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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 536/2011
av den 1 juni 2011
om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG och bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad
gäller uppgifterna om Sydafrika i förteckningarna över tredjeländer eller delar av tredjeländer
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(2)

I beslut 2007/777/EG fastställs även förteckningar över
de tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka im
port, transitering och lagring av dessa produkter ska till
låtas samt de djur- och folkhälsointyg och de behand
lingar som krävs för dessa produkter.

(3)

I del 2 i bilaga II till beslut 2007/777/EG fastställs en
förteckning över tredjeländer eller delar av tredjeländer
från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor
och tarmar, som genomgått de olika behandlingar som
anges i del 4 i den bilagan, får importeras till unionen.

(4)

Sydafrika förtecknas i del 2 i bilaga II till beslut
2007/777/EG som ett tredjeland varifrån det är tillåtet
att importera köttprodukter, behandlade magar, blåsor
och tarmar av strutsfåglar i hägn, vilka är avsedda att
användas som livsmedel och som genomgått en vanlig
behandling för vilken ingen lägsta temperatur angetts
(behandling A).

(5)

I del 3 i bilaga II till beslut 2007/777/EG fastställs en
förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer
från vilka biltong/jerky och pastöriserade köttprodukter,
som genomgått de olika behandlingar som anges i del 4 i
den bilagan, får importeras till unionen.

(6)

Sydafrika förtecknas i del 3 i bilaga II till beslut
2007/777/EG som ett tredjeland varifrån det är tillåtet
att till unionen importera biltong/jerky som består av
eller innehåller kött av fjäderfä, hägnat fågelvilt, struts
fåglar och frilevande fågelvilt och som genomgått en
särskild behandling (behandling E).

(7)

I kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den
8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över
tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka
fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den
16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för pro
duktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av
animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (1),
särskilt artikel 8 inledningsfrasen, artikel 8.1 första stycket och
artikel 8.4,

med beaktande av rådets direktiv 2009/158/EG av den
30 november 2009 om djurhälsovillkor för handel inom ge
menskapen med och för import från tredjeland av fjäderfä och
kläckägg (2), särskilt artiklarna 23.1 och 24.2, och

av följande skäl:

(1)

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

I kommissionens beslut 2007/777/EG av den
29 november 2007 om djur- och folkhälsovillkor och
förlagor till hälsointyg för import från tredjeländer av
vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och
tarmar avsedda att användas som livsmedel och om upp
hävande av beslut 2005/432/EG (3) fastställs bestämmel
ser om import till unionen samt transitering genom och
lagring i unionen av sändningar av köttprodukter enligt
definitionen i punkt 7.1 i bilaga I till Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april
2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livs
medel av animaliskt ursprung (4) och av sändningar av
behandlade magar, blåsor och tarmar enligt definitionen i
punkt 7.9 i den bilagan.
EGT
EUT
EUT
EUT

L
L
L
L

18, 23.1.2003, s. 11.
343, 22.12.2009, s. 74.
312, 30.11.2007, s. 49.
139, 30.4.2004, s. 55.
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av strutsfåglar i hägn eller behandlade magar, blåsor och
tarmar av strutsfåglar avsedda att användas som livs
medel och som förtecknas i del 2 i bilaga II till beslut
2007/777/EG, samt för att använda behandling E på
biltong/jerky och pastöriserade köttprodukter, vilka be
står av eller innehåller kött av fjäderfä, hägnat fågelvilt,
strutsfåglar och frilevande fågelvilt som förtecknas i del 3
i den bilagan. Dessa behandlingar är otillräckliga för att
eliminera de djurhälsorisker som är kopplade till de va
rorna. För att dessa varor ska få en lämplig behandling
bör därför uppgifterna om Sydafrika gällande dessa varor
i del 2 och del 3 i bilaga II till beslut 2007/777/EG
ändras.

transiteras genom gemenskapen samt kraven för veteri
närintyg (1) fastställs kraven för veterinärintyg för import
till och transitering genom unionen av fjäderfä, kläckägg,
dagsgamla kycklingar och specifikt patogenfria ägg samt
av kött, malet kött och maskinurbenat kött av fjäderfä,
inklusive ratiter och frilevande fjädervilt, ägg och äggpro
dukter. Enligt förordningen får de varor som omfattas av
den förordningen endast importeras till eller transiteras
genom unionen från de tredjeländer, områden, zoner
eller delområden som förtecknas i tabellen i del 1 i bilaga
I till den förordningen.
(8)

(9)

Sydafrika förtecknas i del 1 i bilaga I till förordning (EG)
nr 798/2008 som ett tredjeland varifrån det är tillåtet att
till unionen importera ratiter för avel och produktion
samt dagsgamla kycklingar, kläckägg och kött av ratiter.
I förordning (EG) nr 798/2008 fastställs också villkoren
för att ett tredjeland, område, zon eller delområde ska
anses vara fritt från högpatogen aviär influensa (HPAI)
och kraven för de veterinärintyg som är relevanta för
de varor som ska importeras till unionen.

2.6.2011

(13)

Beslut 2007/777/EG och förordning (EG) nr 798/2008
bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(10)

(11)

(12)

Sydafrika underrättade kommissionen den 9 april 2011
om ett bekräftat utbrott av HPAI av subtyp H5N2 på
landets territorium.
På grund av det bekräftade utbrottet av HPAI kan Syd
afrikas territorium inte längre anses vara fritt från denna
sjukdom. Följaktligen stoppade Sydafrikas veterinärmyn
digheter omedelbart utfärdandet av veterinärintyg för
sändningar av de berörda varorna. Uppgifterna om Syd
afrika i del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008
bör ändras i enlighet med detta.
Till följd av utbrottet av HPAI uppfyller Sydafrika des
sutom inte längre djurhälsovillkoren för att få använda
behandling A på varor som består av eller innehåller kött

Artikel 1
Bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ändras i enlighet med
bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska ändras i enlighet
med bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

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

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 226, 23.8.2008, s. 1.
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BILAGA I
Bilaga II till beslut 2007/777/EG ska ändras på följande sätt:
1. I del 2 ska uppgifterna om Sydafrika ersättas med följande:
”ZA

