ordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (9),
— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0285/2015),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

EUT C 452 af 16.12.2014, s. 26.
EUT C 452 af 16.12.2014, s. 27.
EUT L 255 af 30.9.2015, s. 424.
EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
EUT L 30 af 4.2.2008, s. 21.
EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.
EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.
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1. godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ENIAC for regnskabsåret 2013;
2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet,
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende
(L-udgaven).

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE (EU) 2015/2214
af 27. oktober 2015
om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret
2013, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet
EUROPA-PARLAMENTET,

— der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013 (1),
— der henviser til det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2013 (COM(2014) 510
— C8-0148/2014) (2),
— der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2013, med institutionernes
svar (3),
— der henviser til Revisionsrettens erklæring (4) for regnskabsåret 2013 om regnskabernes rigtighed og de
underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til sin afgørelse af 29. april 2015 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2013
og den ledsagende beslutning,
— der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
— der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6),
— der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de
finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom)
nr. 1605/2002 (7), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,
— der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,
— der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0269/2015),
1. nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget
for regnskabsåret 2013;
2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;
3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske
Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Martin SCHULZ

Klaus WELLE

Formand

Generalsekretær
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EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
af 27. oktober 2015
med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013, Sektion II — Det Europæiske
Råd og Rådet
EUROPA-PARLAMENTET,

—

der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for
regnskabsåret 2013, Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet,

—

der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

—

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0269/2015),

A.

der henviser til, at alle Unionens institutioner burde være gennemsigtige og fuldt ansvarlige over for
unionsborgerne for de midler, de er blevet betroet som EU-institutioner;

B.

der henviser til, at Det Europæiske Råd og Rådet som EU-institutioner bør stå til regnskab over for EU-borgerne,
eftersom de finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget;

C.

der henviser til, at Parlamentet er den eneste af EU-institutionerne, der er direkte valgt, og at det har ansvaret for
meddelelsen af decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget;

1.

understreger den rolle, som Europa-Parlamentet spiller i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF) i forbindelse med decharge;

2.

påpeger, at Unionen i henhold til artikel 335 i TEUF »repræsenteres af hver af institutionerne inden for rammerne
af deres administrative autonomi for så vidt angår de spørgsmål, der vedrører deres respektive funktioner«, hvilket
under hensyntagen til artikel 55 i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (finansforordningen) betyder, at
institutionerne er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budget;

3.

understreger den rolle, Parlamentet og andre institutioner spiller i forbindelse med dechargeproceduren, som
reguleret i finansforordningen, særlig artikel 164, 165 og 166;

4.

bemærker, at det af forretningsordenens artikel 94 fremgår, at »bestemmelserne om proceduren for meddelelse af
decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse finder tilsvarende anvendelse på proceduren for
meddelelse af decharge til (…) de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske
Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet (i forbindelse med dets virksomhed som udøvende
myndighed) …«;

5.

beklager, at Rådet ikke har givet nogen forklaring på den stigende underudnyttelse og de øgede fremførsler af
forpligtelser i budgettet for 2013;

Udestående spørgsmål
6.

minder Rådet om Parlamentets opfordring til at udarbejde fremskridtsrapporter vedrørende byggeprojekter med en
detaljeret oversigt over fordelingen af de hidtidige udgifter;

7.

opfordrer indtrængende Rådet til at fremlægge en grundig skriftlig forklaring, der udspecificerer det totale antal
bevillinger, der er blevet brugt til købet af Résidence Palace-bygningen, hvilke budgetposter disse bevillinger er
trukket fra, hvilke delbetalinger der er betalt indtil nu, og hvilke delbetalinger der fortsat skal betales;

8.

gentager sin opfordring til Rådet om at forelægge Parlamentet oplysninger om processen med den administrative
modernisering af Rådet, navnlig om de konkrete gennemførelsesforanstaltninger i denne proces og om den
forventede indvirkning på Rådets budget;
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beklager de vanskeligheder, der gentagne gange er opstået under de hidtidige dechargeprocedurer, som skyldtes
manglende samarbejde fra Rådets side; påpeger, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge
for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009, 2010, 2011 og 2012 af de grunde, der fremgår af
Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011 (1), 25. oktober 2011 (2), 10. maj 2012 (3), 23. oktober 2012 (4),
17. april 2013 (5), 9. oktober 2013 (6), 3. april 2014 (7) og 23. oktober 2014 (8), og at det udsatte sin afgørelse om
meddelelse af decharge til Rådets generalsekretær for regnskabsåret 2013 af de grunde, der fremgår af dets
beslutning af 29. april 2015 (9);

10. insisterer på, at en effektiv budgetkontrol kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet som anført i
beslutningen af 29. april 2015; bekræfter, at Parlamentet ikke kan træffe en velfunderet beslutning om meddelelse
af decharge;
11. minder Rådet om Kommissionens synspunkter, som blev fremsat i dennes skrivelse af 23. januar 2014 om, at alle
institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i forbindelse med bemærkninger, som EuropaParlamentet fremfører i dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde om at sikre en velfungerende
dechargeprocedure;
12. bemærker, at Kommissionen i ovennævnte skrivelse endvidere anfører, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af
budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen
budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem;
13. beklager, at Rådet fortsat ikke svarer på Parlamentets spørgsmål; minder om konklusionerne fra Parlamentets
workshop om Parlamentets ret til at meddele Rådet decharge, der blev afholdt den 27. september 2012, hvor de
juridiske og akademiske eksperter i det store og hele var enige om Parlamentets ret til underretning; henviser i den
forbindelse til artikel 15, stk. 3, tredje afsnit, i TEUF, hvoraf det fremgår, at institutionerne, organerne, kontorerne
og agenturerne skal sikre åbenhed i deres arbejde;
14. insisterer på, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og at
grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger i de seneste år;
15. fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i TEUF på linje
med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med
henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere;
16. mener, at Rådets manglende fremsendelse af de ønskede dokumenter til Parlamentet først og fremmest
underminerer EU-borgernes ret til information og gennemsigtighed og giver anledning til bekymring, idet det
afspejler en vis grad af demokratisk underskud i EU-institutionerne;
17. mener, at det er nødvendigt at overveje forskellige muligheder for at opdatere de i TEUF fastsatte bestemmelser om
meddelelse af decharge;
18. mener, at et tilfredsstillende samarbejde mellem Parlamentet og Det Europæiske Råd og Rådet som et resultat af en
åben og formel dialog vil sende et positivt signal til EU-borgerne.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/2215
af 30. november 2015
til støtte for UNSCR 2235 (2015) om oprettelse af en fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme til
identificering af anstiftere af kemiske angreb i Den Syriske Arabiske Republik
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 26, stk. 2, og artikel 31, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den 7. august 2015 vedtog FN's Sikkerhedsråd enstemmigt resolution (UNSCR) 2235 (2015), der fordømmer
enhver brug af giftstoffer som f.eks. chlor som et kemisk våben i Den Syriske Arabiske Republik og giver udtryk
for, at det er fast besluttet på at identificere de ansvarlige for sådanne handlinger. Med henblik herpå nedsatte FN's
Sikkerhedsråd for en periode på et år med mulighed for yderligere forlængelse, hvis det skønnes nødvendigt, en
fælles undersøgelsesmekanisme til i videst muligt omfang at identificere enkeltpersoner, enheder, grupper eller
regeringer, der var anstiftere, organisatorer, sponsorer eller på anden vis involveret i brugen af kemiske stoffer,
herunder chlor eller andre giftstoffer, som våben i Den Syriske Arabiske Republik, i tilfælde hvor
factfindingmission (FFM) for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) fastslår eller har fastslået, at
en specifik hændelse i Den Syriske Arabiske Republik involverede eller formentlig involverede brugen af kemiske
stoffer, herunder chlor eller andre giftstoffer, som våben.

