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I
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 979/2008
av den 7 oktober 2008
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden”) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
1580/2007 av den 21 december 2007 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordningar (EG) nr 2200/96, (EG) nr
2201/96 och (EG) nr 1182/2007 avseende sektorn för frukt
och grönsaker (2), särskilt artikel 138.1, och

av följande skäl:
I förordning (EG) nr 1580/2007 anges som tillämpning av
resultaten av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan
kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärdena
vid import från tredje land för de produkter och de perioder
som anges i bilaga XV, del A till den förordningen.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonvärden vid import som avses i artikel 138 i förord
ning (EG) nr 1580/2007 ska fastställas i bilagan till den här
förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2008.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 350, 31.12.2007, s. 1.
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BILAGA
Fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(EUR/100 kg)
KN-nr

Kod för tredjeland

(1)

Schablonvärde vid import

0702 00 00

MA
MK
TR
ZZ

88,1
52,8
113,8
84,9

0707 00 05

JO
MK
TR
ZZ

156,8
68,9
89,6
105,1

0709 90 70

TR
ZZ

118,5
118,5

0805 50 10

AR
BR
TR
UY
ZA
ZZ

67,2
51,8
104,4
95,7
88,9
81,6

0806 10 10

BR
TR
US
ZZ

221,5
97,0
222,9
180,5

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
CR
MK
NZ
US
ZA
ZZ

67,2
145,7
122,9
73,4
67,4
37,6
106,5
93,3
95,0
89,9

0808 20 50

CL
CN
TR
ZA
ZZ

45,1
43,2
140,8
108,8
84,5

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ”ZZ”
betecknar ”övrigt ursprung”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 980/2008
av den 7 oktober 2008
om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som
fastställs genom förordning (EG) nr 945/2008 för regleringsåret 2008/2009
regleringsåret 2008/2009 har fastställts genom kommis
sionens förordning (EG) nr 945/2008 (3). Priserna och
tilläggen ändrades senast genom kommissionens förord
ning (EG) nr 978/2008 (4).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rå
dets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i
sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra me
ningen, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för im
port av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har till
gång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet
med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de
produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr
951/2006, och som fastställs i förordning (EG) nr 945/2008
för regleringsåret 2008/2009, ska ändras i enlighet med bilagan
till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2008.
På kommissionens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3) EUT L 258, 26.9.2008, s. 56.
(4) EUT L 266, 7.10.2008, s. 10.
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BILAGA
De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt KNnummer 1702 90 95 som gäller från och med den 8 oktober 2008
(EUR)
KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av
produkten i fråga

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

(1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

24,54
24,54

3,84
8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

25,41
25,41

8,01
8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40

1701 11 90

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av
produkten i fråga

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 981/2008
av den 7 oktober 2008
om ändring av förordning (EG) nr 423/2008 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 1493/1999 och om införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och
behandlingar
bilaga XIV till förordning (EG) nr 423/2008 och i arti
kel 24 i samma förordning anges att de viner för vilka
det föreskrivs undantag från den högsta tillåtna halten av
flyktiga syror i enlighet med bilaga V punkt B.3 till för
ordning (EG) nr 1493/1999 anges i bilaga XVI till för
ordningen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den
17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av markna
den för vin (1), särskilt artikel 46.1 och 46.2, och

(5)

Vissa portugisiska vita kvalitetsviner fso med ursprungs
beteckningen Douro med benämningen ”colheita tardia”
har en restsockerhalt på lägst 80g/l och behöver för att
kunna lagras med bibehållen kvalitet ha en svaveldioxid
halt på mer än det allmänna gränsvärdet 260 mg/l, men
under 400 g/ml. Det är således lämpligt att lägga till
dessa viner i första stycket punkt b i förteckningen i
bilaga XIV till förordning (EG) nr 423/2008.

(6)

Vissa spanska kvalitetsviner fso med ursprungsbeteck
ningen ”Rioja” eller ursprungsbeteckningen ”Málaga”
och vissa portugisiska vita kvalitetsviner fso med ur
sprungsbeteckningen ”Douro”, vilka framställs med sär
skilda metoder och som har en alkoholhalt överstigande
13 volymprocent har vanligtvis en halt av flyktiga syror
som överstiger de gränser som anges i punkt 1 i del B i
bilaga V till förordning (EG) nr 1493/1999 men som
dock är lägre än 25 eller 40 (beroende på det särskilda
fallet) milliekvivalenter per liter. Det är således lämpligt
att lägga till dessa viner i förteckningen i bilaga XVI till
förordning (EG) nr 423/2008.

(7)

I förordning (EG) nr 423/2008 fastställs i artikel 44 all
männa bestämmelser om hur medlemsstaterna kan an
vända nya oenologiska metoder för försöksändamål. I
punkt 1 c i samma artikel anges att de produkter som
framställs inte får sändas utanför den medlemsstats grän
ser i vilken försöket har utförts, på grund av att det är
svårt för aktörerna att bedöma de ekonomiska följderna
av sådana försöksmetoder. Denna restriktiva bestämmelse
bör inte tillämpas då det är fråga om en metod som har
godkänts och offentliggjorts av Internationella vinorgani
sationen.

(8)

Den nya möjligheten till omsättning i hela gemenskapen
av viner som har producerats med oenologiska försöks
metoder bör kontrolleras noggrant och de försöksmeto
der som har använts för produktionen bör anges på det
kontrollerade dokument som avses i artikel 70.1 i för
ordning (EG) nr 1493/1999 och i det register som avses i
artikel 70.2 i samma förordning.

av följande skäl:

(1)

(2)

Förordning (EG) nr 1493/1999 har upphävts genom rå
dets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008
om den gemensamma organisationen av marknaden för
vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999,
(EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr
3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (2). Emellertid fort
sätter kapitel I i avdelning V i förordning (EG) nr
1493/1999 om oenologiska metoder och behandlingar,
artikel 70 och motsvarande bestämmelser i bilagorna till
förordningen att gälla fram till den 31 juli 2009.

I bilaga V punkt A.2 till förordning (EG) nr 1493/1999
föreskrivs undantag från bestämmelserna om den högsta
tillåtna svaveldioxidhalten för vissa kategorier av vin med
en restsockerhalt på lägst 5 g/l.

(3)

I bilaga V punkt B.3 till förordning (EG) nr 1493/1999
föreskrivs undantag från den högsta tillåtna halten av
flyktiga syror för vissa kategorier av vin.

(4)

I kommissionens förordning (EG) nr 423/2008 (3) fast
ställs vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr
1493/1999, särskilt beträffande den högsta tillåtna totala
svaveldioxidhalten och högsta tillåtna halten av flyktiga
syror i vin. I artikel 23.1 i förordning 423/2008 anges
att ändringar i förteckningarna över viner i bilaga V
punkt A.2 till förordning (EG) nr 1493/1999 anges i

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.
(2) EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.
(3) EUT L 127, 15.5.2008, s. 13.
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(9)

Förordning (EG) nr 423/2008 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören
liga med yttrandet från förvaltningskommittén för den
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

8.10.2008

metod som har rekommenderats och offentliggjorts av
Internationella vinorganisationen får de produkter som
framställs saluföras i hela gemenskapen,”.

b) Följande led ska läggas till som led e:

”e) att de berörda metoderna eller behandlingarna anges
på det kontrollerade dokument som avses i arti
kel 70.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 och i det
register som avses i artikel 70.2 i samma förordning.”