Sydafrika (1)

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX”

XXX”

SV

C

2. I del 3 ska uppgifterna om Sydafrika ersättas med följande:
”ZA

Sydafrika
Sydafrika ZA-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

E

E

XXX

XXX

D

D

A

E

XXX

A

A

D

BILAGA II

SPF
EP, E

”ZA – Sydafrika

ZA-0

Hela landet

S4”

BPR

I

DOR

II

HER

III

RAT

VII

P2

9.4.2011
A

P2
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I del 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 ska uppgifterna om Sydafrika ersättas med följande:

9.4.2011
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 537/2011
av den 1 juni 2011
om mekanismen för tilldelning av de mängder kontrollerade ämnen som tillåts för laboratorie- och
analysändamål inom unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009
om ämnen som bryter ned ozonskiktet
beräknad på grundval av den produktion och import
som det har funnits licens för under referensperioden.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(3)

Skillnaden mellan den maximala mängden 110 ODP-ton
(32 756,819 ODP-kilogram), samt de mängder för vilka
inga deklarationer har skickats in av de företag som har
haft licens för att producera eller importera mellan 2007
och 2009, bör tilldelas företag som det inte har utfärdats
några produktions- eller importlicenser för under refe
rensperioden 2007–2009. Genom tilldelningsmekanis
men bör det säkerställas att alla företag som begär en
ny kvot ska få en lämplig andel av de mängder som ska
tilldelas.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i
enlighet med artikel 25.1 i förordning (EG) nr
1005/2009.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen
som bryter ned ozonskiktet (1), särskilt artikel 10.6 tredje styc
ket, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Mekanismen för tilldelning av de mängder kontrollerade
ämnen som tillåts för laboratorie- och analysändamål bör
säkerställa att den mängd som årligen godkänns genom
licenser för individuella producenter och importörer inte
överstiger 130 % av det årliga genomsnittet av den beräk
nade nivån kontrollerade ämnen som licensierats för pro
ducenten eller importören för viktiga laboratorie- och
analysändamål under åren 2007–2009 och att den totala
mängd som årligen godkänns genom licenser, inbegripet
licenser för klorfluorkolväten enligt artikel 11.2 i förord
ning (EG) nr 1005/2009, inte överstiger 110 ton ozon
nedbrytande potential (ODP).
Den totala mängd kontrollerade ämnen som tillåts för
laboratorie- och analysändamål för de företag som har
haft licens för att producera eller importera mellan 2007
och 2009 får inte överstiga 77 243,181 ODP-kilogram,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kvoterna för kontrollerade ämnen för laboratorie- och analys
ändamål ska tilldelas producenter och importörer som det inte
har utfärdats några produktions- eller importlicenser för under
åren 2007–2009 i enlighet med den mekanism som fastställs i
bilagan.
Artikel 2
Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari
2011.

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

Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 286, 31.10.2009, s. 1.
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BILAGA
Tilldelningsmekanism
1.
Fastställande av den mängd som tilldelas företag som inte har haft licens för produktion eller import av kontrollerade ämnen för
viktiga laboratorie- och analysändamål för åren 2007–2009 (nya företag)
Varje företag som har haft licens för produktion eller import av kontrollerade ämnen för viktiga laboratorie- och
analysändamål för åren 2007–2009 får en kvot som motsvarar den mängd som företaget begärt i sin deklaration
som avses i artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1005/2009, dock högst 130 % av det årliga genomsnittet av den beräknade
nivån kontrollerade ämnen som licensierats för det företaget för viktiga laboratorie- och analysändamål under åren
2007–2009.
Summan av dessa tilldelningar ska subtraheras från 110 ODP-ton för att fastställa den mängd som ska tilldelas nya
företag (mängd för tilldelning i fas 1).
2.

Fas 1

Varje nytt företag får en tilldelning som motsvarar den mängd som företaget begärt i sin deklaration, men inte mer än en
proportionell andel av tilldelningsmängden för fas 1. Den proportionella andelen ska beräknas genom att dela 100 med
antalet nya företag. För att fastställa mängden för tilldelning för fas 2, ska summan av de kvoter som tilldelas i fas 1
subtraheras från mängden för tilldelning i fas 1.
3.

Fas 2

Varje nytt företag, som i fas 1 inte har fått 100 % av den mängd som företaget begärt i sin deklaration ska få en
ytterligare tilldelning som motsvarar skillnaden mellan den begärda och den erhållna mängden i fas 1, dock högst den
proportionella andelen av mängden för tilldelning i fas 2. Den proportionella andelen ska beräknas genom att dela 100
med antalet nya företag som är berättigade för en tilldelning i fas 2. För att fastställa mängden för tilldelning för fas 3, ska
summan av de kvoter som tilldelas i fas 2 subtraheras från mängden för tilldelning i fas 2.
4.

Fas 3

Fas 2 upprepas på motsvarande sätt tills den återstående mängden för tilldelning i efterföljande fas är mindre än
1 ODP-ton.

L 147/5
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 538/2011
av den 1 juni 2011
om ändring av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar,
traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter
anges i bilaga XII till förordning (EG) nr 607/2009 över
föras till den elektroniska databasen ”E-Bacchus” och ny
information som rör skyddet av traditionella uttryck bör
endast föras in i den databasen.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(6)

För att förtydliga förhållandet mellan skyddade traditio
nella uttryck och varumärken är det nödvändigt att ange
på vilken rättslig grund en ansökan om skydd av ett
varumärke innehållande eller bestående av ett skyddat
traditionellt uttryck bör bedömas i enlighet med Europa
parlamentets och rådet direktiv 2008/95/EG av den
22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstater
nas varumärkeslagar (3) eller rådets förordning (EG) nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvaru
märken (4).

(7)

För att öka öppenheten och insynen i fråga om reglerna
om traditionella uttryck, särskilt med tanke på att tradi
tionella uttryck överförs till den elektroniska databasen
”E-Bacchus”, bör varje ändring av traditionella uttryck ske
enligt ett formellt fastställt förfarande.