(2)

Den 10. september 2015 godkendte FN's Sikkerhedsråd henstillingerne, herunder elementer af mandatet
vedrørende den fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme oprettet ved UNSCR 2235 (2015), forelagt af FN's
generalsekretær i hans skrivelser til formanden for FN's Sikkerhedsråd af 27. august 2015 og 9. september 2015.

(3)

EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (»strategien«) understreger den centrale rolle, som
konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne
våbens tilintetgørelse (CWC) og OPCW spiller i bestræbelserne på at opnå en verden uden kemiske våben.

(4)

Unionen er aktivt i gang med at gennemføre strategien og iværksætte de foranstaltninger, der er opført i
strategiens kapitel III, især ved at stille finansielle midler til rådighed for specifikke projekter, der gennemføres af
multilaterale organisationer såsom OPCW. Derfor vedtog Rådet den 9. december 2013 afgørelse
2013/726/FUSP (1) til støtte for OPCW's aktiviteter inden for rammerne af UNSCR 2118 (2013), OPCW-Ekseku
tivrådets afgørelse af 27. september 2013 om destruktion af syriske kemiske våben og efterfølgende og
tilknyttede resolutioner og afgørelser. Den 17. februar 2015 vedtog Rådet endvidere afgørelse (FUSP)
2015/259 (2) til støtte for OPCW's aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af strategien.

(5)

Den 23. september 2015 stilede OPCW's generaldirektør en skrivelse til den højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (»den højtstående repræsentant«) og ønskede et finansielt bidrag fra
Unionen til en trustfond for OPCW's missioner i Den Syriske Arabiske Republik, herunder aktiviteter i
forbindelse med OPCW's FFM, til støtte for den fælles undersøgelsesmekanisme som led i dens analyser af
påstande om brugen af kemiske stoffer, herunder chlor eller andre giftstoffer, som våben.

(6)

Den 24. september 2015 stilede chefen for den fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme en skrivelse til den
højtstående repræsentant og ønskede finansiel støtte til den fælles undersøgelsesmekanisme gennem en trustfond.

(7)

Efter Den Syriske Arabiske Republik tiltrådte CWC med virkning fra den 14. oktober 2013 er OPCW ansvarlig
for at verificere, at Den Syriske Arabiske Republik overholder CWC og betingelserne i alle relevante afgørelser
truffet af OPCW-Eksekutivrådet, og i samarbejde med FN's generalsekretær i givet fald at rapportere til FN's
Sikkerhedsråd om ikkeoverholdelse af UNSCR 2118 (2013).

(1) Rådets afgørelse 2013/726/FUSP af 9. december 2013 om støtte til UNSCR 2118 (2013) og OPCW's eksekutivråd EC-M-33/Dec 1 inden
for rammerne af gennemførelsen af EU-strategien mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 329 af 10.12.2013, s. 41).
(2) Rådets afgørelse (FUSP) 2015/259 af 17. februar 2015 til støtte for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW's)
aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 43 af 18.2.2015,
s. 14).
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(8)

Den tekniske gennemførelse af denne afgørelse bør overlades til OPCW og FN's Kontor for Nedrustningsan
liggender (UNODA) som gennemførelsesinstans for trustfonden for den fælles undersøgelsesmekanisme. De
projekter, som Unionen støtter, kan kun finansieres gennem frivillige bidrag til OPCW's og den fælles undersøgel
sesmekanismes respektive trustfonde. De pågældende bidrag fra Unionen vil medvirke til at sætte OPCW og den
fælles undersøgelsesmekanisme i stand til at fuldføre de opgaver, der er opført i UNSCR 2235 (2015).

(9)

Overvågningen af, at Unionens finansielle bidrag gennemføres korrekt, bør overlades til Kommissionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
1.
For at gennemføre visse elementer i strategien støtter Unionen OPCW og den fælles undersøgelsesmekanisme ved
at bidrage til omkostningerne i forbindelse med deres aktiviteter under UNSCR 2235 (2015) med følgende overordnede
mål: i videst muligt omfang at identificere enkeltpersoner, enheder, grupper eller regeringer, der var anstiftere,
organisatorer, sponsorer eller på anden vis involveret i brugen af kemiske stoffer, herunder chlor eller andre giftstoffer,
som våben i Den Syriske Arabiske Republik, hvor OPCW's FFM fastslår eller har fastslået, at en specifik hændelse i Den
Syriske Arabiske Republik involverede eller formentlig involverede brugen af kemiske stoffer, herunder chlor eller andre
giftstoffer, som våben.
2.

For at nå målet i stk. 1 støtter Unionen følgende projekter:

a) Særlige OPCW-missioner i Den Syriske Arabiske Republik, herunder aktiviteter i forbindelse med OPCW's FFM som
støtte til den fælles undersøgelsesmekanisme som led i dens analyse af påstande om brug af kemiske stoffer, herunder
chlor eller andre giftstoffer, som våben.
b) den fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme, herunder dens oprettelse og evne til at starte fuld drift under
UNSCR 2235 (2015).
Bilaget indeholder en detaljeret beskrivelse af disse projekter.

Artikel 2
1.

Den højtstående repræsentant har ansvaret for gennemførelsen af denne afgørelse.

2.
Den tekniske gennemførelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte projekter skal overlades til OPCW og UNODA som
gennemførelsesinstans for den fælles undersøgelsesmekanismes trustfond. De skal udføre denne opgave under den
højtstående repræsentants ansvar. Den højtstående repræsentant indgår med henblik herpå de nødvendige arrangementer
med OPCW og UNODA.

Artikel 3
1.
Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede projekter er på
4 586 096,00 EUR.
2.
De udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med de procedurer og
regler, der gælder for Unionens budget.
3.
Kommissionen overvåger, at de i stk. 1 omhandlede udgifter forvaltes korrekt. Til dette formål indgår den finansie
ringsaftaler med henholdsvis OPCW og UNODA som gennemførelsesinstans for den fælles undersøgelsesmekanismes
trustfond. Det skal fremgå af finansieringsaftalerne, at OPCW og FN sikrer, at Unionens bidrag bliver synligt i en grad,
der svarer til dets størrelse.
4.
Kommissionen bestræber sig på at indgå de finansieringsaftaler, der er omhandlet i stk. 3, snarest muligt efter
denne afgørelses ikrafttræden. Den underretter Rådet om eventuelle vanskeligheder i forbindelse med denne proces og
om datoen for indgåelsen af finansieringsaftalerne.
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Artikel 4
1.
Den højtstående repræsentant aflægger rapport til Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse på grundlag af
regelmæssige rapporter udarbejdet af OPCW og den fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme. Disse rapporter skal
danne grundlag for Rådets evaluering.
2.
Kommissionen oplyser Rådet om de finansielle aspekter af gennemførelsen af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede
projekter.

Artikel 5
1.

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

2.
Den ophører 18 måneder efter datoen for indgåelsen af de i artikel 3, stk. 3, nævnte finansieringsaftaler mellem
Kommissionen og OPCW og UNODA, eller den ophører den 31. maj 2016, hvis der senest denne dato ikke er indgået
nogen sådan finansieringsaftaler.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2015.
På Rådets vegne
É. SCHNEIDER

Formand
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BILAG
Den Europæiske Unions støtte til UNSCR 2235 (2015) inden for rammerne af gennemførelsen af EU's strategi
mod spredning af masseødelæggelsesvåben
1. Generel ramme og målsætninger

I april 2014, da operationen med at fjerne og ødelægge Syriens kemiske våben var på sit højeste, blev der fremsat en
række alvorlige påstande om brugen af chlor som våben mod civile. Generaldirektøren for Organisationen for Forbud
mod Kemiske Våben (OPCW) oprettede en OPCW-factfindingmission (FFM) til at se nærmere på disse påstande. Hans
beslutning fik støtte fra OPCW-Eksekutivrådet, og De Forenede Nationers (FN's) generalsekretær lovede sin støtte.

