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I
(Lovgivningsmæssige retsakter)

AFGØRELSER
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2269
af 7. december 2017
om fastsættelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder for 2018-2022
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 352,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1),
efter en særlig lovgivningsprocedure, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

For at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (»agenturet«) kan udføre sine opgaver
bedst muligt, skal der af Rådet hvert femte år vedtages en flerårig ramme, der fastlægger de præcise tematiske
områder for agenturets arbejde som fastsat i forordning (EF) nr. 168/2007 (2).

(2)

Den første flerårige ramme blev fastsat ved Rådets afgørelse 2008/203/EF (3). Den anden flerårige ramme blev
fastsat ved Rådets afgørelse 252/2013/EU (4).

(3)

Den flerårige ramme bør kun gennemføres inden for rammerne af EU-rettens anvendelsesområde.

(4)

Den flerårige ramme bør være i overensstemmelse med Unionens prioriteter under behørig hensyntagen til de
linjer, der udstikkes i Europa-Parlamentets beslutninger og Rådets konklusioner vedrørende grundlæggende
rettigheder.

(5)

I den flerårige ramme bør der tages behørigt hensyn til agenturets finansielle og menneskelige ressourcer.

(1) Godkendelse af 1.6.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder (EUT L 53 af 22.2.2007, s. 1).
(3) Rådets afgørelse 2008/203/EF af 28. februar 2008 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en
flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012 (EUT L 63 af 7.3.2008, s. 14).
(4) Rådets afgørelse 252/2013/EU af 11. marts 2013 om oprettelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende Rettigheder for 2013-2017 (EUT L 79 af 21.3.2013, s. 1).
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(6)

Den flerårige ramme bør indeholde bestemmelser med henblik på at sikre komplementaritet med de opgaver, der
er tillagt andre EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale
organisationer, der beskæftiger sig med grundlæggende rettigheder. De mest relevante EU-organer, -kontorer og
-agenturer i relation til denne flerårige ramme er Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) oprettet ved EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 (1), Det Europæiske Agentur for Grænse- og
Kystbevogtning (Frontex) oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 (2) og givet et nyt navn ved EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (3), Det Europæiske Migrationsnetværk oprettet ved Rådets
beslutning 2008/381/EF (4), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) oprettet ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 (5), Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse (EDPS) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (6), Den
Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) oprettet ved Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 526/2013 (7), Eurojust oprettet ved Rådets afgørelse 2002/187/RIA (8), Den
Europæiske Politienhed (Europol) oprettet ved Rådets afgørelse 2009/371/RIA (9), Den Europæiske Unions
Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2015/2219 (10), Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 (11) samt Det Europæiske Agentur for den Operationelle
Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) oprettet ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (12).

(7)

De tematiske områder i agenturets arbejde bør omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance
i forbindelse hermed.

(8)

I betragtning af betydningen af kampen mod fattigdom og social eksklusion for Unionen — som har gjort
området til ét af fem målområder i sin vækststrategi Europa 2020 — bør agenturet se nærmere på de
økonomiske og sociale forudsætninger, der tillader en effektiv udnyttelse af grundlæggende rettigheder, når der
indsamles og videreformidles data inden for de tematiske områder, der er fastlagt i denne afgørelse.

(9)

Kommissionen hørte ved udarbejdelsen af sit forslag agenturets bestyrelse og modtog en skriftlig udtalelse den
1. marts 2016. Agenturets bestyrelse blev endvidere hørt på mødet den 19. og 20. maj 2016.

(10)

Agenturet kan efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen arbejde uden for de tematiske
områder, der er fastlagt i den flerårige ramme, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 168/2007, forudsat at dets
finansielle og menneskelige ressourcer tillader det —

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor
(EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11).
(2) Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative
samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1).
(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).
(4) Rådets beslutning 2008/381/EF af 14. maj 2008 om oprettelse af et europæisk migrationsnetværk (EUT L 131 af 21.5.2008, s. 7).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for
ligestilling mellem mænd og kvinder (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med
behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af
12.1.2001, s. 1).
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og
Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).
(8) Rådets afgørelse (2002/187/RIA) af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (EFT L 63
af 6.3.2002, s. 1).
(9) Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009,
s. 37).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2219 af 25. november 2015 om Den Europæiske Unions Agentur for
Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (EUT L 319 af
4.12.2015, s. 1).
(11) Rådets forordning (EØF) Nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af livs- og arbejdsvilkårene
(EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den
operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

9.12.2017

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 326/3

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Flerårig ramme
1.
Der fastsættes herved en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
(»agenturet«) for perioden 2018-2022.
2.
Agenturet udfører i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 168/2007 de opgaver, der er fastlagt
i nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, inden for de tematiske områder, der er fastlagt i denne afgørelses artikel 2.

Artikel 2
Tematiske områder
De tematiske områder er følgende:
a) ofre for forbrydelser og adgang til domstolsprøvelse
b) ligestilling og forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog,
religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel,
handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold eller på grund af nationalitet
c) informationssamfundet og navnlig respekt for privatlivet og beskyttelse af personoplysninger
d) retligt samarbejde, undtagen i straffesager
e) indvandring, grænser, asyl og integration af flygtninge og indvandrere
f) racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed
g) barnets rettigheder
h) integration af og social inklusion for romaer.
Artikel 3
Komplementaritet og samarbejde med andre organer
1.
Med henblik på gennemførelsen af den flerårige ramme sikrer agenturet et hensigtsmæssigt samarbejde og en
hensigtsmæssig koordinering med relevante EU-institutioner, -organer, -kontorer og -agenturer, medlemsstaterne,
internationale organisationer og civilsamfundet, jf. artikel 6, 7, 8 og 10 i forordning (EF) nr. 168/2007.
2.
Agenturet beskæftiger sig kun med spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af køn som led i og i den
udstrækning, det er relevant for det arbejde, der skal udføres af agenturet om generelle spørgsmål om forskelsbehandling,
som omhandlet i artikel 2, litra b), under hensyntagen til, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og
Kvinder (EIGE) har til opgave at indsamle data om ligestilling mellem mænd og kvinder og forskelsbehandling på grund
af køn. Agenturet og EIGE samarbejder i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 22. november 2010.
3.
Agenturet samarbejder med andre EU-organer, -kontorer og -agenturer såsom Det Europæiske Institut til
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 8. oktober 2009,
med Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af
26. maj 2010, med Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) i overensstemmelse med samarbejdsaftalen af 11. juni
2013, Eurojust i overensstemmelse med aftalememorandummet af 3. november 2014 og Det Europæiske Agentur for
den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-Lisa)
i overensstemmelse med samarbejdsordningen af 6. juli 2016. Det samarbejder derudover med Den Europæiske
Politienhed (Europol), Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og Det
Europæiske Migrationsnetværk i overensstemmelse med de fremtidige samarbejdsaftaler. Samarbejdet med disse organer
begrænses til aktiviteter, der er omfattet af anvendelsesområdet for de tematiske områder, der er fastlagt i artikel 2.
4.
Agenturet udfører sine opgaver vedrørende informationssamfundet, og navnlig respekten for privatlivet og
beskyttelsen af personoplysninger, i samarbejde med og på en måde, der sikrer komplementaritet med det arbejde, der
udføres af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), Det Europæiske Databeskyttelsesråd, Den
Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og Europa-Kommissionens Fælles
Forskningscenter (JRC).
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5.
Agenturet koordinerer sin virksomhed med Europarådets virksomhed i overensstemmelse med artikel 9
i forordning (EF) nr. 168/2007 og aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Europarådet (1), som der henvises til i nævnte
artikel.
Artikel 4
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2017.
På Rådets vegne
A. ANVELT

Formand

(1) Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Europarådet om samarbejde mellem Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder og Europarådet (EUT L 186 af 15.7.2008, s. 7).
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II
(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter)

INTERNATIONALE AFTALER
RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2270
af 9. oktober 2017
om indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene
side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 209 sammenholdt med
artikel 218, stk. 6, litra a),
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2012/273/EU (2) blev rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og
dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde undertegnet
den 30. april 2013 med forbehold af senere indgåelse.

(2)

Aftalen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side
om partnerskab og samarbejde godkendes herved på Unionens vegne.
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2
Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik varetager formandskabet for det
blandede udvalg, jf. aftalens artikel 56.
Afhængigt af emnet er Unionen henholdsvis Unionen og medlemsstaterne repræsenteret i det blandede udvalg.
(1) Godkendelse af 15.2.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Rådets afgørelse 2012/273/EU af 14. maj 2012 om undertegnelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union
og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde (EUT L 134 af 24.5.2012, s. 4).
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Artikel 3
Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 63, stk. 1 (1).
Artikel 4
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. oktober 2017.
På Rådets vegne
S. KIISLER

Formand

(1) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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RAMMEAFTALE

mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden
side om partnerskab og samarbejde
DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og
KONGERIGET BELGIEN,
REPUBLIKKEN BULGARIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
IRLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
REPUBLIKKEN UNGARN,
MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
RUMÆNIEN,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
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DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«,
på den ene side, og
MONGOLIETS REGERING, i det følgende benævnt »Mongoliet«

på den anden side,
under ét i det følgende benævnt »parterne«,
SOM HENVISER TIL de traditionelle venskabsforbindelser mellem parterne og de nære historiske, politiske og økonomiske

bånd, som knytter dem sammen,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne lægger særlig vægt på, at deres indbyrdes forhold er af alsidig karakter,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at denne aftale af parterne anses for at være en del af en mere omfattende og

sammenhængende forbindelse mellem dem ved hjælp af aftaler, som begge parter har tilsluttet sig,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at parterne tilslutter sig og ønsker at styrke respekten for de demokratiske principper, retsstaten,

menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører
mindretal, som anført i blandt andet De Forenedes Nationers Pagt og De Forenede Nationers verdenserklæring om
menneskerettighederne og andre relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres tilslutning til retsstatsprincipperne, respekt for folkeretten, principperne om god

regeringsførelse og til bekæmpelsen af korruption samt deres ønske om at fremme økonomisk og social udvikling for
deres folk, idet der tages hensyn til princippet om bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelseskrav,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres ønske om at øge samarbejdet mellem parterne baseret på disse fælles værdier,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres ønske om at fremme økonomisk og social udvikling for deres folk, idet der tages hensyn

til princippet om bæredygtig udvikling i alle dets dimensioner,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres ønske om at fremme international fred og sikkerhed og om at deltage i effektiv

multilateralisme og fredelig løsning af tvister, navnlig ved at samarbejde med henblik herpå inden for rammerne af De
Forenede Nationer,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER deres ønske om at øge samarbejdet om politiske og økonomiske spørgsmål, samt om

international stabilitet, retlige anliggender og sikkerhed som en grundlæggende forudsætning for at fremme bæredygtig
social og økonomisk udvikling, udryddelsen af fattigdom og opfyldelsen af 2015-målene,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne anser terrorisme for at være en global trussel mod sikkerhed, og at de ønsker at

intensivere deres dialog og samarbejde i kampen mod terrorisme i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds
instrumenter, navnlig FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001). Den europæiske sikkerhedsstrategi, som blev vedtaget
af Det Europæiske Råd i december 2003, identificerer terrorisme som en hovedtrussel mod sikkerheden. I den
forbindelse har Unionen gennemført vigtige foranstaltninger, herunder en EU-handlingsplan om bekæmpelse af
terrorisme, som blev vedtaget i 2001 og ajourført i 2004, og en større erklæring om bekæmpelse af terrorisme af
25. marts 2004 efter angrebene i Madrid. Rådet for Den Europæiske Union vedtog ligeledes en EU-strategi for
bekæmpelse af terrorisme i december 2005,
SOM GIVER UDTRYK FOR deres stærke vilje til at forebygge og bekæmpe alle former for terrorisme og til at intensivere

samarbejdet om bekæmpelse af terrorisme og af organiseret kriminalitet,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne bekræfter, at foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af terrorisme og

beskyttelse af menneskerettigheder supplerer og gensidigt styrker hinanden,
SOM PÅ NY BEKRÆFTER, at de mest alvorlige forbrydelser, som berører verdenssamfundet, ikke må forblive ustraffede, og

at de må forfølges effektivt ved at træffe foranstaltninger på nationalt plan og ved at øge det globale samarbejde,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at etableringen af Den International Straffedomstol (ICC), og at denne fungerer effektivt,

udgør et vigtigt skridt mod fred og international retfærdighed, og at Rådet for Den Europæiske Union den 16. juni 2003
vedtog en fælles holdning om ICC, som er blevet fulgt op af en handlingsplan vedtaget den 4. februar 2004.,
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SOM TAGER I BETRAGTNING, at parterne deler det synspunkt, at spredning af masseødelæggelsesvåben og deres

fremføringsmidler udgør en alvorlig trussel mod international sikkerhed, og at de ønsker at styrke deres dialog og
samarbejde på dette område. Vedtagelsen ved konsensus af FN's Sikkerhedsråds resolution 1540 understreger hele det
internationale samfunds støtte til bekæmpelsen af spredning af masseødelæggelsesvåben. Rådet for Den Europæiske
Union vedtog den 17. november 2003 en EU-politik for integration af ikke-sprednings-politikker i EU's forbindelser med
tredjelande. Det Europæiske Råd vedtog også den 12. december 2003 en strategi om bekæmpelse af spredning af masse
ødelæggelsesvåben,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at Det Europæiske Råd gav udtryk for, at håndvåben og lette våben udgør en stigende

trussel mod fred, sikkerhed og udvikling, og den 13. januar 2006 vedtog en strategi for bekæmpelse af ulovlig
ophobning af håndvåben og lette våben og ammunition hertil. I strategien fremhæver Det Europæiske Råd behovet for
en omfattende og sammenhængende sikkerheds- og udviklingspolitik,
SOM UDTRYKKER deres fulde tilslutning til at fremme alle aspekter af bæredygtig udvikling, herunder miljøbeskyttelse og

