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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1190/2010
av den 13 december 2010
om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 om anpassning med verkan från och med
den 1 juli 2009 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska
unionen och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(2)

I syfte att se till att köpkraften för tjänstemän och övriga
anställda i unionen utvecklas parallellt med köpkraften
för tjänstemän i medlemsstaternas statsförvaltningar bör
en anpassning av lönerna och pensionerna för tjäns
temän och övriga anställda i Europeiska unionen företas
inom ramen för 2009 års översyn av lönenivån i enlighet
med kommissionens förslag.

(3)

Förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 bör ändras i
enlighet med detta.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av protokollet om Europeiska unionens immu
nitet och privilegier, särskilt artikel 12,
med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europe
iska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga an
ställda i Europeiska gemenskaperna, fastställda genom förord
ning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (1), särskilt artiklarna 63,
64, 65 och 82 i och bilagorna VII, XI och XIII till tjänstefö
reskrifterna samt artiklarna 20.1, 64, 92 och 132 i anställnings
villkoren,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

Artikel 1
Förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 ska ändras på följande
sätt:
1. Artikel 2 ska ersättas med följande:

av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Genom dom av den 24 november 2010 i mål C-40/10
upphävde domstolen artikel 2 och artiklarna 4–18 i för
ordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den
23 december 2009 (2). Enligt artikel 266 i fördraget
ska rådet vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
följa den domen.

1.7.2009

”Artikel 2
Den för beräkningen av löner och pensioner tillämpliga ta
bellen över grundmånadslönerna i artikel 66 i tjänstefö
reskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2009
ersättas med följande tabell:

LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

15

14 938,67

15 566,42

14

13 203,29

13 758,11

(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
(2) EUT L 348, 29.12.2009, s. 10.

4

5

16 220,54

16 671,82

16 902,14

14 336,24

14 735,10

14 938,67
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LÖNEKLASS

LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11 669,50

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 173,34

10 313,89

10

8 056,81

8 395,37

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9

7 120,87

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

8

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02.”

2. Artiklarna 4–17 ska ersättas med följande:

Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 134 i anställ
ningsvillkoren ska med verkan från och med den 14 juli
2009 vara 362,95 EUR.

”Artikel 4
Beloppen för föräldraledighetsersättning enligt artikel 42a
andra och tredje stycket i tjänsteföreskrifterna ska med ver
kan från och med den 1 juli 2009 vara 910,82 EUR respek
tive – för ensamstående föräldrar – 1 214,42 EUR.

Artikel 6
Kilometerersättningen enligt artikel 8.2 i bilaga VII till tjäns
teföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 januari
2010 vara följande:

Artikel 5
Grundbeloppet för hushållstillägg enligt artikel 1.1 i bilaga
VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och med
den 1 juli 2009 vara 170,35 EUR.
Tillägget för underhållsberättigat barn enligt artikel 2.1 i
bilaga VII till tjänsteföreskrifterna ska med verkan från och
med den 1 juli 2009 vara 372,24 EUR.
Utbildningstillägget enligt artikel 3.1 i bilaga VII till tjäns
teföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli
2009 vara 252,56 EUR.
Utbildningstillägget enligt artikel 3.2 i bilaga VII till tjäns
teföreskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli
2009 vara 90,93 EUR.

0 EUR per km för

0 till 200 km.

0,3786 EUR per km för

201 till 1 000 km.

0,6310 EUR per km för

1 001 till 2 000 km.

0,3786 EUR per km för

2 001 till 3 000 km.

0,1261 EUR per km för

3 001 till 4 000 km.

0,0608 EUR per km för

4 001 till 10 000 km.

0 EUR per km över

10 000 km.

Till kilometerersättningen ska läggas ett schablontillägg på
Minimibeloppet för utlandstillägg enligt artikel 69 i tjänstefö
reskrifterna och artikel 4.1 andra stycket i bilaga VII till dessa
ska med verkan från och med den 1 juli 2009 vara
504,89 EUR.

— 189,29 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten
och ursprungsorten är mellan 725 km och 1 450 km,
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— 378,55 EUR om tågsträckan mellan anställningsorten
och ursprungsorten är längre än 1 450 km.
Artikel 7
Dagtraktamentet enligt artikel 10.1 i bilaga VII till tjänstefö
reskrifterna ska med verkan från och med den 1 juli 2009
vara

L 333/3

— 1 113,88 EUR för en anställd som har rätt till hushålls
tillägg, och

— 662,31 EUR för en anställd som inte har rätt till hus
hållstillägg.

Artikel 9
— 39,13 EUR för en tjänsteman som har rätt till hushålls
tillägg, och
— 31,55 EUR för en tjänsteman som inte har rätt till hus
hållstillägg.

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning
enligt artikel 28a.3 andra stycket i anställningsvillkoren ska
med verkan från och med den 1 juli 2009 vara
1 335,85 EUR respektive 2 671,72 EUR och schablonavdra
get ska vara 1 214,42 EUR.

Artikel 8

Artikel 10

Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 24.3 i
anställningsvillkoren ska med verkan från och med den
1 juli 2009 vara

Tabellen över grundmånadslönerna i artikel 93 i anställ
ningsvillkoren ska med verkan från och med den 1 juli
2009 ersättas med följande tabell:

TJÄNSTE
GRUPP

IV

III

II

I

LÖNEKLASS

1.7.2009
LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

7

18

5 826,60

5 947,77

6 071,45

6 197,71

6 326,60

6 458,17

6 592,47

17

5 149,70

5 256,79

5 366,11

5 477,70

5 591,61

5 707,90

5 826,60

16

4 551,44

4 646,09

4 742,71

4 841,34

4 942,01

5 044,79

5 149,70

15

4 022,68

4 106,33

4 191,73

4 278,90

4 367,88

4 458,72

4 551,44

14

3 555,35

3 629,29

3 704,76

3 781,80

3 860,45

3 940,73

4 022,68

13

3 142,31

3 207,66

3 274,36

3 342,46

3 411,96

3 482,92

3 555,35

12

4 022,61

4 106,26

4 191,65

4 278,81

4 367,79

4 458,61

4 551,33

11

3 555,31

3 629,24

3 704,71

3 781,75

3 860,39

3 940,66

4 022,61

10

3 142,29

3 207,64

3 274,34

3 342,43

3 411,93

3 482,88

3 555,31

9

2 777,26

2 835,01

2 893,97

2 954,14

3 015,57

3 078,28

3 142,29

8

2 454,63

2 505,67

2 557,78

2 610,97

2 665,26

2 720,68

2 777,26

7

2 777,20

2 834,96

2 893,93

2 954,12

3 015,56

3 078,28

3 142,31

6

2 454,51

2 505,56

2 557,68

2 610,87

2 665,18

2 720,61

2 777,20

5

2 169,32

2 214,44

2 260,50

2 307,51

2 355,51

2 404,50

2 454,51

4

1 917,26

1 957,14

1 997,84

2 039,40

2 081,82

2 125,12

2 169,32

3

2 361,91

2 410,93

2 460,97

2 512,05

2 564,18

2 617,40

2 671,72

2

2 088,03

2 131,37

2 175,60

2 220,76

2 266,85

2 313,89

2 361,91

1

1 845,91

1 884,22

1 923,33

1 963,24

2 003,99

2 045,58

2 088,03
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och med den 14 juli 2009 vara 881,45 EUR respektive
2 074,00 EUR.

Artikel 11
Minimibeloppet för bosättningsbidrag enligt artikel 94 i an
ställningsvillkoren ska med verkan från och med den 1 juli
2009 vara

Artikel 13
Ersättningarna för skiftarbete enligt artikel 1.1 första stycket i
rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 (*) ska
med verkan från och med den 1 juli 2009 vara 381,79 EUR,
576,26 EUR, 630,06 EUR respektive 858,98 EUR.

— 837,82 EUR för en anställd som har rätt till hushållstill
lägg, och
— 496,72 EUR för en anställd som inte har rätt till hus
hållstillägg.

Artikel 14
Artikel 12

Beloppen i artikel 4 i rådets förordning (EEG, Euratom,
EKSG) nr 260/68 (**) ska med verkan från och med den
1 juli 2009 multipliceras med en koefficient på 5,511255.

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning
enligt artikel 96.3 andra stycket i anställningsvillkoren ska
med verkan från och med den 1 juli 2009 vara
1 001,90 EUR respektive 2 003,78 EUR, och schablonavdra
get ska vara 910,82 EUR.

Artikel 15
Tabellen i artikel 8.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska
med verkan från och med den 1 juli 2009 ersättas med
följande tabell:

Den undre och den övre gränsen för arbetslöshetsersättning
enligt artikel 136 i anställningsvillkoren ska med verkan från

LÖNEKLASS

1.7.2009
LÖNEGRAD

1

2

3

4

5

6

16

16 902,14

17 612,39

18 352,49

18 352,49

18 352,49

18 352,49

15

14 938,67

15 566,42

16 220,54

16 671,82

16 902,14

17 612,39

14

13 203,29

13 758,11

14 336,24

14 735,10

14 938,67

13

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 023,37

13 203,29

12

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 510,48

11

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10

8 056,81

8 395,37

9

7 120,87

8

7

8

15 566,42

16 220,54

16 902,14

11 669,50

12 159,87

12 670,85

13 203,29

10 173,34

10 313,89

10 747,30

11 198,91

11 669,50

8 748,15

8 991,54

9 115,76

9 498,82

9 897,97

10 313,89

7 420,10

7 731,90

7 947,02

8 056,81

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 023,84

7 120,87

7 420,10

7 731,90

8 056,81

7

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 207,90

6 293,66

6 558,13

6 833,71

7 120,87

6

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 486,75

5 562,55

5 796,29

6 039,86

6 293,66

5

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 849,37

4 916,36

5 122,95

5 338,23

5 562,55

4

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 286,03

4 345,24

4 527,84

4 718,10

4 916,36

3

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 788,13

3 840,47

4 001,85

4 170,01

4 345,24

2

3 000,02

3 126,09

3 257,45

3 348,08

3 394,33

3 536,97

3 685,60

3 840,47

1

2 651,52

2 762,94

2 879,04

2 959,14

3 000,02
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Artikel 16
För tillämpningen av artikel 18.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska det fasta tillägget enligt den
tidigare artikel 4a i bilaga VII till de före den 1 maj 2004 gällande tjänsteföreskrifterna med verkan från
och med den 1 juli 2009 vara
— 131,71 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C4 eller C5, och
— 201,94 EUR per månad för tjänstemän i lönegrad C1, C2 eller C3.
Artikel 17
Skalan för grundmånadslönerna i artikel 133 i anställningsvillkoren ska med verkan från och med den
14 juli 2009 ersättas med följande:
Lönegrad

1

2

3

4

5

6

7

Grundlön för
heltid

1 679,08

1 956,12

2 120,85

2 299,45

2 493,09

2 703,03

2 930,66

Lönegrad

8

9

10

11

12

13

14

Grundlön för
heltid

3 177,45

3 445,03

3 735,14

4 049,67

4 390,70

4 760,44

5 161,33

Lönegrad

15

16

17

18

19

Grundlön för
heltid

5 595,96

6 067,21

6 578,13

7 132,08

7 732,68

___________
(*) Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de
grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och
villkoren för denna ersättning (EGT L 38, 13.2.1976, s. 1).
(**) Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och
förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8).”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft 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 13 december 2010.
På rådets vägnar
K. PEETERS

Ordförande
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1191/2010
av den 16 december 2010
om ändring av förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster
(Text av betydelse för EES)

prestationssystem för flygtrafiktjänster och nätverksfunk
tioner och om ändring av förordning (EG) nr 2096/2005
om gemensamma krav i fråga om tillhandahållande av
flygtrafiktjänster (4). Förordning (EG) nr 1794/2006 bör
därför ändras i enlighet med detta.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande
av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrum
met (”förordning om tillhandahållande av tjänster”) (1), särskilt
artikel 15.4,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrät
tande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförord
ning”) (2), särskilt artikel 5.3, och

(4)

Genom lämpliga bestämmelser bör det säkerställas att
övergången till det uppdaterade avgiftssystemet blir smi
dig.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från kommittén för det gemen
samma luftrummet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
av följande skäl:

Ändringar av förordning (EG) nr 1794/2006
Förordning (EG) nr 1794/2006 ska ändras på följande sätt:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 (3) fast
ställs de åtgärder som är nödvändiga för utvecklingen av
ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster, som
stämmer överens med Eurocontrols system för under
vägsavgifter. För att det gemensamma europeiska luft
rummet ska förverkligas är det mycket viktigt att ett
gemensamt avgiftssystem utvecklas för flygtrafiktjänster
under flygningens alla faser. Systemet bör ge större insyn
vid beräkning, tillämpning och uttag av avgifter från luft
rummets användare och främja flygtrafiktjänsternas kost
nadseffektivitet. Det bör också främja flygningarnas effek
tivitet, samtidigt som en optimal säkerhetsnivå upprätt
hålls och ett integrerat tillhandahållande av tjänster sti
muleras.