Förordning (EG) nr 423/2008 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 44.1 ska första stycket ändras på följande sätt:

2. Bilagorna XIV och XVI ska ändras i enlighet med bilagan till
denna förordning.

a) Följande ska läggas till i led c:
Artikel 2
”I de fall då den metod eller den oenologiska behandling
som har tillåtits för försöksändamål är en oenologisk

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2008.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

8.10.2008
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BILAGA
Bilagorna till förordning (EG) nr 423/2008 ska ändras på följande sätt:
1. I bilaga XIV led b ska följande införas som den sjunde strecksatsen:
”— vita kvalitetsviner med ursprungsbeteckningen ’Douro’ och med benämningen ’colheita tardia’.”
2. Bilaga XVI ska ändras på följande sätt:
a) I punkt f ska led i och ii ersättas med följande:
”i) till 25 milliekvivalenter/l för
— kvalitetsviner fso som uppfyller villkoren för benämningen ’vendimia tardía’,
— vita kvalitetsviner fso och kvalitetsroséviner fso av övermogna druvor som har rätt till ursprungsbeteck
ningen Rioja,
ii) till 35 milliekvivalenter per liter för
— kvalitetsviner fso av övermogna druvor som har rätt till ursprungsbeteckningen Ribeiro, och
— kvalitetslikörviner fso med beteckningen ’generoso’ eller ’generoso de licor’ som har rätt till ursprungsbe
teckningarna Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga och Mon
tilla-Moriles,
— kvalitetsviner och söta kvalitetslikörviner som har rätt till ursprungsbeteckningen Málaga;”.
b) Följande ska läggas till som punkt p:
”p) för portugisiska viner:
till 30 milliekvivalenter/l för vita kvalitetsviner fso med ursprungsbeteckningen ’Douro’ och med benämningen
’colheita tardia’ med en total alkoholhalt på lägst 16 volymprocent och med en restsockerhalt på minst 80 g/l.”

L 267/7
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DIREKTIV
RÅDETS DIREKTIV 2008/90/EG
av den 29 september 2008
om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion
(omarbetad version)

mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in
till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenska
pen (4).

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37,
(6)

Gemenskapsregler bör fastställas för de fruktsläkten och
-arter som är av särskild ekonomisk betydelse inom ge
menskapen, genom införande av ett gemenskapsförfa
rande som gör det möjligt att vid en senare tidpunkt
införa andra släkten och arter i förteckningen över släk
ten och arter som detta direktiv ska tillämpas på. De
släkten och arter som ingår i förteckningen bör vara
sådana som odlas på bred basis i medlemsstaterna och
för vars förökningsmaterial och/eller fruktplantor det
finns en väsentlig marknad som omfattar mer än en
medlemsstat.

(7)

Utan att det påverkar växtskyddsbestämmelserna i direk
tiv 2000/29/EG är det inte lämpligt att tillämpa gemen
skapsbestämmelser vid saluföring av förökningsmaterial
och fruktplantor när sådana produkter bevisligen är av
sedda för export till tredjeländer, eftersom de regler som
tillämpas där kan skilja sig från dem som finns i detta
direktiv.

(8)

För tydlighetens skull bör de nödvändiga definitionerna
fastställas. Dessa definitioner bör grunda sig på den se
naste tekniska och vetenskapliga utvecklingen och bör
täcka den avsedda termen på ett fullständigt och tydligt
sätt, för att underlätta harmoniseringen av den inre mark
naden med hänsyn tagen till alla nya möjligheter på
marknaden och alla nya tillverkningsprocesser som an
vänds i produktionen av förökningsmaterial. Dessa defi
nitioner bör harmoniseras med dem som har antagits för
saluföring av annat förökningsmaterial som omfattas av
gemenskapslagstiftningen.

(9)

Det är önskvärt att sundhets- och kvalitetsstandarder fast
ställs för varje släkte och art av fruktplantor och att dessa
grundar sig på internationella system som bland annat
kan omfatta bestämmelser om testning av patogener. Det
är därför lämpligt att för de olika kategorierna av förök
ningsmaterial och fruktplantor som ska saluföras före
skriva ett system av harmoniserade regler som kan knytas
till dessa internationella system där sådana finns.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april 1992 om
saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och frukt
plantor avsedda för fruktproduktion (2) har ändrats vä
sentligt flera gånger (3). Med anledning av nya ändringar
bör det av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)

Fruktproduktionen spelar en stor roll inom gemenska
pens jordbruk.

(3)

Tillfredsställande resultat inom fruktodling beror i hög
grad på kvaliteten och sundheten hos det material som
används för förökning och på de fruktplantor som är
avsedda för fruktproduktion.

(4)

Harmoniserade villkor på gemenskapsnivå säkerställer att
köparna inom hela gemenskapen får förökningsmaterial
och fruktplantor som är friska och av god kvalitet.

(5)

Vad växtskyddet beträffar måste sådana harmoniserade
villkor vara i överensstämmelse med rådets direktiv
2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder

(1) Yttrandet avgivet den 11 december 2007 (ännu ej offentliggjort i
EUT).
(2) EGT L 157, 10.6.1992, s. 10.
(3) Se bilaga II del A.

(4) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
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(10)

Det är i överensstämmelse med nuvarande jordbrukspra
xis att kräva att förökningsmaterial och fruktplantor an
tingen är officiellt undersökta eller undersökta under of
ficiell kontroll som det är föreskrivet för andra arter som
omfattas av gemenskapslagstiftningen.

(11)

Genetiskt modifierat förökningsmaterial och genetiskt
modifierade fruktplantor bör inte släppas ut på markna
den och fruktsorter bör inte föras upp i ett offentligt
register om inte alla nödvändiga åtgärder har vidtagits
för att undvika varje risk för människors hälsa och mil
jön i enlighet med Europaparlamentets och rådets direk
tiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig ut
sättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (1)
och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt
modifierade livsmedel och foder (2).

(12)

Det är önskvärt att bevarandet och det hållbara nyttjan
det av den genetiska mångfalden säkerställs. Nödvändiga
åtgärder för bevarande av den biologiska mångfalden bör
i överensstämmelse med annan relevant gemenskapslag
stiftning vidtas för att säkerställa att befintliga sorter be
varas.

(13)

Det bör fastställas villkor för saluföring av material som
är avsett för försök, vetenskapliga ändamål eller växtför
ädlingsarbete, om detta material på grund av den sär
skilda användningen inte kan uppfylla de gängse sund
hets- och kvalitetsstandarderna.

(14)

(17)

Det målet kan bäst uppnås antingen genom allmän kun
skap om sorten, särskilt när det gäller gamla sorter, eller
genom tillgång till en beskrivning som grundar sig på
Gemenskapens växtsortsmyndighets protokoll, eller där
sådana saknas, på andra internationella och nationella
regler.

(18)

För att garantera identiteten och en ordnad saluföring av
förökningsmaterial och fruktplantor, bör gemenskapsreg
ler fastställas för åtskillnad av partier och för märkning.
Etiketterna bör innehålla de upplysningar som är nöd
vändiga för officiell kontroll och för information till an
vändaren.