effektivt samarbejde til bekæmpelse af klimaforandring, fødevaresikkerhed samt effektiv fremme og gennemførelse af
internationalt anerkendte arbejdsmæssige og sociale standarder,
SOM UNDERSTREGER vigtigheden af at uddybe forbindelserne og samarbejdet inden for områder som tilbagetagelses-,

asyl- og visumpolitik og i fællesskab takle migration og menneskehandel,
SOM GENTAGER, at handel, især råvarehandel, er vigtig for deres bilaterale forbindelser, og understreger deres vilje til at

nå til enighed om specifikke regler for råvarer i Underudvalget vedrørende handel og investeringer,
SOM NOTERER SIG, at de bestemmelser i aftalen, der hører ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit V,

i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er bindende for Det Forenede Kongerige og Irland som separate
kontraherende parter og ikke som part i Den Europæiske Union, medmindre Den Europæiske Union sammen med Det
Forenede Kongerige og/eller Irland i fællesskab har meddelt Mongoliet, at Det Forenede Kongerige eller Irland er bundet
som part i Den Europæiske Union i henhold til protokol nr. 21 om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så
vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvis Det Forenede Kongerige og/eller Irland ophører
med at være bundet som part i Den Europæiske Union i henhold til artikel 4a i protokol nr. 21, underretter Den
Europæiske Union sammen med Det Forenede Kongerige og/eller Irland straks Mongoliet om enhver ændring i deres
holdning, i hvilket tilfælde de forbliver bundet af bestemmelserne i aftalen på egne vegne. Det samme gælder for
Danmark i overensstemmelse med protokollen om Danmarks stilling, som er knyttet som bilag til disse traktater,
SOM BEKRÆFTER deres ønske om at styrke de eksisterende forbindelser med sigte på at udvide deres indbyrdes

samarbejde, og deres fælles vilje til at befæste, uddybe og diversificere deres forbindelser på områder af gensidig interesse
på grundlag af lighed, ikke-forskelsbehandling og gensidig fordel,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE
AFSNIT I
ART OG ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 1
Almindelige principper
1.
Respekten for de demokratiske principper og menneskerettigheder, der er nedfældet i verdenserklæringen om
menneskerettighederne og andre relevante internationale menneskerettighedsinstrumenter, og for princippet om
retsstaten danner grundlaget for begge parters interne og internationale politikker og udgør et væsentligt element
i denne aftale.
2.

Parterne bekræfter deres fælles værdier, som de kommer til udtryk i De Forenede Nationers pagt.

3.
Parterne bekræfter deres tilsagn om at ville fremme alle aspekter af bæredygtig udvikling, samarbejde om løsning
af problemer i forbindelse med klimaforandring og globalisering samt bidrage til de internationalt vedtagne
udviklingsmål, herunder 2015-målene. Parterne bekræfter deres tilslutning til et højt niveau af miljøbeskyttelse og
inklusive sociale strukturer.
4.
Parterne bekræfter deres tilslutning til Pariserklæringen om bistandseffektivitet fra 2005 og er enige om at styrke
samarbejdet for at forbedre udviklingsresultaterne yderligere.

L 326/10

DA

Den Europæiske Unions Tidende

9.12.2017

5.
Parterne bekræfter deres tilslutning til principperne om god regeringsførelse, herunder den dømmende magts
uafhængighed, og til bekæmpelsen af korruption.

Artikel 2
Samarbejdsmål
Med henblik på at styrke de bilaterale forbindelser forpligter parterne sig til at føre en alsidig dialog og fremme et
yderligere indbyrdes samarbejde om alle områder af gensidig interesse. Indsatsen rettes navnlig mod:
a) at etablere et samarbejde om politiske og økonomiske anliggender i alle relevante regionale og internationale fora og
organisationer
b) at etablere et samarbejde om bekæmpelse af alvorlige forbrydelser, som berører verdenssamfundet
c) at etablere et samarbejde for at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben, håndskydevåben og lette våben
d) at udvikle handel og investeringer mellem parterne til gensidig fordel, at etablere et samarbejde inden for alle
handels- og investeringsområder af gensidig interesse for at lette handels- og investeringsstrømme samt at forhindre
og fjerne handels- og investeringshindringer
e) at etablere et samarbejde på området retlige anliggender, frihed og sikkerhed, herunder retsstatsprincippet og retligt
samarbejde, databeskyttelse, migration, menneskesmugling og -handel, bekæmpelse af organiseret kriminalitet,
terrorisme, international kriminalitet, hvidvaskning af penge og ulovlig narkotika
f) at etablere et samarbejde inden for alle andre områder af fælles interesse, makroøkonomisk politik og finansielle
tjenesteydelser, skat og told, herunder god forvaltning på skatteområdet, industripolitik og små og mellemstore
virksomheder (SMV'er), informationssamfund, audiovisuelle medier og medier, videnskab og teknologi, energi,
transport, uddannelse og kultur, miljø og naturressourcer, landbrug og udvikling af landdistrikter, sundhed,
beskæftigelse og sociale anliggender og statistik
g) at øge begge parters deltagelse i subregionale og regionale samarbejdsprogrammer, der er åbne for den anden parts
deltagelse
h) at styrke begge parters rolle og profil i den anden parts område
i) at fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde blandt forskellige ikke-statslige enheder, såsom
tænketanke, akademikere, civilsamfundet og medierne ved afholdelse af seminarer, konferencer, ungdomsudvekslinger
og andre aktiviteter
j) at fremme udryddelse af fattigdom i forbindelse med bæredygtig udvikling og den gradvise integration af Mongoliet
i verdensøkonomien.

Artikel 3
Modvirkning af spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler
1.
Parterne mener, at spredning af masseødelæggelsesvåben og deres fremføringsmidler, både til statslige og ikkestatslige instanser, udgør en af de alvorligste trusler mod international stabilitet og sikkerhed.
2.
Parterne er derfor enige om at ville samarbejde og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben og
deres fremføringsmidler ved en fuldstændig efterlevelse af og gennemførelse på nationalt plan af deres eksisterende
forpligtelser i henhold til internationale nedrustnings- og ikke-spredningstraktater og -aftaler og andre relevante
internationale forpligtelser som for eksempel FN's Sikkerhedsråds resolution 1540. Parterne er enige om, at denne
bestemmelse er et væsentligt element i aftalen.
3.
Parterne er desuden enige om at samarbejde om og bidrage til at modvirke spredning af masseødelæggelsesvåben
og deres fremføringsmidler ved:
— at tage skridt til at undertegne, ratificere eller i givet fald tiltræde og fuldt ud implementere alle andre relevante
internationale instrumenter
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— at indføre en effektiv ordning for national eksportkontrol til at overvåge eksport og forsendelse af varer med relation
til masseødelæggelsesvåben, herunder kontrol med, at teknologi med dobbelt anvendelsesformål ikke anvendes til
fremstilling af masseødelæggelsesvåben, samt til at iværksætte effektive sanktioner mod omgåelse af
eksportkontrollen.
4.
Parterne er enige om at etablere en løbende politisk dialog til at ledsage og underbygge disse elementer. En sådan
dialog kan finde sted på regionalt plan.

Artikel 4
Håndskydevåben og lette våben
1.
Parterne erkender, at ulovlig fremstilling, overførsel og omsætning af håndskydevåben og lette våben, herunder
ammunition hertil, og overdreven akkumulering heraf, dårlig forvaltning, dårligt sikrede lagre og ukontrolleret spredning
fortsat udgør en alvorlig trussel mod fred og international sikkerhed.
2.
Parterne er enige om at iagttage og fuldt ud gennemføre deres respektive forpligtelser til at bekæmpe alle former
for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben, herunder ammunition hertil, i henhold til eksisterende
internationale aftaler og FN's Sikkerhedsråds resolutioner, samt deres tilsagn givet inden for rammerne af andre
internationale instrumenter på dette område, som for eksempel FN's handlingsprogram til forhindring, bekæmpelse og
udryddelse af alle former for ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben.
3.
Parterne forpligter sig til at samarbejde og sikre koordinering, komplementaritet og synergi i deres indsats for at
takle ulovlig handel med håndskydevåben og lette våben, herunder ammunition hertil, på globalt, regionalt, subregionalt
og nationalt plan og er enige om at etablere en løbende politisk dialog til at ledsage og underbygge dette.

Artikel 5
Alvorlige forbrydelser af international betydning
(Den International Straffedomstol)
1.
Parterne bekræfter, at de mest alvorlige forbrydelser, som berører verdenssamfundet som helhed, ikke må forblive
ustraffede, og at de må forfølges effektivt ved at træffe foranstaltninger på nationalt og internationalt plan, alt efter hvad
der er relevant, herunder af Den Internationale Straffedomstol. Parterne mener, at etablering Den International
Straffedomstol, og at denne fungerer effektivt, er en vigtig udvikling i retning af fred og retfærdig på internationalt plan.
2.
Parterne er enige om at samarbejde og træffe de nødvendige foranstaltninger til at støtte Romstatuttens og
relaterede instrumenters almene gyldighed og integritet og er enige om at styrke deres samarbejde med ICC. Parterne
sørger for at gennemføre Romstatutten og træffer de nødvendige foranstaltninger til at ratificere relaterede instrumenter
(såsom aftalen om privilegier og immuniteter for ICC).
3.

Parterne er enige om, at en dialog mellem dem om disse anliggender vil være en fordel.

Artikel 6
Samarbejde om bekæmpelse af terrorisme
1.
Parterne bekræfter på ny betydningen af at bekæmpe terrorisme og er enige om at samarbejde om at forhindre og
standse terrorhandlinger i overensstemmelse med internationale konventioner, herunder den humanitære folkeret og
internationale menneskerettighedsinstrumenter, samt deres respektive lovgivning og administrative bestemmelser og
hensyntagen til FN's globale strategi for bekæmpelse af terrorisme, som er nedfældet i FN-generalforsamlingens
resolution nr. 60/288 af 8. september 2006.
2.

Parterne samarbejder især:

a) inden for rammerne af den fuldstændige gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 1373 og 1267 og dets
efterfølgende resolutioner, herunder 1822, samt andre relevante FN-resolutioner og deres respektive forpligtelser
i henhold til andre relevante internationale konventioner og instrumenter
b) ved at udveksle oplysninger om terrorister, terroristgrupper og deres støttenetværk i overensstemmelse med
international og national lovgivning
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c) ved at udveksle synspunkter om midler og metoder til at modvirke terrorisme, herunder på det tekniske område og
inden for uddannelse, og ved at udveksle erfaringer med forebyggelse af terrorisme
d) ved at samarbejde om at uddybe den internationale konsensus om bekæmpelse af terrorisme, herunder den juridiske
definition af terrorhandlinger, og især ved at arbejde hen imod en aftale om den generelle konvention om
bekæmpelse af international terrorisme
e) ved at udveksle relevant bedste praksis inden for beskyttelse af menneskerettigheder i kampen mod terrorisme
f) ved effektivt af gennemføre og øge deres samarbejde om bekæmpelse af terrorisme inden for rammerne af ASEM.
AFSNIT II
BILATERALT, REGIONALT OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Artikel 7
Samarbejde mellem Mongoliet og EU om principper, normer og standarder
1.
Parterne er enige om at opfylde europæiske fælles principper, normer og standarder i Mongoliet og om at
samarbejde om at fremme udveksling af informationer og erfaringer med henblik på indførelse og gennemførelse.
2.
Parterne bestræber sig på at styrke dialogen og samarbejdet mellem deres myndigheder om standardiserings
spørgsmål, som efter aftale mellem parterne kan omfatte etablering af en samarbejdsramme, som vil lette udveksling af
eksperter, informationer og ekspertise.
Artikel 8
Samarbejde i regionale og internationale organisationer
1.
Parterne forpligter sig til at udveksle synspunkter og samarbejde i regionale og internationale fora og
organisationer, såsom De Forenede Nationer og FN-agenturer, FN-programmer og FN-organer, Verdenshandelsorganisa
tionen (WTO), venskabs- og samarbejdstraktaten og Asien-Europa-mødet.
2.
Parterne er også enige om at fremme samarbejdet mellem tænketanke, akademikere, ikke-statslige organisationer
og medier inden for de områder, der er dækket af aftalen. Et sådant samarbejde kan især omfatte tilrettelæggelse af
uddannelsesordninger, workshop, seminarer, udveksling af eksperter, undersøgelser og andre tiltag efter aftale mellem
parterne.
Artikel 9
Regionalt og bilateralt samarbejde
1.
På hvert område, der er genstand for dialog og samarbejde i henhold til denne aftale, og med vægten lagt på
spørgsmål vedrørende bilateralt samarbejde er parterne enige om at gennemføre de relevante aktiviteter på enten
bilateralt eller regionalt plan eller ved en kombination af begge. Når parterne vælger den hensigtsmæssige ramme,
forsøger de at opnå så stor virkning som muligt og at inddrage alle interesserede parter mest muligt, samtidig med at de
udnytter de til rådighed værende ressourcer bedst muligt, idet de tager hensyn til, hvad de politiske og institutionelle
forhold muliggør, og sikrer, at der er sammenhæng med andre aktiviteter, som involverer Den Europæiske Union og
andre ASEM-partnere.
2.
Parterne kan eventuelt beslutte at yde finansiel bistand til samarbejdsaktiviteter på områder, der er omfattet af
aftalen eller relaterer til den, i overensstemmelse med egne finansielle procedurer og ressourcer.
AFSNIT III
SAMARBEJDE OM BÆREDYGTIG UDVIKLING

Artikel 10
Almindelige principper
1.
Det centrale mål for udviklingssamarbejdet er fattigdomsreduktion, opfyldelse af 2015-målene i forbindelse med
bæredygtig udvikling og integration i verdensøkonomien. Parterne er enige om at føre en regelmæssig dialog om
udviklingssamarbejde i overensstemmelse med deres respektive prioriteter og områder af fælles interesse.
2.