(2)

För att säkerställa ett effektivt uppnående av det övergri
pande målet att öka flygtrafiktjänsternas kostnadseffekti
vitet bör avgiftssystemet främja kostnads- och driftseffek
tiviteten i enlighet med och till stöd för Generalplanen
för det europeiska nätverket för flygledningstjänst.

(3)

Förordning (EG) nr 1794/2006 behöver uppdateras för
att inarbeta de ekonomiska konsekvenserna av presta
tionssystemet i avgiftssystemet, särskilt vad gäller meka
nismerna för kostnads- och trafikriskdelning och de in
citamentsystem som beskrivs i kommissionens förord
ning (EU) nr 691/2010 av den 29 juli 2010 om ett

(1) EUT L 96, 31.3.2004, s. 10.
(2) EUT L 96, 31.3.2004, s. 1.
(3) EUT L 341, 7.12.2006, s. 3.

1) Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
I denna förordning fastställs de åtgärder som är
nödvändiga för utvecklingen av ett gemensamt avgifts
system för flygtrafiktjänster, som stämmer överens med
Eurocontrols system för undervägsavgifter.”
b) Punkterna 5 och 6 ska ersättas med följande:
”5.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa
denna förordning på flygtrafiktjänster som tillhandahålls
vid flygplatser med mindre än 50 000 kommersiella
rörelser per år, oavsett maximal startmassa och antal
passagerarsäten, om inte annat följer av artikel 1.3 tredje
meningen i kommissionens förordning (EU) nr
691/2010 (*).
Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om så
dana beslut. Kommissionen ska regelbundet offentlig
göra en uppdaterad förteckning över flygplatser för vilka
medlemsstaterna har beslutat att inte tillämpa denna
förordning på flygtrafiktjänster.
(4) EUT L 201, 3.8.2010, s. 1.
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6.
För flygtrafiktjänster som tillhandahålls vid
flygplatser med mindre än 150 000 kommersiella rörel
ser per år, oavsett maximal startmassa och antal pas
sagerarsäten, får medlemsstaterna före varje referens
period enligt artikel 11.3 d i förordning (EG) nr
549/2004, besluta att inte
a) beräkna fastställda kostnader enligt artikel 6 i den
här förordningen,
b) beräkna terminalavgifter enligt artikel 11 i den här
förordningen, eller
c) fastställa enhetsavgifter för terminaltjänster enligt
artikel 13 i den här förordningen.
Första stycket ska gälla utan att det påverkar tillämp
ningen av de principer som anges i artiklarna 14 och 15
i förordning (EG) nr 550/2004 och om inte annat följer
av artikel 1.3 tredje meningen i förordning (EU) nr
691/2010.
Medlemsstater som beslutar att inte tillämpa de bestäm
melser som förtecknas i första stycket ska göra en nog
grann bedömning av i vilken utsträckning villkoren i
bilaga I till den här förordningen är uppfyllda. Den
bedömningen ska omfatta konsultation med företrädare
för luftrummets användare.
Dessa medlemsstater ska överlämna en utförlig rapport
till kommissionen om den bedömning som avses i
tredje stycket. Rapporten ska vara faktaunderbyggd, re
dogöra för resultatet av konsultationen med användarna
och ska ge en utförlig motivering till medlemsstatens
slutsatser.
Kommissionen får efter konsultation med berörd med
lemsstat besluta att villkoren enligt bilaga I till denna
förordning inte är uppfyllda och får, senast två månader
efter det att den tagit emot rapporten, anmoda med
lemsstaten att göra om sin bedömning under ändrade
förhållanden.
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2) I artikel 2 ska följande punkter läggas till:
”h) fastställda kostnader: kostnader som förutfastställts av
medlemsstaterna enligt artikel 15.2 a i förordning
(EG) nr 550/2004.
i) referensperiod: referensperioden för prestationssystemet
enligt artikel 11.3 d i förordning (EG) nr 549/2004.
j) kommersiella rörelser: summan av den kommersiella flyg
transportens starter och landningar, räknat som ge
nomsnittet för de tre år som föregår antagandet av
prestationsplanerna enligt artikel 12 i förordning (EU)
nr 691/2010.
k) andra intäkter: intäkter som härrör från myndigheter
eller intäkter som härrör från kommersiell verksamhet
och/eller, när det gäller enhetsavgifter för terminaltjäns
ter, intäkter som härrör från kontrakt eller avtal mellan
leverantörer av flygtrafiktjänst och flygplatsoperatörer,
och som är till fördel för leverantörer av flygtrafiktjänst
när det gäller nivån på enhetsavgifterna.”
3) I Artikel 3 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:
”1.
Avgiftssystemet ska omfattas av principerna i
artikel 15 i förordning (EG) nr 550/2004.
2.
De fastställda kostnaderna för flygtrafiktjänster en
route ska finansieras genom undervägsavgifter som påförs
användare av flygtrafiktjänster i enlighet med kapitel III,
och/eller genom andra intäkter.
3.
De fastställda kostnaderna för terminala flygtrafik
tjänster ska finansieras genom terminalavgifter som påförs
användare av flygtrafiktjänster i enlighet med kapitel III,
och/eller genom andra intäkter Dessa kan inbegripa kors
subventionering som beviljats i enlighet med unionslagstift
ningen.”

Om kommissionen träffar ett sådant avgörande ska den
identifiera vilka delar i bedömningen som bör revideras
och ska ange skälen till det.

4) I artikel 4 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

Om kommissionen har begärt en reviderad bedömning
ska den berörda medlemsstaten lägga fram en rapport
om den reviderade bedömningens slutsatser senast två
månader efter det att den tagit emot kommissionens
anmodan.

”3.
En avgiftszon för undervägsavgifter ska sträcka sig
från marken upp till och med det övre luftrummet. Med
lemsstaterna får inrätta en särskild zon i komplexa termi
nalområden inom en avgiftszon.

Den slutliga rapporten ska offentliggöras och gälla un
der hela den berörda referensperioden.
___________
(*) EUT L 201, 3.8.2010, s. 1.”

4.
Om avgiftszoner sträcker sig över mer än en med
lemsstats luftrum, vilket kan bli följden av inrättandet av en
gemensam avgiftszon i ett funktionellt luftrumsblock, ska
de berörda medlemsstaterna säkerställa att denna förord
ning tillämpas så konsekvent och enhetligt som möjligt i
det berörda luftrummet.
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Om en enhetlig tillämpning av denna förordning på det
berörda luftrummet inte är möjlig ska medlemsstaterna
informera användarna om sådana skillnader i tillämpningen
av denna förordning på ett tydligt sätt och ska underrätta
kommissionen och Eurocontrol om dessa skillnader.”
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kostnaderna i nominella termer. För varje år av referens
perioden ska skillnaden mellan de fastställda kost
naderna i nominella termer före referensperioden och
de fastställda kostnader som justerats på grundval av
den faktiska inflation som kommissionen (Eurostat) re
gistrerat för året överföras senast under år n+2.

5) I artikel 5 ska punkterna 2 och 3 ersättas med följande:
”2.
Medlemsstaterna får ta upp följande kostnader som
fastställda kostnader i enlighet med artikel 15.2 a i förord
ning (EG) nr 550/2004, när dessa uppstår i samband med
tillhandahållandet av flygtrafiktjänster:
a) Kostnader som uppstått hos de berörda nationella myn
digheterna.
b) Kostnader som uppstått hos behöriga organ enligt
artikel 3 i förordning (EG) nr 550/2004.

Fastställda kostnader och faktiska kostnader ska faststäl
las i nationell valuta. Om en gemensam avgiftszon med
en gemensam enhetsavgift har upprättats för ett funk
tionellt luftrumsblock ska de berörda medlemsstaterna
säkerställa omräkningen av de nationella kostnaderna
till euro eller till en av de berörda medlemsstaternas
nationella valuta för att åskådliggöra beräkningen av
den gemensamma enhetsavgiften vid tillämpningen av
artikel 13.1 första stycket i den här förordningen. Dessa
medlemsstater ska underrätta kommissionen och Euro
control om detta.”
b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

c) Kostnader som uppkommit till följd av internationella
avtal.
3.
I enlighet med artikel 15a.3 i förordning (EG) nr
550/2004 och utan att det påverkar andra finansierings
källor samt i enlighet med unionslagstiftningen, får en del
av intäkterna från avgifterna avsättas till finansiering av
gemensamma projekt för nätverksrelaterade funktioner
som är särskilt betydelsefulla för en generell förbättring
av den övergripande kvaliteten hos flygledningstjänster
och flygtrafiktjänster i Europa. I sådana fall ska medlems
staterna se till att metoder för en omfattande och öppen
bokföring genomförs för att garantera att luftrummets an
vändare inte påläggs dubbla avgifter. Det ska tydligt anges i
enlighet med bilaga II vilken del av de fastställda kost
naderna som avsätts till finansiering av det gemensamma
projektet.”
6) Artikel 6 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
De fastställda kostnaderna och de faktiska kost
naderna ska inbegripa kostnaderna för de tjänster, hjälp
medel och verksamheter som i enlighet med artikel 5 i
den här förordningen får beaktas och som har fastställts
i enlighet med kraven på räkenskaperna i artikel 12 i
förordning (EG) nr 550/2004.
De engångseffekter som kan hänföras till införandet av
internationella redovisningsstandarder får spridas över
en period om högst 15 år.
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 16
och 18 i förordning (EU) nr 691/2010 ska de fastställda
kostnaderna bestämmas innan en ny referensperiod in
leds och ingå i prestationsplanerna i artikel 11 i förord
ning (EG) nr 549/2004 och artikel 10.3 b i förordning
(EU) nr 691/2010 för varje kalenderår under referens
perioden; kostnaderna ska fastställas både i reala och
nominella termer. Enhetsavgifterna ska beräknas utifrån

i) Andra stycket ska ersättas med följande:
”Personalkostnaderna ska omfatta bruttoersättning,
övertidsersättning, arbetsgivaravgifter till socialförsäk
ringssystem, pensionskostnader och andra förmåner.
Pensionskostnaderna får beräknas utifrån försiktiga
antaganden enligt systemets förvaltningsform eller
tillämplig nationell lagstiftning, efter det som är till
lämpligt. Dessa antaganden ska beskrivas i den na
tionella prestationsplanen.”
ii) Fjärde och femte styckena ska ersättas med följande:
”Avskrivningskostnaderna ska avse de sammanlagda
fasta tillgångar som används för att tillhandahålla
flygtrafiktjänster. Fasta tillgångar ska skrivas av i för
hållande till den förväntade livslängden, med linjär
avskrivning av kostnaden för den tillgång som av
skrivs. Avskrivningen kan beräknas utifrån anskaff
ningskostnader
eller
återanskaffningskostnader.
Samma metod ska användas under hela avskrivnings
perioden, och den ska vara förenlig med metoden för
beräkning av kapitalkostnader. När återanskaffnings
kostnader tillämpas ska även motsvarande anskaff
ningskostnader anges för att möjliggöra jämförelse
och bedömning.
Kapitalkostnaderna ska vara lika med produkten av
a) summan av det genomsnittliga bokförda nettovär
det av sådana fasta tillgångar, med eventuella ju
steringar av de samlade tillgångar som beslutats
av den nationella tillsynsmyndigheten, som an
vänds av leverantören av flygtrafiktjänst och
som är i drift eller under uppbyggnad, och av
det genomsnittliga nettovärdet av det rörelseka
pital, exklusive räntebärande konton, som krävs
för tillhandahållandet av flygtrafiktjänster, och
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b) det viktade genomsnittet av räntesatsen på skul
der och av avkastningen på eget kapital. För le
verantörer av flygtrafiktjänst utan eget kapital ska
det viktade genomsnittet beräknas på grundval av
en avkastning som tillämpas på skillnaden mellan
de samlade tillgångarna enligt punkt a och skul
derna.
Extraordinära poster ska utgöras av engångskost
nader i samband med tillhandahållandet av flygtrafik
tjänster under ett och samma år.
Alla anpassningar som går utöver internationella rä
kenskapsstandarder (IAS) ska anges i den nationella
prestationsplanen för att granskas av kommissionen,
och i tilläggsinformationen som ska lämnas i enlighet
med bilaga II.”
c) I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:
”Vid tillämpningen av punkt 2 femte stycket ska vikt
ningsfaktorerna grundas på proportionen av finansiering
genom antingen skulder eller eget kapital. Räntesatsen
på skulder ska vara lika med den genomsnittliga ränte
satsen på skulder som leverantören av flygtrafiktjänst
har. Avkastningen på eget kapital ska beräknas med
hänsyn till den faktiska finansiella risk som leverantören
av flygtrafiktjänst tar.”
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b) genomförandet av mekanismen för riskdelning enligt
artikel 11a,
c) stimulansåtgärder enligt artikel 12.
En sådan konsultation kan organiseras på regionalt plan.
Företrädare för luftrumsanvändarna ska bibehålla rätten att
begära ytterligare konsultation. Konsultation med använ
darna ska också ske systematiskt när den varningsmeka
nism har aktiverats, som leder till en översyn av enhets
avgiften.
2.
Den information som avses i punkt 1 ska grundas
på de rapporteringstabeller och de närmare regler som
fastställs i bilagorna II och VI, eller i bilaga III när en
medlemsstat på nationell nivå eller på nivån för funktio
nella luftrumsblock har beslutat att inte beräkna fastställda
kostnader eller terminalavgifter eller att inte fastställa en
hetsavgifter för terminaltjänster i enlighet med artikel 1.6.
Dokumentationen i fråga ska göras tillgänglig för företrä
darna för luftrummets användare, kommissionen, Eurocon
trol och de nationella tillsynsmyndigheterna tre veckor före
konsultationsmötet. För den årliga konsultation som avses i
andra stycket i punkt 1 ska dokumentationen i fråga göras
tillgänglig för företrädarna för luftrummets användare,
kommissionen, Eurocontrol och de nationella tillsynsmyn
digheterna varje år senast den 1 november.”
9) Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