(19)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör vid genom
förande av kontroller och inspektioner säkerställa att vill
koren för förökningsmaterial eller fruktplantor och leve
rantörer är uppfyllda. Dessa inspektioners nivå, intensitet
och frekvens bör fastställas med beaktande av vilken
kategori det berörda materialet tillhör.

(20)

Det bör stadgas om kontrollåtgärder inom gemenskapen
för att säkerställa en enhetlig tillämpning i alla medlems
stater av normerna i detta direktiv.

(21)

Regler bör fastställas som vid tillfälliga leveranssvårighe
ter på grund av naturkatastrofer, såsom bränder och
stormar eller oförutsedda omständigheter, möjliggör salu
föring under en begränsad period och på vissa villkor av
förökningsmaterial och fruktplantor som omfattas av
mindre stränga krav än de som återfinns i detta direktiv.

(22)

I enlighet med proportionalitetsprincipen bör det bli
möjligt för medlemsstaterna att undanta små producenter
från märkningskraven och från kontroller och officiella
inspektioner, om deras samlade produktion och försälj
ning av förökningsmaterial och fruktplantor är avsedd för
slutlig användning av personer på den lokala marknaden
vilka inte bedriver yrkesmässig växtproduktion (”lokal
omsättning”).

(23)

Medlemsstaterna bör i fråga om de släkten och arter som
anges i bilaga I förbjudas att införa nya villkor för eller
restriktioner vid saluföring utöver dem som återfinns i
detta direktiv.

Först och främst är det leverantörerna av förökningsma
terial och/eller fruktplantor som har ansvaret för att sä
kerställa att deras produkter uppfyller villkoren i detta
direktiv. Leverantörernas roll och de villkor som gäller
för dem bör definieras. Leverantörerna bör föras upp i ett
offentligt register så att man erhåller ett certifieringsförfa
rande som är öppet för insyn och ekonomiskt genom
förbart för certifieringen av förökningsmaterial och frukt
plantor.

(15)

Leverantörer som endast saluför till slutkonsumenter som
inte bedriver yrkesmässig verksamhet får undantas från
registreringsskyldigheten.

(16)

Köparen av förökningsmaterial och fruktplantor har in
tresse av att namnen på sorterna är kända och att deras
identitet skyddas för att möjliggöra spårbarhet i systemet
och stärka förtroendet för marknaden.

(1) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.
(2) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
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(24)

Det bör fastställas att saluföring inom gemenskapen av
förökningsmaterial och fruktplantor som produceras i
tredjeländer kan tillåtas, under förutsättning att alltid
samma garantier lämnas som för förökningsmaterial
och fruktplantor som produceras inom gemenskapen
och att gemenskapsreglerna iakttas.

(25)

För att harmonisera de tekniska kontrollmetoderna som
används i medlemsstaterna och jämföra förökningsmate
rial och fruktplantor som produceras inom gemenskapen
med dem som produceras i tredjeländer, bör jämförande
försök utföras för kontroll av att dessa produkter upp
fyller bestämmelserna i detta direktiv.

(26)

För undvikande av eventuella störningar i handeln bör
medlemsstaterna inom sitt eget territorium ha möjlighet
att tillåta saluföring under en övergångsperiod av certi
fierat material och material av kategorin CAC (Conformi
tas Agraria Communitatis) som tagits från moderplantor
som redan existerar och som redan certifierats eller god
känts som CAC-material vid tidpunkten för detta direk
tivs tillämpning, även om detta material inte uppfyller de
nya villkoren.
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2.
Detta direktiv ska tillämpas på de släkten och arter som
förtecknas i bilaga I och på hybrider av dessa. Det ska också
tillämpas på grundstammar och andra växtdelar av andra släk
ten eller arter än de som förtecknas i bilaga I eller hybrider av
dessa, om material av släkten eller arter som förtecknas i bilaga
I eller hybrider av dessa ympas eller kommer att ympas på dem.

3.
Detta direktiv ska tillämpas utan att det påverkar tillämp
ningen av växtskyddsbestämmelserna i direktiv 2000/29/EG.

4.
Detta direktiv ska inte tillämpas på förökningsmaterial
eller fruktplantor som bevisligen är avsedda för export till ett
tredjeland, förutsatt att de är identifierade som sådana och att de
hålls tillräckligt åtskilda.

Genomförandeåtgärder för första stycket, särskilt i fråga om
identifikation och åtskillnad, ska antas i enlighet med det för
farande som anges i artikel 19.2.

Artikel 2
Definitioner
I detta direktiv gäller följande definitioner:

(27)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta
direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge
nomförandebefogenheter (1).

1. förökningsmaterial: utsäde, växtdelar och allt annat växtma
terial, inbegripet grundstammar, avsedda till förökning och
produktion av fruktplantor.

2. fruktplantor: plantor avsedda att planteras eller omplanteras,
efter saluföring.
(28)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig
heter när det gäller de tidsfrister för införlivande med
nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv
som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

3. sort: en grupp växter av ett och samma botaniska taxon på
lägsta kända nivå som kan

a) definieras genom de egenskaper som är ett resultat av
en bestämd genotyp eller kombination av genotyper,

b) särskiljas från varje annan växtgrupp genom minst en
av dessa egenskaper, och

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Tillämpningsområde
1.
Detta direktiv ska tillämpas på saluföring inom gemenska
pen av fruktplantor avsedda för fruktodling och förökningsma
terial av fruktplantor.
(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

c) betraktas som en enhet beträffande sin stabilitet vid
förökning.

4. klon: den vegetativa genetiskt identiska avkomman av en
enda planta.
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5. utgångsmaterial: förökningsmaterial som
a) har producerats, enligt allmänt accepterade metoder för
bevarande av sortens identitet, inbegripet relevanta po
mologiska egenskaper, och för förebyggande av sjuk
domar,
b) är avsett för produktion av elitmaterial eller certifierat
material med undantag av fruktplantor,
c) uppfyller de särskilda krav för utgångsmaterial som ska
fastställas enligt artikel 4, och
d) vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla vill
koren i a, b och c.
6. elitmaterial: förökningsmaterial som
a) har producerats, antingen direkt eller i ett känt antal
generationer genom vegetativ förökning från utgångs
material, enligt allmänt accepterade metoder för beva
rande av sortens identitet, inbegripet relevanta egenska
per av pomologiska egenskaper, och för förebyggande
av sjukdomar,

L 267/11

b) fruktplantor som

i) har producerats direkt från förökningsmaterial som
är certifierat material, elitmaterial eller utgångsma
terial,

ii) är avsedda för fruktproduktion,

iii) uppfyller de särskilda krav för certifierat material
som ska fastställas enligt artikel 4, och

iv) vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla
villkoren i leden i, ii och iii.

8. CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis): förök
ningsmaterial och fruktplantor som

a) är sortäkta och av tillfredsställande sortrenhet,

b) är avsedda för
— produktion av förökningsmaterial,

b) är avsett för produktion av certifierat material,
— produktion av fruktplantor, och/eller
c) uppfyller de särskilda krav för elitmaterial som ska fast
ställas enligt artikel 4, och
d) vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla vill
koren i a, b och c.
7. certifierat material:
a) förökningsmaterial som
i) har producerats direkt genom vegetativ förökning
från elitmaterial eller utgångsmaterial eller, om det
är avsett för produktion av grundstammar, från
certifierat utsäde från elitmaterial eller certifierat
material av grundstammar,

— produktion av frukter,
c) uppfyller de särskilda krav för CAC-material som fast
ställts i enlighet med artikel 4.

