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INTERNATIONELLA AVTAL
RÅDETS BESLUT
av den 14 februari 2012
om Europeiska unionens anslutning till föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska
kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende
på skyddet för passagerare i hytter i kommersiella fordon
(Text av betydelse för EES)

(2012/142/EU)
gränsat antal av FN/ECE:s föreskrifter som förtecknas i
bilaga II till beslut 97/836/EG; FN/ECE:s föreskrifter nr
29 fanns inte upptagna på den förteckningen.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(3)

med beaktande av rådets beslut 97/836/EG av den 27 november
1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta na
tionernas ekonomiska kommission för Europas överenskom
melse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjul
försedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras
eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för öm
sesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval
av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år
1958”) (1), särskilt artikel 3.3 och artikel 4.2 andra strecksatsen,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets godkännande (2), och
av följande skäl:
(1)

(2)

De standardiserade kraven i föreskrifter nr 29 från Fö
renta nationernas ekonomiska kommission för Europa
(FN/ECE) om enhetliga bestämmelser för typgodkännande
av fordon med avseende på skyddet för passagerare i
hytter i kommersiella fordon (3) (FN/ECE:s föreskrifter
nr 29) har till syfte att undanröja tekniska hinder för
handeln med motorfordon mellan de avtalsslutande par
terna i den reviderade överenskommelsen av år 1958,
och ombesörja hög säkerhet och ett fullgott skydd för
fordonspassagerare.
När unionen anslöt sig till den reviderade överenskom
melsen av år 1958 anslöt sig också unionen till ett be

(1) EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
(2) Godkännande av den 19 januari 2012 (ännu ej offentliggjort i EUT).
(3) EUT L 304, 20.11.2010, s. 21.

Med tanke på senare ändringar av FN/ECE:s föreskrifter
nr 29 och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för
typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon
och deras släpvagnar samt av de system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (4),
enligt vilken unionen ska ta hänsyn till FN/ECE:s före
skrifter nr 29, bör dessa föreskrifter bli en del av EU:s
system för typgodkännande av motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
FN/ECE:s föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekono
miska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för
typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för pas
sagerare i hytter i kommersiella fordon godkänns härmed.

Artikel 2
FN/ECE:s föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekono
miska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för
typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för pas
sagerare i hytter i kommersiella fordon ska bli en del av EU:s
system för typgodkännande av motorfordon.

Artikel 3
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentligg
jorts i Europeiska unionens officiella tidning.
(4) EUT L 200, 31.7.2009, s. 1.
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Artikel 4
Kommissionen ska anmäla detta beslut till Förenta nationernas generalsekreterare.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2012.
På rådets vägnar
M. LIDEGAARD

Ordförande

9.3.2012
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RÅDETS BESLUT
av den 14 februari 2012
om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta
nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till
föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor
(LED)
(2012/143/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets beslut 97/836/EG av den 27 november
1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta na
tionernas ekonomiska kommission för Europas överenskom
melse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjul
försedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras
eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för öm
sesidigt erkännande av typgodkännanden utfärdade på grundval
av dessa föreskrifter (Reviderad överenskommelse av år
1958) (1), särskilt artikel 4.2 andra strecksatsen,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets godkännande (2), och
av följande skäl:

(1)

De standardiserade kraven i utkastet till föreskrifter från
Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
(FN/ECE) om enhetliga bestämmelser för godkännande av
motorfordon med avseende på fotgängarsäkerhet (3) och
utkastet till FN/ECE-föreskrifter om bestämmelser för
godkännande av fordon med avseende på lysdiodljuskäl
lor (LED) för bruk i godkända signallampsenheter i mo
tordrivna fordon och släpvagnar (4) är avsedda att undan
röja tekniska hinder för handeln med motorfordon mel
lan parterna i den reviderade överenskommelsen av år
1958 och se till att sådana fordon håller en hög säker
hets- och skyddsnivå.

(2)

Det är lämpligt att fastställa unionens ståndpunkt i för
hållande till dessa utkast till föreskrifter och att besluta
att unionen, företrädd av kommissionen, röstar för dessa.