7) I Artikel 7.2 ska följande stycke läggas till:
a) I punkt 1 ska led c ersättas med följande:
”Med avseende på led b i första stycket ska medlemssta
terna inför varje referensperiod för varje flygplats fastställa
vilka kriterier som ligger till grund för kostnadsfördel
ningen mellan terminaltjänster och undervägstjänster, och
underrätta kommissionen om detta.”
8) Artikel 8 ska ersättas med följande:
”Artikel 8
Insyn i kostnaderna och avgiftssystemet
1.
Medlemsstaterna ska minst sex månader före inled
ningen av varje referensperiod erbjuda företrädarna för luft
rumsanvändarna en konsultation om fastställda kostnader,
planerade investeringar, tjänstenhetsprognoser, avgiftspolicy
och därav följande enhetsavgifter med stöd av sina leveran
törer av flygtrafiktjänst. Medlemsstaterna ska på ett öppet
sätt låta företrädarna för luftrummets användare, kommis
sionen och, i tillämpliga fall, Eurocontrol få insyn i de
nationella kostnaderna eller kostnaderna för de funktionella
luftrumsblocken, fastställda i enlighet med artikel 5, och i
deras enhetsavgifter.
Under referensperioden ska medlemsstaterna varje år er
bjuda företrädarna för luftrumsanvändarna en konsultation
om eventuella avvikelser från prognosen, särskilt när det
gäller
a) den faktiska trafiken och de faktiska kostnaderna jäm
förda med den prognostiserade trafiken och de fast
ställda kostnaderna,

”c) Flygningar som genomförs enbart för transport av
regerande monark och monarkens närmaste anhö
riga, stats- och regeringschefer och ministrar, när
dessa är på officiellt uppdrag; flygningens undantags
status ska alltid styrkas med vederbörlig statusbeteck
ning eller anmärkning i färdplanen.”
b) Punkt 4 ska ändras på följande sätt:
i) Första stycket ska utgå.
ii) I andra stycket ska de inledande orden ersättas av
följande:
”De kostnader som uppstår vid undantagna flyg
ningar ska bestå av”
10) Artiklarna 10 och 11 ska ersättas av följande:
”Artikel 10
Beräkning av undervägsavgifter
1.
Utan att det påverkar möjligheterna enligt artikel 3.2
till finansiering av flygtrafiktjänster en route genom andra
intäkter, ska undervägsavgifter för en specifik flygning
inom en specifik avgiftszon för undervägsavgifter vara
lika med produkten av den enhetsavgift som har fastställts
för denna avgiftszon för undervägsavgifter och antalet un
dervägstjänstenheter för den flygningen.
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2.
Enhetsavgiften och undervägstjänstenheterna ska be
räknas enligt bilaga IV.
Artikel 11
Beräkning av terminalavgifter
1.
Utan att det påverkar möjligheterna enligt artikel 3.3
till finansiering av flygtrafiktjänsters terminaltjänster genom
andra intäkter, ska terminalavgiften för en specifik flygning
inom en specifik terminalavgiftszon vara lika med produk
ten av den enhetsavgift som har fastställts för denna ter
minalavgiftszon och antalet terminaltjänstenheter för den
flygningen. Vid uttag av avgifter ska inflygning och start
betraktas som en enda flygning. Som enhet ska räknas
antingen den ankommande eller den startande flygningen.
2.
Enhetsavgiften och terminaltjänstenheterna ska beräk
nas enligt bilaga V.”
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4.
När det faktiska antalet tjänstenheter under ett givet
år (n) överskrider prognosen från referensperiodens början
med mer än 2 %, ska minst 70 % av de ytterligare intäk
terna för de berörda leverantörerna av flygtrafiktjänst, för
den del som överstiger 2 % av skillnaden mellan de faktiska
tjänstenheterna och prognosen över fastställda kostnader,
betalas tillbaka till luftrummets användare senast under år
n+2.

När det faktiska antalet tjänstenheter under ett givet år (n)
underskrider prognosen från referensperiodens början med
mer än 2 %, ska högst 70 % av den intäktsförlust för de
berörda leverantörerna av flygtrafiktjänst, för den del som
överstiger 2 % av skillnaden mellan de faktiska tjänstenhe
terna och prognosen över fastställda kostnader, bäras av
luftrummets användare i princip senast under år n+2. Med
lemsstaterna får emellertid besluta att fördela överföringen
av en sådan intäktsförlust över flera år för att hålla enhets
avgiften stabil.

11) Följande artikel 11a ska införas:
”Artikel 11a
Riskdelning
1.
I denna artikel fastställs mekanismerna för trafik- och
kostnadsriskdelning. Den ska tillämpas i enlighet med de
principer som avses i artikel 11 i förordning (EU) nr
691/2010.
2.
Följande kostnader ska inte omfattas av trafikriskdel
ning och de ska tas ut oberoende av trafikutvecklingen:
a) de fastställda kostnaderna enligt artikel 5.2, med undan
tag av överenskommelser om gränsöverskridande till
handahållande av flygtrafikledningstjänster,

5.
Fördelningen av trafikrisk som avses i punkt 4 ska
fastställas i den nationella prestationsplanen eller presta
tionsplanen för funktionella luftrumsblock för hela refe
rensperioden efter den konsultation som avses i artikel 8.

6.
När det faktiska antalet tjänstenheter under ett givet
år (n) är lägre än 90 % av prognosen från referensperiodens
början, ska hela intäktsförlusten för de berörda leverantö
rerna av flygtrafiktjänst, för den del som överstiger skill
naden på 10 % mellan de faktiska tjänstenheterna och pro
gnosen över fastställda kostnader, bäras av luftrummets
användare i princip senast under år n+2. Medlemsstaterna
får emellertid besluta att fördela överföringen av en sådan
intäktsförlust över flera år för att hålla enhetsavgiften stabil.

b) de fastställda kostnaderna för leverantörer av flygväder
tjänster,
c) de godkända överföringarna från ett tidigare år eller
referensperioder, samt bonusar och sanktioner från sti
mulansåtgärder,
d) för höga eller låga uttag till följd av trafikvariationer,
vilka ska regleras senast under år n+2.
Medlemsstaterna får dessutom besluta att från trafikriskdel
ning undanta de fastställda kostnaderna för leverantörer av
flygtrafiktjänst som har fått tillstånd att tillhandahålla flyg
trafiktjänster utan certifikat, i enlighet med artikel 7.5 i
förordning (EG) nr 550/2004.
3.
När det totala antalet tjänstenheter under ett givet år
inte över- eller underskrider prognosen från referensperio
dens början med mer än 2 %, ska de ytterligare intäkterna
eller intäktsförlusterna för leverantören av flygtrafiktjänst i
förhållande till de fastställda kostnaderna inte överföras.

När det faktiska antalet tjänstenheter under ett givet år (n)
är högre än 110 % av prognosen från referensperiodens
början, ska hela beloppet ytterligare intäkter för de berörda
leverantörerna av flygtrafiktjänst, för den del som överstiger
skillnaden på 10 % mellan de faktiska tjänstenheterna och
prognosen över fastställda kostnader, betalas tillbaka till
luftrummets användare under år n+2.

7.
Leverantörer av flygtrafiktjänst utan eget kapital eller
med ett eget kapital på högst 5 % av de totala skulderna
per den 31 december 2011, kan undantas från trafikrisk
delning under den första referensperioden, för att en lägre
andel skuldfinansiering ska nås. Leverantörer av flygtrafik
tjänst som undantagits från trafikriskdelning ska anges i
prestationsplanen för att granskas av kommissionen och i
den tilläggsinformation som ska läggas fram enligt bilaga II.
Medlemsstaterna ska beskriva och motivera de åtgärder
som planeras för att nå en lägre andel skuldfinansiering,
och tidsplanen för dessa.
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Följande principer ska gälla för kostnadsriskdelning:

a) När de faktiska kostnaderna under hela referensperioden
är lägre än de fastställda kostnaderna från början av
referensperioden, ska den berörda leverantören av flyg
trafiktjänst, medlemsstaten eller kvalificerade enheten bi
behålla rätten till den skillnad som uppstått.
b) När de faktiska kostnaderna under hela referensperioden
är högre än de fastställda kostnaderna från början av
referensperioden, ska den berörda leverantören av flyg
trafiktjänst, medlemsstaten eller kvalificerade enheten
bära kostnaderna för den skillnad som uppstått utan
att det påverkar aktiveringen av en varningsmekanism
enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 691/2010.
c) Punkterna a och b får inte tillämpas på skillnaden mel
lan faktiska och fastställda kostnader som kan anses
vara utom kontroll för leverantörerna av flygtrafiktjänst,
medlemsstaterna och de kvalificerade enheterna till följd
av
i) oförutsedda ändringar i nationella pensionsbestäm
melser och bestämmelser om pensionsredovisning,
ii) oförutsedda ändringar i nationell skattelagstiftning,
iii) oförutsedda och nya kostnadsposter, som inte om
fattas av den nationella prestationsplanen, men som
krävs enligt lag,
iv) oförutsedda förändringar i kostnader eller intäkter
orsakade av internationella överenskommelser,
v) betydande förändringar i räntesatserna för lån.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.1 tredje
stycket, ska den nationella tillsynsmyndigheten utifrån
förteckningen i leden i-v i första stycket upprätta en
lista över ej kontrollerbara kostnadsfaktorer, som ska
ingå i prestationsplanen.
När de faktiska kostnaderna under hela referensperioden
är lägre än de fastställda kostnaderna från början av
referensperioden, ska den skillnad som uppstått återbe
talas till luftrummets användare genom en överföring till
följande referensperiod.
När de faktiska kostnaderna under hela referensperioden
är högre än de fastställda kostnaderna från början av
referensperioden, ska den skillnad som uppstått över
låtas på luftrummets användare genom en överföring
till följande referensperiod. Den nationella tillsynsmyn
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digheten ska ge sitt uttryckliga samtycke till över
föringen efter att ha förvissat sig om att

i) skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och de
fastställda kostnaderna beror på omständigheter
som ligger utom kontroll för den berörda leverantö
ren av flygtrafiktjänst, medlemsstaten eller kvalifice
rade enheten, och

ii) den skillnad som ska överlåtas på användarna nog
grant identifieras och kategoriseras.

Det överförda beloppet ska definieras utifrån olika fak
torer och beskrivas i den tilläggsinformation som läggs
fram i enlighet med bilaga VI.”

12) I artikel 12 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

”1.
Medlemsstaterna på nationell nivå eller på nivån för
funktionella luftrumsblock får, på en icke-diskriminerande
grund, öppen för insyn, inrätta eller godkänna incita
mentsystem för att främja förbättringar av tillhandahållan
det av flygtrafiktjänster eller minskningar av luftfartens mil
jöpåverkan, och som kan leda till en annan beräkning av
avgifter enligt punkterna 2 och 3. Sådana stimulansåtgärder
får rikta sig till leverantörer av flygtrafiktjänst eller luftrum
mets användare.