(8)

Det bör fastställas regler om att alkoholhalten bör dekla
reras uttryckt i volymprocent för vissa vinprodukter, så
att allmänheten får korrekt information.

(9)

För att märkningen ska bli mindre betungande, bör viss
information knuten till tappningsföretagets namn och
adress inte krävas i vissa sammanhang.

(10)

För att förbättra kontrollerna av vissa vinprodukter bör
medlemsstaterna ha rätt att lagstifta om sådana uppgifter
som avser producenten eller bearbetningsföretaget.

(11)

För tydlighetens skull bör artiklarna 42.1 och 56.3 änd
ras.

(12)

Användningen av en viss typ av flaskor och förslutningar
för mousserande viner, mousserande kvalitetsviner och
mousserande kvalitetsviner av aromatisk typ i enlighet
med artikel 69 i förordning (EG) nr 607/2009 bör endast
vara obligatorisk för saluföring och export av sådana
viner om de producerats i Europeiska unionen.

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 121 första stycket leden
k, l och m och artikel 203b jämförda med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Enligt artikel 18 i kommissionens förordning (EG) nr
607/2009 (2) ska det ”register över skyddade ursprungs
beteckningar och skyddade geografiska beteckningar” (ne
dan kallat registret) som förs av kommissionen enligt
artikel 118n i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 föras
in i den elektroniska databasen ”E-Bacchus”.

Förteckningen över handelsorganisationer och deras med
lemmar i bilaga XI till förordning (EG) nr 607/2009 bör
för enkelhetens skull offentliggöras på internet.
Artikel 30.2 bör därför ändras i enlighet med detta.

För att undvika diskriminering mellan viner med ur
sprung i unionen och viner som importeras från tredje
länder bör det göras klart att utryck som används tradi
tionellt i tredjeländer kan erkännas och skyddas som
traditionella uttryck i unionen när de används tillsam
mans med geografiska beteckningar eller ursprungs
beteckningar som är reglerade i de aktuella tredjelän
derna.

Skyddade traditionella uttryck i förteckningen i bilaga XII
bör för enkelhetens skull överföras till den elektroniska
databasen ”E-Bacchus” för att på så sätt samla skyddade
ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteck
ningar och skyddade traditionella uttryck i ett IT-verktyg
som är lätt åtkomligt vid behov av upplysningar.

För att det ska finnas tillgång till aktuell information
rörande traditionella uttryck bör den information som

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.

(3) EUT L 299, 8.11.2008, s. 25.
(4) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.
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I samband med att teknisk dokumentation för skyddade
vinbeteckningar skickas in i enlighet med artikel 118s i
förordning (EG) nr 1234/2007 kan kravet på uppgift om
namn och kontaktuppgifter enligt artikel 118c.1 b för
den som ansöker om skydd för en redan befintlig beteck
ning för ett vin leda till svårigheter för vissa medlems
stater, eftersom dessa redan befintliga skyddade beteck
ningar för vin regleras nationellt utan hänvisning till en
särskild sökande. För att underlätta övergången från de
arrangemang som föreskrivs i rådets förordning (EG)
1493/1999 (1) till dem som fastställs i förordning (EG)
nr 1234/2007 bör det införas övergångsbestämmelser så
att lagstiftningen i dessa medlemsstater kan iakttas.

L 147/7

2.
Viner med ursprung i tredjeländer som använder an
dra traditionella uttryck än de som anges i den elektroniska
databasen ”E-Bacchus” i märkningen, får vara märkta med
dessa traditionella beteckningar i enlighet med de gällande
reglerna i de berörda tredjeländerna, även de representativa
branschorganisationernas regler.”

3. Artikel 40 ska ersättas med följande:

”Artikel 40
Allmänt skydd

(14)

Det är nödvändigt att ändra bilaga VIII till förordning
(EG) nr 607/2009 vad avser de tidigare rättigheter som
kan åberopas i samband med en invändning mot en
ansökan om skydd av ett traditionellt uttryck.

(15)

Förordning (EG) nr 607/2009 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

1.
Om en ansökan om skydd av ett traditionellt uttryck
uppfyller villkoren i artikel 118u.1 i förordning (EG) nr
1234/2007 och artiklarna 31 och 35 i denna förordning
och om den inte avslås med stöd av artiklarna 36, 38 och
39 i denna förordning, ska det traditionella uttrycket föras
in i den elektroniska databasen ”E-Bacchus” med uppgift
om följande:

a) Språk enligt artikel 31.

b) Den kategori eller de kategorier av vinprodukter som
berörs av skyddet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EG) nr 607/2009
Förordning (EG) nr 607/2009 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 30 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
Om ansökan lämnas in av en representativ bran
schorganisation i ett tredjeland ska även uppgifter om
den representativa branschorganisationen lämnas in. Kom
missionen ska offentliggöra förteckningen över de aktuella
länderna på Internet tillsammans med de representativa
branschorganisationernas och deras medlemmars namn.”
2. Artikel 32 ska ersättas med följande:
”Artikel 32
Regler för traditionella uttryck från tredjeländer
1.
Definitionen av traditionella uttryck i artikel 118u.1 i
förordning (EG) nr 1234/2007 ska gälla i tillämpliga delar
för uttryck som i tredjeländer används traditionellt för vin
produkter som omfattas av geografiska beteckningar eller
ursprungsbeteckningar enligt dessa tredjeländers nationella
lagstiftning.
(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

c) En hänvisning till den nationella lagstiftningen i den
medlemsstat i vilken det traditionella uttrycket definie
rats och regleras, eller till de regler som är tillämpliga på
vinproducenter i tredjeländer, även de representativa
branschorganisationernas regler.

d) En sammanfattning av definitionen och villkoren för
användning.