(3)

Utkasten till föreskrifter om fotgängarsäkerhet och lys
diodljuskällor bör införlivas i EU:s system för typgodkän
nande av motorfordon.

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

EGT L 346, 17.12.1997, s. 78.
Godkännande av den 19 januari 2012 (ännu ej offentliggjort i EUT).
FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2010/127.
FN/ECE-dokument ECE TRANS/WP.29/2010/44.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Utkastet till FN/ECE-föreskrifter om enhetliga bestämmelser
för godkännande av motorfordon med avseende på fotgän
garsäkerhet, såsom framgår av dokument ECE TRANS/
WP.29/2010/127, godkänns härmed.

Artikel 2
Utkastet till FN/ECE-föreskrifter om bestämmelser för godkän
nande av fordon med avseende på lysdiodljuskällor (LED) för
bruk i godkända signallampsenheter i motordrivna fordon och
släpvagnar, såsom framgår av dokument ECE TRANS/
WP.29/2010/44, med rättelser, godkänns härmed.

Artikel 3
Unionen, företrädd av kommissionen, ska rösta för de utkast till
FN/ECE-föreskrifter som avses i artiklarna 1 och 2 vid ett kom
mande möte i den administrativa kommittén för FN/ECE:s
världsforum för harmonisering av fordonsföreskrifter.

Artikel 4
I enlighet med artiklarna 35 och 36 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fast
ställande av en ram för godkännande av motorfordon och släp
vagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och
separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (5)
ska likvärdigheten mellan kraven i utkastet till FN/ECE-föreskrif
ter om enhetliga bestämmelser för godkännande av motorfor
don med avseende på fotgängarsäkerhet och kraven i bilaga I
punkterna 3.1, 3.3, 3.4 och 3.5 i till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 78/2009 av den 14 januari 2009 om
typgodkännande av motorfordon med avseende på skydd av
fotgängare och andra oskyddade trafikanter (6) erkännas.

Artikel 5
De utkast till FN/ECE-föreskrifter som avses i artiklarna 1 och 2
ska bli en del av EU:s system för typgodkännande av motorfor
don.
(5) EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.
(6) EUT L 35, 4.2.2009, s. 1.
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Artikel 6
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 februari 2012.
På rådets vägnar
M. LIDEGAARD

Ordförande

9.3.2012
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FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 193/2012
av den 8 mars 2012
om genomförande av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva
åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 560/2005 av den
12 april 2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgär
der mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situatio
nen i Elfenbenskusten (1), särskilt artikel 11a.2 och 11a.5, och

I bilaga I till förordning (EG) nr 560/2005 ska uppgifterna om
följande person:

av följande skäl:

Désiré Tagro

(1)

Den 12 april 2005 antog rådet förordning (EG) nr
560/2005.

(2)

Rådet anser på grundval av en översyn av förteckningen
över de personer och enheter på vilka de restriktiva åt
gärderna i förordning (EG) nr 560/2005 är tillämpliga att
det inte längre finns någon grund för att behålla vissa
personer på den förteckningen.

(3)

Dessutom bör informationen rörande en person på för
teckningen i bilaga I och rörande personerna på förteck
ningen i bilaga IA till den förordningen uppdateras.

ersättas med uppgifterna i bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
Bilaga IA till förordning (EG) nr 560/2005 ska ersättas med
texten i bilaga II till den här förordningen.
Artikel 3
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 8 mars 2012.
På rådets vägnar
M. BØDSKOV

Ordförande

(1) EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.
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BILAGA I
Uppgifter som avses i artikel 1
”Désiré TAGRO. Passnummer: PD – AE 065FH08. Födelsedatum: 27 januari 1959. Födelseort: Issia, Elfenbenskusten.
Avliden den 12 april 2011 i Abidjan.
Generalsekreterare i Laurent GBAGBOs s.k. presidium; medverkan i Laurent GBAGBOs olagliga regering, hindrande av
freds- och försoningsprocessen, vägran att godta resultatet av presidentvalet, medverkan i våldsamt undertryckande av
folkrörelser. Uppförd på FN-förteckningen: 30.3.2011 (uppförd på Europeiska unionens förteckning: 22.12.2010).”
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BILAGA II
”BILAGA IA
Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som inte angetts av FN:s säkerhetsråd eller
sanktionskommittén, som avses i artiklarna 2, 4 och 7
Namn (och eventuellt alias)

1.