2.
I enlighet med artikel 11 i förordning (EU) nr
691/2010 får medlemsstaterna på nationell nivå eller på
nivån för funktionella luftrumsblock anta ekonomiska inci
tament för att deras leverantörer av flygtrafiktjänst ska
uppnå prestationsmålen. Enhetsavgiften får anpassas till
att utgöra en bonus eller en sanktion utifrån den faktiska
prestationsnivån hos leverantören av flygtrafiktjänst i för
hållande till det relevanta målet. Sådana bonusar och sank
tioner får endast aktiveras när prestationsändringarna med
för en märkbar förändring för användarna. Nivån på bo
nusar och sanktioner ska stå i förhållande till de mål som
ska uppfyllas, och den prestation som uppnåtts. Ändring
arna i prestationsnivåer och den tillämpliga nivån på bo
nusar och sanktioner ska fastställas efter det erbjudande om
konsultation som avses i artikel 8 och anges i den natio
nella prestationsplanen eller prestationsplanen för det funk
tionella luftrumsblocket.

3.
När en medlemsstat beslutar sig för att införa incita
mentsystem för användarna av flygtrafiktjänster, ska den,
efter det erbjudande om konsultation som avses i artikel 8,
anpassa de avgifter som åläggs användarna så att de av
speglar dessa användares ansträngningar för att framför allt

a) använda flygtrafiktjänsterna på ett optimalt sätt,
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b) minska luftfartens miljöpåverkan,
c) minska de samlade kostnaderna för flygtrafiktjänsterna
och öka deras effektivitet, framför allt genom att sänka
eller anpassa avgifterna för sådan luftburen utrustning
som ökar kapaciteten eller uppväger nackdelarna med
att välja mindre trafikbelastade rutter,
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”Leverantörer av flygtrafiktjänst ska underlätta inspektioner
och undersökningar, inbegripet besök på plats, som ge
nomförs av de nationella tillsynsmyndigheterna eller av
en kvalificerad enhet som agerar på deras vägnar. De be
höriga personerna ska ha befogenhet att”

17) Följande artikel 17a ska införas:
d) påskynda införandet av ATM-kapacitet inom ramen för
Sesar.”
”Artikel 17a
13) Artikel 13 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna ska se till att enhetsavgifter fast
ställs för varje avgiftszon på årsbasis.
Enhetsavgifterna ska fastställas i den nationella valutan.
När medlemsstater som ingår i ett funktionellt luftrums
block beslutar att upprätta en gemensam avgiftszon
med en gemensam enhetsavgift ska denna avgift fast
ställas i euro eller i en av de berörda medlemsstaternas
nationella valuta. De berörda medlemsstaterna ska un
derrätta kommissionen och Eurocontrol om tillämplig
valuta.

Granskning
Kommissionens granskning av prestationssystemet enligt
artikel 24 i förordning (EU) nr 691/2010 ska inbegripa
riskdelningsmekanismen i artikel 11a i denna förordning
och incitamentsystem som införs enligt artikel 12 i denna
förordning samt deras effekt och effektivitet när det gäller
att nå uppsatta prestationsmål.”

18) Bilagorna I–VI ska ändras i enlighet med bilagan till denna
förordning.

Artikel 2
Övergångsbestämmelser

2.
I enlighet med artikel 11.4 e i förordning (EG) nr
549/2004 och artikel 18 i förordning (EU) nr
691/2010, får enhetsavgifter ändras under årets lopp
när en varningsmekanism har aktiverats.”
b) Följande punkt 4 ska läggas till:
”4.
Enhetsavgifter för referensperiodens första år ska
beräknas utifrån den prestationsplan som medlemssta
ten eller det funktionella luftrumsblocket i fråga medde
lade per den 1 november året före referensperiodens
början. När prestationsplaner antas efter den 1 novem
ber året före referensperiodens början, ska enhetsavgif
terna om nödvändigt räknas om utifrån den slutgiltigt
antagna planen eller de tillämpliga korrigerande åtgär
derna.”
14) I artikel 14 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Medlemsstaterna får samla in avgifterna i form av en
enda avgift per flygning. När avgifter faktureras och inkas
seras regionalt får faktureringsvalutan vara euro, och en
administrativ enhetsavgift som ska täcka fakturerings- och
inkasseringskostnaderna får läggas till enhetsavgiften i
fråga.”

Medlemsstater som redan före den 8 juli 2010 hade en natio
nell lagstiftning om en sänkning av enhetsavgiften som går
längre än de EU-täckande målen enligt förordning (EU) nr
691/2010, får undanta sina leverantörer av flygtrafiktjänst
från tillämpningen av artikel 11a.3 i förordning (EG) nr
1794/2006. Detta undantag ska tillämpas under den period
de nationella bestämmelserna om sänkning av enhetsavgiften
gäller, dock inte efter den första referensperiodens utgång år
2014. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och Euro
control om sådana undantag.

Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa bestämmelserna i
förordning (EG) nr 1794/2006 i dess lydelse efter ändring ge
nom denna förordning på terminalavgifter förrän den
31 december 2014. De ska underrätta kommissionen om detta.
När medlemsstater undantar terminalavgifter från föreskrifterna
i den förordningen får de fullständiga kostnaderna för tillhan
dahållandet av terminala flygtrafiktjänster tas upp till och med
den 31 december 2014.

Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

15) Artikel 15 ska utgå.
16) I artikel 17 ska den inledande delen av första stycket er
sättas med följande:

Den ska tillämpas på kostnader, avgifter och enhetsavgifter för
flygtrafiktjänster med början från och med 2012.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA
Bilagorna I–VI ska ändras på följande sätt:

1) I bilaga I ska följande punkt 5 läggas till:

”5. Vid mer än 150 000 kommersiella rörelser per år ska bedömningen i punkterna 1–4 utföras för varje enskild
flygplats.”

2) Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II
Insyn i kostnaderna
1. RAPPORTERINGSTABELL
Medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänst ska fylla i nedanstående rapporteringstabell för varje refe
rensperiod och för varje avgiftszon som de ansvarar för. Medlemsstaterna ska också tillhandahålla en konsoliderad
rapporteringstabell för varje avgiftszon som de ansvarar för.

En konsoliderad tabell ska fyllas i för samtliga flygplatser som omfattas av denna förordning.

Om en avgiftszon sträcker sig över mer än en medlemsstats luftrum, ska medlemsstaterna i fråga tillsammans fylla i
tabellen i enlighet med artikel 4.4.

De faktiska kostnaderna ska fastställas på grundval av attesterade räkenskaper. Kostnaderna ska fastställas i enlighet
med den verksamhetsplan som krävs enligt certifikatet, och anges i den valuta som de, i enlighet med artikel 6.1
fjärde stycket, fastställts i.

För att göra det lättare för kommissionen att fastställa prestationsmål som gäller i hela unionen, och utan att detta
påverkar de prestationsplaner som ska antas på nationell nivå eller på nivån för funktionella luftrumsblock, ska
medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänst 18 månader innan en referensperiod inleds fylla i rappor
teringstabellerna med de ursprungliga prognosvärdena.
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2. TILLÄGGSINFORMATION
Medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänst ska dessutom lämna åtminstone följande information:
— En beskrivning av den metod som används för att fördela kostnader för hjälpmedel eller tjänster mellan olika
flygtrafiktjänster på grundval av den förteckning över hjälpmedel och tjänster som ingår i Icao:s regionala
flygtrafikplan, europeiska regionen (Dok 7754) och en beskrivning av den metod som används för att fördela
dessa kostnader mellan olika avgiftszoner.
— En beskrivning och förklaring av den metod som används för beräkning av avskrivningskostnaderna: anskaff
ningskostnader eller återanskaffningskostnader. Vid avskrivning på grundval av återanskaffningskostnaderna ska
jämförbara anskaffningskostnader anges.
— Verifikationer för kapitalkostnaderna, inklusive tillgångsbasens beståndsdelar, eventuella justeringar av de sam
manlagda tillgångarna och inkomsten av kapital.
— En beskrivning av de sammanlagda fastställda kostnaderna för varje flygplats som omfattas av denna förord
ning, för varje terminalavgiftszon. För flygplatser med färre än 20 000 kommersiella rörelser per år, beräknat
som ett genomsnitt för de tre föregående åren, får kostnaderna läggas fram i sammanfattad form.
— En beskrivning av kriterierna för fördelning av kostnaderna mellan terminaltjänster och undervägstjänster för
varje reglerad flygplats.
— En uppdelning av vädertjänstkostnaderna mellan direkta kostnader och meteorologiska kärnkostnader, det vill
säga som kostnaderna för att underhålla meteorologiska hjälpmedel och tjänster som också tjänar allmänna
meteorologiska behov. I dessa ingår allmän väderanalys och väderprognoser, mark- och atmosfärbaserade
observationssystem, meteorologiska kommunikationssystem, databehandlingscentraler och stöd till grundforsk
ning, utbildning och administration.
— En beskrivning av metoden för fördelning av de sammanlagda vädertjänstkostnaderna och de meteorologiska
kärnkostnaderna på det civila flyget och mellan avgiftszonerna.
— I enlighet med punkt 1, en beskrivning av de rapporterade prognoserna för kostnader och trafik 18 månader
innan en referensperiod inleds.
— Varje år under referensperioden, en beskrivning av de rapporterade faktiska kostnaderna och deras avvikelse
från de fastställda kostnaderna.”
3) I bilaga III ska punkt 1.2 ersättas med följande:
”1.2 Tilläggsinformation
Leverantörerna av flygtrafiktjänst ska dessutom lämna åtminstone följande information:
— En beskrivning av de kriterier som används för att fördela kostnader för hjälpmedel eller tjänster mellan olika
flygtrafiktjänster på grundval av den förteckning över hjälpmedel och tjänster som ingår i Icao:s regionala
flygtrafikplan, europeiska regionen (Dok 7754).
— En beskrivning och förklaring av skillnader mellan planerade och faktiska icke-konfidentiella uppgifter för år
(n-1).
— En beskrivning och förklaring av icke-konfidentiella planerade kostnader och investeringar i förhållande till
den förväntade trafiken under de kommande fem åren.
— En beskrivning och förklaring av den metod som används för beräkning av avskrivningskostnaderna: anskaff
ningskostnader eller återanskaffningskostnader.
— Verifikationer för kapitalkostnader, inklusive tillgångsbasens beståndsdelar, eventuella justeringar av de sam
manlagda tillgångarna och avkastningen på eget kapital.”
4) Bilaga IV ska ersättas med följande:
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”BILAGA IV
Beräkning av undervägstjänstenheter och undervägsenhetsavgifter
1.

Beräkning av undervägstjänstenheter

1.1 Undervägstjänstenheten ska beräknas som avståndsfaktorn multiplicerad med viktfaktorn för det berörda luftfar
tyget.

1.2 Avståndsfaktorn ska beräknas genom att dividera med hundra (100) antalet kilometer i storcirkelavståndet mellan
inträdes- och utträdespunkten i avgiftszonen, enligt den senast kända färdplan som lämnats in för det berörda
luftfartyget för flygtrafikflödesändamål.

1.3 Om en flygning har samma inträdes- och utträdespunkt i en avgiftszon ska avståndsfaktorn vara lika med
storcirkelavståndet mellan dessa punkter och färdplanens mest avlägsna punkt multiplicerad med två.

1.4 Det avstånd som ska beaktas ska minskas med 20 kilometer för varje start och landning inom den berörda
medlemsstatens territorium.

1.5 Viktfaktorn ska uttryckas i två decimaler och beräknas genom att luftfartygets vikt i ton divideras med 50 och
kvadratroten därefter tas ur den kvoten; luftfartygets vikt ska vara den maximala certifierade startvikten för
luftfartyget enligt luftvärdighetsbeviset eller motsvarande officiellt dokument som uppvisas av luftfartygsoperatö
ren. Om denna vikt inte är känd ska vikten på det tyngsta kända luftfartyget av samma typ användas. Om ett
luftfartyg har flera certifierade maximala startvikter ska den största av dessa användas. Om en luftfartygsoperatör
använder två eller flera luftfartyg som är olika versioner av samma typ, ska genomsnittet av den maximala
startvikten för alla operatörens luftfartyg av den typen användas för alla dessa luftfartyg. Viktfaktorn per flyg
planstyp och per operatör ska beräknas åtminstone en gång om året.

2.