Et hold, der omfattede OPCW- og FN-personale, prøvede i maj 2014 at foretage en undersøgelse på stedet i en af de
landsbyer, der angiveligt var blevet angrebet med chlor. Da holdet krydsede en stødpudezone mellem områder
kontrolleret af den syriske regering og områder kontrolleret af oppositionen, blev det udsat for væbnet angreb og
måtte afbryde missionen. FFM fortsatte ikke desto mindre sit arbejde og udspurgte øjenvidner, behandlede læger,
beredskabspersonel og ofre på et sikkert sted uden for Syrien. På baggrund af dette arbejde konkluderede FFM med
stor sikkerhed, at chlor, enten rent eller i en blanding, virkelig var blevet brugt som våben i tre landsbyer i det
nordlige Syrien.

OPCW-Eksekutivrådet udtrykte i sin afgørelse EC-M-48/DEC.1 vedtaget den 4. februar 2015 alvorlig bekymring med
hensyn til FFM's resultater og bekræftede på ny i de skarpeste vendinger sin fordømmelse af brugen af kemiske våben
uanset af hvem og uanset omstændighederne. OPCW-Eksekutivrådet udtrykte desuden støtte til fortsættelsen af FFM's
arbejde navnlig ved at gennemgå alle foreliggende oplysninger vedrørende påstande om brugen af kemiske våben i
Syrien, herunder oplysninger fra Den Syriske Arabiske Republik såvel som fra andre. Dette blev fulgt op af
vedtagelsen den 6. marts 2015 af FN's Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 2209 (2015), hvor FN's Sikkerhedsråd
støttede OPCW-Eksekutivrådets afgørelse og opfordrede til, at de ansvarlige for sådanne angreb skulle stilles til ansvar.

Som opfølgning til denne resolution vedtog FN's Sikkerhedsråd enstemmigt den 7. august 2015 UNSCR 2235
(2015), der fordømmer enhver brug af giftstoffer, som f.eks. chlor, som et kemisk våben i Den Syriske Arabiske
Republik og fastslår, at det er fast besluttet på at identificere de ansvarlige for sådanne handlinger. I den forbindelse
mindede FN's Sikkerhedsråd om protokollen om forbud mod til krigsbrug at anvende kvælende, giftige eller lignende
gasarter samt bakteriologiske krigsmidler, konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og
anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (CWC) og UNSCR 1540 (2004), 2118 (2013) og
2209 (2015). FN's Sikkerhedsråd oprettede for en periode på et år med mulighed for yderligere forlængelse, hvis det
skønner det nødvendigt, en fælles OPCW-FN-undersøgelsesmekanisme til i videst muligt omfang at identificere
enkeltpersoner, enheder, grupper eller regeringer, der var anstiftere, organisatorer, sponsorer eller på anden vis
involveret i brugen af kemiske stoffer, herunder chlor eller andre giftstoffer, som våben, i Den Syriske Arabiske
Republik, hvor OPCW's FFM fastslår eller har fastslået, at en specifik hændelse i Den Syriske Arabiske Republik
involverede eller formentlig involverede brugen af kemiske stoffer, herunder chlor eller andre giftstoffer, som våben.
Den mekanisme er ved at blive oprettet.

Med henblik herpå bør Unionen støtte OPCW og den fælles undersøgelsesmekanisme i deres respektive opgaver i
henhold til UNSCR 2235 (2015) og OPCW-Eksekutivrådets afgørelse EC-M-48/DEC.1 samt CWC.

2. Projektbeskrivelse

A. Projekt 1: OPCW's FFM'er

1. Projektformål

At støtte gennemførelsen af OPCW's FFM's mandat i henhold til både UNSCR 2235 (2015) og OPCW-Ekseku
tivrådets afgørelse EC-M-48/DEC.1 samt CWC ved at dække FFM'ernes tilknyttede driftsudgifter. Disse udgifter
omfatter leje af eksterne konsulenter med specifikke færdigheder (f.eks. tolke og læger) samt OPCW-udstyr, der
er påkrævet af FFM-holdet.
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2. Forventede resultater
FFM's igangværende arbejde vil kaste lys over en række påstande om brugen af giftstoffer i Den Syriske
Arabiske Republik, og FFM skal arbejde tæt sammen med den fælles undersøgelsesmekanisme og derved
bidrage til opfyldelsen af den fælles undersøgelsesmekanismes mandat i henhold til afsnit 5 i UNSCR 2235
(2015).

3. Projektbeskrivelse
FFM fortsætter med at vurdere, hvorvidt påståede hændelser i Den Syriske Arabiske Republik involverede eller
formentlig involverede brug af kemiske stoffer som våben. FFM's aktiviteter dækker både påstande om tidligere
hændelser samt hændelser, der kan indtræffe i fremtiden. Disse aktiviteters komplekse karakter kan variere
meget; derfor kan det nøjagtige antal udsendelser ikke fastsættes nøjere.
På grundlag af erfaringerne med udsendelser i 2015 forventer OPCW, at FFM-operationer i 2016 kan omfatte
udsendelsen af seks til 12 inspektører seks missioner, hver af en varighed på omkring tre uger. Det er
sandsynligt at hver mission vil omfatte leje af eksterne konsulenter med specifikke færdigheder som f.eks. tolke
og læger.
Følgende aktiviteter er planlagt som en del af FFM:
a) Interviews: arten af de påståede hændelser er således, at det kan blive nødvendigt at interviewe en bred vifte
af vidner. Disse omfatter:
— lægeligt personale
— beredskabspersonale
— behandlende læger
— ofre
— andre vidner.
Som sådan skal interviewholdene have en mangesidet ekspertise, der omfatter våben, kemiske stoffer,
medicinske profiler og symptomer samt tolkning.
b) Lægeundersøgelse og indsamling af biomedicinske prøver.
c) Identifikation, indsamling og analyse af prøver.
d) Håndtering af bevismateriale, herunder open source, samt ting fra vidner og tredjeparter. Ud over
interviewholdene kræves der også i særlig grad mangesidet ekspertise på dette område.
e) Rapportskrivning.
f) Uddannelse, herunder genopfriskningskurser for at være ajourført med moderne praksis:
— sikkerhedstiltag på stedet
— interviewteknikker
— håndtering af bevismateriale og lagring, herunder effektstyring
— bevidstgørelse om eksplosive krigsefterladenskaber
— uddannelseskursus om toksiske kemikalier
— kriminalteknisk bevidstgørelse
— grundlæggende industriel kemi og kemisk profilering.
g) Vurdering af stedet og benyttelse af gerningsstedet.
h) Missionens støttepersonale og -ekspertise, navnlig for komplekse missioner.
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B. Projekt 2: Fælles OPVW-FN-undersøgelsesmekanisme
1. Projektformål
At støtte hurtig oprettelse af den fælles undersøgelsesmekanisme og dens evne til at starte fuld drift under
UNSCR 2235 (2015).

2. Forventede resultater
Identificering i videst muligt omfang af enkeltpersoner, enheder, grupper eller regeringer, der var anstiftere,
organisatorer, sponsorer eller på anden vis involveret i brugen af kemiske stoffer, herunder chlor eller andre
giftstoffer, som våben, i Den Syriske Arabiske Republik.