Kadet Bertin

Personuppgifter

Född 1957 i Mama

Skäl för upptagande på förteckningen

Laurent Gbagbos särskilde rådgivare inom säker
het, försvar och militär utrustning, tidigare Lau
rent Gbagbos försvarsminister.
Laurent Gbagbos syskonbarn.
I exil i Ghana. Internationell arresteringsorder
utfärdad.
Bär ansvar för övergrepp och påtvingade försvin
nanden och för finansieringen och beväpningen
av milisgrupper och ’unga patrioter’ (COJEP).
Var delaktig i finansiering av och handel med
vapen och i kringgåendet av embargot.
Kadet Bertin upprätthöll särskilda förbindelser
med milisgrupper i väst och skötte Gbagbos kon
takter med dessa grupper. Han deltog i inrättan
det av Lima-styrkan (dödsskvadronerna).
Sedan sin exil till Ghana har han fortsatt för
bereda styrkornas återtagande av makten. Han
kräver att Laurent Gbagbo omedelbart ska friges.
Kadet Bertins finansiella resurser, kännedom om
illegala nätverk för vapenhandel och fortsatta
kontakter med milisgrupper som fortfarande är
verksamma (främst i Liberia) gör att han fort
farande utgör ett reellt hot mot säkerheten och
stabiliteten i Elfenbenskusten.

2.

Oulaï Delafosse

Född den 28 oktober 1968

Före detta underprefekt i Toulepleu. Chef för
Union patriotique de résistance du Grand Ouest.
I egenskap av milischef bär han ansvar för våld
och brottslighet i framför allt departementet Tou
lepleu.
Han tog order direkt av Kadet Bertin och var
under krisen efter valet mycket aktiv i rekryte
ringen av liberiska legosoldater och den illegala
handeln med vapen från Liberia. Under krisen
efter valet spred hans trupper skräck och likvide
rade hundratals personer från norra Elfenbens
kusten.
Hans politiska extremism, nära relation till Kadet
Bertin och fortsatta starka kopplingar till libe
riska legosoldatkretsar gör att han fortfarande
utgör ett hot mot landets stabilitet.

3.

Pastor Gammi

Chef för milisgruppen Mouvement Ivoirien pour
la Libération de l’Ouest, MILOCI, (ivorianska rö
relsen för befrielse av västra Elfenbenskusten)
som inrättades 2004. I egenskap av chef för
den Gbagbo-vänliga milisen MILOCI var han in
blandad i ett flertal massakrer och övergrepp.
På flykt i Ghana (tros befinna sig i Takoradi).
Internationell arresteringsorder utfärdad.
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Personuppgifter

Skäl för upptagande på förteckningen

Sedan sin exil har han åter gått med i Coalition
Internationale pour la Libération de la Côte
d’Ivoire, CILCI, (internationella sammanslut
ningen för Elfenbenskustens befrielse) som ge
nom väpnat motstånd kämpar för att Gbagbo
ska återfå makten.
4.

Marcel Gossio

Född den 18 februari 1951 i
Adjamé.
Passnummer: 08AA14345 (löper
ut den 6 oktober 2013)

På flykt utanför Elfenbenskusten. Internationell
arresteringsorder utfärdad.
Inblandad i förskingring av offentliga medel och
finansiering och beväpning av milisgrupper.
En nyckelperson för finansieringen av Gbagboklanen och milisen. Han spelar också en central
roll i den illegala vapenhandeln.
De betydande medel han har förskingrat och
hans kännedom om illegala vapennätverk gör
att han fortfarande utgör ett hot mot stabiliteten
och säkerheten i Elfenbenskusten.

5.