Beräkning av undervägsenhetsavgifter

2.1 Undervägsenhetsavgiften ska beräknas innan varje nytt år av referensperioden inleds.

2.2 Den ska beräknas genom att det prognostiserade antalet sammanlagda undervägtjänstenheter för året i fråga
divideras med summan av följande termer:

i) De fastställda kostnaderna för året i fråga.

ii) Tillämpningen av skillnaden mellan den prognostiserade och faktiska inflationen i enlighet med artikel 6.1.

iii) Överföringarna från genomförandet av den trafikriskdelning som nämns i artikel 11a.2-11a.7.

iv) De överföringar från föregående referensperiod som uppstår vid genomförandet av kostnadsriskdelningen
enligt artikel 11a.8.

v) Bonusar och sanktioner till följd av ekonomiska stimulansåtgärder enligt artikel 12.2.

vi) För de första båda referensperioderna de för höga eller låga uttag som uppstått hos medlemsstaterna till och
med 2011.

vii) Ett avdrag för kostnaderna för VFR-flygningar enligt artikel 7.4.”

5) Bilaga V ska ersättas med följande:
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”BILAGA V
Beräkning av terminaltjänstenheterna och enhetsavgifterna för terminaltjänster
1.

Beräkning av terminaltjänstenheterna

1.1 Terminaltjänstenheten ska vara lika med det berörda luftfartygets viktfaktor.

1.2 Viktfaktorn ska uttryckas i två decimaler och beräknas genom att luftfartygets vikt i ton divideras med 50 och den
kvoten därefter upphöjs i 0,7; luftfartygets vikt ska vara den maximala certifierade startvikten för luftfartyget,
enligt bilaga IV punkt 1.5. Under en övergångsperiod om fem år efter beräkningen av den första enhetsavgiften
för terminaltjänster enligt denna förordning ska dock exponenten uppgå till mellan 0,5 och 0,9.

2.

Beräkning av enhetsavgifter för terminaltjänster

2.1 Enhetsavgiften för terminaltjänster ska beräknas innan varje nytt år av referensperioden inleds.

2.2 Den ska beräknas genom att det prognostiserade antalet sammanlagda terminaltjänstenheter för året i fråga
divideras med summan av följande termer:

i) De fastställda kostnaderna för året i fråga.

ii) Tillämpningen av skillnaden mellan den prognostiserade och faktiska inflationen i enlighet med artikel 6.1.

iii) Överföringarna från genomförandet av den trafikriskdelning som nämns i artikel 11a.2-11a.7.

iv) De överföringar från föregående referensperiod som uppstår vid genomförandet av kostnadsriskdelningen
enligt artikel 11a.8.

v) Bonusar och sanktioner till följd av ekonomiska stimulansåtgärder enligt artikel 12.2.

vi) För de första båda referensperioderna de för höga eller låga uttag som uppstått hos medlemsstaterna till och
med det år som föregår tillämpningen av denna förordning på terminalavgifter.

vii) Ett avdrag för kostnaderna för VFR-flygningar enligt artikel 7.4.”

6) Bilaga VI ska ersättas med följande:

”BILAGA VI
Avgiftsmekanism
1. RAPPORTERINGSTABELL
Medlemsstaterna och leverantörerna av flygtrafiktjänst ska fylla i nedanstående rapporteringstabell för varje refe
rensperiod och för varje avgiftszon som de ansvarar för. Medlemsstaterna ska också tillhandahålla en konsoliderad
tabell för varje avgiftszon som de ansvarar för.

Om en avgiftszon sträcker sig över mer än en medlemsstats luftrum, ska medlemsstaterna i fråga tillsammans fylla i
tabellen i enlighet med artikel 4.4.
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2. TILLÄGGSINFORMATION
De berörda medlemsstaterna ska dessutom samla in och lämna åtminstone följande information:
— En beskrivning och motivering av inrättandet av de olika avgiftszonerna, särskilt i fråga om terminalavgifts
zoner och potentiella korssubventioner mellan flygplatser.
— En beskrivning och förklaring av beräkningen av de prognostiserade debiterbara tjänstenheterna.
— En beskrivning av policyn för undantag och en beskrivning av de ekonomiska medlen för att täcka de relaterade
kostnaderna.
— En beskrivning av överföringarna av de för höga eller låga uttag som uppstått hos medlemsstaterna till och med
2011 för undervägsavgifter, och till och med det år som föregår tillämpningen av denna förordning för
terminalavgifter.
— En beskrivning av de uttag som överförts i enlighet med artikel 11a.4 andra stycket.
— En beskrivning per faktor av de belopp som förts över från den föregående referensperioden i enlighet med
artikel 11a.8 c.
— En beskrivning av andra intäkter, i förekommande fall.
— En beskrivning av den formel som används vid beräkningen av terminalavgifter.
— En beskrivning och förklaring av stimulanåtgärder som tillämpas på användare av flygtrafiktjänster.”

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/21

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1192/2010
av den 16 december 2010
om godkännande av större ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som
tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar
(Ricotta Romana [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den
20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ur
sprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1),
särskilt artikel 7.4 första stycket, och

(2)

Eftersom de aktuella ändringarna inte är mindre i den
mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr
510/2006 har kommissionen offentliggjort ansökan om
ändringar i enlighet med artikel 6.2 första stycket i
samma förordning i Europeiska unionens officiella tidning (4).
Då inga invändningar enligt artikel 7 i förordning (EG) nr
510/2006 har inkommit till kommissionen, bör ändring
arna godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

Artikel 1

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första styc
ket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 un
dersökt Italiens ansökan om godkännande av ändringar
av produktspecifikationen för den skyddade ursprungs
beteckningen ”Ricotta Romana” som registrerats med
stöd av kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 (2)
i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr
737/2005 (3).

Härmed godkänns de ändringar av produktspecifikationen som
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande
den beteckning som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 16 december 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EGT L 327, 18.12.1996, s. 11.
(3) EUT L 122, 14.5.2005, s. 15.

(4) EUT C 101, 20.4.2010, s. 20.

L 333/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
Klass 1.3 Ost
ITALIEN
Ricotta Romana (SUB)

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1193/2010
av den 16 december 2010
om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Maine-Anjou [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(4)

Invändningen gällde slutligen också bestämmelserna i
artikel 3.3 i förordning (EG) nr 510/2006, särskilt när
den delvis homonyma benämningen ”Bœuf du Maine”.

(5)

Kommissionen uppmanade genom en skrivelse av den
9 juli 2009 Frankrike och Italien att sinsemellan försöka
nå en överenskommelse i enlighet med sina inhemska
förfaranden.

(6)

Efter dessa samråd informerade Frankrike kommissionen
i en skrivelse av den 5 februari 2010 att parterna hade
nått en överenskommelse. De i enlighet med artikel 6.2 i
förordning (EG) nr 510/2006 offentliggjorda komponen
terna har inte ändrats.

(7)

Det är därför lämpligt att i enlighet med artikel 7.5 andra
stycket i förordning (EG) nr 510/2006 registrera benäm
ningen ”Maine-Anjou” som Frankrike ansökt om.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den
20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ur
sprungsbeteckningar (1) för jordbruksprodukter och livsmedel ,
särskilt artikel 7.4 första stycket, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I enlighet med artikel 6.2 första stycket i förordning (EG)
nr 510/2006 och med tillämpning av artikel 17.2 i
samma förordning har Frankrikes ansökan om registre
ring av beteckningen ”Maine-Anjou” offentliggjorts i Eu
ropeiska unionens officiella tidning (2).
Italien har gjort invändningar mot registreringen i enlig
het med artikel 7.1 i förordning (EG) nr 510/2006. Det
ansågs möjligt att ta upp invändningen till prövning,
enligt artikel 7.3 i förordningen.
Invändningen gällde att de villkor som anges i artikel 2 i
förordning (EG) nr 510/2006 inte har uppfyllts, särskilt
när det gäller sambandet mellan det geografiska området
och produktens kvalitet. I invändningen preciserades
också att registreringen av den ifrågavarande beteck
ningen stred mot bestämmelserna i artikel 3.2 i förord
ning (EG) nr 510/2006, särskilt hänsyn till konflikten
mellan det namn som ansökan gäller och namnet på
en djurras, nämligen Maine-Anjou.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den beteckning som anges i bilagan till denna förordning ska
föras in i registret.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde 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 16 december 2010.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.
(2) EUT C 307, 2.12.2008, s. 11.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA
Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:
1.1 Färskt kött (och slaktbiprodukter)
FRANKRIKE
Maine-Anjou (SUB)
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Europeiska unionens officiella tidning

L 333/25

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1194/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter pigghaj/rödhaj i EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII,
XII och XIV ed fartyg som för fransk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande
funktionssätt,

av

fördraget

om

Europeiska

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

unionens

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Artikel 1
Uppfiskad kvot
Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.
Artikel 2

av följande skäl:
(1)

(2)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010. Enligt
de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångs
terna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.

SV
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

7/T&Q

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

DGS/15X14

Art

Pigghaj/rödhaj (Squalus acanthias)

Område

EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

Datum

17.3.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/27

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1195/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter torsk i norska vatten i I och II med fartyg som för portugisisk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

13/T&Q

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

COD/1N2AB.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Norska vatten i I och II

Datum

19.4.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/29

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1196/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter djuphavshaj i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under
tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i X med fartyg som för portugisisk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppfiskad kvot
Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

Artikel 2

I rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den
28 november 2008 om fastställande av fiskemöjlighe
terna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavs
bestånd för 2009 och 2010 (2) fastställs kvoter för
2009 och 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3
Ikraftträdande

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

14/DSS

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

DWS/10-

Art

Djuphavshaj

Område

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands över
höghet eller jurisdiktion i X

Datum

7.5.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/31

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1197/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter torsk i internationella vatten i I och IIb med fartyg som för portugisisk
flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.

SV
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

15/T&Q

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

COD/1/2B.

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

Internationella vatten i I och IIb

Datum

7.5.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/33

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1198/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter tunga i IIIa; EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId av fartyg som för svensk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.

SV
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

17/T&Q

Medlemsstat

Sverige

Bestånd

SOL/3A/BCD

Art

Tunga (Solea solea)

Område

IIIa; EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId

Datum

7.6.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/35

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1199/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter kolja i norska vatten i I och II med fartyg som för portugisisk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppfiskad kvot
Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.

Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

9/T&Q

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

HAD/1N2AB.

Art

Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

Område

Norska vatten i I och II

Datum

19.4.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/37

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1200/2010
av den 14 december 2010
om förbud mot fiske efter gråsej i norska vatten i I och II med fartyg som för portugisisk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.
Artikel 2

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 14 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

12/T&Q

Medlemsstat

Portugal

Bestånd

POK/1N2AB.

Art

Gråsej (Pollachius virens)

Område

Norska vatten i I och II

Datum

19.4.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/39

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1201/2010
av den 15 december 2010
om förbud mot fiske efter djuphavshaj i gemenskapens vatten och vatten som inte faller under
tredjelands överhöghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX med fartyg som för fransk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I rådets förordning (EG) nr 1359/2008 av den
28 november 2008 om fastställande av fiskemöjlighe
terna för gemenskapens fiskefartyg för vissa djuphavs
bestånd för 2009 och 2010 (2) fastställs kvoter för
2009 och 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 15 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 352, 31.12.2008, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

6/DSS

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

DWS/56789-

Art

Djuphavshaj

Område

Gemenskapens vatten och vatten som inte faller under tredjelands över
höghet eller jurisdiktion i V, VI, VII, VIII och IX

Datum

17.3.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/41

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1202/2010
av den 15 december 2010
om förbud mot fiske efter torsk i in VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med
fartyg som för nederländsk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Artikel 2

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.
Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.
Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 15 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

4/T&Q

Medlemsstat

Nederländerna

Bestånd

COD/7XAD34

Art

Torsk (Gadus morhua)

Område

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

22.2.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/43

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1203/2010
av den 15 december 2010
om förbud mot fiske efter makrill i in VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1 med fartyg som för
spansk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppfiskad kvot

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2, och

Den fiskekvot för 2010 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som anges
i samma bilaga ska anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.
Artikel 2

av följande skäl:

Förbud
(1)

I rådets förordning (EU) nr 53/2010 av den 14 januari
2010 om fastställande för år 2010 av fiskemöjligheterna
för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EUvatten och, för EU-fartyg, i andra vatten där fångst
begränsningar krävs (2) fastställs kvoter för 2010.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den
medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2010 är
uppfiskad.