3. Projektbeskrivelse
FN's Sikkerhedsråd godkendte FN's generalsekretærs henstillinger vedrørende oprettelsen og driften af den
fælles undersøgelsesmekanisme og anmodede om, at FN's generalsekretær i samarbejde med OPCW's
generaldirektør straks træffer de skridt, foranstaltninger og arrangementer, der er nødvendige for en hurtig
oprettelse og fuld funktion af den fælles undersøgelsesmekanisme, herunder ansættelse af upartisk og erfarent
personale med relevante færdigheder og ekspertise til fuldt ud at gennemføre de ansvarsopgaver, der følger af
UNSCR 2235 (2015).
Den fælles undersøgelsesmekanisme ledes af et uafhængigt panel på tre medlemmer (»ledelsespanelet«), der skal
støttes af et kernepersonale af fagfolk, der er grupperet i tre dele. I den forbindelse ledes den fælles undersøgel
sesmekanisme af en assisterende generalsekretær med det overordnede ansvar og to stedfortrædere med ansvar
for henholdsvis den politiske og den undersøgelsesorienterede del.
Ledelsen af den fælles undersøgelsesmekanisme støttes af tre dele. Et politisk kontor beliggende i New York,
som varetager politiske analyser, juridisk rådgivning, medieforbindelser og administrativ støtte. Et undersøgel
seskontor beliggende i Haag, som giver kemiske og medicinske analyser, kriminaltekniske analyser og analyser
af militært materiel, undersøgelses- og informationsanalyser. Et driftsstøttekontor beliggende i New York giver
støtte til de politiske og undersøgelsesorienterede dele.
Kernepersonalet i den fælles undersøgelsesmekanisme med undtagelse af personale i en administrativ funktion
finansieres over det almindelige budget. Sikkerhedsrådet har besluttet, at materiel og tekniske behov finansieres
med frivillige bidrag. Til det formål oprettede FN's generalsekretær en trustfond, der administreres i
overensstemmelse med FN's administrative og finansielle regler.
I tråd med EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben, der har som mål at understøtte FN's
Sikkerhedsråds rolle og øge dets sagkundskab med hensyn til at tackle de udfordringer, der er forbundet med
spredning, skal Unionen støtte gennemførelsen af UNSCR 2235 (2015), navnlig på områder med et højt
potentiale for synlig og hurtig virkning for oprettelsen af den fælles undersøgelsesmekanisme og dens evne til
at starte fuld drift.
Dette omfatter støtte til følgende aktiviteter:
a) afslutte indretningen af kontorer i både New York og Haag til ledelsespanelet og dets politiske og
undersøgelsesorienterede kontorer henholdsvis samt driftsstøttekontoret og indkøb af kontormøbler og
aflåselige skabe for at sikre sikker opbevaring af informationer og materiale modtaget og/eller frembragt af
den fælles undersøgelsesmekanisme
b) udvikle og gennemføre et registerforvaltningssystem inden for rammerne af en stærk informationssikker
hedsordning, der skal anvendes for al information indhentet eller frembragt af den fælles undersøgelses
mekanisme under udførelsen af dens arbejde; denne ordning skal tage hensyn til de fortroligheds- og
sikkerhedskrav, der skønnes nødvendige for opbevaring og brug af informationer og materiale modtaget
og/eller frembragt af den fælles undersøgelsesmekanisme

1.12.2015

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 314/57

c) forberede den eventuelle udsendelse af den fælles undersøgelsesmekanismes undersøgere til Den Syriske
Arabiske Republik, hvis den fælles undersøgelsesmekanisme finder det nødvendigt for sin undersøgelse og
beslutter, at der er rimelige grunde til at mene, at adgangen til Syrien, herunder på områder på det syriske
territorium, men uden for Den Syriske Arabiske Republiks kontrol, er berettiget
d) købe sikkerhedsrelateret kommunikationsudstyr og kontorartikler til at støtte den fælles undersøgelses
mekanisme i gennemførelsen af dens mandat. Dette omfatter it-udstyr (en specifik server, computere,
bærbare computere med dockingstationer, et supplerende sæt computere til et intranet, der ikke er
forbundet med internettet, kommercielle makuleringsmaskiner osv.), der er nødvendige for at sikre
gennemførelsen af informationssikkerhedsordningen i litra b).
Yderligere ekspertise og aktiviteter finansieres af frivillige bidrag, efterhånden som krav bliver ved at dukke op.
Ad hoc-eksperter ansættes for korte perioder, herunder til hurtig udvikling af registerforvaltningssystemet og
informationssikkerhedsordningen i litra b) samt udvikling af standarddriftsprocdurer.
3. Varighed

Den anslåede gennemførelsesperiode for disse projekter er 12 måneder.
4. Gennemførelsesorganer

OPCW pålægges den tekniske gennemførelse af projekt 1. Projektet gennemføres af OPCW's personale, eksperter og
leverandører.
De Forenede Nationers Kontor for Nedrustningsanliggender pålægges på vegne af den fælles OPCW-FN-undersøgelses
mekanisme den tekniske gennemførelse af projekt 2. Projektet gennemføres af den fælles undersøgelsesmekanismes
personale, konsulenter og leverandører.
FN og OPCW vil udvikle deres aktiviteter i samarbejde med relevante partnere, herunder internationale organisationer
og agenturer, for at sikre effektive synergier og undgå overlapninger.
5. Unionens synlighed

Gennemførelsesorganerne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at gøre opmærksom på, at indsatsen er
finansieret af Unionen. Disse foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med den håndbog i kommunikation
og synlighed for EU's optræden udadtil, som Europa-Kommissionen har udgivet.
6. Rapportering

Gennemførelsesorganerne udarbejder:
a) regelmæssige rapporter om gennemførelsen af projektet, og
b) en endelig rapport senest 3 måneder efter afslutningen af de relevante aktiviteter.
7. Anslåede samlede projektomkostninger

De anslåede samlede projektomkostninger udgør 4 586 096,00 EUR.
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RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/2216
af 30. november 2015
om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,
under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP af 26. juli 2010 om restriktive foranstaltninger over for Iran og
om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1), særlig artikel 23,
under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog den 26. juli 2010 afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran.

(2)

Den 18. september 2015 annullerede Den Europæiske Unions Ret ved dommen i sagen T-121/13 Rådets
afgørelse om at opføre Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC) på listen over personer og
enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP.

(3)

OPIC bør igen opføres på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, med en
ny begrundelse.

(4)

Afgørelse 2010/413/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft den 1. december 2015.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2015.
På Rådets vegne
J. ASSELBORN

Formand

(1) EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.
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BILAG

Den enhed, der er opregnet nedenfor, indsættes på listen i bilag II, del I, til afgørelse 2010/413/FUSP:
I. Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler, og
personer og enheder, der yder støtte til Irans regering
B. Enheder
Navn

»159.

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Oil industry Pension Fund No 234, Taleghani St, Teheran, OPIC yder betydelig støtte til Irans regering
Investment Company
Iran
ved at tilvejebringe økonomiske ressourcer
(OPIC)
og finansiering til udviklingsprojekter inden
for olie og gas til en række enheder, der har
forbindelse til Irans regering, herunder dat
terselskaber af statsejede virksomheder
(NIOC). OPIC har desuden ejet IOEC (Ira
nian Offshore Engineering Construction
Co.), der er EU-udpeget til at levere logistisk
støtte til Irans regering.
Olie- og gassektoren udgør en betydelig fi
nansieringskilde for Irans regering, og der er
en potentiel forbindelse mellem Irans olie
indtægter fra dets energisektor og finansie
ringen af Irans spredningsfølsomme aktivite
ter.
OPIC's administrerende direktør er Naser
Maleki, der er opført på FN's liste på bag
grund af at være leder af Shahid Hemat In
dustrial Group (SHIG) og embedsmand ved
MODAFL (det iranske forsvarsministerium),
der fører tilsyn med det ballistiske missilpro
gram Shabab-3 (Irans langdistancemissil, der
bruges i øjeblikket). SHIG er en FN-udpeget
enhed, fordi det er en afdeling af Aerospaces
Industries Organisation (AIO, der er en EUudpeget enhed) og involveret i Irans ballisti
ske missilprogram. OPIC har derfor direkte
tilknytning til Irans spredningsfølsomme nu
kleare aktiviteter eller udviklingen af fremfø
ringssystemer til kernevåben.

Dato for opfø
relse

1.12.2015«
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/2217
af 27. november 2015
om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mund- og klovesygevirus fra Libyen og Marokko
(meddelt under nummer C(2015) 8223)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af
veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF,
90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 18, stk. 6,
under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse
af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 22, stk. 5, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I direktiv 91/496/EØF er principperne for veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Unionen fra tredjelande,
fastsat. Direktivet beskriver de foranstaltninger, Kommissionen kan træffe, hvis en sygdom, der kan udgøre en
alvorlig fare for dyre- eller folkesundheden, opstår eller spredes i et tredjelands område.