Parternes strategier for udviklingssamarbejde skal blandt andet være rettet mod:

a) at fremme menneskelig og social udvikling
b) at opnå bæredygtig økonomisk vækst

9.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/13

c) at fremme bæredygtighed, regenerering og god praksis på miljøområdet samt at bevare naturressourcer
d) at forebygge og håndtere konsekvenserne af klimaforandring
e) at støtte politikker og redskaber, der sigter mod yderligere integration i verdensøkonomien og -handlen
f) at indføre processer, der følger principperne i Pariserklæringen om bistandseffektivitet, Accrahandlingsplanen og
andre internationale tilsagn om at forbedre leveringen og effektiviteten af støtte.
Artikel 11
Økonomisk udvikling
1.
Parterne tilstræber at fremme en afbalanceret økonomisk vækst samt at reducere fattigdommen og de samfunds
økonomiske uligheder.
2.
Parterne bekræfter deres vilje til at opfylde 2015-målene og bør igen bekræfte deres tilslutning til Pariserklæringen
om bistandseffektivitet fra 2005.
3.
Aftalen bør også sigte mod at omfatte forpligtelser vedrørende handelens sociale og miljømæssige aspekter, idet
det bekræftes, at handel bør fremme bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner, og den bør fremme vurderingen af
dens økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger.

Artikel 12
Social udvikling
1.
Parterne tilstræber at understrege behovet for gensidigt styrkende økonomiske og sociale politikker, idet
vigtigheden af at skabe ordentligt arbejde og forpligte parterne til at støtte den sociale dialog understreges.
2.
Parterne sigter mod at bidrage til den effektive gennemførelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO)
centrale arbejdsstandarder og at styrke samarbejdet om beskæftigelse og sociale anliggender.
3.
Parterne stræber endvidere efter at fremme politikker, hvis formål er at garantere, at der er fødevareforsyninger til
rådighed for befolkningen og foder til husdyrbestanden på en miljøvenlig og bæredygtig måde.

Artikel 13
Miljø
1.
Parterne bekræfter behovet for et højt niveau af miljøbeskyttelse og for bevarelse og forvaltning af naturressourcer
og biodiversitet, herunder skove, i indsatsen for bæredygtig udvikling.
2.
Parterne sigter mod at fremme ratificeringen, gennemførelsen og overholdelsen af multilaterale miljøaftaler på
miljøområdet.
3.

Parterne sigter mod at styrke samarbejdet om globale miljøproblemer, navnlig klimaforandring.
AFSNIT IV
SAMARBEJDE OM HANDEL OG INVESTERING

Artikel 14
Almindelige principper
1.
Parterne fører en dialog om bilateral og multilateral handel og handelsanliggender med henblik på at styrke de
bilaterale handelsforbindelser og fremme det multilaterale handelssystem.
2.
Parterne forpligter sig til at fremme udvikling og diversificering af deres samhandel i videst muligt omfang og til
gensidig fordel. De forpligter sig til at skabe bedre markedsadgang ved at arbejde på at fjerne handelshindringer, især ved
en hurtig afskaffelse af ikke-toldmæssige hindringer, og ved at træffe foranstaltninger, der kan øge gennemsigtigheden
under hensyntagen til det arbejde, der foregår i internationale organisationer på dette felt.
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3.
I erkendelse af at handel spiller en afgørende rolle i udviklingen, og at bistand i form af handelspræferen
ceordninger har vist sig at være fordelagtig for udviklingslandene, bestræber parterne sig på at styrke deres
konsultationer om en sådan bistand i fuld overensstemmelse med WTO.
4.
Parterne holder hinanden underrettet om udviklingen i handelspolitik og handelsrelaterede politikker vedrørende
for eksempel landbrugs-, fødevaresikkerheds-, forbruger- og miljøpolitik.
5.
Parterne ansporer til dialog og samarbejde for at udvikle deres handels- og investeringsforbindelser, herunder løse
handelsproblemer, på blandt andet de områder, der er omhandlet i artikel 10-27.

Artikel 15
Sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender
1.
Parterne samarbejder om fødevaresikkerhed og om sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige anliggender for at
beskytte liv eller sundhed for mennesker, dyr eller planter i parternes område.
2.
Parterne drøfter og udveksler oplysninger om deres respektive foranstaltninger som fastlagt i Verdenshandelsorgani
sationens (WTO's) aftale om anvendelse af sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, den
internationale plantebeskyttelseskonvention (IPPC), Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) og Codex
Alimentarius-Kommissionen (Codex).
3.
Parterne er enige om at øge den gensidige forståelse og om at øge samarbejdet om sundhedsmæssige og
plantesundhedsmæssige anliggender og dyrevelfærd. En sådan kapacitetsopbygning er specifik for hver parts behov og
foretages med det formål at hjælpe en given part med at overholde den anden parts relevante retsregler.
4.
På anmodning af en af parterne etablerer parterne snarest en dialog om sundhedsmæssige og plantesund
hedsmæssige anliggender for at se på forhold vedrørende sundhed og plantesundhed og andre hastende anliggender
i henhold til denne artikel.

Artikel 16
Tekniske handelshindringer
Parterne fremmer brugen af internationale standarder og samarbejder og udveksler oplysninger om standarder,
overensstemmelsesvurderingsprocedurer og tekniske forskrifter, særlig inden for rammerne af WTO-aftalen om tekniske
handelshindringer (TBT-aftalen).

Artikel 17
Toldsamarbejde
1.
Parterne er især opmærksomme på at øge sikkerheds- og sikringsdimensionen i den internationale handel,
herunder transporttjenester, at sikre en effektiv og virkningsfuld toldhåndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og
at sikre en afbalanceret tilgang mellem handelslettelser og bekæmpelse af svig og uregelmæssigheder.
2.
Parterne fastslår, at de, uden at dette berører eventuelle andre former for samarbejde på grundlag af denne aftale,
gerne i fremtiden vil overveje at indgå protokoller om toldsamarbejde og gensidig bistand inden for de i denne aftale
fastlagte institutionelle rammer.

Artikel 18
Handelslettelser
Parterne udveksler erfaringer og undersøger mulighederne for at forenkle import-, eksport-, transit- og andre
toldprocedurer, øger gennemskueligheden i told- og handelsregulativer, udvikler et toldsamarbejde og effektiv gensidig
administrativ bistand og stræber mod sammenfald i synspunkter og en fælles optræden i forbindelse med internationale
initiativer, herunder handelslettelser.
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Artikel 19
Investering
Parterne ansporer til større investeringsstrømme gennem udvikling af et attraktivt og stabilt klima for gensidige
investeringer gennem en løbende dialog, der skal hjælpe til at forbedre forståelsen af og samarbejdet om investeringsan
liggender, udforske administrative ordninger, som kan lette investeringsstrømmene, og fremme stabile, gennemsigtige og
åbne regler samt lige vilkår for parternes investorer.
Artikel 20
Konkurrencepolitik
Parterne fremmer den effektive indførelse og anvendelse af konkurrenceregler og udbredelse af oplysninger for at
fremme gennemsigtighed og retssikkerhed for virksomheder, som opererer på hinandens markeder. Parterne udveksler
synspunkter om spørgsmål vedrørende konkurrencebegrænsende adfærd, som kan skade bilateral handel og
investeringsstrømme.
Artikel 21
Tjenesteydelser
Parterne etablerer en løbende dialog bl.a. med henblik på at udveksle oplysninger om deres respektive forskriftsmiljøer,
fremme adgangen til hinandens markeder, fremme adgangen til kapital og teknologi og fremme handelen med
tjenesteydelser mellem parterne og på tredjelandes markeder.
Artikel 22
Kapitalbevægelser
Parterne bestræber sig på at fremme kapitalbevægelserne for at fremme aftalens formål.
Artikel 23
Offentlige udbud
Parterne sigter på at etablere procedureregler, herunder hensigtsmæssige bestemmelser om gennemsigtighed og
klageadgang, som understøtter etableringen af en effektiv udbudsordning, der fremmer de økonomisk mest fordelagtige
bud ved offentlige indkøb og gør international handel lettere.
Parterne stræber efter at opnå en gensidig åbning af deres marked for offentlige udbud til gensidig fordel.
Artikel 24
Gennemsigtighed
Parterne anerkender vigtigheden af gennemsigtighed og rimelig behandling i forvaltningen af deres handelsrelaterede
love og forskrifter, og til dette formål bekræfter de deres forpligtelser i henhold til artikel X i GATT 1994 og artikel III
i GATS.
Artikel 25
Råvarer
1.

Parterne er enige om at styrke samarbejdet og fremme den gensidige forståelse vedrørende råvarer.

2.
Samarbejdet og fremme af den gensidige forståelse vedrører emner såsom relevante forskrifter for råvaresektorer
(herunder forvaltning af minedriftsindtægter til samfundsøkonomisk udvikling, og miljøbeskyttelses- og sikkerheds
forskrifter i forbindelse med minedrift og råvaresektoren) og handel med råvarer. Med henblik på at skabe større
samarbejde og gensidig forståelse kan begge parter anmode om ad hoc-møder vedrørende råvarer.
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3.
Parterne anerkender, at et gennemsigtigt, regelbaseret miljø uden forskelsbehandling og konkurrenceforvridning er
den bedste måde at skabe et miljø, der er gunstigt for udenlandske direkte investeringer i råvareproduktionen og –
handelen.
4.
Parterne, som tager hensyn til deres respektive økonomiske politikker og mål og ønsker at fremme handelen, er
enige om at fremme samarbejdet om at fjerne handelshindringer for råvarehandelen.
5.
Efter anmodning fra en af parterne kan alle spørgsmål vedrørende handel med råvarer rejses og drøftes på
møderne i det blandede udvalg eller i underudvalg, som i henhold til artikel 56 har beføjelse til at træffe afgørelse
herom i overensstemmelse med principperne i ovennævnte stykker.

Artikel 26
Regionalpolitik
Parterne fremmer regionaludviklingspolitikken.

Artikel 27
Beskyttelse af intellektuel ejendom
1.
Parterne bekræfter den store betydning, de tillægger beskyttelsen af intellektuel ejendomsret, og sørger for at træffe
passende foranstaltninger for at sikre korrekt og effektiv beskyttelse og håndhævelse af sådanne rettigheder, navnlig
vedrørende krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
Parterne er endvidere enige om hurtigst muligt at indgå en bilateral aftale om geografiske betegnelser.
2.
Parterne udveksler oplysninger og erfaringer om spørgsmål såsom praksis, fremme, udbredelse, strømlining,
forvaltning, harmonisering, beskyttelse, håndhævelse og effektiv anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder,
forhindring af krænkelser af sådanne rettigheder, bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering, navnlig
gennem toldsamarbejde og andre relevante former for samarbejde samt oprettelse og styrkelse af instanser til kontrol og
beskyttelse af sådanne rettigheder. Parterne hjælper hinanden med at forbedre beskyttelsen, udnyttelsen og kommerciali
seringen af intellektuelle ejendomsrettigheder på grundlag af europæiske erfaringer og med at øge udbredelsen af
kendskabet hertil.

Artikel 28
Underudvalg om handel og investering
1.

Der nedsættes hermed et underudvalg om handel og investering.

2.
Underudvalget bistår det fælles udvalg med udførelsen af dets opgaver ved at behandle områder, der er omfattet af
dette kapitel.
3.

Underudvalget vedtager selv sin forretningsorden.
AFSNIT V
SAMARBEJDE PÅ OMRÅDET RETLIGE ANLIGGENDER, FRIHED OG SIKKERHED

Artikel 29
Retsstaten og retligt samarbejde
1.
I samarbejdet på området retlige anliggender, frihed og sikkerhed tillægger parterne konsolideringen af retsstaten
og styrkelsen af institutioner på alle niveauer inden for retshåndhævelse, navnlig retspleje, særlig vægt.
2.
Samarbejdet mellem parterne kan også omfatte gensidig udveksling af oplysninger om retssystemer og lovgivning.
Parterne stræber efter at udvikle gensidig juridisk bistand inden for gældende juridiske rammer.
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Artikel 30
Beskyttelse af personoplysninger
1.
Parterne er enige om at samarbejde for at forbedre beskyttelsen af personoplysninger under hensyntagen til de
højeste internationale standarder, for eksempel dem, der blandt andet er omhandlet i FN's retningslinjer for regulering af
edb-registre over personoplysninger ( FN's Generalforsamlings resolution 45/95 af 14. december 1990).
2.
Samarbejdet om beskyttelse af personoplysninger kan blandt andet omfatte teknisk bistand i form af udveksling af
oplysninger og ekspertise.

Artikel 31
Samarbejde om migration
1.
Parterne etablerer et samarbejde med henblik på at forhindre ulovlig migration og ulovlig tilstedeværelse af deres
statsborgere på den anden parts territorium.
2.
Inden for rammerne af samarbejdet for at forhindre ulovlig indvandring er parterne enige om uden unødig
forsinkelse at tilbagetage deres statsborgere, som ikke eller som ikke længere opfylder gældende betingelser for indrejse,
tilstedeværelse eller ophold på den anden parts område. Til dette formål udstyrer parterne deres statsborgere med de
nødvendige identitetspapirer. Hvis den person, der skal tilbagetages, ikke er i besiddelse af papirer eller andet bevis for
statsborgerskab, træffer de kompetente diplomatiske og konsulære repræsentationer for den pågældende medlemsstat
eller Mongoliet på anmodning af Mongoliet eller den pågældende medlemsstat foranstaltninger til at interviewe personen
for at fastslå dennes statsborgerskab.
3.

EU bistår finansielt med gennemførelsen af denne forståelse ved relevante bilaterale samarbejdsinstrumenter.

4.
Parterne er enige om, på en af parternes anmodning, at forhandle en aftale mellem EU og Mongoliet om regulering
af de specifikke forpligtelser til tilbagetagelse af statsborgere, herunder en forpligtelse vedrørende statsborgere fra andre
lande og statsløse.