9. leverantör: varje fysisk eller juridisk person som yrkesmäs
sigt utövar minst en av följande aktiviteter med avseende
på förökningsmaterial eller fruktplantor: reproduktion, pro
duktion, bevarande eller behandling, import samt saluför
ing.

10. saluföring: försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, er
bjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans
eller distribution av förökningsmaterial eller fruktplantor
för kommersiellt bruk till tredje part, mot eller utan ersätt
ning.

ii) är avsett för produktion av fruktplantor,
11. ansvarigt officiellt organ:
iii) uppfyller de särskilda krav för certifierat material
som ska fastställas enligt artikel 4, och
iv) vid en officiell inspektion har konstaterats uppfylla
villkoren i i, ii och iii.

a) en myndighet som är inrättad eller utsedd av medlems
staten, står under den nationella regeringens tillsyn och
är ansvarig för frågor som rör kvaliteten på föröknings
material och fruktplantor,
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b) varje offentlig myndighet som är inrättad

8.10.2008

om det livsmedel eller foder som härrör från detta material
har godkänts i enlighet med den förordningen.

— antingen på nationell nivå, eller
4.
Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna på sitt eget
territorium ge leverantörer tillåtelse att släppa ut på marknaden
lämpliga mängder av förökningsmaterial och fruktplantor
— på regional nivå, under de nationella myndigheter
nas tillsyn, inom de ramar som anges i den berörda
medlemsstatens nationella lagstiftning.
a) för försök eller vetenskapliga ändamål,

12. officiell inspektion: inspektion som företas av det ansvariga
officiella organet eller på dettas ansvar.

13. parti: ett antal enheter av samma produkt, som är identi
fierbart genom dess egenart med avseende på sammansätt
ning och ursprung.

KAPITEL 2

b) för urvalsarbete, eller

c) för att bidra till bevarandet av genetisk mångfald.

De villkor på vilka medlemsstaterna får utfärda ett sådant till
stånd får antas i enlighet med det förfarande som anges i arti
kel 19.2.

KRAV PÅ FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR

Artikel 3
Allmänna krav för utsläppande på marknaden
1.
Förökningsmaterial och fruktplantor får endast släppas ut
på marknaden om

Artikel 4
Särskilda krav för släkten och arter
I enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.3 ska
särskilda krav fastställas för varje släkte och art som avses i
bilaga I, med angivande av

a) förökningsmaterialet har certifierats officiellt som utgångs
material, elitmaterial eller certifierat material eller om det
uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-material,

b) fruktplantorna har certifierats officiellt som certifierat mate
rial eller uppfyller villkoren för att betecknas som CAC-ma
terial.

a) de krav som CAC-material ska uppfylla, särskilt de som rör
det tillämpade förökningssystemet, växtmaterialets renhet
och sundhet och, förutom vad gäller grundstammar, när
materialet inte hör till en sort, sortegenskaper,

2.
Förökningsmaterial och fruktplantor som utgörs av en
genetiskt modifierad organism i den mening som avses i arti
kel 2.1 och 2.2 i direktiv 2001/18/EG får släppas ut på mark
naden endast om den genetiskt modifierade organismen har
godkänts i enlighet med det direktivet eller förordning (EG) nr
1829/2003.

b) de villkor som utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat
material måste uppfylla, med avseende på kvalitet (när det
gäller utgångsmaterial och elitmaterial även metoder för be
varande av sortens och i förekommande fall klonens iden
titet, inbegripet relevanta pomologiska egenskaper), sundhet,
testmetoder samt de förfaranden och förökningssystem som
tillämpas och, förutom vad gäller grundstammar, när mate
rialet inte hör till en sort, sortegenskaper,

3.
Om produkter som härrör från fruktplantor eller förök
ningsmaterial är avsedda att användas som eller i livsmedel som
omfattas av artikel 3 eller som eller i foder som omfattas av
artikel 15 i förordning (EG) nr 1829/2003 får förökningsmate
rialet och fruktplantsorterna släppas ut på marknaden endast

c) de villkor som grundstammar och andra växtdelar av släkten
och arter som inte förtecknas i bilaga I, eller hybrider av
dessa, måste uppfylla för att kunna ympas med föröknings
material från släkten eller arter som förtecknas i bilaga I,
eller hybrider av dessa.
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KAPITEL 3
KRAV SOM SKA UPPFYLLAS AV LEVERANTÖREN

L 267/13

Första stycket ska inte gälla leverantörer som i enlighet med
artikel 5.2 har undantagits från registreringsskyldigheten.

Artikel 5
Registrering
1.
Medlemsstaterna ska se till att leverantörer är officiellt
registrerade med avseende på den verksamhet de bedriver enligt
detta direktiv.

4.
Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 får antas i enlighet
med det förfarande som anges i artikel 19.2.

2.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa punkt 1 på
leverantörer som endast saluför till slutkonsumenter som inte
bedriver yrkesmässig verksamhet.

KAPITEL 4
ANGIVANDE AV SORTEN OCH MÄRKNING

Artikel 7
3.
Tillämpningsföreskrifter för punkterna 1 och 2 får antas i
enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2.

Artikel 6

Angivande av sorten
1.
Förökningsmaterial och fruktplantor ska saluföras med
angivande av den sort materialet och plantorna hör till. När
materialet vad beträffar grundstammar inte hör till någon sort,
ska det hänvisas till ifrågavarande art eller arthybrid.

Särskilda krav
1.
Medlemsstaterna ska se till att utgångsmaterial, elitmate
rial, certifierat material och CAC-material produceras på ansvar
av leverantörer som bedriver produktion eller reproduktion av
förökningsmaterial och fruktplantor. I detta syfte ska dessa le
verantörer

2.

— kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin pro
duktionskedja som inverkar på materialets kvalitet,

a) lagligt skyddade genom en växtförädlarrätt i enlighet med
bestämmelserna om skydd av nya sorter,

— ha information om den övervakning som avses i första
strecksatsen tillgänglig för granskning närhelst det ansvariga
officiella organet begär detta,

b) officiellt registrerade enligt punkt 4 i denna artikel, eller

— vid behov ta prover för analys i ett laboratorium, och

De sorter som det ska hänvisas till enligt punkt 1 ska vara

c) allmänt kända; en sort anses vara allmänt känd om

— se till att olika partier av förökningsmaterialet hålls åtskilda
och kan identifieras under produktionen.
i) den har registrerats officiellt i en annan medlemsstat,
2.
Medlemsstaterna ska se till att om en leverantör i sina
lokaler har fått in någon av de skadegörare som förtecknas i
bilagorna till direktiv 2000/29/EG eller anges i de särskilda krav
som ska fastställas i artikel 4 i det här direktivet, på en nivå som
är högre än den nivå som tillåts i dessa särskilda krav, ska
leverantören rapportera detta till det ansvariga officiella organet
utan dröjsmål, utan hinder av eventuella rapporteringsskyldig
heter enligt direktiv 2000/29/EG och vidta de åtgärder som
anges av detta organ.