(2)

I direktiv 97/78/EF er principperne vedrørende veterinærkontrollen for produkter, der føres ind i Unionen fra
tredjelande, fastsat. Direktivet beskriver de foranstaltninger, Kommissionen kan træffe, hvis en sygdom, der kan
udgøre en alvorlig fare for dyre- eller folkesundheden, opstår eller spredes i et tredjelands område.

(3)

Mund- og klovesyge er en af de mest smitsomme sygdomme hos kvæg, får, geder og svin. Det virus, der
forårsager sygdommen, kan sprede sig meget hurtigt, navnlig gennem produkter fremstillet af inficerede dyr og
kontaminerede livløse objekter, herunder transportmidler, f.eks. dyretransportkøretøjer. Virusset kan også
overleve i et kontamineret miljø uden for værtsdyret i adskillige uger afhængigt af temperaturen.

(4)

Efter udbrud af mund- og klovesyge i Algeriet, Libyen og Tunesien i 2014 blev der ved Kommissionens
gennemførelsesafgørelse 2014/689/EU (3) fastsat beskyttelsesforanstaltninger for at undgå indslæbning af denne
sygdom i Unionen.

(5)

Ved gennemførelsesafgørelse 2014/689/EU blev der navnlig fastsat foranstaltninger vedrørende rengøring og
desinficering af dyretransportkøretøjer fra Algeriet, Libyen og Tunesien. Da Marokko er et muligt transitland for
dyretransportkøretøjer, der vender tilbage til Unionen fra Algeriet, Libyen og Tunesien, gjaldt de foranstaltninger
også køretøjer og fartøjer fra dette land. Den nævnte gennemførelsesafgørelse var gældende indtil den 1. oktober
2015.

(6)

Den 2. november 2015 meddelte Marokko Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), at et udbrud af mundog klovesyge af serotype O var blevet bekræftet i den vestlige del af landets område.

(7)

Forekomsten af mund- og klovesyge i Marokko kan udgøre en alvorlig risiko for Unionens husdyrbestand.

(8)

Mund- og klovesygesituationen i Libyen er fortsat usikker, og et væsentligt antal sendinger af levende kvæg er
eksporteret fra EU-medlemsstater til dette land.

(1) EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.
(2) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.
(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/689/EU af 29. september 2014 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af mundog klovesygevirus fra Algeriet, Libyen, Marokko og Tunesien (EUT L 287 af 1.10.2014, s. 27).
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(9)

Endvidere er Libyen og Marokko mulige transitlande for de dyretransportkøretøjer, der vender tilbage til Unionen
fra andre afrikanske lande.

(10)

Mund- og klovesygesituationen i Libyen og Marokko nødvendiggør derfor, at der på EU-niveau vedtages beskyttel
sesforanstaltninger, der tager hensyn til mund- og klovesygevirussets overlevelse i miljøet og de potentielle veje,
der findes for overførsel af dette virus.

(11)

Dyretransportkøretøjer og -fartøjer, der anvendes til transport af levende dyr til Libyen og Marokko, kan være
blevet kontamineret med mund- og klovesygevirusset i disse lande og kan derfor udgøre en risiko for
indslæbning af sygdommen, når de vender tilbage til Unionen.

(12)

En hensigtsmæssig rengøring og desinfektion af dyretransportkøretøjer eller -fartøjer er den bedste metode til at
nedsætte risikoen for en hurtig udbredelse af virus over lange distancer.

(13)

Det bør derfor sikres, at alle dyretransportkøretøjer og -fartøjer, der har transporteret levende dyr til bestemmel
sessteder i Libyen og Marokko, bliver korrekt rengjort og desinficeret, og at en sådan rengøring og desinfektion er
behørigt dokumenteret i den erklæring, som transportøren eller føreren af køretøjet forelægger for den
kompetente myndighed ved indgangsstedet til Unionen.

(14)

Transportøren eller føreren bør sikre, at der opbevares et rengørings- og desinfektionscertifikat i mindst tre år for
hvert dyretransportkøretøj og -fartøj, der har transporteret levende dyr til bestemmelsessteder i Libyen og
Marokko.

(15)

Medlemsstaterne bør også have mulighed for at underkaste køretøjer, der transporterer foder fra eller har
transporteret foder til inficerede lande, og hvis passage ikke kan udelukkes at indebære en betydelig risiko for
indslæbning af mund- og klovesyge til Unionen, en desinfektion på stedet af hjul eller andre dele af køretøjet, hvis
desinfektion anses for nødvendig til at afhjælpe denne risiko.

(16)

Selv om det ikke er tilladt at importere levende dyr af arter, der er modtagelige for mund- og klovesyge, fra lande
i Afrika, er import af visse dyr af hestefamilien fra Marokko tilladt i overensstemmelse med Rådets direktiv
2009/156/EF (1), og dyr af hestefamilien fra dette tredjeland kan føres i transit i Unionen på vej til et andet
tredjeland i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2010/57/EU (2). Medlemsstaterne bør derfor have
mulighed for at underkaste dyretransportkøretøjer, der transporterer dyr af hestefamilien fra dette tredjeland, en
desinfektion på stedet af hjul eller andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig til at afhjælpe
risikoen for indslæbning af mund- og klovesyge til Unionen.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse bør finde anvendelse i en periode, som muliggør en fuldstændig evaluering
af mund- og klovesygen i de berørte områder.

(18)

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

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
I denne afgørelse forstås ved »dyretransportkøretøj« eller »dyretransportfartøj« et køretøj eller fartøj, der anvendes eller er
blevet anvendt til transport af levende landdyr.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sikrer, at et dyretransportkøretøjs eller dyretransportfartøjs transportør eller fører ved ankomst
fra Libyen og Marokko giver medlemsstatens kompetente myndighed ved indgangsstedet til Unionen oplysninger, der
viser, at lastrummet til dyr, køretøjets øvrige dele, hvor det er relevant, læsserampen, udstyret, der har været i kontakt
med dyrene, hjulene og førerhuset samt beskyttelsestøj/støvler brugt under aflæsningen er blevet rengjort og desinficeret
efter den seneste aflæsning af dyr.
(1) Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af
enhovede dyr fra tredjelande (EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1).
(2) Kommissionens afgørelse 2010/57/EU af 3. februar 2010 om sundhedsmæssige garantier for transit af dyr af hestefamilien, der
transporteres gennem de i bilag I til Rådets direktiv 97/78/EF anførte områder (EUT L 32 af 4.2.2010, s. 9).
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2.
De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, er indeholdt i en erklæring, jf. modellen i bilag I, eller i ethvert andet
tilsvarende format, der mindst indeholder de oplysninger, der er fastsat i modellen.
3.

Originalen af den erklæring, der er nævnt i stk. 2, opbevares af den kompetente myndighed i tre år.