2.
De traditionella uttryck som anges i den elektroniska
databasen ”E-Bacchus” skyddas endast på det språk och för
de kategorier av vinprodukter som anges i ansökan, mot

a) obehörigt bruk, även om det skyddade uttrycket åtföljs
av en term som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som till
verkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt,

b) varje annan osann eller vilseledande uppgift om beskaf
fenhet, egenskaper eller väsentliga egenskaper hos pro
dukten på dennas inre eller yttre förpackning, reklam
material eller handlingar,

c) varje annan form av agerande som kan vilseleda kon
sumenten, i synnerhet för att ge intryck av att vinet
uppfyller kraven för det skyddade traditionella uttryc
ket.”
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4. I artikel 41 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.
När ett traditionellt uttryck skyddas i enlighet med
denna förordning ska registreringen av ett varumärke vars
användning kan vara i strid med artikel 40.2 granskas i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/95/EG (*) eller rådets förordning (EG) nr
207/2009 (**).

Ett varumärke som har registrerats i strid med vad som
anges i föregående stycke ska efter ansökan förklaras ogil
tigt i enlighet med de tillämpliga förfarandena i direktiv
2008/95/EG eller förordning (EG) nr 207/2009.

___________
(*) EUT L 299, 8.11.2008, s. 25.
(**) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.”

5. I artikel 42 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.
Ett uttryck för vilket en ansökan har lämnats in och
som är helt eller delvis homonymt med ett traditionellt
uttryck som redan skyddas inom ramen för detta kapitel,
ska skyddas med beaktande av lokala och traditionella seder
och bruk samt risken för förväxlingar.

Ett homonymt uttryck som vilseleder konsumenten i fråga
om produktens beskaffenhet, kvalitet eller rätta identitet får
inte registreras även om uttrycket är korrekt.

Ett skyddat homonymt uttryck får endast användas om det
finns en klar skillnad i praxis mellan den nya skyddade
homonymen och det traditionella uttryck som redan för
tecknas i den elektroniska databasen ”E-Bacchus”, med be
aktande av kraven på att producenterna ska behandlas lika
och att konsumenterna inte får vilseledas.”

6. Följande artikel ska införas som artikel 42a:

”Artikel 42a
Ändring
En sökande enligt artikel 29 får ansöka om godkännande
av en ändring av ett traditionellt uttryck, det angivna språ
ket, det aktuella vinet eller de aktuella vinerna eller av
sammanfattningen av definitionen eller villkoren för an
vändning av den aktuella traditionella termen.

Vid ändringsansökningar ska artiklarna 33–39 gälla i till
lämpliga delar.”
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7. I artikel 47 ska punkt 5 ersättas med följande:
”5.
När en avregistrering träder i kraft ska kommissionen
stryka den berörda beteckningen från förteckningen i den
elektroniska databasen ’E-Bacchus’.”
8. I artikel 54 ska följande punkt läggas till som punkt 3:
”3.
När det gäller delvis jäst druvmust eller ungt icke
färdigjäst vin, ska den verkliga och/eller den totala alkohol
halten anges i märkningen. När den totala alkoholhalten i
volymprocent anges i märkningen ska siffran följas av ”%
vol.” och den kan föregås av ”av total alkoholhalt” eller
”total alkohol”.”
9. Artikel 56 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 2 tredje stycket ska följande läggas till efter den
första meningen:
”Dessa krav ska inte gälla när tappningen sker på en
plats i tappningsföretagets omedelbara närhet.”
b) Artikel 3 ska ersättas med följande:
”3.
Producentens eller försäljarens namn och adress
ska åtföljas av orden ”producent” eller ”producerat av”
och ”försäljare” eller ”sålt av”, eller motsvarande termer.
Medlemsstaterna får besluta att
a) göra det obligatoriskt att ange uppgift om producen
ten,
b) tillåta att orden ”producent” eller ”producerat av” er
sätts av ”bearbetningsföretag” respektive ”bearbetat
av”.”
10. Punkt 69 ska ersättas med följande:
”Artikel 69
Bestämmelser om presentation av vissa produkter
1.
Mousserande vin, mousserande kvalitetsvin och
mousserande kvalitetsvin av aromatisk typ som framställts
i Europeiska unionen får marknadsföras eller exporteras i
glasflaskor av typen ”mousserande vin” som försluts på
följande sätt:
a) för flaskor med en nominell volym på över 0,20 liter:
med en svampformad propp av kork eller ett annat
material vars kontakt med livsmedel är tillåten och
som hålls på plats av en fästanordning som vid behov
är täckt av en kapsyl och överdragen med metallbleck
som helt och hållet täcker korken samt hela eller delar
av flaskhalsen.
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b) för flaskor med en nominell volym på högst 0,20 liter:
annan lämplig förslutningsanordning.
Andra produkter framställda i unionen får inte saluföras
eller exporteras varken i glasflaskor av typen ”mousserande
vin” eller med en sådan förslutningsanordning som beskrivs
i första stycket led a.
2.
Genom undantag från punkt 1 andra stycket får med
lemsstaterna besluta att följande produkter får saluföras
eller exporteras i glasflaskor av typen ”mousserande vin”
och/eller med en sådan förslutningsanordning som beskrivs
i punkt 1 första stycket led a:
a) Produkter som traditionellt tappas på sådana flaskor och
som
i) anges i artikel 113d.1 a i förordning (EG) nr
1234/2007,
ii) anges i punkterna 7, 8 och 9 i bilaga XIb till för
ordning (EG) nr 1234/2007,
iii) anges i rådets förordning (EEG) nr 1601/1991 (*),
eller
iv) har en verklig alkoholhalt i volymprocent på högst
1,2 volymprocent.
b) Andra produkter än de som avses i led a, under för
utsättning att de inte vilseleder konsumenterna om pro
duktens art.
___________
(*) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1.”
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lemsstaternas myndigheter, genom undantag från
artikel 2.2 i denna förordning, betraktas som sökande när
det rör sig om en ansökan enligt artikel 118c.1 i förord
ning 1234/2007.”
12. Bilaga II ska ersättas med bilaga I till denna förordning.
13. Bilaga VIII ska ersättas med bilaga II till denna förordning.
14. Bilagorna XI och XII ska utgå.
Artikel 2
Övergångsbestämmelser
1.
Innan bilagorna XI och XII till förordning 607/2009 utgår
i enlighet med artikel 1.14 i denna förordning ska kommissio
nen
a) reproducera innehållet i bilaga XI och offentliggöra det på
Internet,
b) föra in de traditionella uttryck som förtecknas i bilaga XII i
den elektroniska databasen ”E-Bacchus”.
2.
Eventuella ändringar knutna till ett traditionellt uttryck
som har erkänts av en medlemsstat eller ett tredjeland och
anmälts till kommissionen före dagen för denna förordnings
ikraftträdande och som inte har tagits upp i bilaga XII till för
ordning (EG) nr 607/2009 ska inte omfattas av det förfarande
som avses i artikel 42a som införs genom artikel 1.6 i denna
förordning. Kommissionen ska lägga in sådana ändringar i den
elektroniska databasen ”E-Bacchus”.