Justin Koné Katina

På flykt i Ghana. Internationell arresteringsorder
utfärdad.
Inblandad i rånet mot Central Bank of West Af
rican States (BCEAO).
Betraktar sig trots exilen fortfarande som Gbag
bos språkrör. I ett pressmeddelande av den 12 de
cember 2011 vidhöll han att Ouattara aldrig
hade vunnit valet och att den nya regimen var
olaglig. Han uppmanar till motstånd och tror att
Gbagbo kommer att återkomma till makten.

6.

Ahoua Don Mello

Född den 23 juni 1958 i
Bongouanou.
Passnummer: PD-AE/044GN02
(löper ut den 23 februari 2013)

Laurent Gbagbos språkrör. Tidigare den olagliga
regeringens minister för anläggning och sanering.
I exil i Ghana. Internationell arresteringsorder
utfärdad.
Sedan exilen har han fortsatt hävda att valet av
president Ouattara inte gick rätt till och erkänner
inte dennes ledarskap. Han vägrar att svara på
den ivorianska regeringens vädjan om försoning
och uppmanar ofta till revolt i pressen och ge
nomför mobiliseringsresor till flyktingläger i
Ghana.
I december 2011 sade han i ett uttalande att
Elfenbenskusten var en stamstat under belägring
och att Ouattara-regimens dagar var räknade.

7.

Moussa Touré Zéguen

Född den 9 september 1944.
Gammalt pass: AE/46CR05

Chef för Groupement des Patriotes pour la Paix,
GPP (föreningen patrioter för fred).
Grundare av Coalition Internationale pour la Li
bération de la Côte d’Ivoire, CILCI, (internatio
nella sammanslutningen för Elfenbenskustens be
frielse).
Milischef sedan 2002 och ledare för GPP sedan
2003. Under hans ledning blev GPP Gbagbos
väpnade arm i Abidjan och i de södra delarna
av landet.
Genom GPP har han gjort sig skyldig till otaliga
övergrepp främst riktade mot folkgrupper från
norr och mot regimmotståndare.
Deltog personligen i våldsamheterna efter valet
(särskilt i stadsdelarna Abobo och Adjamé).
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Personuppgifter

Skäl för upptagande på förteckningen

Från sin exil i Accra grundade Touré Zéguen
CILCI, vars mål är att återinsätta Gbagbo vid
makten.
Under exilen har han gjort talrika uppviglande
uttalanden (till exempel vid presskonferensen
den 9 december 2011) och hela hans tankesätt
utgår från konflikt och väpnad vedergällning.
Han anser inte att Ouattaras styre över Elfen
benskusten är lagenligt, utan hävdar att landet
blivit ’återkoloniserat’ och ’uppmanar ivorianerna
att jaga bort bedragarna’ (Jeune Afrique, juli
2011).
Han har en blogg där det ivorianska folket starkt
uppmanas att mobilisera sig mot Ouattara.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 194/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av stödbeloppet till privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2012
(3)

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

För att inte vara hindrande för interventionssystemet un
der 2012 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från
och med den 1 januari 2012

(4)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är
förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för
fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2813/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföre
skrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande be
viljande av stöd till privat lagring av vissa fiskeriprodukter (2),
särskilt artikel 1, och

Stödet till privat lagring i enlighet med artikel 25 i förordning
(EG) nr 104/2000 av de produkter som förtecknas i bilaga II till
den förordningen ska för fiskeåret 2012 vara följande:

av följande skäl:

— Första månaden: 219 euro/ton.

(1)

(2)

Artikel 1

Stödet till privat lagring bör inte överstiga summan av de
tekniska och ekonomiska kostnader som konstaterats i
unionen under det fiskeår som föregår fiskeåret i fråga.

— Andra månaden: 0 euro/ton.

För att inte uppmuntra till långvarig lagring samt för att
förkorta betalningsfristerna och minska kontrollbördan
bör stödet till privat lagring betalas ut som ett engångs
belopp.