Artikel 3
1.
Medlemsstatens kompetente myndighed på indgangsstedet til Unionen kontrollerer visuelt dyretransportkøretøjer,
der kommer fra Libyen og Marokko, for at afgøre, om de er blevet tilfredsstillende rengjort og desinficeret.
2.
Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for udstedelse af dyresundhedscertifikatet for
import til Libyen og Marokko af levende dyr, der skal pålæsses, kontrollerer dyretransportfartøjer visuelt for at afgøre,
om de er blevet tilfredsstillende rengjort og desinficeret, før dyrene pålæsses.
3.
Når de kontroller, der er nævnt i stk. 1 og 2, viser, at rengøring og desinfektion er blevet udført tilfredsstillende,
eller når de kompetente myndigheder ud over de forholdsregler, der er fastsat i stk. 1, har krævet, organiseret og udført
yderligere desinfektion af allerede rensede dyretransportkøretøjer eller -fartøjer, attesterer den kompetente myndighed
dette ved at udstede et certifikat, jf. modellen i bilag II.
4.
Hvis de kontroller, der er nævnt i stk. 1 og 2, viser, at rengøringen og desinfektionen af dyretransportkøretøjet
eller -fartøjet ikke er blevet udført tilfredsstillende, anvender den kompetente myndighed én af de følgende
forholdsregler:
a) lader dyretransportkøretøjet eller -fartøjet underkaste en ordentlig rengøring og desinfektion på et sted, der er
udpeget af den kompetente myndighed, så tæt som muligt på indgangsstedet i den pågældende medlemsstat og
udsteder det certifikat, der er nævnt i stk. 3
b) hvis der ikke er egnede faciliteter til rengøring og desinfektion i nærheden af indgangsstedet eller der er en risiko for
udslip af animalske restprodukter fra det urengjorte dyretransportkøretøj eller -fartøj:
i) nægter at lade dyretransportkøretøjet eller -fartøjet komme ind i Unionen eller
ii) foretager en foreløbig desinfektion på stedet af det ikke tilstrækkeligt rengjorte og desinficerede dyretrans
portkøretøj eller –fartøj, indtil de under litra a) fastsatte forholdsregler finder anvendelse.
5.
Originalen af det certifikat, der er nævnt i stk. 3, opbevares af transportøren eller føreren af dyretransportkøretøjet
i tre år. En genpart af dette certifikat opbevares af den kompetente myndighed i tre år.

Artikel 4
Medlemsstatens kompetente myndighed ved indgangsstedet til Unionen kan underkaste ethvert køretøj, der har
transporteret foder fra eller har transporteret foder til Libyen og Marokko, og hvis passage ikke kan udelukkes at
indebære en betydelig risiko for indslæbning i Unionen af mund- og klovesyge, en desinfektion på stedet af hjul eller
andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig for at afhjælpe denne risiko.

Artikel 5
Den kompetente myndighed i medlemsstaten ved indgangsgrænsekontrolstedet kan underkaste køretøjer, der
transporterer dyr af hestefamilien fra Marokko, der skal indføres i Unionen i overensstemmelse med bestemmelserne i
direktiv 2009/156/EF og i tilfælde af transit i overensstemmelse med afgørelse 2010/57/EU, og hvis passage ikke kan
udelukkes at indebære en betydelig risiko for indslæbning i Unionen af mund- og klovesyge, en desinfektion på stedet af
hjul eller andre dele af køretøjet, hvis desinfektion anses for nødvendig for at afhjælpe denne risiko.
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Artikel 6
Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2016.
Artikel 7
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2015.
På Kommissionens vegne
Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen
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BILAG I

Model til erklæring fra transportør/fører af dyretransportkøretøj/-fartøj, der kommer fra Libyen og
Marokko
Undertegnede transportør/fører af dyretransportkøretøjet/-fartøjet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
erklærer følgende:
— Den seneste aflæsning af dyr og foder fandt sted på følgende sted og tidspunkt:
Land, region, sted

Dato (dd.mm.åååå)

Klokkeslæt (tt:mm)

— Dyretransportkøretøjet/-fartøjet blev rengjort og desinficeret efter aflæsningen. Rengøringen og desinfektionen
omfattede lastrummet til dyr [køretøjets øvrige dele] (2), læsserampen, udstyret, der har været i kontakt med dyrene,
hjulene og førerhuset samt beskyttelsestøj/støvler, der har været anvendt ved aflæsning.
— Rengøringen og desinfektionen fandt sted på følgende sted og tidspunkt:
Land, region, sted

Dato (dd.mm.åååå)

Klokkeslæt (tt:mm)

— Desinfektionsmidlet er blevet anvendt i de koncentrationer, der anbefales af fabrikanten (3):
.............................................................................................................................................................................

— Den næste pålæsning af dyr vil finde sted på følgende sted og tidspunkt:
Land, region, sted

Dato (dd.mm.åååå)

Klokkeslæt (tt:mm)

Dato

Sted

Transportørens/førerens underskrift

Dyretransportkøretøjets transportørs/førers navn og forretningsadresse (med blokbogstaver)

(1) Indsæt dyretransportkøretøjets/-fartøjets registrerings- eller identifikationsnummer.
(2) Overstreges, hvis det ikke er relevant.
(3) Oplysning om midlet og koncentrationen indsættes.
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BILAG II

Model til rengørings- og desinfektionscertifikat for dyretransportkøretøjer/-fartøjer, der kommer
fra Libyen og Marokko
Undertegnede embedsmand bekræfter hermed at have kontrolleret:
1. dyretransportkøretøjet(/-køretøjerne)/dyretransportfartøjet(/-fartøjerne) med registreringsnummer/-numre eller identi
fikationsnummer/-numre . . . . . . . . . . . (1) i dag og ved besigtigelse fundet, at lastrummet til dyr [køretøjets øvrige dele] (2),
læsserampen, udstyret, der har været i kontakt med dyrene, hjulene og førerhuset samt beskyttelsestøj/støvler, der har
været anvendt ved aflæsning, var tilfredsstillende rengjort
2. oplysningerne forelagt i form af en erklæring, jf. bilag I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU)
2015/2217 (3) eller i en anden tilsvarende form, der omfatter punkterne i bilag I til gennemførelsesafgørelse
(EU) 2015/2217.
Dato

Stempel:

Klokkeslæt

Sted

Kompetent myndighed

Embedsmandens under
skrift (*)

Navn med blokbogstaver:
........................................................................................................................................

(*) Stemplet og underskriften skal have en farve, der afviger fra påtrykkets farve.

(1) Indsæt dyretransportkøretøjets/-fartøjets registrerings- eller identifikationsnummer.
(2) Overstreges, hvis det ikke er relevant.
(3) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2217 af 27. november 2015 om forholdsregler mod indslæbning i Unionen af
mund- og klovesygevirus fra Libyen og Marokko (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 60).
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/2218
af 20. november 2015
om proceduren til udelukkelse af medarbejdere fra formodningen om, at de har en væsentlig
indflydelse på et kreditinstitut under tilsyns risikoprofil (ECB/2015/38)
STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 6, og artikel 132,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver
til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (1), særlig artikel 4,
stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Inden for de rammer, som er fastsat i henhold til artikel 6 i forordning (EU) nr. 1024/2013, har Den Europæiske
Centralbank (ECB) enekompetence til at udføre de opgaver, som er overdraget den i henhold til artikel 4 i denne
forordning, vedrørende kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater, eller filialer i deltagende
medlemsstater af kreditinstitutter, der er etableret i ikke-deltagende medlemsstater.

(2)

Med henblik på at nå bankunionens mål ud fra Det Europæiske Råds konklusioner af 19. oktober 2012 om, at
processen hen imod en styrket økonomisk og monetær union bør bygge på EU's institutionelle og retlige
rammer, bør der fastsættes harmoniserede retlige rammer inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme.

(3)

Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) fastlægger en ramme for
samarbejde inden for Den Fælles Tilsynsmekanisme mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder og
med de udpegede nationale myndigheder. De generelle bestemmelser vedrørende en retfærdig procedure for
vedtagelse af ECB-tilsynsafgørelser er navnlig fastsat i del III, afsnit 2, deri.

(4)

De tilsynsrammer, der blev fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (3), kræver, at
institutterne identificerer alle medarbejdere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på instituttets risikoprofil. Alle
kriterier, der anvendes med henblik herpå, skal sikre, at identifikationen af de medarbejdere, hvis arbejde har
væsentlig indflydelse på institutternes risikoprofil, afspejler risikoniveauet forbundet med de forskellige aktiviteter
inden for instituttet.

(5)

Inden for rammerne af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 (4) har ECB ansvaret for at sikre,
at enhederne under dens direkte tilsyn anvender reglerne om identifikation af medarbejdere, hvis arbejde har
væsentlig indflydelse på et instituts risikoprofil, på en konsekvent måde, der sikrer soliditeten af en sådan
identifikation. Denne afgørelse fastsætter derfor en procedure vedrørende anvendelsen af de kvantitative kriterier i
artikel 4 i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 —

(1) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63.
(2) 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).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om
tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og
2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).
(4) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 604/2014 af 4. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til
identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på institutters risikoprofil (EUT L 167 af 6.6.2014,
s. 30).