3.
Medlemsstaterna ska se till att leverantören minst tre år
framåt ska föra register över sin försäljning och sina inköp vid
saluföring av förökningsmaterial och fruktplantor.

ii) den är föremål för en ansökan om officiell registrering i
någon medlemsstat eller för en ansökan om en växtför
ädlarrätt som avses i led a, eller

iii) den redan har saluförts före den 30 september 2012 i
den ifrågavarande medlemsstaten eller i en annan med
lemsstat, förutsatt att den har en officiellt erkänd beskriv
ning.
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Ett angivande av sort enligt punkt 1 får också göras för en
sort som saknar egentligt värde för kommersiell produktion
av grödor, under förutsättning att sorten har en officiellt
erkänd beskrivning och att förökningsmaterialet och frukt
plantorna försäljs som CAC-material i den ifrågavarande
medlemsstaten och identifieras genom en hänvisning till
denna bestämmelse på etiketten och/eller i handlingen.

6.
I enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2
får det

3.
Så långt som möjligt ska varje sort ha samma beteckning i
alla medlemsstater, i överensstämmelse med de genomföran
deåtgärder som får antas i enlighet med det förfarande som
anges i artikel 19.2 eller, om sådana saknas, i överensstämmelse
med internationellt godkända riktlinjer.

— beslutas att en gemensam sortlista får utarbetas och offent
liggöras.

— införas en ordning för anmälan av sorter, arter eller arthyb
rider till medlemsstaternas ansvariga officiella organ,

Artikel 8
Partiets sammansättning samt identifikation av partiet
4.
Sorterna får registreras officiellt om de har visat sig upp
fylla vissa officiellt godkända villkor och har en officiell beskriv
ning. De får även registreras officiellt om deras material redan
har saluförts före den 30 september 2012 inom den ifrågava
rande medlemsstatens territorium, förutsatt att de har en offi
ciell beskrivning.

En genetiskt modifierad sort får registreras officiellt endast om
den genetiskt modifierade organism som den består av har
godkänts i enlighet med direktiv 2001/18/EG eller förordning
(EG) nr 1829/2003.

1.
Under tillväxten och vid upptagning eller avskiljande från
moderplantan ska förökningsmaterial och fruktplantor hållas i
åtskilda partier.

2.
Om förökningsmaterial och fruktplantor av olika ursprung
läggs tillsammans eller blandas ihop under emballering, lagring,
transport eller vid leverans, ska leverantören föra protokoll med
följande uppgifter: partiets sammansättning och dess olika be
ståndsdelars ursprung.

Artikel 9
Om produkter som härrör från fruktplantor eller föröknings
material är avsedda att användas som eller i livsmedel som
omfattas av artikel 3 eller som eller i foder som omfattas av
artikel 15 i förordning (EG) nr 1829/2003 får den berörda
sorten registreras officiellt endast om det livsmedel eller foder
som härrör från detta material har godkänts i enlighet med den
förordningen.

5.
De krav om officiell registrering som avses i punkt 4 ska
fastställas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19.2,
med hänsyn till nuvarande vetenskapligt och tekniskt kunnande
och ska omfatta

a) villkoren för officiell registrering, som i synnerhet får inbe
gripa särskiljbarhet, stabilitet och tillräcklig enhetlighet,

b) de egenskaper som undersökningarna av olika arter minst
måste omfatta,

Märkning
1.
Förökningsmaterial och fruktplantor får endast saluföras i
tillräckligt enhetliga partier och om de är

a) betecknade som CAC-material och en handling bifogas som
utfärdas av leverantören enligt de särskilda krav som ska
fastställas i enlighet med artikel 4. Om handlingen innehåller
en officiell anmälan, ska denna hållas klart åtskild från all
annan information i handlingen, eller

b) betecknade som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat
material, och certifierade såsom sådant av det ansvariga offi
ciella organet enligt de särskilda krav som ska fastställas i
enlighet med artikel 4.

De krav beträffande märkning eller försegling och emballer
ing som gäller för förökningsmaterial eller fruktplantor, får
anges i genomförandeåtgärder som antas i enlighet med det
förfarande som anges i artikel 19.3.

c) minimikrav för att utföra undersökningarna,

d) längsta giltighetsperioden för den officiella registreringen av
en sort.

2.
I fråga om detaljhandelns leverans av förökningsmaterial
eller fruktplantor till en konsument som inte bedriver yrkesmäs
sig verksamhet, får kraven på märkning som avses i punkt 1
begränsas till tillämplig produktinformation.
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3.
När det gäller förökningsmaterial eller en fruktplanta av en
sort som är genetiskt modifierad ska varje etikett och handling,
officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer materialet i en
lighet med detta direktiv tydligt ange att sorten är genetiskt
modifierad och identifiera de genetiskt modifierade organis
merna.

KAPITEL 5
UNDANTAG

Artikel 10
Lokal omsättning
1.

L 267/15

gemenskapen och som uppfyller kraven och villkoren i detta
direktiv.

2.
I avvaktan på det beslut som avses i punkt 1 får med
lemsstaterna, till och med den 31 december 2010, och utan att
det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv
2000/29/EG, vid import av förökningsmaterial och fruktplantor
från tredjeländer tillämpa villkor som minst motsvarar de som
tillfälligt eller stadigvarande anges i de särskilda krav som an
tagits enligt artikel 4. Om sådana villkor inte är fastställda i de
särskilda kraven, ska villkoren för import minst motsvara de
som tillämpas för produktion i den ifrågavarande medlemssta
ten.

Medlemsstaterna får undanta

a) små producenter från tillämpningen av artikel 9.1 om deras
samlade produktion och försäljning av förökningsmaterial
och fruktplantor är avsedd för slutlig användning av perso
ner på den lokala marknaden vilka inte bedriver yrkesmässig
växtproduktion (”lokal omsättning”),

b) den lokala spridningen av förökningsmaterial och fruktplan
tor som producerats av personer sålunda undantagna från
kontroller och officiella inspektioner enligt artikel 13.

2.
Genomförandeåtgärder rörande andra krav beträffande un
dantagen i punkt 1, särskilt vad beträffar begreppen ”små pro
ducenter” och ”lokal marknad”, samt till förfarandena i förbin
delse härmed, får antas i enlighet med det förfarande som avses
i artikel 19.2.

Artikel 11
Tillfälliga leveranssvårigheter
Om tillfälliga svårigheter till följd av naturkatastrofer eller oför
utsedda omständigheter uppstår vad gäller tillgången på förök
ningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven i detta
direktiv, får åtgärder vidtas, i enlighet med det förfarande som
avses i artikel 19.2, beträffande saluföringen av förökningsma
terial och fruktplantor som uppfyller mindre stränga krav.

KAPITEL 6
FÖRÖKNINGSMATERIAL OCH FRUKTPLANTOR SOM
PRODUCERATS I TREDJELÄNDER

I enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2 får den
dag som avses i första stycket flyttas fram för olika tredjeländer
i avvaktan på det beslut som avses i punkt 1 i denna artikel.

Förökningsmaterial och fruktplantor som importeras av en
medlemsstat i enlighet med ett beslut som fattas av den med
lemsstaten enligt första stycket ska inte underställas saluförings
restriktioner i de övriga medlemsstaterna vad beträffar de frågor
som avses i punkt 1.

KAPITEL 7
KONTROLLÅTGÄRDER

Artikel 13
Officiell inspektion
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att förökningsmaterial och
fruktplantor officiellt inspekteras under produktionen och salu
föringen, för att kontrollera att kraven och villkoren i detta
direktiv uppfylls. I detta syfte ska det ansvariga officiella organet
ha fri tillgång till alla delar av leverantörernas lokaler vid alla
rimliga tidpunkter.