11. I artikel 71 ska följande punkt läggas till som punkt 3:
”3.
I samband med att teknisk dokumentation för skyd
dade vinbeteckningar skickas in i enlighet med
artikel 118s.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 får med

Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den sjunde 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 1 juni 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA I
”BILAGA II
SAMMANFATTANDE DOKUMENT
Datum för mottagande (DD/MM/ÅÅÅÅ) ................................................................................................
......................................................
[fylls i av kommissionen]

Antal sidor (inklusive denna) .....................................................................................
.......................................................................................
Ansökan har upprättats på följande språk ................................................................................................
...................................................
Ärendenummer [fylls i av kommissionen] ...................................................................................................................................................................................
Sökande
Den juridiska eller fysiska personens namn .................................................................................................................................................
Fullständig adress (gatuadress, postnummer och postadress, land) ...........................................................................................................................................
Rättslig status (för juridiska personer) ............................................................................................................................................................................................
Nationalitet ...............................................................................
................................................................................................
...............................
Mellanhand
— Medlemsstat(er) (*) ................................................................................................................................................................
.........................
— Myndighet i tredjelandet (*) ................................................................................................
........................................................................
[(*) stryk det som inte är tillämpligt]

Mellanhandens/mellanhändernas namn ..........................................................................................................................................................
Fullständig(a) adress(er) (gatuadress, postnummer och postadress, land) ...............................................................................................................................
Beteckning som ska registreras
— Ursprungsbeteckning (*) ........................................................................................
.......................................................................................
— Geografisk beteckning (*) .....................................................................................
.......................................................................................
[(*) stryk det som inte är tillämpligt]

Beskrivning av vinet/vinerna (1) ................................................................................................
........................................................................
Uppgift om de traditionella uttryck, enligt artikel 118u.1 (2), som har samband med denna ursprungsbeteckning
eller geografiska beteckningen ................................................................................................
.....................................................................
Specifika oenologiska metoder (3) ................................................................................................
...............................................................
Avgränsat område ................................................................................................
..............................................................................................
Högsta avkastning(ar) per hektar ................................................................................................
.....................................................................
Godkända druvsorter ................................................................................................
.......................................................................................
Samband med det geografiska området (4) ..............................................................................................
...............................................
Övriga krav (3) ......................................................................................................................................................................
...............................
Hänvisning till produktspecifikationen

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

Inklusive en hänvisning till de produkter som omfattas av artikel 118a.1 i förordning (EG) nr 1234/2007.
Artikel 118u.1 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007.
Ej obligatoriskt.
Beskriv produktens särskilda egenskaper och det geografiska området samt sambandet mellan dessa.”
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BILAGA II
”BILAGA VIII
ANSÖKAN OM INVÄNDNING MOT ETT TRADITIONELLT UTTRYCK
Datum för mottagande (DD/MM/ÅÅÅÅ) ................................................................................................
......................................................
[fylls i av kommissionen]

Antal sidor (inklusive denna) .....................................................................................
.......................................................................................
Ansökan har upprättats på följande språk ................................................................................................
...................................................
Ärendenummer [fylls i av kommissionen] ...................................................................................................................................................................................
Uppgifter om invändaren
Den juridiska eller fysiska personens namn .................................................................................................................................................
Fullständig adress (gatuadress, postnummer och postadress, land) ..........................................................................................................................................
Nationalitet ...............................................................................
................................................................................................
...............................
Telefonnummer, faxnummer, e-postadress ................................................................................................
...................................................
Mellanhand
— Medlemsstat(er) (*) ................................................................................................................................................................
.........................
— Myndighet i tredjelandet (ej obligatoriskt) (*) ........................................................................................
...............................................
[(*) stryk det som inte är tillämpligt]

Mellanhandens/mellanhändernas namn ................................................................................................
...................................................
Fullständig(a) adress(er) (gatuadress, postnummer och postadress, land) ......................................................................................................................
Det traditionella uttryck som ansökan gäller ........................................................................................
...............................................
Tidigare rättigheter
— Skyddad ursprungsbeteckning (*) ................................................................................................
..............................................................
— Skyddad geografisk beteckning (*) ................................................................................................
............................................................
— Nationell geografisk beteckning (*)
[(*) stryk det som inte är tillämpligt]

Namn ..................................................................................
................................................................................................
...............................
Registreringsnummer ..............................................................................................
.......................................................................................
Datum för registrering (DD/MM/ÅÅÅÅ) ................................................................................................
................................................
— Befintligt skyddat traditionellt uttryck ................................................................................................
.....................................................
— Varumärke
Symbol ...............................................................................
................................................................................................
...............................
Förteckning över produkter och tjänster ................................................................................................
................................................
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Registreringsnummer ..............................................................................................
.......................................................................................
Datum för registrering ................................................................................................
.................................................................................
Ursprungsland ................................................................................................
................................................................................................
.
Anseende/renommé (*) ................................................................................................
.................................................................................
[(*) stryk det som inte är tillämpligt]

Grunder för invändningen
— Artikel 31 (*)
— Artikel 35 (*)
— Artikel 40.2 a (*)
— Artikel 40.2 b (*)
— Artikel 40.2 c (*)
— Artikel 41.3 (*)
— Artikel 42.1 (*)
— Artikel 42.2 (*)
— Artikel 54 i förordning (EG) nr 479/2008
[(*) stryk det som inte är tillämpligt]