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

Artikel 2

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 326, 22.12.2000, s. 30.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 195/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av unionens försäljningspriser för fiskeåret 2012 för de fiskeriprodukter som tas
upp i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000
bör fastställas i syfte att fastslå den prisnivå som utlöser
den interventionsåtgärd som avses i artikel 25.2 i rådets
förordning (EG) nr 104/2000.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt ar
tikel 25.1 och 25.6, och
av följande skäl:
(1)

Före fiskeårets början måste unionens försäljningspris
fastställas för var och en av de produkter som tas upp
i bilaga II till förordning (EG) nr 104/2000, motsvarande
mellan 70 % och 90 % av orienteringspriset.

(2)

I rådets förordning (EG) nr 1388/2011 (2) fastställs ori
enteringspriserna för fiskeåret 2012 för alla de berörda
produkterna.

(3)

Marknadspriserna varierar betydligt beroende på art och
hur produkterna presenteras i handeln, särskilt när det
gäller bläckfisk och kummel.

(4)

Omräkningsfaktorerna för olika arter och presentations
former för de djupfrysta produkter som landas i unionen

(5)

För att inte vara hindrande för interventionssystemet un
der 2012 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från
och med den 1 januari 2012.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fis
keriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Unionens försäljningspriser enligt artikel 25.1 i förordning (EG)
nr 104/2000, för fiskeåret 2012 och för de produkter som
förtecknas i bilaga II till den förordningen, liksom de presenta
tionsformer och omräkningsfaktorer som dessa hänvisar till,
anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

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

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EUT L 346, 30.12.2011, s. 1.
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BILAGA
FÖRSÄLJNINGSPRISER OCH OMRÄKNINGSFAKTORER
Art

Presentation

Omräkningsfaktor Interventionsnivå

Försäljningspris
(euro/ton)

Liten hälleflundra
(Reinhardtius hippoglossoides)

Hel eller rensad, med eller
utan huvud

1,0

0,85

1 661

Kummel
(Merluccius spp.)

Hel eller rensad, med eller
utan huvud

1,0

0,85

1 068

— med skinn

1,0

0,85

1 299

— utan skinn

1,1

0,85

1 429

Fläckpagell
(Dentex dentex och Pagellus spp.)

Hel eller rensad, med eller
utan huvud

1,0

0,85

1 242

Svärdfisk
(Xiphias gladius)

Hel eller rensad, med eller
utan huvud

1,0

0,85

3 518

Räkor
Penaeidae

Frysta

a) Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 530

b) Övriga Penaeidae

1,0

0,85

6 641

Fryst

1,0

0,85

1 669

— hel, orensad

1,00

0,85

1 012

— rensad

1,20

0,85

1 215

— hel, orensad

2,50

0,85

2 531

— rensad

2,90

0,85

2 936

Åttaarmad bläckfisk
(Octopus spp.)

Fryst

1,00

0,85

1 892

Argentinsk bläckfisk (Illex
argentinus)

— hel, orensad

1,00

0,80

719

— tub

1,70

0,80

1 223

Enskilda filéer

Sepiabläckfisk,
(Sepia officinalis, Rossia macrosoma
och Sepiola rondeletti)
Tioarmad bläckfisk (Loligo spp.)
a) Loligo patagonica

b) Loligo vulgaris

Presentationsform vid saluföring:
hel, orensad: produkt som inte genomgått någon som helst behandling
rensad:
produkt som minst har tagits ur
tub:
bläckfiskkropp som minst har tagits ur och huvudet avlägsnats
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 196/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter för
fiskeåret 2012
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

(3)

Stödbeloppet bör fastställas så att det inte stör jämvikten
på marknaden för produkterna i fråga och så att det inte
snedvrider konkurrensen.

(4)

Stödbeloppet bör inte överstiga summan av de tekniska
och ekonomiska kostnader i samband med den för sta
bilisering och lagring nödvändiga verksamheten, som
konstaterats i unionen under det fiskeår som föregår
fiskeåret i fråga.

(5)

För att inte vara hindrande för interventionssystemet un
der 2012 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från
och med den 1 januari 2012

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fis
keriprodukter.