2.
De ansvariga officiella organen får i enlighet med sin na
tionella lagstiftning delegera de uppgifter som avses i detta di
rektiv och som ska utföras under deras myndighet och tillsyn
till en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person som
enligt sina officiellt godkända stadgar uteslutande åläggs sär
skilda officiella uppgifter, under förutsättning att en sådan juri
disk person, och dess medlemmar, inte har någon personlig
fördel av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Artikel 12
1.
I enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2 ska
det beslutas om huruvida förökningsmaterial och fruktplantor
som produceras i tredjeländer och för vilka det lämnas samma
garantier i fråga om leverantörens åtaganden och om identitet,
egenskaper, sundhet, växtmedium, emballering, inspektionsför
faranden, märkning och försegling, på alla punkter kan likställas
med förökningsmaterial och fruktplantor som produceras inom

Varje annan juridisk person som utsetts som ombud för ett
ansvarigt officiellt organ och som agerar under detta organs
tillsyn och kontroll får godkännas i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 19.2, under förutsättning att en sådan juri
disk person inte har någon personlig fördel av resultatet av de
åtgärder som den vidtar.
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Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina ansva
riga officiella organ. Kommissionen ska vidarebefordra denna
information till de övriga medlemsstaterna.

5.
Gemenskapen får lämna ekonomiskt bidrag till genomfö
randet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punk
terna 2 och 3.

3.
Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 ska antas i enlighet
med det förfarande som avses i artikel 19.2. Dessa föreskrifter
ska stå i proportion till den kategori av material som berörs.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag
som budgetmyndigheten har beslutat om.

Artikel 14
Gemenskapens kontroll
1.
I medlemsstaterna ska kontrollodlingar, eller när så är
lämpligt analyser, genomföras på prov av förökningsmaterial
eller fruktplantor för att kontrollera att dessa uppfyller kraven
och villkoren i detta direktiv, inbegripet de krav och villkor som
avser sundhet. Kommissionen får föranstalta om att kontrollod
lingarna besiktigas av företrädare för medlemsstaterna och kom
missionen.

2.
Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser
får genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll
av stickprov tagna på förökningsmaterial eller fruktplantor som
släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv,
inbegripet bestämmelser om sundhet, vare sig dessa bestämmel
ser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollod
lingar och analyser kan omfatta

— förökningsmaterial eller fruktplantor som framställts i tred
jeländer,

— förökningsmaterial eller fruktplantor som lämpar sig för
ekologiskt jordbruk,

6.
De kontrollodlingar och analyser som kan vara berättigade
till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållan
det av detta bidrag ska fastställas i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 19.2.

7.
De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 2
och 3 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juri
diska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar.

Artikel 15
Gemenskapskontroller i medlemsstaterna
1.
Kommissionens experter får, i samarbete med medlems
staternas ansvariga officiella organ, utföra kontroller på plats i
den utsträckning som detta är nödvändigt för att garantera en
enhetlig tillämpning av detta direktiv, och för att särskilt under
söka om leverantörer i praktiken uppfyller kraven i detta direk
tiv. En medlemsstat inom vars territorium en kontroll utförs ska
bistå experterna i den utsträckning detta är nödvändigt för utö
vandet av deras uppgifter. Kommissionen ska underrätta med
lemsstaterna om resultatet av sina undersökningar.

2.
Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 ska antas i enlighet
med det förfarande som avses i artikel 19.2.

— förökningsmaterial eller fruktplantor som saluförs i samband
med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.
Artikel 16
Medlemsstaternas uppföljningsåtgärder
3.
De jämförande kontrollodlingarna och analyserna i punkt
2 ska göras för att harmonisera de tekniska metoderna för
undersökning av förökningsmaterial och fruktplantor och för
att kontrollera att kraven på materialet har uppfyllts.

1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att förökningsmaterial och
fruktplantor som produceras inom deras territorium och som är
avsedda för saluföring uppfyller kraven i detta direktiv.

4.
Kommissionen ska vidta de åtgärder som behövs för ge
nomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analy
serna i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.
Kommissionen ska informera den kommitté som avses i arti
kel 19.2 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av
kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa.
Kommissionen ska meddela ständiga kommittén för växtskydd
om växtskyddsproblem uppstår.

2.
Om det vid den officiella inspektion som avses i artikel 13,
eller de prov som avses i artikel 14, visar sig att föröknings
material och fruktplantor inte uppfyller kraven i detta direktiv,
ska medlemsstatens ansvariga officiella organ vidta tillämpliga
åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv
iakttas eller, om detta inte är möjligt, förbjuda saluföring inom
gemenskapen av detta förökningsmaterial eller dessa fruktplan
tor.
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3.
Om det visar sig att förökningsmaterial och fruktplantor
som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller kraven och
villkoren i detta direktiv, ska medlemsstaten i fråga se till att
lämpliga åtgärder vidtas mot denna leverantör. Om leverantören
förbjudits att saluföra förökningsmaterial och fruktplantor, ska
medlemsstaten i enlighet därmed underrätta kommissionen och
de behöriga nationella organen i medlemsstaterna.

4.
Åtgärder som vidtas enligt punkt 3 ska återkallas så snart
som det med tillräcklig säkerhet konstaterats att förökningsma
terial eller fruktplantor, som av leverantören är avsedda för
saluföring, i framtiden kommer att uppfylla kraven och villko
ren i detta direktiv.
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3.
När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara
tre månader.

4.

Kommittén ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 20
KAPITEL 8
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17
Klausul om fri rörlighet
1.
Förökningsmaterial och fruktplantor som uppfyller kraven
och villkoren i detta direktiv ska inte underställas andra salufö
ringsrestriktioner vad beträffar leverantör, sundhet, växtmedium
och inspektionsförfaranden, än de som fastställs i detta direktiv.

Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2010 anta och
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvän
diga för att följa artiklarna 1.2 och 1.3, 2, 3, 5, 6, 7.2, 7.3 och
7.4, 9.3, 12.2, 13.1, 16 och 21. De ska till kommissionen
genast överlämna texten till dessa bestämmelser samt en jäm
förelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 30 sep
tember 2012.
2.
Vad beträffar förökningsmaterial och fruktplantor av de
släkten och arter som avses i bilaga I ska medlemsstaterna avstå
från att införa strängare villkor eller saluföringsrestriktioner än
de som fastställs i detta direktiv eller i de särskilda krav som ska
fastställas i enlighet med artikel 4 eller de som gällde den
28 april 1992, alltefter omständigheterna.

Artikel 18
Ändringar och anpassningar av bilagor
Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 19.3 ändra bilaga I för att anpassa den till utvecklingen
av det vetenskapliga och tekniska kunskapsläget.

2.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de in
nehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en upp
gift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författ
ningar till det direktiv som upphävts genom detta direktiv ska
anses som hänvisningar till detta direktiv. Närmare föreskrifter
om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska
formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

3.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19
Kommittéförfarande
1.
Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för
förökningsmaterial och plantor av fruktsläkten och fruktarter,
nedan kallad kommittén.

2.
När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i
beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara
en månad.