Artikel 32
Samarbejde om ulovlig narkotika
1.
Parterne samarbejder for at sikre en afbalanceret tilgang gennem en effektiv koordinering mellem de kompetente
myndigheder, herunder inden for sundhed, retlige anliggender, told, indre anliggender og andre relevante sektorer, med
det formål at mindske udbuddet af, handelen med og efterspørgslen efter ulovlige stoffer og under behørig hensyntagen
til menneskerettigheder. Samarbejdet har også til formål at mindske narkotikarelaterede skader, at tage fat på
produktionen, handelen og brugen af syntetiske stoffer og at opnå en mere effektiv forebyggelse af omdirigeringen af
prækursorer, som anvendes til ulovlig produktion af narkotika og psykotrope stoffer.
2.
Parterne bliver enige om, med hvilken form for samarbejde disse mål skal nås. Indsatsen baseres på i fællesskab
vedtagne principper efter de relevante internationale konventioner, den politiske erklæring og den særlige erklæring om
retningslinjer for indskrænkning af efterspørgslen efter narkotika, som blev godkendt på De Forenede Nationers
generalforsamlings 20. ekstraordinære samling om narkotika i juni 1998 samt den politiske erklæring og handlingsplan,
der blev vedtaget på den 52. samling i FN's Narkotikakommission i marts 2009.
3.
Samarbejdet mellem parterne omfatter teknisk og administrativ bistand, navnlig på følgende områder: udformning
af national lovgivning og nationale politikker, etablering af nationale institutioner og informationscentre, støtte til
civilsamfundets indsats på narkotikaområdet og indsats for at begrænse efterspørgslen efter og skader som følge af
narkotika, uddannelse af personale, narkotikaforskning og forebyggelse af omdirigeringen af prækursorer, som anvendes
til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer. Parterne kan aftale at inddrage andre områder.
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Artikel 33
Samarbejde om bekæmpelse af kriminalitet og korruption
Parterne er enige om at samarbejde om bekæmpelse af organiseret, økonomisk og finansiel kriminalitet og korruption.
Samarbejdet rettes særlig mod implementering og fremme af relevante internationale standarder og instrumenter som f.
eks. FN-konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og tillægsprotokollerne hertil
samt FN-konventionen mod korruption.
Artikel 34
Samarbejde om bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme
1.
Parterne er enige om, at det er nødvendigt at stræbe efter og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle
system og nærmere bestemte ikke-finansielle virksomheder og professioner benyttes til at hvidvaske udbytte fra alle
kriminelle aktiviteter, såsom narkotikahandel og korruption.
2.
Begge parter er enige om at fremme teknisk og administrativ bistand, der er rettet mod udvikling og gennemførelse
af forskrifter og velfungerende mekanismer til bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme.
Samarbejdet skal navnlig muliggøre udveksling af relevant information inden for rammerne af parternes respektive
lovgivning og vedtagelse af passende standarder til bekæmpelse af pengehvidvaskning og finansiering af terrorisme
svarende til dem, der er vedtaget af Unionen og de internationale organer på området, såsom Den Finansielle
Aktionsgruppe (FATF).
AFSNIT VI
SAMARBEJDE INDEN FOR ANDRE SEKTORER

Artikel 35
Samarbejde om menneskerettigheder
1.
Parterne er enige om at samarbejde om fremme og effektiv beskyttelse af menneskerettighederne, herunder med
hensyn til ratificering og gennemførelse af internationale menneskerettighedsinstrumenter.
2.

Samarbejdet kan blandt andet omfatte:

a) støtte til udvikling og gennemførelse af en national handlingsplan om menneskerettigheder
b) fremme af og uddannelse i menneskerettigheder
c) styrkelse af nationale og regionale menneskerettighedsrelaterede institutioner
d) etablering af en meningsfuld, bred dialog om menneskerettigheder
e) styrkelse af samarbejdet inden for menneskerettighedsrelaterede FN-institutioner.
Artikel 36
Samarbejde om finansielle tjenesteydelser
1.
Parterne er enige om at tilnærme deres regler og standarder og om at styrke samarbejdet for at forbedre
regnskabs-, tilsyns- og kontrolsystemerne for banker og forsikringsselskaber og andre dele af den finansielle sektor.
2.
Parterne samarbejder om at udvikle relevante retsforskrifter, infrastruktur og menneskelige ressourcer samt om at
indføre god virksomhedsledelse og internationale regnskabsstandarder i Mongoliets kapitalmarked inden for rammerne
af bilateralt samarbejde i overensstemmelse forpligtelserne i GATS- og WTO-regi om den gensidige forståelse inden for
finansielle tjenesteydelser.
Artikel 37
Økonomisk politisk dialog
1.
Parterne er enige om at samarbejde om at fremme udveksling af oplysninger om deres respektive udvikling og
politikker samt om at dele erfaringer med koordineringen af økonomiske politikker inden for rammerne af regionalt
økonomisk samarbejde og integration.
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2.
Parterne bestræber sig på at uddybe dialogen mellem deres myndigheder om økonomiske anliggender, der som
aftalt mellem parterne kan omfatte for eksempel pengepolitik, skattepolitik, herunder erhvervsbeskatning, offentlige
finanser, makroøkonomisk stabilisering og udlandsgæld.
3.
Parterne samarbejder og fremmer en gensidig forståelse mellem begge sider inden for økonomisk diversificering og
industriel udvikling.

Artikel 38
God forvaltning på skatteområdet
For at styrke og udvikle de økonomiske aktiviteter og samtidig tage højde for behovet for at udvikle hensigtsmæssige
forskrifter anerkender og forpligter parterne sig til at gennemføre de principper om god forvaltning på skatteområdet,
som medlemsstaterne har tilsluttet sig på EU-niveau. Med henblik herpå, og uden at Unionens og medlemsstaternes
kompetencer tilsidesættes, vil parterne forbedre det internationale samarbejde på skatteområdet, lette opkrævningen af
lovlige skatteindtægter og udvikle foranstaltninger til effektivt at gennemføre ovennævnte principper.

Artikel 39
Industripolitik og SMV-samarbejde
Parterne er under hensyntagen til deres respektive økonomiske politikker og målsætninger enige om at fremme det
industripolitiske samarbejde på alle områder, som anses for at være egnede, med henblik på at forbedre små og
mellemstore virksomheders konkurrenceevne, bl.a. ved:
a) at udveksle oplysninger om og erfaringer med at skabe de rette vilkår for små og mellemstore virksomheder for at
forbedre deres konkurrenceevne
b) at fremme kontakter mellem virksomheder, tilskynde til fælles investeringer og oprette joint ventures og
informationsnet, navnlig på basis af eksisterende horisontale EU-programmer, for at stimulere navnlig overførslen af
blød og hård teknologi mellem partnere
c) at give oplysninger om og fremme innovation og udveksling af god praksis med hensyn til adgang til finansielle
midler, herunder for små virksomheder og mikrovirksomheder
d) at lette og støtte relevante aktiviteter i den private sektor hos begge parter
e) at fremme ordentligt arbejde, virksomhedernes sociale ansvar og ansvarlighed og opmuntre til ansvarlig
handelspraksis, herunder bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Samarbejdet tager hensyn til forbrugerper
spektivet såsom produktinformation og forbrugerens rolle på markedet
f) at gennemføre fælles forskningsprojekter på udvalgte områder i industrien og samarbejde om standarder og
overensstemmelsesvurderingsprocedurer samt tekniske forskrifter, som er aftalt mellem parterne
g) at yde bistand i form af oplysninger om moderniseringsteknikker og -teknologier til faciliteter, som benyttes til
rensning af spildevand fra læderforarbejdning
h) at udveksle oplysninger og anbefale partnere og samarbejdsmuligheder inden for handel og investering gennem
gensidigt tilgængelige eksisterende netværk
i) at støtte samarbejde mellem begge siders private virksomheder, især mellem SMV
j) at overveje at forhandle en yderligere aftale om informationsudveksling, workshop om øget samarbejde og andre PRarrangementer mellem SMV fra begge sider
k) at yde oplysninger om teknisk bistand til eksport af fødevarer og landbrugsprodukter til det europæiske marked
inden for rammerne af Den Europæiske Unions præferenceordning.
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Artikel 40
Turisme
1.
Ud fra Verdensturistorganisationens »Global Code of Ethics for Tourism« og bæredygtighedsprincipperne, som
understøtter den lokale Agenda 21-proces, forsøger parterne at forbedre informationsudvekslingen og indføre bedste
praksis for at sikre en afbalanceret og bæredygtig udvikling af turismen.
2.
Parterne er enige om at opbygge et samarbejde om at beskytte og maksimere potentialet i natur- og kulturarven, at
mindske turismens negative virkninger og at øge turisterhvervets positive bidrag til lokalsamfundenes bæredygtige
udvikling, blandt andet ved at udvikle økoturisme, tilgodese lokale og oprindelige samfunds integritet og interesser og
forbedre uddannelsen i turistindustrien.

Artikel 41
Informationssamfundet
1.
I erkendelse af at informations- og kommunikationsteknologi er et nøgleelement i det moderne liv og af vital
betydning for økonomisk og social udvikling, bestræber parterne sig på at udveksle synspunkter om deres respektive
politikker på dette område med henblik på at fremme økonomisk udvikling.
2.

Samarbejdet på dette område skal blandt andet fokusere på:

a) deltagelse i den brede, regionale dialog om de forskellige aspekter af informationssamfundet, især politikker og
regulering vedrørende elektronisk kommunikation, herunder forsyningspligtydelser, licensgivning og generelle
tilladelser, beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger, samt tilsynsmyndighedens uafhængighed og
effektivitet
b) sammenkobling og interoperabilitet mellem parternes og asiatiske net og tjenester
c) standardisering og udbredelse af nye informations- og kommunikationsteknologier
d) fremme af forskningssamarbejde mellem parterne på området for informations- og kommunikationsteknologier
e) samarbejde om digitalt tv, herunder erfaringsudveksling om anvendelse, reguleringsaspekter og især frekvensfor
valtning og forskning
f) samarbejde om fælles forskningsprojekter på området for informations- og kommunikationsteknologier
g) sikkerhedsaspekter ved informations- og kommunikationsteknologier og bekæmpelse af internetkriminalitet
h) overensstemmelsesvurdering af telekommunikation, herunder radioudstyr
i) samarbejde om udvikling af bredbåndsnet
j) informationsudveksling om konkurrencepolitik for informations- og kommunikationsteknologier.
Artikel 42
Audiovisuelle medier og medier
Parterne vil tilskynde til, støtte og lette udveksling, samarbejde og dialog mellem deres relevante institutioner og aktører
inden for det audiovisuelle område og medier. De er enige om at etablere en løbende politisk dialog på disse områder.

Artikel 43
Videnskabeligt og teknologisk samarbejde
1.
Parterne er enige om at samarbejde inden for videnskabelig forskning og teknologisk udvikling på områder af
gensidig interesse og til gensidig fordel.
2.

Sigtet med dette samarbejde er:

a) at tilskynde til udveksling og deling af videnskabelig og teknologisk information og ekspertise, herunder om
gennemførelse af politikker og programmer
b) at fremme forskningspartnerskaber mellem parternes forskersamfund, forskningscentre, universiteter og erhvervsliv
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c) at fremme uddannelse af og mobilitet blandt forskere
d) at fremme deltagelsen af deres respektive højere uddannelsesinstitutioner, forskningscentre og erhvervsliv, herunder
små og mellemstore virksomheder, i deres respektive F&U-programmer.
3.
Samarbejdet kan tage form af fælles forskningsprojekter og udvekslinger, møder og forskeruddannelse gennem
internationale uddannelses- og mobilitetsordninger samt udvekslingsprogrammer, som kan give den størst mulige
udbredelse af forskningsresultater, læring og bedste praksis.
4.
Disse samarbejdsaktiviteter skal være i overensstemmelse med begge parters love og forskrifter. De baseres på
principperne om gensidighed, fair behandling og gensidige fordele og sikrer en passende beskyttelse af intellektuel
ejendom.
5.
Parterne er enige om at gøre alt, hvad de kan for at øge offentlighedens kendskab til de muligheder, som deres
respektive programmer om videnskab og teknologisk samarbejde kan tilbyde.

Artikel 44
Energi
1.

Parterne bestræber sig på at fremme samarbejdet i energisektoren med henblik på:

a) at øge energisikkerheden ved at diversificere energiforsyningen og udvikle nye, bæredygtige, innovative og vedvarende
energiformer, herunder blandt andet biobrændstoffer og biomasse, vind- og solenergi samt vandkraftproduktion, og
ved at støtte udviklingen af passende politiske rammer, der kan skabe gunstige investeringsvilkår og lige vilkår for
vedvarende energi og integration heraf i relevante politikområder
b) at opnå rationel energiudnyttelse med bidrag fra både udbuds- og efterspørgselssiden ved at fremme energieffek
tiviteten i energiproduktion, -transport, -distribution og slutanvendelse
c) at fremme anvendelsen af internationalt anerkendte standarder for nuklear sikkerhed, ikke-spredning af kernevåben
og nuklear sikkerhedskontrol
d) at befordre teknologioverførsel med henblik på bæredygtig energiproduktion og -udnyttelse
e) at fremme kapacitetsopbygning og investeringer på området baseret på gennemskuelige og ikke-diskriminerende
kommercielle regler.
2.
Med henblik herpå er parterne enige om at fremme kontakter og fælles forskning til gensidig fordel for parterne,
især gennem relevante regionale og internationale rammer. Under henvisning til artikel 43 og konklusionerne fra
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling, der fandt sted i Johannesburg i 2002, bemærker parterne, at der er behov
for at se på forbindelserne mellem adgang til energiydelser til en overkommelig pris og bæredygtig udvikling. Sådanne
aktiviteter kan fremmes i samarbejde med Den Europæiske Unions energiinitiativ, der blev lanceret på verdenstopmødet
om bæredygtig udvikling.
3.
Handel med nukleart materiale vil foregå i overensstemmelse med Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab. Om nødvendigt gøres handel med nukleart materiale til genstand for en særlig aftale, som skal
indgås mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Mongoliet.