1.12.2015

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 314/67

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Anvendelsesområde
Denne afgørelse fastsætter de proceduremæssige krav til både den underretning og ansøgningen om forudgående
samtykke, som kreditinstitutterne under tilsyn skal indsende til ECB for at kunne undtage medarbejdere eller medarbej
derkategorier fra formodningen om at være identificerede medarbejdere på grundlag af de kvantitative kriterier i
artikel 4 i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014.

Artikel 2
Definitioner
I denne afgørelse forstås ved:
1) »kreditinstitut under tilsyn«: en signifikant enhed under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 16), i forordning (EU)
nr. 468/2014 (ECB/2014/17) eller en signifikant koncern under tilsyn som defineret i artikel 2, nr. 22), i forordning
(EU) nr. 468/2014 (ECB/2014/17)
2) »ECB-tilsynsafgørelse«: samme betydning som defineret i artikel 2, nr. 26), i forordning (EU) nr. 468/2014
(ECB/2014/17)
3) »identificerede medarbejdere«: et kreditinstitut under tilsyns medarbejdere, hvis arbejde i overensstemmelse med
delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 har væsentlig indflydelse på kreditinstituttets risikoprofil på enkelt niveau,
delkonsolideret eller konsolideret niveau, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 48) og 49), i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (1).

Artikel 3
Generelle oplysninger, som skal stilles til ECB's rådighed
1.
Underretningen i henhold til artikel 4, stk. 4, og ansøgningen om forudgående samtykke i henhold til artikel 4,
stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal indeholde følgende oplysninger for udgangen af det foregående
regnskabsår og for det indeværende regnskabsår:
a) referencedagen
b) LEI-koden (identifikationen for den juridiske enhed) for kreditinstituttet under tilsyn
c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter
d) antal identificerede medarbejdere
e) antal identificerede medarbejdere baseret på de kvalitative kriterier i henhold til artikel 3 i delegeret forordning (EU)
nr. 604/2014
f) antal identificerede medarbejdere baseret udelukkende på de kvantitative kriterier i artikel 4 i delegeret forordning
(EU) nr. 604/2014 sammen med en indikation af, hvilke af kategorierne i artikel 4, stk. 1, litra a), b) eller c), i
delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 som hver identificeret medarbejder tilhører
g) antal identificerede medarbejdere udelukkende baseret på yderligere kriterier, som kreditinstituttet under tilsyn har
fremsat.
(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investe
ringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).
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2.
Underretningen i henhold til artikel 4, stk. 4, og ansøgningen om forudgående samtykke i henhold til artikel 4,
stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal indeholde følgende oplysninger for hver medarbejder, for hvilken
der ansøges om en undtagelse:
a) medarbejderens navn, enhed, forretningsenhed, afdeling, stillingsbetegnelse og rapporteringslinjer samt antal ansatte i
fuldtidsækvivalenter under den pågældende medarbejders ledelse
b) hvorvidt medarbejderen tilhører en funktion, der tager eller kontrollerer risici, og hvis dette er tilfældet, tærsklen i
million(er) euro for de risikopositioner, som funktionen må udføre
c) hvorvidt medarbejderen er medlem af udvalg, og i dette tilfælde udvalgets navn, rapporteringsniveau og omfanget af
bemyndigelse til at træffe risicibeslutninger udtrykt i procent af egentlig kernekapital
d) den samlede aflønning i euro og fordelingen af variabel og fast aflønning til medarbejderen i det foregående
regnskabsår
e) præstationsindikatorerne for medarbejderens variable aflønning
f) de kvantitative kriterier, på grundlag af hvilke medarbejderen blev vurderet som værende en identificeret medarbejder
(artikel 4, stk. 1, litra a), b) eller c), i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014)
g) kriterierne, på grundlag af hvilke det ansøges om, at medarbejderen undtages (artikel 4, stk. 2, litra a) eller b), i
delegeret forordning (EU) nr. 604/2014).
3.
Underretningen i henhold til artikel 4, stk. 4, og ansøgningen om forudgående samtykke i henhold til artikel 4,
stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal indeholde den årlige interne eller eksterne revisionsrapport om
identificeringsprocessen for de identificerede medarbejdere og resultaterne heri samt de undtagelser, der ansøges om.

Artikel 4
Dokumentation, som kræves for at underbygge, at en forretningsenhed ikke er væsentlig
1.
I forbindelse med indsendelse af en underretning i henhold til artikel 4, stk. 4, eller en ansøgning om forudgående
samtykke i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal kreditinstitutterne under tilsyn
fremsende følgende dokumentation til ECB som begrundelse for, at en medarbejder eller en medarbejderkategori kun
udfører arbejde i en forretningsenhed, som ikke er en væsentlig forretningsenhed, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i delegeret
forordning (EU) nr. 604/2014:
a) en detaljeret og omfattende beskrivelse af de opgaver og ansvarsområder, som den pågældende medarbejder eller
medarbejderkategori har
b) en organisationsplan for den pågældende forretningsenhed, som viser den hierarkiske struktur og rapporterings
linjerne, herunder den pågældende medarbejder eller medarbejderkategori
c) en detaljeret beskrivelse af den interne kapital, der i overensstemmelse med artikel 73 i direktiv 2013/36/EU er
fordelt til den pågældende forretningsenhed for det indeværende regnskabsår og de to foregående regnskabsår
d) et overblik over den interne kapitalfordeling blandt alle forretningsenheder i overensstemmelse med artikel 73 i
direktiv 2013/36/EU for det indeværende regnskabsår og de to foregående regnskabsår
e) en erklæring om, hvorfor kreditinstituttet under tilsyn tildelte medarbejderen eller medarbejderkategorien en
aflønning, som opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, selv om
medarbejderen udfører et arbejde i en forretningsenhed, der ikke er væsentlig
f) en begrundet erklæring om, hvorfor medarbejderen eller medarbejderkategorien ikke opfylder de kvalitative kriterier i
artikel 3 i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014.
2.
Hvis beskrivelsen af forretningsenhederne i kreditinstituttet under tilsyn er blevet ændret inden for det indeværende
regnskabsår eller de to foregående regnskabsår, skal kreditinstituttet under tilsyn fremlægge årsagerne til denne ændring.
3.

ECB kan kræve, at kreditinstituttet under tilsyn fremsender yderligere oplysninger til underbygning af ansøgningen.
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Artikel 5

Dokumentation, der begrunder, at en medarbejders arbejde ikke har en væsentlig indflydelse på en væsentlig
forretningsenheds risikoprofil

1.
I forbindelse med indsendelse af en underretning i henhold til artikel 4, stk. 4, eller en ansøgning om forudgående
samtykke i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal kreditinstitutterne under tilsyn
fremsende følgende dokumentation til ECB som begrundelse for, at det arbejde, en medarbejder eller en medarbejder
kategori udfører, ikke har en væsentlig indflydelse på risikoprofilen i en væsentlig forretningsenhed som henvist til i
artikel 4, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014:
a) en detaljeret og omfattende beskrivelse af de opgaver og ansvarsområder, som den pågældende medarbejder eller
medarbejderkategori har
b) en organisationsplan for den pågældende forretningsenhed, der viser den hierarkiske struktur og rapporterings
linjerne, herunder den relevante medarbejder eller medarbejderkategori
c) en detaljeret beskrivelse af de objektive kriterier i artikel 4, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, der er
blevet anvendt til vurdere, om det arbejde, som den pågældende medarbejder eller medarbejderkategori udfører, ikke
har væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil, og der specificerer, hvordan disse kriterier er
blevet anvendt, samt hvordan der er blevet taget højde for de relevante risici- og præstationsindikatorer, som er blevet
brugt i interne risikomålingsøjemed
d) en erklæring om, hvorfor kreditinstituttet under tilsyn tildelte medarbejderen eller medarbejderkategorien en
aflønning, der opfylder kriterierne i artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, selv om
medarbejderen ikke har væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds risikoprofil
e) en begrundet erklæring om, hvorfor den pågældende medarbejder eller medarbejderkategori ikke opfylder de
kvalitative kriterier i artikel 3 i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014.
2.