Artikel 21
Övergångsåtgärder
Medlemsstaterna får till och med den 31 december 2018 tillåta
saluföring inom sitt eget territorium av förökningsmaterial och
fruktplantor som tagits från moderplantor som existerade före
den 30 september 2012 och har certifierats officiellt eller upp
fyller villkoren för att betecknas som CAC-material före den
31 december 2018. Sådant förökningsmaterial och sådana
fruktplantor ska vid saluföring identifieras genom en hänvisning
till denna artikel på etiketten och/eller i handlingen. Efter den
31 december 2018 får förökningsmaterial och fruktplantor sa
luföras om kraven i detta direktiv är uppfyllda.
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Artikel 22
Upphävande
1.
Direktiv 92/34/EEG, ändrat genom de rättsakter som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla med
verkan från och med den 30 september 2012, dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när
det gäller den tidsfrist för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av dessa direktiv som anges i
bilaga II del B.
2.
Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas i
enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.
Artikel 23
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 24
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2008.
På rådets vägnar
M. BARNIER

Ordförande
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BILAGA I
Lista över de släkten och arter för vilka detta direktiv gäller
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

L 267/19

L 267/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

8.10.2008

BILAGA II
DEL A
Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning
(till vilka det hänvisas i artikel 22)

Rådets direktiv 92/34/EEG
(EGT L 157, 10.6.1992, s. 10)
Kommissionens beslut 93/401/EEG
(EGT L 177, 21.7.1993, s. 28)
Kommissionens beslut 94/150/EG
(EGT L 66, 10.3.1994, s. 31)
Kommissionens beslut 95/26/EG
(EGT L 36, 16.2.1995, s. 36)
Kommissionens beslut 97/110/EG
(EGT L 39, 8.2.1997, s. 22)
Kommissionens beslut 1999/30/EG
(EGT L 8, 14.1.1999, s. 30)
Kommissionens beslut 2002/112/EG
(EGT L 41, 13.2.2002, s. 44)
Rådets förordning (EG) nr 806/2003
(EUT L 122, 16.5.2003, s. 1)

Endast punkt 7 i bilaga II och punkt 28 i bilaga III

Rådets direktiv 2003/61/EG
(EUT L 165, 3.7.2003, s. 23)

Endast artikel 1.5

Kommissionens direktiv 2003/111/EG
(EUT L 311, 27.11.2003, s. 12)
Kommissionens beslut 2005/54/EG
(EUT L 22, 26.1.2005, s. 16)
Kommissionens beslut 2007/776/EG
(EUT L 312, 30.11.2007, s. 48)

DEL B
Förteckning över tidsfristerna för införlivande i nationell lag och för tillämpning
(till vilka det hänvisas i artikel 22)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

92/34/EEG

31 december 1992

2003/61/EG

10 oktober 2003

2003/111/EG

31 oktober 2004

Datum för tillämpning

31 december 1992 (1)

(1) Vad beträffar artiklarna 5–11, 14, 15, 17, 19 och 24 ska tillämpningsdagen för varje släkte eller art som avses i bilaga II fastställas i
enlighet med förfarandet i artikel 21, när översikten som avses i artikel 4 har utarbetats (se artikel 26.2 i direktiv 92/34/EEG).
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BILAGA III
Jämförelsetabell
Direktiv 92/34/EEG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1

Artikel 1.2

—

Artikel 1.3

Artikel 18 ändrad

—

Artikel 1.2, 1.3

Artikel 2

Artikel 1.4

Artikel 3 a, b

Artikel 2.1, 2.2

—

Artikel 2.3, 2.4

Artikel 3 c–f

Artikel 2.5–2.8 ändrad

Artikel 3 g och h

—

Artikel 3 i och j

Artikel 2.9–2.10 ändrad

Artikel 3 k i och ii

Artikel 2.11

Artikel 3 k delvis

Artikel 13.2 ändrad

Artikel 3 l och m

Artikel 2.12, 2.13

Artikel 3 n

—

Artikel 3 o

Artikel 2.14

Artikel 3 p

—

Artikel 4.1

Artikel 4 ändrad

Artikel 4.2

—

Artikel 5

—

—

Artikel 5

Artikel 6

—

—

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 15

Artikel 8.1, 8.2

Artikel 3.1 a, b ändrad

—

Artikel 3.2

—

Artikel 3.3

Artikel 8.3

Artikel 3.4 ändrad

Artikel 9.1

Artikel 7.1

—

Artikel 7.2

Artikel 9.2 i, ii

Artikel 7.3 a, b ändrad

Artikel 9.2 sista stycket

Artikel 7.4 ändrad

Artikel 9.3

Artikel 7.5

Artikel 9.4

—

Artikel 9.5

Artikel 7.6

Artikel 9.6

Artikel 7.7

Artikel 10.1, 10.2

Artikel 8.1, 8.2 ändrad

Artikel 10.3

—

Artikel 11

Artikel 9 ändrad

Artikel 12

Artikel 10

Artikel 13

Artikel 11 ändrad
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Direktiv 92/34/EEG

8.10.2008

Detta direktiv

Artikel 14

Artikel 17.1

Artikel 15

Artikel 17.2 ändrad

Artikel 16

Artikel 12

Artikel 17

Artikel 13.1 ändrad

Artikel 18

Artikel 13.3 ändrad

Artikel 19.1

Artikel 16.2

Artikel 19.2

Artikel 16.3

Artikel 19.3

Artikel 16.4

Artikel 20

Artikel 14

Artikel 21.1, 21.2

Artikel 19.1, 19.2

Artikel 21.3

Artikel 19.4

Artikel 22.1, 22.2

Artikel 19.1, 19.3

Artikel 23

—

Artikel 24.1

Artikel 16.1

Artikel 24.2

—

Artikel 25

—

Artikel 26

Artikel 20

—

Artikel 21

—

Artikel 22

—

Artikel 23

Artikel 27

Artikel 24

Bilaga I

—

Bilaga II

Bilaga I

—

Bilagorna II och III
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II
(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt)

BESLUT

RÅDET
RÅDETS BESLUT
av den 22 juli 2008
om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till avtalet om partnerskap och
samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Kazakstan, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till
Europeiska unionen
(2008/777/EG)
å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens
och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artikel 47.2 tredje meningen,
artiklarna 55, 57.2, 71, 80.2, 93, 94, 133 och 181a jämförda
med artikel 300.2 första stycket andra meningen,

(2)

Protokollet bör undertecknas på Europeiska gemenska
pernas och deras medlemsstaters vägnar, med förbehåll
för att det senare ingås.

med beaktande av anslutningsfördraget för Bulgarien och Ru
mänien, särskilt artikel 4.3,

(3)

Protokollet bör tillämpas provisoriskt från och med den
1 januari 2007 i avvaktan på att de förfaranden som är
nödvändiga för dess formella ingående avslutas.

med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumä
nien, särskilt artikel 6.2,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 oktober 2006 bemyndigade rådet kommissionen
att på Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters
vägnar inleda förhandlingar med Kazakstan i syfte att
ingå ett protokoll till avtalet om partnerskap och sam
arbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer
som ska ha rätt att på Europeiska gemenskapernas och deras
medlemsstaters vägnar underteckna protokollet till avtalet om
partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna
och deras medlemsstater, å ena sidan, och Kazakstan, å andra
sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens
anslutning till Europeiska unionen, med förbehåll för att det
senare ingås.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.