Artikel 45
Transport
1.
Parterne er enige om at samarbejde på alle relevante områder inden for transportpolitik med henblik på at
forbedre investeringsmuligheder, personbefordring og godstransport, fremme sikkerhed og sikring inden for luftfart,
bekæmpe sørøveri, beskytte miljøet og gøre deres transportsystemer mere effektive.
2.

Samarbejdet mellem parterne på dette område sigter mod at fremme:

a) udveksling af information om deres respektive transportpolitikker og -praksis, særlig hvad angår bytransport,
transport i landdistrikter, lufttransport, transportlogistik, sammenkobling af og interoperabilitet i multimodale
transportnet samt forvaltning af veje, jernbaner og lufthavne
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b) anliggender vedrørende satellitnavigation med fokus på spørgsmål af gensidig interesse vedrørende regulering samt
erhvervs- og markedsudvikling. I den forbindelse vil de europæiske globale satellitnavigationssystemer Egnos og
Galileo blive taget i betragtning
c) en dialog inden for luftfartsydelser med henblik på at undersøge etableringen af forbindelser inden for områder som
flyvesikkerhed, luftfartssikkerhed, miljø, lufttrafikstyring, anvendelse af konkurrenceret og økonomisk regulering af
luftfartsindustrien med henblik på at fremme en tilnærmelse af lovgivning og afskaffelse af handelshindringer.
Samarbejdsprojekter på det civile luftfartsområde af gensidig interesse bør fremmes yderligere. På dette grundlag
undersøger parterne muligheden for et tættere samarbejde inden for civil luftfart
d) reduktion af drivhusgasemissioner fra transportsektoren
e) gennemførelse af sikkerheds-, sikrings- og miljøstandarder, navnlig inden for luftfart, i overensstemmelse med
relevante internationale konventioner
f) samarbejde i egnede internationale fora for at sikre bedre håndhævelse af internationale regler og forfølge målene
i denne artikel.

Artikel 46
Uddannelse og kultur
1.
Parterne er enige om at fremme uddannelse og kulturelt samarbejde, som på behørig vis respekterer deres forskelli
gartethed, for at øge den gensidige forståelse for og viden om deres respektive kulturer. Med henblik herpå vil parterne
støtte og fremme deres kulturelle institutters og civilsamfundets aktiviteter.
2.
Parterne bestræber sig på at træffe passende foranstaltninger til at fremme kulturelle udvekslinger og gennemføre
fælles initiativer på forskellige kulturelle områder, herunder ved samarbejde om bevarelse af kulturarv med respekt for
kulturel mangfoldighed.
3.
Parterne er enige om at konsultere hinanden og samarbejde i relevante internationale fora som f.eks. UNESCO for
at forfølge fælles mål og fremme den kulturelle mangfoldighed og beskyttelse af kulturarven. Med hensyn til kulturel
mangfoldighed er parterne også enige om at fremme ratificeringen og gennemførelsen af UNESCO's konvention om
beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, der blev vedtaget den 20. oktober 2005.
4.
Endvidere lægger parterne vægt på foranstaltninger, der kan skabe forbindelser mellem deres respektive
specialinstanser på området og fremme udveksling af oplysninger, knowhow, studerende, eksperter, unge og
ungdomsarbejdere samt tekniske ressourcer, idet mulighederne ved EU-programmer i Asien inden for uddannelse og
kultur udnyttes, og der trækkes på de erfaringer, begge parter har høstet på området. Begge parter er også enige om at
fremme gennemførelsen af relevante programmer for højere uddannelse, såsom Erasmus Mundus-programmet, med
henblik på at fremme samarbejde og modernisering inden for videregående uddannelse og anspore til mobilitet blandt
akademikere.

Artikel 47
Miljø, klimaændringer og naturressourcer
1.
Parterne er enige om, at det er nødvendigt at bevare og forvalte naturressourcerne og den biologiske
mangfoldighed på en bæredygtig måde som grundlag for nuværende og fremtidige generationers udvikling.
2.
Parterne er enige om, at samarbejdet på dette område skal fremme bevarelse og forbedring af miljøet og sigte mod
bæredygtig udvikling. Der skal i alle parternes aktiviteter i henhold til denne aftale tages hensyn til resultaterne af
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling og gennemførelsen af relevante multilaterale miljøaftaler.
3.
Parterne er enige om at samarbejde om klimaændringer for at tilpasse sig til de negative følger af klimaændringer,
mindske drivhusgasemissioner og styre deres økonomier i retning af en bæredygtig kulstoffattig udvikling. I den
forbindelse undersøger parterne brugen af CO2-markedsmekanismer.
4.
Parterne er enige om at samarbejde, for at handel og miljø kan supplere hinanden endnu mere, og for i højere
grad at integrere miljøovervejelser i alle samarbejdssektorer.
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5.
Parterne bestræber sig på at fortsætte og styrke deres samarbejde om de regionale programmer om
miljøbeskyttelse, navnlig hvad angår:
a) øget bevidsthed om miljø og større lokal deltagelse, herunder af de oprindelige samfund og lokalsamfund,
i miljøbeskyttelse og bæredygtige udviklingsbestræbelser
b) håndtering af klimaændringer, navnlig med hensyn til konsekvenserne for miljøet og naturressourcerne
c) kapacitetsopbygning med henblik på deltagelse i og gennemførelse af multilaterale miljøaftaler, herunder biodiversitet
og biosikkerhed og kemiske risici
d) fremme og anvendelse af miljøteknologier, -produkter og -tjenesteydelser, blandt andet gennem brug af regulering og
miljømæssigt forsvarlige instrumenter
e) bedre skovforvaltning, herunder bekæmpelse af ulovlig skovhugst og hertil knyttet handel, og fremme af en
bæredygtig skovforvaltning
f) forhindring af ulovlig overførsel af fast og farligt affald og produkter fra levende modificerede organismer på tværs af
grænser
g) bedre luftkvalitet, miljørigtig affaldsforvaltning, bæredygtig vandressourceforvaltning og kemikalieforvaltning og
fremme af bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion
h) beskyttelse og bevarelse af jorde og bæredygtig arealforvaltning
i) effektiv forvaltning af nationalparker og udpegning og beskyttelse af områder med biodiversitet og skrøbelige
økosystemer, under behørigt hensyn til lokale og oprindelige samfund, der lever i eller nær disse områder.
6.
Parterne søger at give hinanden adgang til deres programmer på dette felt ud fra de specifikke bestemmelser, der
gælder for de enkelte programmer:
a) etablering af tilsynsnettet for vandreserver og modernisering heraf
b) indførelse af teknologi til afsaltning og genbrug af vand
c) udvikling af økoturisme.

Artikel 48
Landbrug, husdyravl, fiskeri og udvikling af landdistrikter
Parterne er enige om at tilskynde til dialog inden for landbrug, husdyravl, fiskeri og udvikling af landdistrikter. Parterne
udveksler oplysninger og udvikler forbindelser om:
a) landbrugspolitik og internationale udsigter for fødevarer og landbrug i almindelighed
b) mulighederne for at fremme handelen med planter, dyr, husdyr og produkter heraf med henblik på at udvikle den
lette industri i landbrugssektoren yderligere
c) dyre- og husdyrvelfærd
d) landbrugsudviklingspolitik
e) erfaringsudveksling og samarbejdsnetværk mellem lokale aktører eller økonomiske aktører, navnlig inden for
områder som forskning og teknologioverførsel
f) sundheds- og kvalitetspolitik for planter, dyr og husdyr, navnlig beskyttede geografiske betegnelser
g) samarbejdsforslag og –initiativer indgivet til internationale landbrugsorganisationer
h) udvikling af et bæredygtigt og miljøvenligt landbrug, herunder afgrødeproduktion, biobrændsel samt overførsel af
bioteknologi
i) plantesortsbeskyttelse, såsædsteknologi og bioteknologi for landbruget
j) udvikling af databaser og informationsnetværk om landbrug og husdyravl
k) uddannelse om landbrugs- og veterinærsektoren.

L 326/24

Den Europæiske Unions Tidende

DA

9.12.2017

Artikel 49
Sundhed
1.
Parterne enige om at samarbejde inden for sundhedssektoren på områder som reform af sundhedssystemet,
alvorlige overførbare sygdomme og andre trusler mod sundheden, ikke-overførbare sygdomme samt internationale
sundhedsaftaler med henblik på at forbedre sundhedsvilkårene og øge bevidstheden om folkesundhed.
2.

Samarbejdet tager primært form af:

a) omfattende programmer, som sigter mod en systemisk reform af sundhedssektoren, herunder forbedring af sundheds
systemer, sundhedstjenester, sundhedsvilkår og sundhedsoplysning
b) fælles foranstaltninger vedrørende epidemiologi, herunder samarbejde om tidlig forebyggelse af sundhedstrusler, som
fx fugleinfluenza og pandemisk influenza samt andre alvorlige overførbare sygdomme
c) forebyggelse af og kontrol med ikke-overførbare sygdomme gennem udveksling af oplysninger og god praksis,
fremme af sund livsstil, oplysning om vigtige sundhedsfaktorer, såsom ernæring, afhængighed af narkotika, alkohol
og tobak
d) fremme af gennemførelsen af internationale sundhedsaftaler, fx rammekonventionen om tobakskontrol og de
internationale sundhedsregulativer.
Artikel 50
Beskæftigelse og sociale anliggender
1.
Parterne er enige om at øge samarbejdet inden for beskæftigelse og sociale anliggender, herunder samarbejdet om
regional og social samhørighed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, ligestilling og anstændigt arbejde med henblik
på at styrke den sociale dimension af globaliseringen.
2.
Parterne bekræfter, at det er nødvendigt at støtte globaliseringsprocessen, som er et gode for alle, og at fremme
fuld, produktiv beskæftigelse og ordentligt arbejde som et af nøgleelementerne i bæredygtig udvikling og fattigdoms
reduktion, sådan som det er stadfæstet i FN-Generalforsamlingens resolution 60/1 af 24. oktober 2005 (resultatet fra
verdenskonferencen) og højniveausegmentets ministererklæring på FN's Økonomiske og Sociale Råd i juli 2006 (FN's
Økonomiske og Sociale Råd E/2006/L.8 af 5. juli 2006). Parterne tager hensyn til deres respektive økonomiske og
sociale situations karakteristiske træk og forskelligartede natur.
3.
Parterne bekræfter deres løfte om fuldt ud at respektere og effektivt gennemføre internationalt anerkendte
grundlæggende arbejdsstandarder og sociale standarder, som fastlagt navnlig i ILO-erklæringen fra 1998 om
grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og i ILO-deklarationen fra 2008 om social retfærdighed for
en fair globalisering. I alle aktiviteter, som parterne gennemfører i henhold til denne aftale, tages der hensyn til
resultaterne af de relevante multilaterale social- og arbejdsaftaler. Parterne er enige om at samarbejde og yde teknisk
bistand efter behov med henblik på at ratificere og effektivt gennemføre alle ILO-konventioner, der er omfattet af ILOerklæringen fra 1998, og andre relevante konventioner.
4.
Samarbejdsformerne kan bl.a. omfatte specifikke programmer og projekter, som parterne bliver enige om, samt
dialog, samarbejde og initiativer om emner af fælles interesse på bilateralt og multilateralt niveau såsom ILO.

Artikel 51
Statistikker
1.
Parterne er enige om at fremme harmoniseringen af statistiske metoder og praksis, herunder indsamling og
udbredelse af statistikker, som gør det muligt for dem på et gensidigt acceptabelt grundlag at benytte statistikker om
handel med varer og tjenesteydelser og mere generelt om alle andre områder, som er omfattet af denne aftale, og hvor
det er hensigtsmæssigt at foretage indsamling, analyse og udbredelse af statistiske data.
2.
Parterne er enige om at fremme etablering af direkte kontakt mellem de relevante myndigheder med henblik på at:
styrke et godt samarbejde inden for statistik, styrke de statistiske organers kapacitetsopbygning ved at modernisere og
forbedre det statistiske systems kvalitet, styrke de menneskelige ressourcer, uddanne inden for alle relevante områder og
støtte de nationale statistiksystemer, der etableres i overensstemmelse med internationalt fastlagt praksis, herunder
nødvendig infrastruktur.
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Samarbejdet omfatter områder af gensidig interesse med vægt på
Økonomisk statistik:
a. Nationalregnskaber
b. Virksomhedsstatistik og -registrering
c. Statistik over landbrug/jordbrug, husdyravl og udvikling af landdistrikter
d. Miljø og mineralreserver
e. Industri
f. Udenrigshandel med varer og tjenesteydelser
g. Statistikker over engros- og detailhandel
h. Revisionspolitik
i. Fødevaresikkerhed
j. Betalingsbalance

II. Socialstatistik:
a. Kønsstatistikker
b. Migrationsstatistikker
c. Husstandsundersøgelser
III. Informationsteknologi:
a. Udveksling af erfaringer om elektronisk teknologi og metode til sikring af informationssikkerhed, -beskyttelse og
-lagring samt beskyttelse af privatlivets fred og omsætning i praksis af disse erfaringer
b. Udveksling af erfaringer om, hvordan der oprettes onlinedatabaser for forbrugere baseret på brugervenlige
websteder og uddannelse på området
c. Støtte til it-specialister på det nationale statistikkontor i Mongoliet i forbindelse med oprettelsen af informations
databasen
d. Samarbejde om at få oplyst brugere om informationsdatabasen.
Artikel 52
Civilsamfundet
1.
Parterne anerkender det organiserede civilsamfunds, navnlig akademikeres, rolle i og potentielle bidrag til dialogen
og samarbejdet i henhold til denne aftale, og de er enige om at fremme en effektiv dialog med det organiserede
civilsamfund og dets reelle deltagelse.
2.