Förklaring av grunden/grunderna ................................................................................................
...............................................................
Undertecknarens namn ................................................................................................
.......................................................................................
Underskrift ...............................................................................
................................................................................................
..............................”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 539/2011
av den 1 juni 2011
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 2 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 1 juni 2011.
För kommissionen,
på ordförandens vägnar
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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
MA
TR
ZZ

64,0
133,3
82,0
93,1

0707 00 05

MK
TR
ZZ

28,2
100,7
64,5

0709 90 70

EG
MA
TR
ZZ

82,4
86,8
126,4
98,5

0709 90 80

EC
ZZ

18,6
18,6

0805 50 10

AR
TR
ZA
ZZ

72,2
65,1
91,9
76,4

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

78,8
75,6
142,4
84,2
95,4
108,6
116,1
96,7
88,9
98,5

0809 20 95

TR
US
XS
ZZ

392,6
392,9
198,4
328,0

(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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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2011/63/EU
av den 1 juni 2011
om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv
98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv
98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin
och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv
93/12/EEG (1), särskilt artikel 10.1, och
av följande skäl:
(1)

I direktiv 98/70/EG fastställs miljöspecifikationer och
analysmetoder för bensin och dieselbränslen som släpps
ut på marknaden.

a) Fotnot 1 ska ersättas med följande:
”(1) Testmetoderna ska vara de som specificeras i EN
228:2008. Medlemsstaterna får anta de analytiska
metoder som specificeras i EN 228:2008 som ersätt
ningsstandard om det kan visas att dessa är minst lika
tillförlitliga och exakta som den analysmetod de er
sätter.”
b) Fotnot 6 ska ersättas med följande:
”(6) Andra primära alkoholer och etrar med en slutlig
kokpunkt som högst motsvarar den som anges i
EN 228:2008.”
2. I bilaga II ska fotnot 1 ersättas med följande:

(2)

Analysmetoderna hänvisar till vissa standarder som fast
ställts av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
Eftersom CEN har ersatt de standarderna med nya i
takt med de tekniska framstegen, är det lämpligt att upp
datera hänvisningarna till de standarderna i bilagorna I
och II till direktiv 98/70/EG.

(3)

I bilaga III till direktiv 98/70/EG fastställs undantaget för
ångtryck för bioetanolhaltig bensin. Siffrorna i bilaga III
är avrundade till två decimaler. I EN ISO 4259:2006
anges reglerna för avrundning av resultat beroende på
testmetodernas noggrannhet och att avrundning ska ske
till en decimal. Det är därför lämpligt att ändra siffrorna i
bilaga III till direktiv 98/70/EG i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från kommittén för bränslekvalitet som
inrättats i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 98/70/EG.

”(1) Testmetoderna ska vara de som specificeras i EN
590:2009. Medlemsstaterna får anta de analytiska meto
der som specificeras i EN 590:2009 som ersättningsstan
dard om det kan visas att dessa är minst lika tillförlitliga
och exakta som den analysmetod de ersätter.”
3. Bilaga III ska ersättas med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska anta och offentliggöra de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
inom tolv månader efter det att det har offentliggjorts i Europe
iska unionens officiella tidning.
De ska tillämpa dessa bestämmelser inom tolv månader efter
det att detta direktiv har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 98/70/EG ska ändras på följande sätt:
1. Bilaga I ska ändras på följande sätt:
(1) EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

BILAGA
”BILAGA III
UNDANTAG FÖR ÅNGTRYCK FÖR BIOETANOLHALTIG BENSIN
Bioetanolhalt (%v/v)

Undantag för ångtryck (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

(1) De värden som anges i specifikationen är verkliga värden. Vid fastställandet av gränsvärden har villkoren i ISO 4259:2006 ”Petroleum
products – Determination and application of precision data in relation to methods of test” tillämpats, och vid fastställandet av ett
minimivärde har en minsta skillnad på 2R över noll beaktats (R = reproducerbarhet). Resultatet från enskilda mätningar ska tolkas på
grundval av de kriterier som anges i EN ISO 4259:2006.

Det tillåtna undantaget för ångtryck för ett bioetanolinnehåll som ligger mellan de uppräknade värdena ska fastställas
genom linjär interpolering mellan de värden för bioetanolhalt som ligger omedelbart ovanför och omedelbart under det
mellanliggande värdet.”
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BESLUT
RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 30 maj 2011
om ändring av genomförandebeslut 2011/77/EU om beviljande av ekonomiskt bistånd från unionen
till Irland
(2011/326/EU)
och därefter sjunka, om man antar att underskotten fort
sätter att minska. Skuldutvecklingen påverkas av flera
extraordinära transaktioner, inklusive kapitaltillskott till
banker under 2011 (med en nettoökning av skuldställ
ningen på cirka 6 procentenheter av BNP), planerat fort
satt stora likviditetsreserver och skillnader mellan perio
diserade och faktiska räntebetalningar enligt kontantme
toden.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den
11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabili
seringsmekanism (1), särskilt artikel 3.2,
(4)

Kapitaltillskotten till Allied Irish Bank, Bank of Ireland
och EBS Building Society, som skulle ha skett senast i
februari 2011, senarelades av den avgående regeringen i
väntan på de allmänna valen. Tillskotten skulle inneburit
en ökning av kärnprimärkapitalet till 12 % (enligt 2010
års översyn av kapitaltäckningsbehoven (PCAR))

(5)

Den 31 mars 2011 meddelade Central Bank of Ireland
resultaten av PCAR och likviditetsbehov (PLAR). Enligt
dessa bedömningar skulle de fyra berörda inhemska ban
kerna (Allied Irish Bank, Bank of Ireland, EBS Building
Society och Irish Life & Permanent) behöva ett kapital
tillskott på 24 miljarder EUR. Ytterligare 3 miljarder EUR
i reservkapital skulle behövas för en tillräckligt hög ka
pitalnivå vid ett krisscenario.