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förord
ning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den med
lemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlems
statens flagg, är förbjudet från och med den dag som fastställs i
bilagan. Från och med den dagen är det även förbjudet att
omflytta, omlasta och landa fångster av detta bestånd gjorda
av sådana fartyg och att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft 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 15 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) EUT L 21, 26.1.2010, s. 1.
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Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA

Nr

56/T&Q

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

MAC/8C3411

Art

Makrill (Scomber scombrus)

Område

VIIIc, IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

Datum

2.11.2010

17.12.2010

SV

17.12.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 333/45

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1204/2010
av den 16 december 2010
om ändring för hundrafyrtioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av
vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och
talibanerna associerade personer och enheter
ning över personer, grupper och enheter som omfattas av
frysning av tillgångar och ekonomiska resurser. Den
30 november 2010 ändrade sanktionskommittén uppgif
terna för två fysiska personer i förteckningen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den
27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och taliba
nerna associerade personer och enheter och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av
vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygför
budet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra
finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (1), sär
skilt artiklarna 7.1 a och 7a.1, och

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför
ändras i enlighet med detta.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska
vara verkningsfulla bör förordningen träda i kraft ome
delbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

(2)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de
personer, grupper och enheter som omfattas av frysning
av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och eko
nomiska resurser enligt den förordningen.

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.

Den 7 december 2010 beslutade FN:s säkerhetsråds sank
tionskommitté att lägga till en fysisk person i sin förteck

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
David O'SULLIVAN

Generaldirektör för yttre förbindelser

(1) EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

L 333/46
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BILAGA
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:
(1) Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande läggas till:
(a) ”Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (alias a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu Huthai
fah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al-Adani, h) Fahd
Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd Mohammed
Ahmad al-Kuss). Adress: Jemen. Född den 12 november 1974 i Aden, Jemen. Jemenitisk medborgare. Övriga
upplysningar: a) jemenitiskt nationellt identitetsbevis nr 2043, b) aktiv inom Al-Qaida in the Arabian Peninsula
och ledare för dess cell i Shabwa-provinsen, Jemen. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 7 december 2010.”
(2) Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Adress: Via di
Saliceto 51/9, Bologna, Italien. Född den 18 mars 1967 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K602878
(tunisiskt pass utfärdat den 5 november 1993 som upphörde att gälla den 9 juni 2001). Övriga upplysningar:
utlämnades till Frankrike den 4 september 2003. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.” ersättas med
följande:
”Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d)
Hamza, e) Abdellah). Adress: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Frankrike. Född den a) 18 mars 1967, b)
18 augusti 1968, 28 maj 1961 i Kairouan, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K602878 (tunisiskt pass utfärdat
den 5 november 1993 som upphörde att gälla den 9 juni 2001). Övriga upplysningar: utlämnades från Italien till
Frankrike den 4 september 2003. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.”
(3) Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adress:
Derzhavina street 281-59, Groznyj, Tjetjenien, Ryska federationen. Född den 12 september 1952 i byn Vydrikh,
distriktet Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (socialistiska sovjetrepubliken) Kazakstan. Rysk medborgare. Pass nr a) 43
No 1600453, b) 535884942 (ryskt pass), c) 35388849 (ryskt pass). Övriga upplysningar: a) adressen är samma som
tidigare, b) dödad den 19 februari 2004.” ersättas med följande:
”Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias a) Hussin Mohamed Dli Tamimi b) Abdul-Muslimovich, c) Яндарбиев
Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Adress: Derzhavina Street Number 281, apartment 59, Grozny City, Tjet
jenien, Ryska federationen. Född den 12 september 1952 i byn Vydrikh, distriktet Shemonaikhinsk (tidigare Verk
hubinskiy), regionen Östra Kazakstan, Socialistiska sovjetrepubliken Kazakstan, Sovjetunionen. Rysk medborgare. Pass
nr: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ryskt utlandspass), c) 35388849 (ryskt utlandspass). Övriga upplysningar:
bekräftas ha avlidit i Doha, Qatar den 13 februari 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 juni 2003.”

17.12.2010

17.12.2010
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1205/2010
av den 16 december 2010
om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
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 17 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens 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

AL
EG
MA
TR
ZZ

66,7
88,4
54,8
120,9
82,7

0707 00 05

EG
JO
TR
ZZ

140,2
158,2
72,9
123,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

82,3
121,9
102,1

0805 10 20

AR
BR
CL
MA
PE
SZ
TR
UY
ZA
ZZ

43,0
41,5
87,1
62,6
58,9
46,6
55,3
48,0
44,4
54,2

0805 20 10

MA
TR
ZZ

60,4
57,6
59,0

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

HR
IL
TR
ZZ

60,6
73,3
69,2
67,7

0805 50 10

AR
TR
UY
ZZ

49,2
55,6
49,2
51,3

0808 10 80

AR
AU
CA
CL
CN
MK
NZ
US
ZA
ZZ

74,9
205,3
87,8
84,2
83,7
29,3
74,9
117,2
124,0
97,9

0808 20 50

CN
US
ZA
ZZ

95,0
112,9
141,4
116,4

(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 (EU) nr 1206/2010
av den 16 december 2010
om fastställande av exportbidrag för nötkött
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(5)

I artikel 7.2 tredje stycket i kommissionens förordning
(EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om vill
koren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa
urbenade styckningsdelar av nötkreatur (5) föreskrivs en
minskning av det särskilda bidraget, om den mängd ur
benat kött som är avsedd för export uppgår till mindre
än 95 %, men mer än 85 %, av vikten av den samman
lagda mängden styckningsdelar från urbeningen.

(6)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts
genom kommissionens förordning (EU) nr 840/2010 (6).
Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen
upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den gemensamma organisationen av jordbruksmark
naderna.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
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 (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artikel 164.2 och artikel 170
jämförda med artikel 4, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 162.1 i förordning (EG) nr
1234/2007 får skillnaden mellan priserna på världsmark
naden för de produkter som avses i del XV i bilaga I till
den förordningen och priserna i EU utjämnas genom
exportbidrag.

(2)

Med tanke på den rådande situationen på marknaden för
nötkött bör det fastställas exportbidrag i enlighet med
bestämmelserna och kriterierna i artiklarna 162–164
och 167–169 i förordning (EG) nr 1234/2007.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(3)

(4)

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

I enlighet med artikel 164.1 i förordning (EG) nr
1234/2007 får exportbidragen variera för olika bestäm
melseorter, om det är nödvändigt, framför allt på grund
av situationen på världsmarknaden, de särskilda kraven
på vissa marknader eller sådana skyldigheter som följer
av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 300 i fördra
get.
Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av
den fria rörligheten för varor inom EU och som är för
sedda med ett kontrollmärke i enlighet med artikel 5.1 a i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ur
sprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Eu
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3)
samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av
särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig
kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel (4).
EUT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

299,
139,
139,
139,

16.11.2007, s. 1.
30.4.2004, s. 55.
30.4.2004, s. 1.
30.4.2004, s. 206.

Artikel 1
1.
Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr
1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat
följer av villkoren i punkt 2 i den här artikeln.

2.
De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska
uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004
och (EG) nr 853/2004, och ska bland annat beredas i en god
känd anläggning, och uppfylla de krav på kontrollmärkning
som anges i kapitel III avsnitt I i bilaga I till förordning (EG)
nr 854/2004.

Artikel 2
I det fall som avses i artikel 7.2 tredje stycket i förordning (EG)
nr 1359/2007 ska det bidrag som gäller för produkter med KNnummer 0201 30 00 9100 minskas med 3,5 euro/100 kg.

Artikel 3
Förordning (EU) nr 840/2010 ska upphöra att gälla.
(5) EUT L 304, 22.11.2007, s. 21.
(6) EUT L 250, 24.9.2010, s. 14.

L 333/50
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Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den 17 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

17.12.2010

17.12.2010
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BILAGA
Exportbidrag inom nötköttssektorn som är tillämpliga från och med den 17 december 2010
KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

12,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg levande vikt

12,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,8

B02

EUR/100 kg nettovikt

24,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,4

B02

EUR/100 kg nettovikt

24,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

14,4

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,8

B02

EUR/100 kg nettovikt

30,5

B03

EUR/100 kg nettovikt

17,9

B02

EUR/100 kg nettovikt

18,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

10,8

US (3)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

CA (4)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

B02

EUR/100 kg nettovikt

11,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

3,8

B04

EUR/100 kg nettovikt

42,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

24,9

EG

EUR/100 kg nettovikt

51,7

B04

EUR/100 kg nettovikt

25,4

B03

EUR/100 kg nettovikt

15,0

EG

EUR/100 kg nettovikt

31,0

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

B02

EUR/100 kg nettovikt

8,1

B03

EUR/100 kg nettovikt

2,7

US (3)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

CA (4)

EUR/100 kg nettovikt

3,3

0201 10 00 9130 (1)

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9130 (1)

0201 30 00 9050

0201 30 00 9060 (6)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0202 10 00 9100

0202 20 30 9000

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

0202 30 90 9100

SV
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

17.12.2010

KN-nummer

Destination

Måttenhet

Exportbidragsbeloppi

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettovikt

11,3

B03

EUR/100 kg nettovikt

3,8

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

11,6

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

10,3

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

11,6

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettovikt

10,3

Anmärkning:

(*)
(1)

Europeiska unionens officiella tidning

Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366,
24.12.1987, s. 1).
Destinationskoderna fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19).
Övriga destinationer definieras enligt följande:
B00: Alla destinationer (tredjeländer, andra territorier, försörjning och syften som jämställs med export utanför unionen).
B02: B04 och destination EG.
B03: Albanien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo (*), Montenegro, f.d. jugoslaviska republiken Makedo
nien, förråd och underhåll (destinationer och syften enligt artiklarna 33 och 42 och i vissa fall artikel 41 i kom
missionens förordning (EG) nr 612/2009 (EGT L 186, 17.7.2009, s. 1)).
B04: Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Ryssland, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, Marocko, Algeriet, Tunisien, Libyen, Libanon, Syrien, Irak, Iran, Israel, Väst
banken och Gaza, Jordanien, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten, Oman, Yemen, Pakistan,
Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Indonesien, Filippinerna, Kina, Nordkorea, Hongkong, Sudan, Mauretanien,
Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbens
kusten, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, São Tomé och Prín
cipe, Gabon, Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Burundi, Saint Helena och tillhörande områden,
Angola, Etiopien, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychellerna och tillhörande områden, brittiska
områden i Indiska Oceanen, Moçambique, Mauritius, Komorerna, Mayotte, Zambia, Malawi, Sydafrika, Lesotho.
Enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.
För att produkterna skall omfattas av detta undernummer krävs ett intyg enligt bilagan till kommissionens förordning (EG)
nr 433/2007 (EUT L 104, 21.4.2007, s. 3).
Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 21) och, om
tillämpligt, i kommissionens förordning (EG) nr 1741/2006 (EUT L 329, 25.11.2006, s. 7) är uppfyllda.
I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1643/2006 (EUT L 308, 8.11.2006, s. 7).
I enlighet med villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1041/2008 (EUT L 281, 24.10.2008, s. 3).
Exportbidrag beviljas endast om villkoren i kommissionens förordning (EG) nr 1731/2006 (EUT L 325, 24.11.2006, s. 12) är
uppfyllda.
Innehållet av magert nötkött utan fett skall fastställas i enlighet med förfarandet i bilagan till kommissionens förordning (EEG)
nr 2429/86 (EGT L 210, 1.8.1986, s. 39).
Begreppet ”genomsnittsinnehåll” avser den provkvantitet som definieras i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 765/2002 (EGT L 117,
4.5.2002, s. 6). Provet skall tas ur den känsligaste delen av partiet.

17.12.2010
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1207/2010
av den 16 december 2010
om fastställande av exportbidrag för fjäderfäkött
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (3).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
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 (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artiklarna 164.2 och 170 jäm
förda med artikel 4, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 162.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs
att skillnaden mellan priserna på världsmarknaden för de
produkter som förtecknas i del XX i bilaga I till samma
förordning och priserna för dessa produkter inom EU får
utjämnas genom ett exportbidrag.

(5)

De bidrag som för närvarande tillämpas har fastställts
genom kommissionens förordning (EU) nr 841/2010 (4).
Eftersom nya bidrag bör fastställas, bör den förordningen
upphävas.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den gemensamma organisationen av jordbruksmark
naderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Exportbidrag enligt artikel 164 i förordning (EG) nr
1234/2007 ska beviljas för de produkter och med de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen om inte annat
följer av villkoret i punkt 2 i den här artikeln.

(2)

Med hänsyn till den rådande situationen på marknaden
för fjäderfäkött bör därför exportbidrag fastställas i enlig
het med bestämmelserna och kriterierna i artiklarna
162–164, 167 och 169 i förordning (EG) nr 1234/2007.

(3)

Enligt artikel 164.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 kan
det vara nödvändigt att anpassa bidraget efter bestämmel
seort, framför allt på grund av situationen på världsmark
naden, de särskilda kraven på vissa marknader eller så
dana skyldigheter som följer av avtal som ingåtts i enlig
het med artikel 300 i fördraget.