L 267/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Artikel 2
I avvaktan på att protokollet träder i kraft skall det tillämpas provisoriskt från och med den 1 januari 2007.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 2008.
På rådets vägnar
B. KOUCHNER

Ordförande

8.10.2008

SV

8.10.2008

Europeiska unionens officiella tidning

PROTOKOLL
till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan, med anledning av
Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till detta avtal

KONUNGARIKET BELGIEN,
REPUBLIKEN BULGARIEN,
REPUBLIKEN TJECKIEN,
KONUNGARIKET DANMARK,
FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND,
REPUBLIKEN ESTLAND,
REPUBLIKEN GREKLAND,
KONUNGARIKET SPANIEN,
REPUBLIKEN FRANKRIKE,
IRLAND,
REPUBLIKEN ITALIEN,
REPUBLIKEN CYPERN,
REPUBLIKEN LETTLAND,
REPUBLIKEN LITAUEN,
STORHERTIGDÖMET LUXEMBURG,
REPUBLIKEN UNGERN,
MALTA,
KONUNGARIKET NEDERLÄNDERNA,
REPUBLIKEN ÖSTERRIKE,
REPUBLIKEN POLEN,
REPUBLIKEN PORTUGAL,
RUMÄNIEN,
REPUBLIKEN SLOVENIEN,
REPUBLIKEN SLOVAKIEN,
REPUBLIKEN FINLAND,
KONUNGARIKET SVERIGE, och
FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND,
nedan kallade medlemsstaterna, företrädda av Europeiska unionens råd, och
EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN,
nedan kallade gemenskaperna, företrädda av Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,
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å ena sidan, och
REPUBLIKEN KAZAKSTAN,
å andra sidan,
nedan kallade parterna,
SOM BEAKTAR fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken
Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken
Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern,
Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien,
Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
(Europeiska unionens medlemsstater) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens
anslutning till Europeiska unionen, som undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 och som tillämpas från och med
den 1 januari 2007,
SOM BEAKTAR den nya situation som har uppstått när det gäller förbindelserna mellan Kazakstan och Europeiska
unionen på grund av två nya medlemsstaters anslutning till EU och som för med sig både möjligheter och utmaningar
för samarbetet mellan Kazakstan och Europeiska unionen,
SOM TAR HÄNSYN TILL parternas önskan om att uppfylla och genomföra målsättningarna och principerna i partner
skaps- och samarbetsavtalet,
HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4

Republiken Bulgarien och Rumänien ska vara parter i avtalet
om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenska
perna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Kazakstan, å
andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 23 januari 1995
och trädde i kraft den 1 juli 1999, nedan kallat avtalet, och ska
på samma sätt som övriga medlemsstater anta och beakta av
talstexten och de gemensamma förklaringar och skriftväxlingar
samt den förklaring från Kazakstan som åtföljer den samma dag
undertecknade slutakten samt protokollet till avtalet av den
30 april 2004, som trädde i kraft den 1 juni 2006.

1.
Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den första
månaden efter den dag då det sista godkännandeinstrumentet
har deponerats.

2.
Detta protokoll ska tillämpas provisoriskt från och med
den 1 januari 2007 i avvaktan på att det träder i kraft.

Artikel 5
Artikel 2
Detta protokoll utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 3

1.
Detta avtal, slutakten och alla handlingar som åtföljer
denna liksom protokollet till avtalet av den 30 april 2004 är
upprättade på bulgariska och rumänska språken.

2.
Dessa texter utgör bilagor till detta protokoll och är lika
giltiga som texterna på de övriga språk på vilka avtalet, slutak
ten och de handlingar som utgör bilagor till denna samt proto
kollet till avtalet av den 30 april 2004 har upprättats.

1.
Detta protokoll ska godkännas av gemenskaperna, av Eu
ropeiska unionens råd på medlemsstaternas vägnar och av Ka
zakstan enligt deras egna förfaranden.
Artikel 6

2.
Parterna ska meddela varandra när de förfaranden som
avses i punkt 1 har avslutats. Godkännandeinstrumenten ska
deponeras hos generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.

Detta protokoll är upprättat i två exemplar på bulgariska,
danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska,
lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska,
rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska,
tyska, ungerska och kazakiska språken, vilka alla texter är lika
giltiga.
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Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.
V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.
'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.
Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.
Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.
Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.
Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.
Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.
Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.
Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.
Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.
V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.
V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.
Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.
Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.
Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.
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За дьржавите-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
Per gli Stati membri
Dalīvalstu 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
På medlemsstaternas vägnar

За Европейската общност
Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Pentru Comunitatea Europenă
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar

За государства-члены

За Европейские Сообщества
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За Република Казахстан
Por la República de Kazajstán
Za Kazašskou republiku
For Republikken Kasachstan
Für die Republik Kasachstan
Kasahstani Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν
For the Republic of Kazakhstan
Pour la République du Kazakhstan
Per la Repubblica del Kazakistan
Kazahstānas Republikas vārdā
Kazachstano Respublikos vardu
A Kazah Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Każakstan
Voor de Republiek Kazachstan
W imieniu Republiki Kazachstanu
Pela República do Cazaquistão
Pentru Republica Kazahstan
Za Kazašskú republiku
Za Republiko Kazahstan
Kazakstanin tasavallan puolesta
På Republiken Kazakstans vägnar
Зa Република Казахстан
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RÅDETS BESLUT
av den 2 oktober 2008
om utnämning av en österrikisk ledamot och en österrikisk suppleant i Regionkommittén
(2008/778/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 263,

Till Regionkommittén utnämns för återstoden av mandatperio
den, dvs. till och med den 25 januari 2010,
a) som ledamot

med beaktande av den österrikiska regeringens förslag, och
Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages,

av följande skäl:

b) som suppleant
Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tyrolen.

(1)

Rådet antog den 24 januari 2006 beslut 2006/116/EG
om utnämning av ledamöter och suppleanter i Region
kommittén för perioden från och med den 26 januari
2006 till och med den 25 januari 2010 (1).

Artikel 2
Detta beslut får verkan samma dag det antas.
Utfärdat i Luxemburg den 2 oktober 2008.

(2)

En plats som ledamot i Regionkommittén har blivit ledig
till följd av att mandatet för Herwig VAN STAA har löpt
ut. En plats som suppleant har blivit ledig till följd av att
mandatet för Elisabeth ZANON har löpt ut.

(1) EUT L 56, 25.2.2006. s. 75.

På rådets vägnar
X. BERTRAND

Ordförande
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RÅDETS BESLUT
av den 6 oktober 2008
om utnämning av en ny ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission
(2008/779/EG, Euratom)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 215 andra stycket,

Baronessan Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND ut
nämns till ledamot av kommissionen för tiden från och med
den 6 oktober 2008 till och med den 31 oktober 2009.
Artikel 2

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
atomenergigemenskapen, särskilt artikel 128 andra stycket, och

Detta beslut får verkan den 6 oktober 2008.
Artikel 3
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.

av följande skäl:
Utfärdad i Bryssel den 6 oktober 2008.

I en skrivelse av den 3 oktober 2008 avsade sig Peter MANDEL
SON sina uppgifter som ledamot av kommissionen. Han ska
ersättas för återstoden av sin mandatperiod.

På rådets vägnar
C. LAGARDE

Ordförande

NOT TILL LÄSAREN
EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den
senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.
Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.