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
2814/2000 av den 21 december 2000 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande
beviljande av förädlingsstöd för vissa fiskeriprodukter (2), särskilt
artikel 5,
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
939/2001 av den 14 maj 2001 om tillämpningsföreskrifter
till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande beviljande
av schablonmässigt stöd för vissa fiskeriprodukter (3), särskilt
artikel 5, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 får stöd beviljas för
kvantiteter av vissa färska produkter som återtas från
marknaden och som antingen bereds för stabilisering
och efterföljande lagring eller konserveras.
Syftet med dessa stöd är att på ett lämpligt sätt stimulera
producentorganisationerna till att förädla eller konservera
de produkter som återtagits från marknaden för att und
vika att de förstörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För fiskeåret 2012 ska beloppen för det förädlingsstöd som
avses i artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000 och för det
schablonstöd som avses i artikel 24.4 i samma förordning vara
de som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

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

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 326, 22.12.2000, s. 34.
(3) EGT L 132, 15.5.2001, s. 10.
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BILAGA
1. Förädlingsstödbelopp för produkterna i delarna A och B i bilaga I och för tunga (Solea spp.) i del C i bilaga I till
förordning (EG) nr 104/2000
Beredningsmetoder enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Stödbelopp (euro/ton)

1

2

I. Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller
styckade produkter
— Sardiner av arten Sardina pilchardus

359

— Andra arter

291

II. Filetering, frysning och lagring

410

III. Saltning och/eller torkning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter
med huvud, styckade eller fileterade produkter

277

IV. Marinering och lagring

260

2. Förädlingsstödbelopp för övriga produkter i del C i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000
Berednings- och/eller konserveringsmetoder enligt
artikel 23 i förordning (EG) nr 104/2000

Produkter

Stödbelopp (euro/ton)

1

2

3

I. Frysning och lagring

Havskräfta
(Nephrops norvegicus)

327

Havskräftstjärtar
(Nephrops norvegicus)

248

II. Borttagning av huvud, frysning och lag
ring

Havskräfta
(Nephrops norvegicus)

293

III. Kokning, frysning och lagring

Havskräfta
(Nephrops norvegicus)

327

Krabbtaska
(Cancer pagurus)

248

IV. Pastörisering och lagring

Krabbtaska
(Cancer pagurus)

392

V. Bevarande i sump eller i bur

Krabbtaska
(Cancer pagurus)

210

3. Schablonbidragsbelopp för produkter i bilaga IV till förordning (EG) nr 104/2000
Beredningsmetoder

Stödbelopp (euro/ton)

I. Frysning och lagring av hela eller urtagna produkter samt produkter med huvud eller
styckade produkter

291

II. Filetering, frysning och lagring

410

9.3.2012
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 197/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2012
bilagorna I och II till den förordningen fastställas särskilt
på grundval av det viktade genomsnittet av de tullvärden
som under de tre år som föregår tidpunkten för faststäl
lande av referenspriset konstateras på marknaderna eller i
hamnarna för import i medlemsstaterna.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt ar
tikel 29.1 och 29.5, och

(5)

Referenspriser behöver inte fastställas för de produkter
som uppfyller kriterierna i artikel 29.1 i förordning
(EG) nr 104/2000 och som importeras från tredjeländer
i obetydliga kvantiteter.

av följande skäl:

(6)

För att referenspriserna för 2012 snabbt ska kunna till
lämpas, bör denna förordning träda i kraft dagen efter
det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens offici
ella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fis
keriprodukter.

(1)

(2)

(3)

(4)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 får referenspriser
som gäller i unionen fastställas årligen per produktkate
gori för produkter där tullen har avskaffats enligt arti
kel 28.1. Detsamma gäller för produkter som måste följa
ett referenspris eftersom de omfattas antingen av en bin
dande tullnedsättning enligt WTO eller någon annan för
månsordning.
Enligt artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 104/2000 ska
referenspriset för de produkter som anges i delarna A
och B i bilaga I till den förordningen vara lika med det
återtagspris som fastställts enligt artikel 20.1 i den för
ordningen.
Unionens återtagspris för produkterna i fråga för fiskeåret
2012 fastställs i kommissionens förordning (EU) nr
198/2012 (2)
Enligt artikel 29.3 d i förordning (EG) nr 104/2000 ska
referenspriset för andra produkter än de som anges i