2.
De produkter som berättigar till bidrag enligt punkt 1 ska
uppfylla tillämpliga krav i förordningarna (EG) nr 852/2004
och (EG) nr 853/2004, särskilt när det gäller beredning i en
godkänd anläggning, och de krav på identifieringsmärkning som
anges i avsnitt I i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

(4)

Bidrag bör beviljas endast för produkter som omfattas av
den fria rörligheten för varor inom EU och som är för
sedda med ett identifieringsmärke i enlighet med
artikel 5.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ur
sprung (2). Produkterna bör också uppfylla kraven i Eu

Artikel 2
Förordning (EU) nr 841/2010 ska upphöra att gälla.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den 17 december 2010.

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

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3) EUT L 139, 30.4.2004, s. 1.
(4) EUT L 250, 24.9.2010, s. 18.
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BILAGA
Exportbidrag för fjäderfäkött från och med den 17 december 2010

Produktnummer

Destination

Måttenhet

Bidragsbelopp

0105 11 11 9000
0105 11 19 9000
0105 11 91 9000
0105 11 99 9000
0105 12 00 9000
0105 19 20 9000
0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990

A02
A02
A02
A02
A02
A02
V03
V03
V03

EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 pcs
EUR/100 kg
EUR/100 kg
EUR/100 kg

0,24
0,24
0,24
0,24
0,47
0,47
32,50
32,50
32,50

Anm.: Produktkoderna och destinationskoderna serie ”A” fastställs i kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT L 366,
24.12.1987, s. 1).
Övriga destinationer fastställs enligt följande:
V03: A24, Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1208/2010
av den 16 december 2010
om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av
förordning (EG) nr 1484/95
sentativa priserna för produkterna inom sektorerna för
fjäderfäkött, ägg och äggalbumin att de representativa
priserna för import av vissa produkter bör ändras med
hänsyn till variationerna i pris efter ursprung. De repre
sentativa priserna bör därför offentliggöras.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
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), särskilt artikel 143,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 614/2009 av den
7 juli 2009 om det gemensamma handelssystemet för äggalbu
min och mjölkalbumin (2), särskilt artikel 3.4, och

(2)

Med hänsyn till situationen på marknaden bör denna
ändring genomföras så snart som möjligt.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den gemensamma organisationen av jordbruksmark
naderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
(1)

(3)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3)
fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för till
lämpning av tilläggsbelopp för import samt representa
tiva priser inom sektorerna för fjäderfäkött, ägg och äg
galbumin.
Det framgår av den regelbundna kontrollen av de upp
gifter som ligger till grund för fastställandet av de repre

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med bila
gan till denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentlig
görs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 181, 14.7.2009, s. 8.
(3) EGT L 145, 29.6.1995, s. 47.
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BILAGA
till kommissionens förordning 16 december 2010 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg
och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95
”BILAGA I

KN-nummer

Varuslag

Representativt pris
(EUR/100 kg)

Säkerhet som åsyftas i
artikel 3.3
(EUR/100 kg)

Ursprung (1)

0207 12 10

Plockade och urtagna (så kallade 70 %-kyck
lingar), frysta

116,0

0

AR

0207 12 90

Plockade och urtagna (så kallade 65 %-kyck
lingar), frysta

121,2

0

BR

117,3

0

AR

203,3

29

BR

245,2

16

AR

319,8

0

CL

0207 14 10

Styckningsdelar av höns, benfria, frysta

0207 14 50

Kycklingbröst, frysta

174,0

11

BR

0207 14 60

Kycklingklubbor, frysta

103,9

12

BR

0207 25 10

Plockade och urtagna (s.k. 80 %-kalkoner),
frysta

164,4

0

BR

0207 27 10

Styckningsdelar av kalkoner, frysta

271,5

8

BR

376,8

0

CL

0408 11 80

Äggula

315,7

0

AR

0408 91 80

Torkade ägg utan skal

318,8

0

AR

1602 32 11

Inte kokta eller på annat sätt värmebehand
lade höns av arten Gallus domesticus

260,7

8

BR

3502 11 90

Torkat äggalbumin

541,4

0

AR

(1) Nomenklatur avseende länder fastställd genom kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden
’ZZ’ betecknar ’annat ursprung’.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1209/2010
av den 16 december 2010
om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tolfte enskilda
anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr
447/2010
emot inom ramen för varje enskild anbudsinfordran bör
kommissionen fastställa ett lägsta försäljningspris eller
besluta att inte fastställa ett lägsta försäljningspris.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(3)

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 (”förordningen om en samlad
marknadsordning”) (1), särskilt artikel 43 j jämförd med
artikel 4, och

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende
den tolfte enskilda anbudsinfordran bör det fastställas
ett lägsta försäljningspris.

(4)

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisa
tionen av jordbruksmarknaderna har inte yttrat sig
inom den tid som dess ordförande har bestämt.

av följande skäl:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

(1)

(2)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 447/2010 (2)
inleds försäljning av skummjölkspulver genom ett an
budsförfarande, i enlighet med bestämmelserna i kom
missionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den
11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföre
skrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr
1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av
jordbruksprodukter inom ramen för offentlig interven
tion (3).
I enlighet med artikel 46.1 i förordning (EU) nr
1272/2009 och på grundval av de anbud som har tagits

Artikel 1
För den tolfte enskilda anbudsinfordran för försäljning av skum
mjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som inleds
genom förordning (EU) nr 447/2010, för vilken tidsfristen för
inlämnande av anbud löpte ut den 14 december 2010, ska det
lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver vara 207,10
euro/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 17 december 2010.

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

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2010.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 126, 22.5.2010, s. 19.
(3) EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.
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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 14 december 2010
om begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa
bestämmelser i Schengenregelverket om inrättande av en europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa
(2010/779/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

SIS II är en del av Schengenregelverket. Europaparlamen
tets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 (2) och
rådets beslut 2007/533/RIF (3) reglerar dess inrättande,
drift och användning. Förenade kungariket har dock
bara deltagit i antagandet av rådets beslut 2007/533/RIF,
som utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengen
regelverket som avses i artikel 1 a ii i beslut
2000/365/EG.

(5)

VIS är också en del av Schengenregelverket. Förenade
kungariket deltog inte i antagandet av, och är ej heller
bunden av, beslut 2004/512/EG (4), förordning (EG) nr
767/2008 (5) och beslut 2008/633/RIF (6), vilka reglerar
inrättandet, driften och användningen av VIS.

(6)

Eurodac är inte en del av Schengenregelverket. Förenade
kungariket har deltagit i antagandet av, och är bunden av,
förordning (EG) nr 2725/2000 (7), som reglerar inrättan
det, driften och användningen av Eurodac.

(7)

Mot bakgrund av Förenade kungarikets deltagande i Eu
rodac och dess partiella deltagande i SIS II har landet rätt
att delta i byråns verksamhet, i den mån som byrån
kommer att ansvara för den operativa förvaltningen av
SIS II, i enlighet med rådets beslut 2007/533/RIF, och av
Eurodac.

med beaktande av artikel 4 i protokollet om Schengenregelver
ket införlivat inom Europeiska unionens ramar, fogat till för
draget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt, (nedan kallat Schengenprotokollet),

med beaktande av begäran från Förenade konungariket Storbri
tannien och Nordirlands regering i en skrivelse till rådets ordfö
rande av den 5 oktober 2010 om att, såsom anges i den
skrivelsen, få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket,
och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2000/365/EG (1) bemyndigade rådet För
enade konungariket Storbritannien och Nordirland att
delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket, i enlig
het med villkoren i det beslutet.

(2)

Den 24 juni 2009 lade Europeiska kommissionen fram
ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om inrättande av en europeisk byrå för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området med fri
het, säkerhet och rättvisa (nedan kallat förslaget till förord
ning).

(3)

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora
it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa
(nedan kallad byrån) kommer enligt förslaget till förord
ning att ansvara för den operativa förvaltningen av andra
generationen av Schengens informationssystem (SIS II),
Informationssystemet för viseringar (VIS) och Eurodac,
och kan göras ansvarig för förberedelsen, utvecklingen
och den operativa förvaltningen av andra stora it-system
inom området med frihet, säkerhet och rättvisa, på
grundval av ett relevant lagstiftningsinstrument som ba
seras på avdelning V i tredje delen av fördraget om Eu
ropeiska unionens funktionssätt.

(1) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(2) EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.
(3) EUT L 205, 7.8.2007, s. 63.
(4) Rådets beslut av den 8 juni 2004 om inrättande av Informations
systemet för viseringar (VIS) (EUT L 213, 15.6.2004, s. 5.)
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den
9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet
mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vis
telse (VIS-förordningen) (EUT L 218, 13.8.2008, s. 60).
(6) Rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till
informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlems
staternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra,
upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott
(EUT L 218, 13.8.2008, s. 129).
(7) Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000
om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för
en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen (EGT L 316,
15.12.2000, s. 1).
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(8)

(9)
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Den föreslagna byrån bör utgöra en enda juridisk person
och karakteriseras av en enhetlig organisations- och bud
getstruktur. I detta syfte bör byrån inrättas genom ett
enda lagstiftningsinstrument som måste bli föremål för
omröstning i rådet i sin helhet. Vidare bör förordningen,
när den väl har antagits, vara till alla delar tillämplig i de
medlemsstater för vilka den är bindande. Härigenom ute
sluts möjligheten till partiell tillämpning för Förenade
kungariket.
För att säkerställa att förslaget till förordning är förenligt
med fördragen och tillämpliga protokoll och för att sam
tidigt garantera dess enhetlighet och följdriktighet, har
Förenade kungariket begärt att få delta i förslaget till
förordning i enlighet med artikel 4 i Schengenprotokol
let, i den mån som byrån kommer att ansvara för den
operativa förvaltningen av SIS II, i enlighet med förord
ning (EG) nr 1987/2006, och av VIS.

(10)

Rådet erkänner Förenade kungarikets rätt att, i enlighet
med artikel 4 i Schengenprotokollet, göra en begäran om
deltagande i förslaget till förordning, i den mån som
Förenade kungariket inte kommer att delta i förslaget
till förordning på någon annan grund.

(11)

Förenade kungarikets deltagande i förslaget till förordning
skulle inte påverka det faktum att Förenade kungariket
för närvarande varken deltar eller kan delta i bestämmel
serna i Schengenregelverket om fri rörlighet för tredje
landsmedborgare, viseringspolitik och personers passage
av medlemsstaternas yttre gränser. Detta skulle rättfärdiga
att man i förslaget till förordning inför särskilda bestäm
melser som återspeglar Förenade kungarikets särskilda
ställning, särskilt när det gäller begränsad rösträtt i by
råns styrelse.

(12)

L 333/59

staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (1) har informerats
om förberedelserna till detta beslut i enlighet med
artikel 5 i det avtalet.
(13)

Den gemensamma kommitté som upprättats i enlighet
med artikel 3 i avtalet mellan Europeiska unionen, Eu
ropeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om
Schweiziska edsförbundets associering till genomföran
det, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelver
ket (2) har underrättats om detta beslut under förbere
delse i enlighet med artikel 5 i det avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med hänvisning till beslut 2000/365/EG ska Förenade konung
ariket Storbritannien och Nordirland delta i Europaparlamentets
och rådets förordning om inrättande av en europeisk byrå för
den operativa förvaltningen av stora it-system inom området
med frihet, säkerhet och rättvisa i den mån som den hänför
sig till den operativa förvaltningen av Informationssystemet för
viseringar (VIS) och de delar av andra generationen av Schen
gens informationssystem i vilka Förenade kungariket inte deltar.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den 14 december 2010.
På rådets vägnar

Den gemensamma kommitté som upprättats i enlighet
med artikel 3 i avtalet mellan Europeiska unionens råd
och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa

S. VANACKERE

Ordförande

(1) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
(2) EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 december 2010
om ändring av beslut 2003/322/EG vad gäller vissa arter av asätande fåglar i Italien och Grekland
som får utfodras med vissa animaliska biprodukter
[delgivet med nr K(2010) 8988]
(Endast de bulgariska, franska, grekiska, italienska, portugisiska och spanska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)

(2010/780/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(5)

Beslut 2003/322/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(6)

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestäm
melser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att an
vändas som livsmedel (1), särskilt artikel 23.2 d, och

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan
och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

Del A i bilagan till beslut 2003/322/EG ska ändras på följande
sätt:

(1)

(2)

(3)

(4)

I kommissionens beslut 2003/322/EG av den 12 maj
2003 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1774/2002 avseende utfodring av
vissa arter av asätande fåglar med kategori 1-material (2)
fastställs villkoren för att vissa medlemsstater får ge till
stånd att utfodra utrotningshotade eller skyddade arter av
asätande fåglar med kategori 1-material.
I det beslutet anges de medlemsstater som får utnyttja
denna möjlighet, de arter av asätande fåglar som får
utfodras med kategori 1-material och tillämpningsföre
skrifterna för utfodringen.
Grekland och Italien har lämnat in ansökningar om ut
vidgning av förteckningen över arter som får utfodras
med kategori 1-material på sina respektive territorier.
Båda länderna har lämnat tillräckliga uppgifter om före
komsten av dessa arter på sina respektive territorier.
De förtecknade arterna bör fortsätta att utfodras med
djurkroppar i enlighet med tillämpningsföreskrifterna i
beslut 2003/322/EG. Vid antagandet av de föreskrifterna
har man tagit hänsyn till särskilda födosöksbeteenden
hos vissa utrotningshotade eller skyddade arter i deras
naturliga livsmiljö i syfte att främja den biologiska mång
falden. Utfodring med djurkroppar utgör dock enligt de
föreskrifterna inte en alternativ metod för bortskaffande i
enlighet med förordning (EG) nr 1774/2002.