Med forbehold af hver parts juridiske og administrative bestemmelser kan det organiserede civilsamfund:

a) deltage i politikudformningsprocessen på national niveau i overensstemmelse med demokratiske principper
b) blive underrettet om og deltage i konsultationer om udviklings- og samarbejdsstrategier og sektorpolitikker, særlig på
områder, der berører det, på alle stadier i udviklingsprocessen
c) modtage finansielle midler, for så vidt hver af parternes interne regler tillader det, og støtte til kapacitetsopbygning på
kritiske områder
d) deltage i gennemførelsen af samarbejdsprogrammer på områder, der berører det.
Artikel 53
Samarbejde om modernisering af staten og den offentlige forvaltning
Parterne er enige om at ville samarbejde for at modernisere den offentlige forvaltning. Samarbejdet på dette område skal
blandt andet fokusere på:
a) at opnå større organisatorisk effektivitet
b) at forbedre institutioners evne til effektivt at yde en service
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c) at sikre gennemsigtig forvaltning af de offentlige midler og ansvarlighed
d) at forbedre relevante retsregler og institutioner
e) at opbygge kapaciteten til politikudformning og -gennemførelse (levering af offentlige tjenester, budgetsam
mensætning og –gennemførelse og bekæmpelse af korruption)
f) at styrke retssystemerne og
g) at reformere sikkerhedssystemet.

Artikel 54
Samarbejde om katastroferisikostyring
1.
Parterne er enige om at ville øge samarbejdet om katastroferisikostyring i forbindelse med den fortsatte udvikling
og gennemførelse af foranstaltninger, der skal mindske risikoen for samfundene og styre konsekvenserne af
naturkatastrofer på alle niveauer i samfundet. Der bør lægges vægt på forebyggende tiltag og en proaktiv tilgang til at
reducere farer og risici og til at mindske risici og sårbarhed over for naturkatastrofer.
2.

I samarbejdet på dette område skal der fokuseres på følgende programelementer:

a) Katastroferisikominimering eller forebyggelse og afhjælpning
b) Videnforvaltning, innovation, forskning og uddannelse med henblik på at opbygge en kultur med sikkerhed og
modstandsdygtighed på alle niveauer
c) Katastrofeberedskab
d) Politik, institutionel kapacitet og konsensusopbygning om katastrofestyring
e) Katastrofeindsats
f) Vurdering og overvågning af katastroferisici.
AFSNIT VII
RESSOURCER TIL SAMARBEJDE

Artikel 55
Ressourcer til samarbejde og beskyttelse af finansielle interesser
1.
Parterne er enige om at stille passende ressourcer til rådighed, herunder finansielle midler, i det omfang deres
respektive ressourcer og forskrifter tillader det, med henblik på at realisere målene for samarbejdet i denne aftale.
2.
Parterne er enige om at fremme udviklingen og gennemførelsen af gensidig teknisk og administrativ bistand med
det formål effektivt at beskytte deres finansielle interesser inden for udviklingsbistand og andre samarbejdsaktiviteter,
hvortil der ydes støtte. Parterne reagerer straks på anmodninger om gensidig administrativ bistand fra en af parternes
rets- og/eller efterforskningsmyndigheder, som har til formål at øge bekæmpelsen af svig og uregelmæssigheder.
3.
Parterne tilskynder Den Europæiske Investeringsbank til at fortsætte sit arbejde i Mongoliet i overensstemmelse
med bankens procedurer og finansieringskriterier.
4.
Parterne gennemfører finansiel bistand efter principperne om forsvarlig finansiel forvaltning og samarbejder om at
beskytte Den Europæiske Unions og Mongoliets finansielle interesser. Parterne træffer effektive foranstaltninger for at
forhindre og bekæmpe svig, korruption og alle andre ulovlige aktiviteter, blandt andet ved hjælp af gensidig
administrativ bistand og gensidig juridisk bistand inden for de områder, der er omfattet af denne aftale. Alle andre aftaler
eller finansieringsinstrumenter, som parterne bliver enige om, skal indeholde specifikke klausuler om finansielt
samarbejde, som omfatter tilsyn på stedet, inspektion, kontrol og foranstaltninger til bekæmpelse af svig, herunder
blandt andet sådanne som gennemføres af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

9.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/27

AFSNIT VIII
INSTITUTIONEL RAMME

Artikel 56
Det blandede udvalg
1.
Parterne er enige om, at der ved denne aftale nedsættes et blandet udvalg bestående af repræsentanter for begge
parter på et passende højt niveau, som har til opgave:
a) at sikre, at denne aftale fungerer og gennemføres korrekt
b) at opstille prioriteringer i forhold til denne aftales mål
c) at rette henstillinger med henblik på at fremme aftalens målsætninger.
2.
Det blandede udvalg og det underudvalg, der nedsættes i medfør af artikel 28, har med henblik på at opnå denne
aftales mål beføjelse til at træffe afgørelse i de tilfælde, der er beskrevet heri. Afgørelser udarbejdes efter aftale mellem
parterne, efter at de respektive interne procedurer, der kræves for at fastsætte en holdning dertil, er gennemført af begge
parter. Afgørelserne er bindende for partnerne, som træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre
dem.
3.
Det blandede udvalg holder normalt møde hvert år, skiftevis i Ulaanbaatar og Bruxelles på en dato, som parterne
fastsætter efter fælles overenskomst. Det blandede udvalg kan også afholde ekstraordinære møder efter aftale mellem
parterne. Formandskabet i det blandede udvalg varetages på skift af parterne. Dagsordenen for det blandede udvalgs
møder fastsættes efter aftale mellem parterne.
4.
Det blandede udvalg kan nedsætte specialiserede arbejdsgrupper til at bistå det i udøvelsen af sine opgaver.
Arbejdsgrupperne udarbejder detaljerede rapporter om deres virksomhed til det blandede udvalg på hvert af dets møder.
5.
Parterne er enige om, at det blandede udvalg også skal have til opgave at føre tilsyn med, at sektoraftaler eller
protokoller, der er indgået eller skal indgås mellem parterne, fungerer korrekt.
6.

Den blandede udvalg vedtager selv sin forretningsorden.
AFSNIT IX
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 57
Udviklingsklausul
1.
Parterne kan ved fælles overenskomst udvide denne aftale for at øge samarbejdsniveauet, blandt andet ved at
supplere den med aftaler eller protokoller om specifikke sektorer eller aktiviteter.
2.
Hvad angår gennemførelsen af denne aftale, kan hver af parterne stille forslag om at udvide samarbejdet under
hensyntagen til de erfaringer, der gøres i forbindelse med dens anvendelse.
Artikel 58
Andre aftaler
Med forbehold af de relevante bestemmelser i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske
Unions funktionsmåde berører hverken denne aftale eller foranstaltninger i henhold hertil den kompetence, som
medlemsstaterne har til at gennemføre bilaterale samarbejdsaktiviteter med Mongoliet eller til eventuelt at indgå nye
partnerskabs- og samarbejdsaftaler med Mongoliet.
Denne aftale berører ikke anvendelsen eller gennemførelsen af forpligtelser, som de respektive parter har påtaget sig over
for tredjeparter.
Artikel 59
Opfyldelse af forpligtelser
1.
Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for det
blandede udvalg.
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2.
Hvis en af parterne finder, at den anden part har tilsidesat en forpligtelse, som påhviler den i henhold til denne
aftale, kan den træffe passende foranstaltninger.
3.
Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, det blandede udvalg alle de relevante oplysninger,
der er nødvendige for en grundig undersøgelse af situationen, med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel
løsning.
4.
Ved valget af foranstaltninger foretrækkes de, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftale. Disse
foranstaltninger meddeles straks den anden part og gøres til genstand for konsultationer i det blandede udvalg, hvis den
anden part anmoder derom.
5.
Parterne vedtager, at der med henblik på korrekt fortolkning og praktisk anvendelse af denne aftale ved de i stk. 3
omhandlede »særlige hastende tilfælde« forstås tilfælde af en af parternes væsentlige overtrædelse af aftalen. Et væsentligt
brud på aftalen udgøres af:
i) en afvisning af aftalen uden hjemmel i de almindelige folkeretlige regler, eller
ii) en krænkelse af væsentlige elementer i aftalen, nemlig artikel 1, stk. 1, og artikel 3.

Artikel 60
Faciliteter
For at lette samarbejdet inden for rammerne af denne aftale er begge parter enige om at indrømme hinanden de
nødvendige faciliteter til embedsmænd og eksperter, som medvirker til gennemførelsen af samarbejdet ved udøvelsen af
deres hverv, i overensstemmelse med begge parters interne regler og bestemmelser.

Artikel 61
Territorial anvendelse
Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union og traktaten
om Den Europæiske Unions Funktionsmåde finder anvendelse, på de vilkår, der er fastsat i nævnte traktater, og på den
anden side for Mongoliets område.

Artikel 62
Definition af parterne
I denne aftale forstås ved »parter« på den ene side Unionen eller dens medlemsstater eller Unionen og dens
medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Mongoliet.

Artikel 63
Ikrafttrædelse og varighed
1.
Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken den sidste part har givet den
anden part notifikation om afslutningen af de procedurer, som er nødvendige i så henseende.
2.
Denne aftale er gyldig i en periode på fem år. Den fornyes automatisk med yderligere efterfølgende perioder på et
år, medmindre den ene part seks måneder forud for udløbet af en efterfølgende periode skriftligt meddeler den anden
part, at den ikke agter at forlænge aftalen.
3.
Denne aftale kan ændres ved fælles overenskomst mellem parterne. Ændringerne træder først i kraft, når den sidste
part har givet den anden part notifikation om, at alle nødvendige formaliteter er opfyldt.
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4.
Hvis en part indfører en mere restriktiv handelsordning vedrørende eksport af råvarer end den ordning, der var
gældende på den dato, hvor aftalen blev paraferet, såsom indførelse af nye forbud, restriktioner, told eller afgifter af
enhver art, som ikke opfylder kravene i de relevante bestemmelser i artikel VIII, XI, XX eller XXI i GATT 1994, eller som
ikke er tilladt ifølge en WTO-undtagelse eller ikke er fastlagt af det blandede udvalg eller underudvalg om handel og
investering i medfør af artikel 56, kan den anden part træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med
artikel 59, stk. 3 og 4.
5.
Denne aftale kan opsiges af en part ved skriftlig meddelelse herom til den anden part. Opsigelsen får virkning seks
måneder efter, at den anden part har modtaget notifikationen.

Artikel 64
Notifikationer
Notifikationer i medfør af artikel 63 foretages til henholdsvis generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union og
Mongoliets udenrigsministerium.

Artikel 65
Autentisk tekst
Denne aftale er udfærdiget på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk,
nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og mongolsk, idet
hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Улан Батор на тридесети април две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Ulán Bator, el treinta de abril de dos mil trece.
V Ulánbátaru dne třicátého dubna dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Ulaanbaatar den tredivte april to tusind og tretten
Geschehen zu Ulan-Bator am dreißigsten April zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillikuu kolmekümnendal päeval Ulaanbaataris.
Έγινε στο Ουλάν Μπατόρ, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Ulaanbaatar on the thirtieth day of April in the year two thousand and thirteen.
Fait à Oulan-Bator, le trente avril deux mille treize.
Fatto a Ulan-Bator, addì trenta aprile duemilatredici.
Ulanbatorā, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų balandžio trisdešimtą dieną Ulan Batore.
Kelt Ulánbátorban, a kétezer-tizenharmadik év április havának harmincadik napján.
Magħmul f'Ulaanbaatar, fit-tletin jum ta’ April tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Ulaanbaatar, de dertigste april tweeduizend vier dertien.
Sporządzono w Ułan Bator dnia trzydziestego kwietnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Ulaanbaatar, em trinta de abril de dois mil e treze.
Întocmit la Ulan Bator la treizeci aprilie două mii treisprezece.
V Ulanbátare tridsiateho apríla dvetisíctrinásť.
V Ulaanbaatarju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč trinajst.
Tehty Ulaanbaatarissa kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Ulaanbaatar den trettionde april tjugohundratretton.
Энэх

хэлэлцээрийг Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 д гээр сарын 30-ны д р йлдэв.
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Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone,
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Za Českou republiku

For Kongeriget Danmark

Für die Bundesrepublik Deutschland

9.12.2017
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Eesti Vabariigi nimel

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Per la Repubblica italiana
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour la Grand-Duché de Luxembourg

A Magyar Köztársaság részéről

Għal Malta
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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pela República Portuguesa

Pentru România

Za Republiko Slovenijo
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Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/2271
af 30. november 2017
om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen mellem
Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side
om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den
Europæiske Union
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 209 sammenholdt med
artikel 218, stk. 6, litra a),
under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 6, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet (1), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2016/949 (2) blev protokollen til rammeaftalen mellem Den
Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og
samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union undertegnet den
31. oktober 2016 med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt.