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Referenspriserna för fiskeriprodukter för fiskeåret 2012, enligt
artikel 29 i förordning (EG) nr 104/2000, anges i bilagan till
den här förordningen.
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 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) Se sidan 19 i detta numer av EUT.
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BILAGA
1. Referenspriser för fiskeriprodukter som avses i artikel 29.3 a i förordning (EG) nr 104/2000
Referenspris
(euro/ton)
Art

Storlek (1)

Urtagen fisk med huvud (1)
Extra, A (1)

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (1)

1

—

F011

133

2

—

F012

203

3

—

F013

192

4a

—

F016

121

4b

—

F017

121

4c

—

F018

254

5

—

F015

226

6

—

F019

113

7a

—

F025

113

7b

—

F026

102

8

—

F027

85

1

—

F067

996

2

—

F068

996

3

—

F069

836

Taric-tilläggsnummer

Sill av arten
Clupea harengus
ex 0302 41 00

Kungsfiskar
(Sebastes spp.)
ex 0302 89 31
och ex 0302 89 39

Torsk av arten
Gadus morhua
ex 0302 51 10

1

F073

1 161

F083

839

2

F074

1 161

F084

839

3

F075

1 097

F085

645

4

F076

871

F086

484

5

F077

613

F087

355

Kokta i vatten

Nordhavsräkor
(Pandalus borealis)
ex 0306 26 90

Hel fisk (1)

Färska eller kylda

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (1)

Taric-tilläggsnummer

Extra, A (1)

1

F317

5 288

F321

1 114

2

F318

1 854

—

—

(1) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som fastställts enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
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2. Referenspriser för fiskeriprodukter som avses i artikel 29.3 d i förordning (EG) nr 104/2000
Taric-tilläggsnum
mer

Produkt

Presentation

Referenspris
(euro/ton)

1. Kungsfiskar
(Sebastes spp.)
Hel fisk:
ex 0303 89 31
ex 0303 89 39

ex 0304 89 21
ex 0304 89 29

F411
8
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
:

— med eller utan huvud

998

Filéer:
F412

— med ben (”standard”)

2 011

F413

— benfria

2 136

F414

— block i förpackning med en vikt
på högst 4 kg

2 239

F416

Hel fisk, med eller utan huvud

1 095

2. Torsk
(Gadus morhua, Gadus ogac och Gadus
macrocephalus) och fisk av arten Bo
reogadus saida
ex 0303 63 10, ex 0303 63 30,
ex 0303 63 90, ex 0303 69 10

ex 0304 71 90
ex 0304 79 10

ex 0304 95 25

8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:

Filéer:
F417

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, med ben (”standard”)

2 451

F418

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, benfria

2 716

F419

— individuella filéer eller ”helt inter
folierade” med skinn

2 574

F420

— individuella filéer eller ”helt inter
folierade” utan skinn

2 972

F421

— block i förpackning med en vikt
på högst 4 kg

2 990

F422

Bitar och annat fiskkött, utom block
av hackad fisk (färs)

1 448

3. Gråsej
(Pollachius virens)

ex 0304 73 00

ex 0304 95 40

8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:

Filéer:
F424

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, med ben (”standard”)

1 611

F425

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, benfria

1 688

F426

— individuella filéer eller ”helt inter
folierade” med skinn

1 476

F427

— individuella filéer eller ”helt inter
folierade” utan skinn

1 713

F428

— block i förpackning med en vikt
på högst 4 kg

1 895

F429

Bitar och annat fiskkött, utom block
av hackad fisk (färs)

976
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Taric-tilläggsnum
mer

Produkt

Presentation

9.3.2012

Referenspris
(euro/ton)

4. Kolja
(Melanogrammus aeglefinus)

ex 0304 72 00

5. Alaska pollock
(Theragra chalcogramma)

8
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
:

Filéer:
F431

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, med ben (”standard”)