ECB kan kræve, at kreditinstituttet under tilsyn fremsender yderligere oplysninger til underbygning af ansøgningen.

Artikel 6

Supplerende dokumentation, der underbygger ansøgninger vedrørende medarbejdere, der tildeles en samlet
aflønning på 1 000 000 EUR eller derover

1.
Når kreditinstitutter under tilsyn ansøger om forudgående samtykke i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret
forordning (EU) nr. 604/2014 vedrørende en medarbejder, som er blevet tildelt en samlet aflønning på 1 000 000 EUR
eller derover i det foregående regnskabsår, skal kreditinstitutterne forelægge følgende dokumentation for ECB, som
underbygger de ekstraordinære tilfælde, der er henvist til i artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014:
a) en detaljeret beskrivelse af de ekstraordinære omstændigheder forbundet med den pågældende medarbejders arbejde
og deres indflydelse på kreditinstituttet under tilsyns risikoprofil. En stærkt konkurrencepræget situation anses ikke
for at være et ekstraordinært tilfælde
b) en detaljeret beskrivelse af ekstraordinære tilfælde forbundet med aflønningen af den pågældende medarbejder, som
forklarer, hvorfor kreditinstituttet under tilsyn aflønnede medarbejderen med 1 000 000 EUR eller derover, selv om
medarbejderen angiveligt ikke har en væsentlig indflydelse på kreditinstituttet under tilsyns risikoprofil.
2.

ECB kan kræve, at kreditinstituttet under tilsyn fremsender yderligere oplysninger til underbygning af ansøgningen.

L 314/70

Den Europæiske Unions Tidende

DA

1.12.2015

Artikel 7
Tidspunkt for indsendelse af underretninger
1.
Underretninger i henhold til artikel 4, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal indsendes straks og
senest seks måneder efter udgangen af det foregående regnskabsår. En vurdering foretaget af et kreditinstitut under
tilsyn, der anvendes som grundlag for en underretning, skal begrænses til at omfatte medarbejderens præstation i
regnskabsåret efter det år, hvori underretningen blev foretaget.
2.
Det er ikke nødvendigt at indsende en ny underretning vedrørende de medarbejdere, som er omfattet af en
underretning fra den foregående indsendelsesperiode, hvis kriterierne, der anvendes i vurderingen, stadig er gældende.
3.
Hvis en medarbejder er omfattet af en underretning for første gang, skal underretningen omfatte medarbejderens
præstation både i det første regnskabsår, hvor underretningen foretages, og medarbejderens præstation i det
efterfølgende regnskabsår. Denne bestemmelse gælder kun for underretninger, der indsendes efter denne afgørelses
ikrafttræden.

Artikel 8
Tidspunkt for indsendelse af ansøgninger om forudgående samtykke
Ansøgninger om forudgående samtykke i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 skal
indsendes straks og senest seks måneder efter udgangen af det foregående regnskabsår.

Artikel 9
Vurderinger fortaget af ECB
1.
På grundlag af de underretninger, der er indsendt i henhold til artikel 4, stk. 4, og de ansøgninger om forudgående
samtykke, der er indsendt i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, foretager ECB en
vurdering af:
a) dokumentationens fuldstændighed
b) det grundlag, som kreditinstituttet under tilsyn har anvendt til at fastslå, at den pågældende medarbejder eller
medarbejderkategori opfylder én af betingelserne i artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014
c) om medarbejderen eller medarbejderkategorien ikke har en væsentlig indflydelse på en væsentlig forretningsenheds
risikoprofil gennem det arbejde, der udføres, ved at kontrollere:
i) om kreditinstituttet under tilsyn har anvendt objektive kriterier, som tager højde for alle relevante risiko- og
præstationsindikatorer, som den ellers anvender til at identificere, styre og overvåge risici i overensstemmelse med
artikel 74 i direktiv 2013/36/EU
ii) om kreditinstituttet under tilsyn har sammenlignet de opgaver og de ansvarsområder, som medarbejderen eller
medarbejderkategorien har, og disses indflydelse på kreditinstituttet under tilsyns risikoprofil med den indflydelse,
som de medarbejderes arbejde har, hvor medarbejderne er blevet identificeret i henhold til de kvalitative kriterier i
artikel 3 i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014
d) for så vidt angår ansøgninger om forudgående samtykke for medarbejdere, der er tildelt en samlet aflønning på
1 000 000 EUR eller derover, om ekstraordinære tilfælde gør sig gældende. I disse tilfælde skal ECB underrette Den
Europæiske Banktilsynsmyndighed om resultaterne af den indledende vurdering, før ECB træffer en afgørelse.
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2.
For så vidt angår en ansøgning om forudgående samtykke indsendt i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret
forordning (EU) nr. 604/2014, skal ECB udstede en afgørelse senest tre måneder efter modtagelse af den fuldstændige
dokumentation.
3.
For så vidt angår en underretning i henhold til artikel 4, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, hvor
vurderingen indikerer, at kravene i denne afgørelse og i artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, ikke
er opfyldt, skal ECB underrette kreditinstituttet under tilsyn herom senest tre måneder efter modtagelse af den
fuldstændige dokumentation. Kreditinstituttet under tilsyn anvender ikke artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU)
nr. 604/2014. I fravær af en underretning fra ECB i overensstemmelse med første punktum i dette stykke anses et
kreditinstitut under tilsyn for at opfylde artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 og kravene deri.
Artikel 10
Varigheden af et tildelt forudgående samtykke
1.
Et forudgående samtykke, som ECB har givet i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU)
nr. 604/2014, er begrænset til medarbejderens præstation i regnskabsåret efter det år, hvor kreditinstituttet under tilsyn
blev underrettet om ECB's tilsynsafgørelse, der indeholder samtykket.
2.
For så vidt angår den første ansøgning for en medarbejder, gives samtykket for medarbejderens præstation i løbet
af regnskabsåret, i hvilket kreditinstituttet under tilsyn blev underrettet om ECB's tilsynsafgørelse, der indeholder
samtykket, og også for medarbejderens præstation i det følgende regnskabsår. Denne bestemmelse gælder kun for
ansøgninger om forudgående samtykke, som indsendes efter denne afgørelses ikrafttræden.
Artikel 11
Overgangsbestemmelser
1.
Denne afgørelse gælder for indsendelse af underretninger i henhold til artikel 4, stk. 4, eller ansøgninger om
forudgående samtykke i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, der indsendes efter denne
afgørelses ikrafttræden.
2.
Undtagelsesvis skal underretninger i henhold til artikel 4, stk. 4, eller ansøgninger om forudgående samtykke i
henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014, der er baseret på oplysninger fra 2014, indsendes
senest den 31. december 2015.
3.
Samtykke, som ECB tildeler i henhold til artikel 4, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 604/2014 under disse
overgangsbestemmelser, gælder for medarbejderens præstation i regnskabsårene 2015 og 2016.
Artikel 12
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 20. november 2015.
Mario DRAGHI

Formand for ECB
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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2015/2075 af 18. november 2015 om ændring af
bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår
maksimalgrænseværdier for abamectin, desmedipham, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin og
phenmedipham i eller på visse produkter
(Den Europæiske Unions Tidende L 302 af 19. november 2015)
Side 17, artikel 2:
I stedet for
»Artikel 2
Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende
forordning, på produkter, der er produceret senest den 8. december 2015.«
læses:
»Artikel 2
Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende
forordning, på produkter, der er produceret senest den 8. juni 2016.«
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