(2)

Protokollen bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Protokollen til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på
den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den
Europæiske Union godkendes herved på Unionens og dens medlemsstaters vegne.
Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.
Artikel 2
Formanden for Rådet foranstalter på Unionens og dens medlemsstaters vegne den notifikation, der er omhandlet
i protokollens artikel 4, stk. 1 (3).
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2017.
På Rådets vegne
K. SIMSON

Formand

(1) Godkendelse af 16. maj 2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Rådets afgørelse (EU) 2016/949 af 6. juni 2016 om undertegnelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af protokollen til
rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og
samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (EUT L 159 af 16.6.2016, s. 1).
(3) Datoen for protokollens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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PROTOKOL
til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og
Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken
Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
KONGERIGET BELGIEN,
REPUBLIKKEN BULGARIEN,
DEN TJEKKISKE REPUBLIK,
KONGERIGET DANMARK,
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,
REPUBLIKKEN ESTLAND,
IRLAND,
DEN HELLENSKE REPUBLIK,
KONGERIGET SPANIEN,
DEN FRANSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN KROATIEN,
DEN ITALIENSKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN CYPERN,
REPUBLIKKEN LETLAND,
REPUBLIKKEN LITAUEN,
STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG,
UNGARN,
REPUBLIKKEN MALTA,
KONGERIGET NEDERLANDENE,
REPUBLIKKEN ØSTRIG,
REPUBLIKKEN POLEN,
DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,
RUMÆNIEN,
REPUBLIKKEN SLOVENIEN,
DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,
REPUBLIKKEN FINLAND,
KONGERIGET SVERIGE,
DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

som er kontraherende parter i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, i det følgende benævnt »medlemsstaterne«, og
DEN EUROPÆISKE UNION

på den ene side, og
MONGOLIETS REGERING, i det følgende benævnt »Mongoliet«,

på den anden side,
i det følgende med henblik på denne protokol samlet benævnt »de kontraherende parter«,
SOM HENVISER TIL Republikken Kroatiens tiltrædelse af Unionen den 1. juli 2013,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og

Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde, i det følgende benævnt »aftalen«, blev undertegnet i Ulan
Bator den 30. april 2013,
SOM TAGER I BETRAGTNING, at traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, i det følgende

benævnt »tiltrædelsestraktaten«, blev undertegnet i Bruxelles den 9. december 2011,
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SOM TAGER I BETRAGTNING, at Kroatien i henhold til artikel 6, stk. 2, i tiltrædelsesakten for Republikken Kroatien skal

tiltrædeaftalen ved indgåelse af en protokol til aftalen,
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Republikken Kroatien tiltræder rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og
Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde, undertegnet i Ulan Bator den 30. april 2013, og vedtager
og noterer sig på samme måde som de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union teksten til aftalen.
Artikel 2
På et passende tidspunkt efter paraferingen af denne protokol meddeler Den Europæiske Union sine medlemsstater og
Mongoliet teksten til aftalen på kroatisk. Med forbehold af protokollens ikrafttræden er teksten til aftalen på kroatisk
autentisk på samme vilkår som teksterne til aftalen på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk,
lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og
ungarsk.
Artikel 3
Denne protokol udgør en integreret del af aftalen.
Artikel 4
1.
Denne protokol skal godkendes af Den Europæiske Union, af Rådet for Den Europæiske Union på
medlemsstaternes vegne og af Mongoliet i overensstemmelse med egne procedurer. De kontraherende parter giver
hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende. Godkendelsesinstrumenterne
deponeres i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.
2.
Denne protokol træder i kraft på den første dag i måneden efter datoen for deponeringen af det sidste godkendel
sesinstrument, dog ikke før aftalens ikrafttræden.
Artikel 5
Denne protokol udfærdiges i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk,
lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk,
ungarsk og mongolsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede, der er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne

protokol.
Съставено в Брюксел на тридесет и първи октомври през две хиляди и шестнадесета година.
Hecho en Bruselas, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis.
V Bruselu dne třicátého prvního října dva tisíce šestnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte oktober to tusind og seksten.
Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Oktober zweitausendsechzehn.
Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.
Done at Brussels on the thirty-first day of October in the year two thousand and sixteen.
Fait à Bruxelles, le trente-et-un octobre deux mille seize.
Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì trentuno ottobre duemilasedici.
Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának harmincegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.
Gedaan te Brussel, eenendertig oktober tweeduizend zestien.
Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego października roku dwa tysiące szesnastego.
Feito em Bruxelas, em trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis.
Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu octombrie două mii șaisprezece.
V Bruseli tridsiateho prvého októbra dvetisícšestnásť.
V Bruslju, dne enaintridesetega oktobra leta dva tisoč šestnajst.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.
Som skedde i Bryssel den trettioförsta oktober år tjugohundrasexton.
Хоёр мянга арван зургаан оны аравдугаар сарын гучин нэгний д р Брюссель хотноо йлдэв.
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За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Гиш н улсыг т л лж

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Европын Холбоог т л лж

За Монголия
Por Mongolia
Za Mongolsko
For Mongoliet
Für die Mongolei
Mongoolia nimel
Για τη Μογγολία
For Mongolia
Pour la Mongolie
Za Mongoliju
Per la Mongolia
Mongolijas vārdā –
Mongolijos vardu
Mongólia Részéről
Għall-Mongolja
Voor Mongolië
W imieniu Mongolii
Pela Mongólia
Pentru Mongolia
Za Mongolsko
Za Mongolijo
Mongolian Puolesta
För Mongoliet
Монгол Улсыг т л лж
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FORORDNINGER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2272
af 8. december 2017
om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter (»Kabanosy
staropolskie« (GTS))
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 26 og artikel 52, stk. 3, litra a), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) nr. 1151/2012 har Polen indgivet betegnelsen »Kabanosy
staropolskie« med henblik på registrering i det register over garanterede traditionelle specialiteter, der er
omhandlet i artikel 22 i forordning (EU) nr. 1151/2012. »Kabanosy staropolskie« er lange, tynde og tørrede
pølser.

(2)

Betegnelsen »Kabanosy« er tidligere registreret (2) uden betegnelsesforbehold, jf. artikel 13, stk. 1, i Rådets
forordning (EF) nr. 509/2006, som en garanteret traditionel specialitet (3).

(3)

Efter den nationale indsigelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU)
nr. 1151/2012 er betegnelsen »Kabanosy« blevet suppleret med udtrykket »staropolskie«. Dette supplerende
udtryk angiver produktets traditionelle karakter, jf. artikel 26, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU)
nr. 1151/2012.

(4)

Ansøgningen om registrering af betegnelsen »Kabanosy staropolskie« blev indgivet til Kommissionen og
efterfølgende offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende (4).

(5)

Den 26. august 2016 modtog Kommissionen en begrundet indsigelse. Den 9. september 2016 videresendte
Kommissionen den begrundede indsigelse.

(6)

Rumænien hævdede, at registreringen af »Kabanosy staropolskie« ville skade en eksisterende delvis enslydende
betegnelse, nemlig »Cabanos«, som er den rumænske betegnelse for den rumænske udgave af »Kabanosy«.
»Cabanos« er således betegnelsen for rumænsk tilberedt kød fremstillet af råmaterialer og under anvendelse af en
produktionsteknologi, der i høj grad er lig med fremstillingen af »Kabanosy staropolskie«, som Polen har foreslået
registreret som en garanteret traditionel specialitet (GTS).

(7)

Kommissionen konstaterede, at indsigelsen kunne antages, og opfordrede ved brev af 7. november 2016 Polen og
Rumænien til i et tidsrum på tre måneder at føre drøftelser for at nå til enighed om en løsning i overensstemmelse
med deres interne procedurer.

(8)

Der blev indgået en aftale mellem parterne. Polen meddelte Kommissionen resultatet af aftalen ved brev af
2. februar 2017.

(9)

Polen og Rumænien blev enige om, at beskyttelsen udelukkende omfatter udtrykket »Kabanosy staropolskie« i sin
helhed. En sådan beskyttelse bør derfor hverken forhindre brugen af udtrykket »Kabanosy« i sig selv eller brugen af
sproglige variationer af dette udtryk, som f.eks. »Cabanos«.

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1044/2011 af 19. oktober 2011 om registrering af en betegnelse i registret over
garanterede traditionelle specialiteter [Kabanosy (GTS)] (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 16).
(3) Rådets forordning (EF) nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse med landbrugsprodukter
og fødevarer (EUT L 93 af 31.3.2006, s. 1). Ophævet og erstattet af forordning (EU) nr. 1151/2012.
(4) EUT C 188 af 27.5.2016, s. 6.
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(10)

Kommissionen bemærker, at det i aftalen anerkendes, at »Kabanosy staropolskie« bør registreres som en GTS med
henblik på en retfærdig anvendelse af de dertil knyttede rettigheder.

(11)

Betegnelsen »Kabanosy staropolskie« bør derfor opføres i registret over garanterede traditionelle specialiteter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Betegnelsen »Kabanosy staropolskie« (GTS) registreres hermed.
Varespecifikationen for den garanterede traditionelle specialitet »Kabanosy« anses for at være specifikationen, jf.
artikel 19 i forordning (EU) nr. 1151/2012, for den garanterede traditionelle specialitet »Kabanosy staropolskie«, der
beskyttes med betegnelsesforbehold.
»Kabanosy staropolskie« (GTS) er produkter i kategori 1.2, dvs. kødprodukter (opvarmet, saltet, røget m.m.) i bilag XI til
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 (1).
Artikel 2
Betegnelsen »Kabanosy staropolskie« (GTS) beskyttes i sin helhed. Udtrykket »Kabanosy«, inklusive sproglige variationer
og oversættelser heraf, kan fortsat anvendes i hele Den Europæiske Union, forudsat at EU-rettens regler og principper
overholdes.
Artikel 3
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179 af
19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2273
af 8. december 2017
om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for
så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af
økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 22, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Artikel 42 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2) som ændret ved Kommissionens gennemførelses
forordning (EU) nr. 836/2014 (3) giver på visse betingelser undtagelsesvis mulighed for indtil den 31. december
2017, hvis der ikke er adgang til økologisk opdrættede kyllinger, at indsætte højst 18 uger gamle kyllinger til
æglægning, der ikke er opdrættet økologisk.

(2)

Der har på EU-markedet ikke været adgang til økologisk opdrættede kyllinger til æglægning af en tilstrækkelig
kvalitet eller mængde til at kunne opfylde læggehønsopdrætternes behov. For at give mere tid til at udvikle
produktionen af økologiske kyllinger til æglægning bør perioden for anvendelse af de særlige produktionsregler,
der tillader brugen af højst 18 uger gamle kyllinger til æglægning, der ikke er opdrættet økologisk, forlænges
indtil den 31. december 2018.

(3)

Artikel 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 som ændret ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 giver
mulighed for i kalenderårene 2015, 2016 og 2017 undtagelsesvist at anvende højst 5 % ikkeøkologisk
proteinfoder til svin og fjerkræ.

(4)

Der har på EU-markedet ikke været adgang til økologisk protein af en tilstrækkelig kvalitet eller mængde til at
kunne opfylde de ernæringsmæssige behov hos svin og fjerkræ på økologiske landbrugsbedrifter. Produktionen af
økologiske proteinafgrøder kan stadig ikke følge med efterspørgslen. Den periode, hvor det undtagelsesvist er
muligt at bruge ikkeøkologisk proteinfoder i begrænset omfang, bør derfor forlænges indtil den 31. december
2018.

(5)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk
Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:
1) I artikel 42, litra b), ændres »31. december 2017« til »31. december 2018«.
2) Artikel 43, andet afsnit, affattes således:
»Den højst tilladte procentdel ikkeøkologisk proteinfoder pr. tolvmånedersperiode for disse arter er 5 % i kalenderåret
2018.«
(1) EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF)
nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og
kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).
3
( ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2014 af 31. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter,
for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 230 af 1.8.2014, s. 10).
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Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2274
af 8. december 2017
om godkendelse af en ny anvendelse af et præparat af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af
Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsætningsstof til foder til fisk (indehaver af godkendelsen
er Huvepharma EOOD)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

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

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om
grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse
af et præparat af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Komagataella pastoris (DSM 23036) som tilsætningsstof til
foder til fisk. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3,
i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« af et præparat af
6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Komagataella pastoris (DSM 23036) som fodertilsætningsstof til fisk.

(4)

Præparatet blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 98/2012 (2) tilladt anvendt i ti år til
slagtekyllinger og slagtekalkuner, hønniker, kalkuner opdrættet til avl, æglæggende høner, andre fuglearter
bestemt til slagtning og æglægning, fravænnede smågrise, slagtesvin og søer.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af
21. marts 2017 (3), at 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Komagataella pastoris (CECT 23036) på de foreslåede
anvendelsesbetingelser ikke har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Den
konkluderede, at tilsætningsstoffet er potentielt effektivt i regnbueørred og laks, og denne konklusion kan
ekstrapoleres til alle fisk. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning efter
markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder,
der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Komagataella pastoris (DSM 23036) viser, at
betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette
præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Det i bilaget opførte præparat, der tilhører fodertilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den
funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, godkendes som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er
fastsat i bilaget.
(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 98/2012 af 7. februar 2012 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af
Pichia pastoris (DSM 23036) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og slagtekalkuner, hønniker, kalkuner opdrættet til avl,
æglæggende høner, andre fuglearter bestemt til slagtning og æglægning, fravænnede smågrise, slagtesvin og søer (indehaver af
godkendelsen er Huvepharma AD) (EUT L 35 af 8.2.2012, s. 6).
(3) EFSA Journal 2017;15(4):4763.

9.12.2017

DA

Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER

Formand

L 326/45

L 326/46

BILAG

Navn på inde
haveren af
godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk beteg
nelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mums
alder

Minimums
indhold

Maksi
mumsind
hold
Andre bestemmelser

Aktive enheder/kg fuld
foder med et vandindhold
på 12 %

Godkendelse
gyldig til

DA

Tilsætnings
stoffets
identifika
tions
nummer

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer
4a16

Huvepharma
EOOD

6-fytase
(EC 3.1.3.26)

Tilsætningsstoffets
ning

sammensæt

4 000 OTU (1)) /g i fast form
8 000 OTU/g i flydende form
Aktivstoffets karakteristika
6-fytase (EC 3.1.3.26) produce
ret af Komagataella pastoris
(DSM 23036)
Analysemetode (2)
Kvantificering af 6-fytase i fo
der:
Kolorimetri baseret på kvantifi
cering af det uorganiske fosfat,
der frigives af enzymet fra na
triumfytat.

—

500 OTU

—

1. I brugsvejledningen for anven
delsen af tilsætningsstoffet og
forblandinger angives oplag
ringsbetingelserne og stabilitet
over for varmebehandling.