(1) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.
(2) EUT L 117, 13.5.2003, s. 32.

Artikel 1

1. Led a ska ersättas med följande:
”a) För Greklands vidkommande: gåsgam (Gyps fulvus),
lammgam (Gypaetus barbatus), grågam (Aegypius mona
chus), smutsgam (Neophron percnopterus), kungsörn (Aquila
chrysaetos), kejsarörn (Aquila heliaca), havsörn (Haliaeetus
albicilla) och brunglada (Milvus migrans).”
2. Led d ska ersättas med följande:
”d) För Italiens vidkommande: lammgam (Gypaetus barbatus),
grågam (Aegypius monachus), smutsgam (Neophron percnop
terus), gåsgam (Gyps fulvus), kungsörn (Aquila chrysaetos),
brunglada (Milvus migrans) och röd glada (Milvus milvus).”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Republiken Bulgarien, Republiken
Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republi
ken Italien, Republiken Cypern och Republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2010.
På kommissionens vägnar
John DALLI

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 december 2010
om ändring av rådets direktiv 92/34/EEG i syfte att förlänga undantaget beträffande importvillkoren
för fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion från tredjeländer
[delgivet med nr K(2010) 9015]
(2010/781/EU)
villkor som är likvärdiga med dem som tillämpas på
liknande unionsprodukter, enligt artikel 16.2 i direktiv
92/34/EEG.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets direktiv 92/34/EEG av den 28 april
1992 om saluföring av fruktplantsförökningsmaterial och frukt
plantor avsedda för fruktproduktion (1), särskilt artikel 16.2 an
dra stycket, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

I enlighet med artikel 16.1 i direktiv 92/34/EEG ska
kommissionen bestämma huruvida fruktplantsför
ökningsmaterial och fruktplantor som produceras i ett
tredjeland, och för vilka det lämnas samma garantier
avseende leverantörens åtaganden, identitet, egenskaper,
växtskydd, växtmedium, emballering, inspektionsförfaran
den, märkning och försegling, på alla punkter kan lik
ställas med fruktplantsförökningsmaterial och fruktplan
tor som produceras i unionen och som uppfyller kraven
och villkoren i det direktivet.
Den för ögonblicket tillgängliga informationen om situa
tionen i tredjeländer är dock inte tillräcklig för att kom
missionen i nuläget ska kunna fatta några sådana beslut
angående tredjeländer.
För att inte störa handelsmönstret bör medlemsstaterna
tillåtas att vid import av fruktplantsförökningsmaterial
och fruktplantor från tredjeländer fortsätta att tillämpa

(1) EGT L 157, 10.6.1992, s. 10.

(4)

Tillämpningsperioden för det undantag som föreskrivs i
direktiv 92/34/EEG för sådan import bör följaktligen för
längas till och med den 29 september 2012.

(5)

Direktiv 92/34/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från ständiga kommittén för förökningsmaterial
och plantor av fruktsläkten och fruktarter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I artikel 16.2 första stycket i direktiv 92/34/EEG ska
”31 december 2010” ersättas med ”29 september 2012”.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2010.
På kommissionens vägnar
John DALLI

Ledamot av kommissionen

SV
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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 16 december 2010
om ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 1528/2007
för att ta hänsyn till Kenyas speciella situation när det gäller tonfiskfiléer
[delgivet med nr K(2010) 9034]
(2010/782/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

(4)

Ett tillfälligt undantag från ursprungsreglerna i bilaga II
till förordning (EG) nr 1528/2007 skulle inte förorsaka
en etablerad gemenskapsindustri allvarlig skada, med be
aktande av berörda importkvantiteter och förutsatt att
vissa villkor beträffande kvantiteter, övervakning och var
aktighet uppfylls.

(5)

Följaktligen bör ett tillfälligt undantag enligt artikel 36.1
a i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007 beviljas.

(6)

Kenya kommer att omfattas av ett automatiskt undantag
från ursprungsreglerna för tonfiskfiléer enligt HS-num
mer 1604 i enlighet med artikel 41.8 i det ursprungs
protokoll som åtföljer interimspartnerskapsavtalet, när
det avtalet träder i kraft eller börjar tillämpas provisoriskt.

(7)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG)
nr 1528/2007 ska ursprungsreglerna i bilaga II till för
ordningen och undantagen från dem ersättas av reglerna
i interimspartnerskapsavtalet, som förväntas träda i kraft
eller börja tillämpas provisoriskt under 2011. Detta un
dantag bör därför tillämpas till och med den
31 december 2010.

(8)

I enlighet med artikel 41.8 i det ursprungsprotokoll som
åtföljer interimspartnerskapsavtalet är det automatiska
undantaget från ursprungsreglerna begränsat till en årlig
kvot om 2 000 ton tonfiskfiléer för de stater som har
paraferat interimspartnerskapsavtalet (Kenya, Uganda,
Tanzania, Rwanda och Burundi). Kenya är det enda lan
det i regionen som för närvarande exporterar tonfiskfiléer
till unionen. Det är därför lämpligt att för 2 000 ton
tonfiskfiléer bevilja Kenya ett undantag enligt artikel 36
i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007, en kvantitet
som inte överskrider den årliga kvot som regionen bevil
jas enligt interimpartnerskapsavtalet.

(9)

Följaktligen bör Kenya beviljas ett undantag avseende
2000 ton tonfiskfiléer för en period på ett år.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1528/2007 av den
20 december 2007 om tillämpning av de ordningar som ska
tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i
gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
(AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal
eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (1), särskilt
artikel 36.4 i bilaga II, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Den 17 augusti 2010 ansökte Kenya i enlighet med
artikel 36 i bilaga II till förordning (EG) nr 1528/2007
om ett undantag från ursprungsreglerna i den bilagan för
en period på ett år. Den 26 augusti 2010 lämnade Kenya
ytterligare uppgifter till stöd för sin ansökan. Ansökan
avser en sammanlagd kvantitet på 2 000 ton tonfiskfiléer
enligt HS-nummer 1604. Anledningen till ansökan är att
fångsten och utbudet av rå tonfisk med ursprungsstatus
har minskat.

Enligt uppgifterna från Kenya var fångsten av rå tonfisk
med ursprungsstatus ovanligt liten, även med beaktande
av normala säsongsvariationer, vilket har lett till att pro
duktionen av tonfiskfiléer har minskat. Denna onormala
situation gör att Kenya under en viss period inte kan följa
ursprungsreglerna i bilaga II till förordning (EG)
nr 1528/2007.

Ett nytt undantag bör beviljas med retroaktiv verkan från
och med den 1 januari 2010, för att säkra kontinuitet i
importen från AVS-länderna till unionen samt en smidig
övergång från AVS–EG-partnerskapsavtalet till avtalet om
upprättande av en ram för ett interimspartnerskapsavtal
(interimspartnerskapsavtalet mellan partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen och Europeiska unionen, nedan
kallat interimspartnerskapsavtalet).

(1) EUT L 348, 31.12.2007, s. 1.
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(10)
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Bestämmelser om förvaltning av tullkvoter anges i kom
missionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli
1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen (1). För att få en effektiv kvotförvaltning
med ett nära samarbete mellan Kenyas myndigheter,
medlemsstaternas tullmyndigheter och kommissionen,
bör dessa regler gälla i tillämpliga delar för de kvantiteter
som importeras inom ramen för det undantag som be
viljas genom detta beslut.

(11)

För att tillämpningen av undantaget ska kunna övervakas
effektivt, bör Kenyas myndigheter regelbundet lämna
uppgifter till kommissionen om utfärdade varucertifikat
EUR.1.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från tullkodexkommittén.

L 333/63

Artikel 4
Kenyas tullmyndigheter ska vidta de åtgärder som krävs för att
utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som
avses i artikel 1.
I detta syfte ska alla varucertifikat EUR.1 som de utfärdar för
dessa produkter innehålla en hänvisning till detta beslut.
Kenyas behöriga myndigheter ska till kommissionen lämna en
kvartalsvis rapport om de kvantiteter för vilka varucertifikat
EUR.1 har utfärdats enligt detta beslut och om dessa certifikats
löpnummer.
Artikel 5
I fält 7 i de varucertifikat EUR.1 som utfärdas enligt detta beslut
ska följande uppgift anges:

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

”Derogation — Decision 2010/…/EU”. (Engelska i alla språkver
sioner)

Genom undantag från bilaga II till förordning (EG) nr
1528/2007 och i enlighet med artikel 36.1 a i den bilagan
ska tonfiskfiléer enligt HS-nummer 1604 som producerats av
icke-ursprungsmaterial anses ha ursprung i Kenya i enlighet med
villkoren i artiklarna 2–6 i det här beslutet.

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2010 till
och med den 31 december 2010.

Artikel 2

Artikel 7

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de produkter och kvan
titeter som avses i bilagan och som från Kenya deklareras för
övergång till fri omsättning i unionen under perioden 1 januari
2010–31 december 2010.
Artikel 3
De kvantiteter som anges i bilagan till detta beslut ska förvaltas
i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning
(EEG) nr 2454/93.

(1) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 16 december 2010.
På kommissionens vägnar
Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen

L 333/64
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BILAGA

Löpnummer

KN-nummer

Varuslag

Period

09.1667

1604 14 16

Filéer, så kallade
”loins”

1.1.2010–31.12.2010

Kvantitet

2 000 ton

Innehållsförteckning
(forts.)
Kommissionens förordning (EU) nr 1208/2010 av den 16 december 2010 om fastställande av repre
sentativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95

55

Kommissionens förordning (EU) nr 1209/2010 av den 16 december 2010 om fastställande av det
lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den tolfte enskilda anbudsinfordran inom ramen för
det anbudsförfarande som inleds genom förordning (EU) nr 447/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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PRENUMERATIONSPRISER 2010 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 100 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
pappersversion + årsutgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

770 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
månatlig (kumulativ) utgåva på cd-rom

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, cd-rom, 2 nummer per vecka

flerspråkig:
23 officiella EU-språk

300 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, C-serien – allmänna
uttagningsprov

Antal språk beroende på
uttagningsprov

50 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning (EUT) ges ut på EU:s officiella språk, och det går att prenumerera på den i
22 olika språkversioner. Den består av två serier: L (lagstiftning) och C (meddelanden och upplysningar).
Varje språkversion kräver en separat prenumeration.
Enligt rådets förordning (EG) nr 920/2005 som offentliggjordes i EUT L 156 av den 18 juni 2005 är Europeiska
unionens institutioner under en övergångsperiod inte skyldiga att avfatta och offentliggöra alla rättsakter på iriska.
Den iriska utgåvan av EUT säljs därför separat.
En prenumeration på tillägget till EUT (S-serien: meddelanden och offentliga kontrakt) omfattar en flerspråkig
cd-rom med alla de 23 officiella språkversionerna.
Prenumeranter på EUT kan på begäran få de olika bilagorna till tidningen. När en bilaga ges ut meddelas
prenumeranterna detta genom ett ”meddelande till läsarna” i Europeiska unionens officiella tidning.
Cd-rom-format ersätts av dvd-format under 2010.

Försäljning och prenumeration
Prenumerationer på olika tidskrifter, såsom Europeiska unionens officiella tidning, kan beställas från någon av våra
kommersiella distributörer. En lista över dessa finns på följande Internetadress:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm

Via EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) har du kostnadsfritt direkt tillgång till Europeiska
unionens lagstiftning. På webbplatsen kan du söka i Europeiska unionens officiella tidning samt
i fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter.
Mer information om Europeiska unionen finns på http://europa.eu
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