(6)

Den nya regering som bildades efter valet den 25 februari
2011 presenterade den 31 mars 2011 sin strategi för att
stärka och reformera de inhemska bankerna och bland
annat då tillfredsställa det kapitaliseringsbehov som kon
staterats vid PCAR/PLAR. Enligt detta skulle kärnprimär
kapitalet i slutet av juli 2011 ligga klart över den nivå
som skulle uppnåtts senast i februari 2011 (efter nöd
vändiga justeringar för väntad försäljning av tillgångar på
Irish Life & Permanent).

(7)

Central Bank of Ireland borde kräva att Allied Irish Bank,
Bank of Ireland, EBS Building Society och Irish Life &
Permanent uppnår en kvot mellan utlåning och inlåning
på 122,5 % vid 2013 års utgång, utan en nödförsäljning
av tillgångar. Dessutom bör de irländska myndigheterna

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

På Irlands begäran beviljade rådet ekonomiskt bistånd till
Irland (genomförandebeslut 2011/77/EU (2)) för att stödja
ett kraftfullt ekonomiskt och finansiellt reformprogram
vars syfte var att återställa förtroende, återställa hållbar
tillväxt och värna om den finansiella stabiliteten i Irland,
euroområdet och unionen.

(2)

I enlighet med artikel 3.9 i genomförandebeslut
2011/77/EU har kommissionen tillsammans med Inter
nationella valutafonden (IMF) och i samarbete med Eu
ropeiska centralbanken (ECB) för första gången sett över
dessa åtgärders effektivitet och ekonomiska och sociala
verkningar.

(3)

Enligt kommissionens nuvarande beräkningar om nomi
nell BNP-tillväxt (–3,6 % år 2010, 1,3 % år 2011, 2,8 %
år 2012 och 4,0 % år 2013) är den finanspolitiska an
passningen i stora drag förenlig med rådets rekommen
dation av den 7 december 2010 i syfte att få situationen
med ett alltför stort offentligt underskott i Irland att
upphöra, enligt artikel 126.7 i fördraget; den är också
förenlig med en skuldkvotsutveckling till 96,2 % år 2010,
112,0 % år 2011, 117,9 % år 2012 och 120,3 % år
2013. Skuldkvoten skulle således stabiliseras år 2013

(1) EUT L 118, 12.5.2010, s. 1.
(2) EUT L 30, 4.2.2011, s. 34.
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noga följa hur bankernas stabila nettofinansieringsgrad
och likviditetstäckningsgrad utvecklas, för att säkerställa
överensstämmelse med standarder inom Basel III. Myn
digheterna bör se till att målen uppnås genom att inrätta
ett trovärdigt ramverk för att övervaka framsteg grundade
på delmål och styrningssystem med lämpliga incitament
på bankerna.
(8)

(9)

När den nya regeringen tillträdde, inledde den en omfat
tande utgiftsöversyn för att kartlägga kostnadseffektiva
besparingar och anpassa prioriteringarna vid konsolide
ringen av de offentliga finanserna för nationell återhämt
ning enligt regeringsprogrammet (2011–2016) som avi
serades den 7 mars 2011.
Mot denna bakgrund
2011/77/EU ändras.

bör

genomförandebeslut

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

2.6.2011

kommer att användas för att minska underskottet
och skulden. Irland ska upprätta ett rådgivande fi
nanspolitiskt råd som kan göra en oberoende bedöm
ning av saldot och prognoserna för de offentliga fi
nanserna. Irland ska anta en lag om finanspolitiskt
ansvar i syfte att inrätta tvingande medelfristiga ut
giftsramar med bindande fleråriga utgiftstak för varje
område. Den måste emellertid antas med hänsyn till
eventuella nya reformer av den ekonomiska styr
ningen på unionsnivå och ska bygga på redan införda
reformer.”

c) Led g ska ersättas med följande:

”g) Kapitaltillskott till de inhemska bankerna före juli
månads utgång 2011 (efter nödvändiga justeringar
för väntad försäljning av tillgångar på Irish Life &
Permanent) i linje med slutsatserna från PLAR och
PCAR 2011, såsom aviserades av Central Bank of
Ireland den 31 mars 2011.”

Artikel 1
Artikel 3 i genomförandebeslut 2011/77/EU ska ändras på föl
jande sätt:
1. I punkt 5 ska led a ersättas med följande:
”a) vidta åtgärder som säkerställer att inhemska banker är
tillräckligt kapitaliserade i form av eget kapital, om så
krävs, för att garantera att minimikapitalkravet på 10,5 %
kärnprimärkapital (core tier 1) upprätthålls under hela
den tid EU:s program för ekonomiskt bistånd löper, sam
tidigt som det görs en minskning av utlåningsgraden så
att de uppnår en kvot mellan utlåning och inlåning på
122,5 % senast vid 2013 års utgång,”

d) Led l ska ersättas med följande:

”l) För att öka konkurrensen på den öppna marknaden. I
detta syfte ska lagstiftningen reformeras så att det
skapas en trovärdigare avskräckande effekt genom ef
fektiva sanktioner för överträdelser av irländsk kon
kurrenslagstiftning och artiklarna 101 och 102 i för
draget, och det ska säkerställas att konkurrensmyndig
heten fungerar effektivt. Under programmets löptid
ska myndigheterna dessutom se till att det inte medges
ytterligare undantag från konkurrenslagstiftningen så
vida de inte är helt förenliga med målen för unionens
ekonomiska biståndsprogram och behoven inom eko
nomin.”