29.12.2027

2. Til brug i foder med indhold af
fytinbundet fosfor på over
0,23 %.
3. Til brugerne af tilsætningsstof
fet og forblandingerne skal fo
derstofvirksomhedslederne iv
ærksætte driftsprocedurer og
administrative foranstaltninger
med henblik på at imødegå ri
sici ved anvendelse. Hvis disse
risici ikke kan fjernes eller be
grænses til et minimum ved
hjælp af sådanne procedurer
og foranstaltninger, skal tilsæt
ningsstoffet og forblandingerne
anvendes med personlige vær
nemidler, herunder åndedræts
værn og hudbeskyttelse.

Den Europæiske Unions Tidende

Præparat af 6-fytase (EC
3.1.3.26) produceret af Koma
gataella pastoris (DSM 23036)
med en aktivitet på mindst:

Fisk.

(1) 1 OTU er den mængde enzym, der katalyserer frigivelsen af 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra 5,1 mM natriumfytat i citratbuffer med en pH-værdi på 5,5 ved 37 °C målt som den blå farve i P-molyb
datkomplekset ved 820 nm.
(2) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2275
af 8. december 2017
om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som
tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Centro Sperimentale del
Latte)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

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

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om
grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse
af en ny anvendelse af præparatet af Lactobacillus acidophilus (CECT 4529). Ansøgningen var vedlagt de
oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet af
Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger.

(4)

Præparatet af Lactobacillus acidophilus (CECT 4529), der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske
tilsætningsstoffer«, blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/38 tilladt anvendt i ti år som
tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (2).

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af
21. marts 2017 (3), at præparatet af Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) på de foreslåede anvendelsesbetingelser
ikke har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Den konkluderede også, at
tilsætningsstoffet kun har potentiale til at forbedre vægtforøgelsen/den endelige vægt ifølge to af tre vurderede
undersøgelser. To andre undersøgelser blev udelukket på grund af fuglenes usædvanlig høje dødelighed og ringe
resultater med hensyn til vækst. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav vedrørende overvågning
efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet
i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Dog blev den pågældende dokumentation anset for at være en tilstrækkelig indikator for forbedring af
zootekniske parametre for vægtforøgelse. Det blev derfor vurderet, at de fremlagte data opfylder betingelserne for
dokumentation af tilsætningsstoffets effektivitet med hensyn til slagtekyllinger.

(7)

Vurderingen af præparatet af Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) viser, at betingelserne for godkendelse, jf.
artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som
anført i bilaget til nærværende forordning.

(8)

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

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle
gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastlagt i bilaget.
(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/38 af 13. januar 2015 om godkendelse af et præparat af Lactobacillus acidophilus
CECT 4529 som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og om ændring af forordning (EF) nr. 1520/2007 (indehaver af godkendelsen
er Centro Sperimentale del Latte) (EUT L 8 af 14.1.2015, s. 4).
(3) EFSA Journal 2017; 15(4):4762.
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Den Europæiske Unions Tidende
Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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BILAG

Navn på indeha
veren af godken
delsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk beteg
nelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mums
alder

Minimums
indhold

Maksi
mumsind
hold

Andre bestemmelser

Godkendelse
gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et
vandindhold på 12 %

DA

Tilsætnings
stoffets
identifika
tions
nummer

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer
4b1715

Centro
Sperimentale
del latte

Lactobacillus
acidophilus
CECT 4529

Tilsætningsstoffets
ning

sammensæt Slagtekyllinger

Præparat af Lactobacillus acidop
hilus CECT 4529, der indehol
der mindst: 5 × 1010 CFU/g til
sætningsstof (fast form).
Levedygtige celler af Lactobacil
lus acidophilus CECT 4529
Analysemetode (1)
Optælling: pladespredningsme
tode under anvendelse af MRSagar (EN 15787).
Identifikation:
PFG-elektro
forese (pulsed field gel electro
phoresis).

1 × 109

—

1. I brugsvejledningen for an
vendelsen af tilsætningsstof
fet og forblandinger angives
oplagringsbetingelserne og
stabilitet over for varmebe
handling.
2. Foderstofvirksomhedsle
derne skal fastlægge drifts
procedurer og administra
tive foranstaltninger for
brugerne af tilsætningsstof
fet og forblandingerne skal
med henblik på at imødegå
risici ved anvendelse. Hvis
disse risici ikke kan fjernes
eller begrænses til et mini
mum ved hjælp af sådanne
procedurer og foranstaltnin
ger, skal tilsætningsstoffet
og forblandingerne anven
des med personlige værne
midler, herunder øjen- og
hudbeskyttelse samt ånde
drætsværn.

29.12.2027

Den Europæiske Unions Tidende

Aktivstoffets karakteristika

—

(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på hjemmesiden for EU-referencelaboratoriet for fodertilsætningsstoffer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2276
af 8. december 2017
om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som
tilsætningsstof til foder til søer (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.)
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

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

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om
grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse
af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Ansøgningen var vedlagt de oplysninger
og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet af
Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som tilsætningsstof til foder med henblik på at opnå en gunstig virkning hos
smågrise.

(4)

Præparatet af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737), der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske
tilsætningsstoffer«, blev ved Kommissionens forordning (EU) nr. 107/2010 (2) tilladt anvendt i ti år som
tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2011 (3) til
hønniker, slagteænder, vagtler, fasaner, agerhøns, perlehøns, duer, slagtegæs og strudse, ved Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 306/2013 (4) til fravænnede smågrise og andre fravænnede dyr af
svinefamilien end Sus scrofa domesticus, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 787/2013 (5) til
slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1020 (6)
til æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af
16. maj 2017 (7), at præparatet af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke
har nogen skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Den konkluderede også, at
tilsætningsstoffet har potentiale til at forbedre væksten hos smågrise fra fødsel til fravænning, når det tilsættes til
søernes foder fra 3 uger før faring og indtil fravænning af smågrisene. Autoriteten mener ikke, at der er behov for
særlige krav vedrørende overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden
til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede
referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet af Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5
i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette præparat bør derfor godkendes som anført
i bilaget til nærværende forordning.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
(2) Kommissionens forordning (EU) nr. 107/2010 af 8. februar 2010 om godkendelse af Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 som fodertilsæt
ningsstof til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Kemin Europa N.V.) (EUT L 36 af 9.2.2010, s. 1).
(3) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2011 af 5. september 2011 om godkendelse af Bacillus subtilis (ATCC PTA6737) som fodertilsætningsstof til hønniker, slagteænder, vagtler, fasaner, agerhøns, perlehøns, duer, slagtegæs og strudse (indehaver af
godkendelsen er Kemin Europa N.V.) (EUT L 229 af 6.9.2011, s. 3).
4
( ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 306/2013 af 2. april 2013 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) til fravænnede smågrise og andre fravænnede dyr af svinefamilien end Sus scrofa domesticus (indehaver af godkendelsen er
Kemin Europa N.V.) (EUT L 91 af 3.4.2013, s. 5).
5
( ) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 787/2013 af 16. august 2013 om godkendelse af et præparat af Bacillus subtilis
(ATCC PTA-6737) som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner og kalkuner opdrættet til avl (indehaver af godkendelsen er Kemin
Europa N.V.) (EUT L 220 af 17.8.2013, s. 15).
(6) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1020 af 29. juni 2015 om godkendelse af præparatet af Bacillus subtilis (ATCC
PTA-6737) som fodertilsætningsstof til æglæggende høner og mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning (indehaver af
godkendelsen er Kemin Europa N.V.) (EUT L 163 af 30.6.2015, s. 22).
(7) EFSA Journal 2017; 17(5):4855.
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Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter,
Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle
gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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BILAG

Navn på inde
haveren af
godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk beteg
nelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller
-kategori

Maksi
mums
alder

Minimums
indhold

Maksi
mumsind
hold

Andre bestemmelser

Godkendelse
gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et
vandindhold på 12 %

DA

Tilsætnings
stoffets
identifika
tions
nummer

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer
4b1823

Kemin Europa
N.V.

Bacillus subtilis
ATCC PTA-6737

Tilsætningsstoffets sammensæt
ning
Præparat af Bacillus subti
lis (ATCC PTA-6737), der
indeholder mindst 1 ×
1010 CFU/g tilsætningsstof
Aktivstoffets karakteristika
Levedygtige sporer af Bacillus
subtilis (ATCC PTA-6737)
Analysemetode (1)
Optælling: pladesprednings
metode med anvendelse af
trypton-soja-agar og termisk
forbehandling af foderprø
verne.
Identifikation: PFG-elektrofo
rese (pulsed field gel electro
phoresis).

—

1 × 108

—

1. I brugsvejledningen for an
vendelsen af tilsætningsstof
fet og forblandinger angives
oplagringsbetingelserne og
stabilitet over for varmebe
handling.
2. Til anvendelse i søer fra tre
uger før faring og i hele
laktationsperioden.
3. Til brugerne af tilsætnings
stoffet og forblandingerne
skal foderstofvirksomheds
lederne iværksætte drifts
procedurer og administra
tive foranstaltninger med
henblik på at imødegå risici
ved anvendelse. I tilfælde,
hvor risiciene ikke kan fjer
nes eller reduceres til et mi
nimum ved hjælp af disse
procedurer og foranstaltnin
ger, må tilsætningsstoffet og
forblandingerne kun anven
des med de fornødne per
sonlige værnemidler, herun
der åndedrætsværn.

29. december
2027
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Fast form

Søer

(1) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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AFGØRELSER
KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/2277
af 8. december 2017
om fastsættelse af, at en midlertidig suspension af den præferencetold, som er fastsat i henhold til
artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013, ikke er hensigtsmæssig for
import af bananer med oprindelse i Peru
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 19/2013 af 15. januar 2013 om gennemførelse
af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske
Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia, Peru og Ecuador på den anden side (1), særlig artikel 15,
stk. 2, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Der indførtes en stabiliseringsmekanisme for bananer ved handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens
medlemsstater på den ene side og Colombia, Peru og Ecuador på den anden side, som trådte midlertidigt i kraft
for så vidt angår Peru den 1. marts 2013.

(2)

Ifølge denne stabiliseringsmekanisme, som blev indført ved forordning (EU) nr. 19/2013, kan Kommissionen, når
en udløsende importmængde af friske bananer (position 0803 00 19 i Den Europæiske Unions kombinerede
nomenklatur af 1. januar 2012) fra et af de pågældende lande er overskredet, ved en gennemførelsesretsakt, der
skal vedtages i overensstemmelse med hasteproceduren i artikel 14, stk. 4, i forordning (EU) nr. 19/2013, enten
midlertidigt suspendere den præferencetold, der finder anvendelse på importen af friske bananer for det
pågældende land, eller fastsætte, at en sådan suspension ikke er hensigtsmæssig.

(3)

Importen til Unionen af friske bananer med oprindelse i Peru overskred den 16. oktober 2017 den tærskel på
93 750 ton, der var blevet fastsat i aftalen.

(4)

I henhold til artikel 15, stk. 3, i forordning (EU) nr. 19/2013 har Kommissionen derfor taget hensyn til den
virkning, som den pågældende import har på situationen på EU-markedet for bananer, for at afgøre, om
præferencetolden bør suspenderes. Kommissionen har undersøgt den pågældende imports betydning for
prisniveauet i Unionen, udviklingen i importen fra andre kilder samt den generelle stabilitet på EU-markedet for
friske bananer.

(5)

Importen af friske bananer fra Peru udgjorde kun 2,7 % af den samlede import til Unionen af friske bananer, som
var omfattet af stabiliseringsmekanismen for bananer, da importmængden overskred tærsklen for 2017. Desuden
tegner Peru sig blot for 2,25 % af den samlede import af friske bananer til Unionen.

(6)

Importen fra store eksportlande, med hvem Unionen også har frihandelsaftaler, navnlig Colombia, Costa Rica og
Ecuador, udgjorde hhv. 58,7 %, 61,4 % og 60,4 % af deres respektive tærskler. De »uudnyttede« mængder under
stabiliseringsmekanismen (ca. 2,3 mio. ton) er væsentligt højere end den samlede import fra Peru til dato
(93 800 ton).

(7)

Hvad angår priser, havde importen af bananer fra Peru ikke nogen negativ indvirkning på priserne på importen
af bananer af alle oprindelser. Faktisk lå prisen på importen af bananer fra Peru i gennemsnit på 732 EUR/ton
i de første 8 måneder af 2017, hvilket er over Unionens (vejede) gennemsnitlige importpris for bananer af alle
oprindelser (ca. 720 EUR/ton). Sidstnævnte pris følger desuden den årlige tendens og har været forholdsvis stabil.

(8)

I den efterfølgende vurdering af indvirkningen af denne import på engrospriserne — på det tidspunkt hvor Peru
overskred tærsklen — står det klart, at selv om Unionens vejede gennemsnitlige engrospris for bananer (af alle
oprindelser) i september 2017 (861 EUR/ton) var 9,5 % lavere end i september 2016 (952 EUR/ton), har
engrosprisen på bananer, der er fremstillet i EU, ligget relativt stabilt på 910 EUR/ton i september 2017
sammenlignet med 915 EUR/ton i september 2016.

(1) EUT L 17 af 19.1.2013, s. 1.
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(9)

Der er således på nuværende tidspunkt hverken tegn på, at EU-markedets stabilitet er blevet forstyrret af importen
af friske bananer fra Peru i mængder, der ligger ud over den definerede årlige udløsende importmængde, eller at
dette har haft nogen betydelig indvirkning på EU-producenternes situation.

(10)

Der er hverken tegn på fare for alvorlig forværring eller på alvorlig forværring af den økonomiske situation
i regionerne i EU's yderste periferi i oktober 2017.

(11)

Derfor synes en suspension af præferencetolden på importen af bananer med oprindelse i Peru ikke at være
hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1
Den midlertidige suspension af præferencetold på importen af friske bananer henhørende under position 0803 00 19
i Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur og med oprindelse i Peru er ikke hensigtsmæssig.
Artikel 2
Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2017.
På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
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