2. Punkt 7 ska ändras på följande sätt:
e) Följande led ska läggas till:
a) I led b ska följande mening läggas till:
”I samråd med kommissionen, Internationella valutafon
den och Europeiska centralbanken får Irland införa bud
getändringar i ovan nämnda åtgärder för att fullt ut ge
nomföra de effektivitetsförbättringar som ska identifieras i
den pågående omfattande utgiftsöversynen och priorite
ringarna i regeringsprogrammet, i överensstämmelse med
det övergripande målet att säkerställa att det i budgeten
för 2012 nås en finanspolitisk konsolidering på minst 3,6
miljarder EUR.”
b) Led e ska ersättas med följande:
”e) Åtgärder som stärker en trovärdig budgetstrategi och
åtgärder i syfte att stärka budgetramen. Irland ska anta
och genomföra en finanspolitisk regel som innebär att
alla oförutsedda extra inkomster under 2011–2015

”n) Minska utlåningsgraden i de inhemska bankerna så
att de uppnår den kvot för utlåning och inlåning
som fastställts inom ramen för PLAR 2011.

o) Utarbeta en plan för att understödja betalningsför
mågan och livskraftigheten hos underkapitaliserade
institutioner i kreditföreningssektorn, bland annat ge
nom att ge Central Bank of Ireland tillräckliga befo
genheter att främja en högre grad av konsolidering i
sektorn genom fusioner om så är lämpligt, med of
fentligt ekonomiskt stöd om det är motiverat.

p) Lägga fram lagstiftning för Oireachtas för att bistå
kreditföreningarna med skärpt regelverk, däribland
mer verkningsfulla krav på styrning och tillsyn.”
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3. Punkt 8 ska ändras på följande sätt:

a) I led a ska följande mening läggas till:

L 147/19

”c) Minska utlåningsgraden i de inhemska bankerna så att
de uppnår den kvot för utlåning och inlåning som
fastställts inom ramen för PLAR 2011.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Irland.

”I samråd med Europeiska kommissionen, Internationella
valutafonden och Europeiska centralbanken får Irland in
föra budgetändringar i ovan nämnda åtgärder för att fullt
ut genomföra de effektivitetsförbättringar som ska identi
fieras i den pågående omfattande utgiftsöversynen och
prioriteringarna i regeringsprogrammet, i överensstäm
melse med det övergripande målet att säkerställa att det
i budgeten för 2013 nås en finanspolitisk konsolidering
på minst 3,1 miljarder EUR.”

Artikel 3
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning.
Utfärdat i Bryssel den 30 maj 2011.
På rådets vägnar
CSÉFALVAY Z.

b) Följande led ska läggas till:

Ordförande
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BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR
av den 1 juni 2011
om hanteringen av handlingar om EU:s civila krishanteringsuppdrag och militära operationer och
om upphävande av beslut 2008/836
(2011/327/EU)
samma säkerhets- och försvarspolitiken och hur man
hanterar sekretessbelagda uppgifter i det sammanhanget.

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA UNIONENS
MEDLEMSSTATER HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt beslut 2008/836 av företrädarna för medlemssta
ternas regeringar av den 29 oktober 2008 om hante
ringen av handlingar om EU:s civila krishanteringsupp
drag och militära operationer (1) arkiveras handlingar om
EU:s civila krishanteringsuppdrag och militära operatio
ner av rådets generalsekretariat när dessa uppdrag och
operationer avslutas. För att kunna tillämpa bestämmel
serna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens till
gång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens
handlingar (2) och rådets förordning (EEG, Euratom) nr
354/83 av den 1 februari 1983 om öppnandet för all
mänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och
Europeiska atomenergigemenskapens historiska arkiv (3),
har handlingar om EU:s civila krishanteringsuppdrag och
militära operationer betraktats som handlingar till
hörande rådet.
Enligt artikel 11.2 i rådets beslut 2010/427/EU av den
26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för
yttre åtgärder ska organiseras och arbeta (4) (Europeiska
utrikestjänsten) ska arkiven tillhörande de avdelningar
som överförts från rådets generalsekretariat och kommis
sionen överföras till Europeiska utrikestjänsten.

(3)

För enhetlighetens skull är det därför nödvändigt att
handlingar som rör EU:s civila krishanteringsuppdrag
och militära operationer arkiveras av Europeiska utrikes
tjänsten efter avslutat uppdrag och avslutad operation.

(4)

I enlighet med artikel 10 i beslut 2010/427/EU, bör
Europeiska utrikestjänsten säkerställa att handlingar som
av medlemsstaterna eller andra myndigheter har säker
hetsskyddsklassificerats, skyddas i enlighet med Europe
iska utrikestjänstens säkerhetsregler.

(5)

Handlingar om EU:s civila krishanteringsuppdrag och mi
litära operationer bör förvaras på ett särskilt ställe i Eu
ropeiska utrikestjänstens arkiv. Personalen som hanterar
säkerhetsskyddsklassificerade handlingarna bör få utbild
ning i hur man hanterar handlingar som rör den gemen

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

EUT
EGT
EGT
EUT

L
L
L
L

299, 8.11.2008, s. 34.
145, 31.5.2001, s. 43.
43, 15.2.1983, s. 1.
201, 3.8.2010, s. 30.

(6)

För tydlighetens skull bör beslut 2008/836 upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Vid tillämpning av förordning (EG) nr 1049/2001 och
förordning (EEG, Euratom) nr 354/83, ska handlingar om
EU:s avslutade, pågående och kommande civila krishanterings
uppdrag och militära operationer som genomförs under rådets
ledning arkiveras av Europeiska utrikestjänsten när dessa upp
drag och operationer är avslutade och därefter betraktas som
handlingar som förvaras av den.
2.
De handlingar som avses i punkt 1 ska inte inbegripa
handlingar som rör personalfrågor, avtal med tredje part och
handlingar som rör sådana, eller tillfälliga handlingar.
3.
Medlemsstaterna ska bistå Europeiska utrikestjänsten med
att få tillgång till de handlingar som avses i punkt 1.
Artikel 2
Beslut 2008/836 av den 29 oktober 2008 ska upphöra att
gälla.
Artikel 3
1.
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
2.
Det ska tillämpas från och med den dag då Europeiska
unionens råds generalsekreterare och Europeiska utrikestjänstens
verkställande generalsekreterare är överens om att de nödvän
diga drifts- och arkiveringsfunktionerna finns på plats inom
Europeiska utrikestjänsten.

Utfärdat i Bryssel den 1 juni 2011.
Ordförande
GYÖRKÖS P.

PRENUMERATIONSPRISER 2011 (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 dvd

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 dvd

22 officiella EU-språk

400 euro per år

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien),
meddelanden och offentliga kontrakt, dvd, 1 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
dvd 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.

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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