2 241

F432

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, benfria

2 606

F433

— individuella filéer eller ”helt inter
folierade” med skinn

2 537

F434

— individuella filéer eller ”helt inter
folierade” utan skinn

2 682

F435

— block i förpackning med en vikt
på högst 4 kg

2 988

Filéer:
ex 0304 75 00

F441

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, med ben (”standard”)

1 170

F442

— ”interfolierade” filéer eller i fisk
block, benfria

1 298

6. Sill
(Clupea harengus, Clupea pallasii) ex
Lappar av sill
ex 0304 59 50
ex 0304 99 23

F450

— med en vikt på mer än 80 g per
styck med

510

F450

— en vikt på mer än 80 g per styck

464
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 198/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av unionens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2012 för de
fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av
17 den december 1999 om den gemensamma organisationen
av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt
artiklarna 20.3 och 22, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt förordning (EG) nr 104/2000 ska unionens åter
tags- och försäljningspriser fastställas för de i bilaga I till
den förordningen upptagna produkterna på grundval av
färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom
tillämpning av den berörda produktkategorins omräk
ningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 %
av orienteringspriset.
Återtagspriserna kan påverkas av utjämningskoefficienter
i de landningszoner som ligger mycket långt från unio
nens viktigaste konsumtionscentra. Orienteringspriserna
för fiskeåret 2012 har fastställts för samtliga berörda
produkter genom rådets förordning (EU) nr
1388/2011 (2).
För att inte vara hindrande för interventionssystemet un
der 2012 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från
och med den 1 januari 2012.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fis
keriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De omräkningsfaktorer som ska ligga till grund för beräkningen
av unionens återtags- och försäljningspriser enligt artiklarna 20
och 22 i förordning (EG) nr 104/2000, för fiskeåret 2012 för
de produkter som förtecknas i bilaga I till den förordningen,
anges i bilaga I till den här förordningen.
Artikel 2
De återtags- och försäljningspriser som ska gälla i unionen
under fiskeåret 2012, och de produkter som de hänför sig till,
anges i bilaga II.
Artikel 3
De återtagspriser som ska gälla för fiskeåret 2012 i de land
ningszoner som ligger mycket långt från unionens viktigaste
konsumtionscentra, de utjämningskoefficienter som används
vid beräkningen av de priserna och de produkter som de hänför
sig till, anges i bilaga III.
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EUT L 346, 30.12.2011, s. 1.
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BILAGA I
Omräkningsfaktorer för produkterna i delarna A, B och C i bilaga I till förordning (EG) nr 104/2000
Omräkningsfaktor
Art

Sill av arten
Clupea harengus

Sardiner av arten
Sardina pilchardus

Rödhaj
Squalus acanthias

Rödhaj
Scyliorhinus spp.

Kungsfisk
Sebastes spp.

Torsk av arten
Gadus morhua

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Storlek (*)
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Omräkningsfaktor
Art

Gråsej
Pollachius virens

Kolja
Melanogrammus aeglefinus

Vitling
Merlangius merlangus

Långa
Molva spp.

Makrill av arten
Scomber scombrus

Spansk makrill av arten
Scomber japonicus

Ansjovis
Engraulis spp.

Rödspätta
Pleuronectes platessa

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Storlek (*)
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Omräkningsfaktor
Art

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40

Storlek (*)

Kummel av arten
Merluccius merluccius

Glasvar
Lepidorhombus spp.

Sandskädda
Limanda limanda

Skrubbskädda
Platichthys flesus

Långfenad tonfisk
Thunnus alalunga

Sepiabläckfisk
Sepia officinalis och
Rossia macrosoma

(*) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

Omräkningsfaktor
Art

Marulk
Lophius spp.

Storlek (*)

Hel fisk

Fisk utan huvud (*)

Urtagen fisk, med huvud (*)
Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,61

0,77

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

Samtliga presentationsformer
Extra, A (*)

Räkor av arten
Crangon crangon

1

0,59

2

0,27
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Omräkningsfaktor
Art

Nordhavsräkor
Pandalus borealis

Storlek (*)

Hel fisk

Fisk utan huvud (*)

Urtagen fisk, med huvud (*)
Extra, A (*)

Extra, A (*)

Kokta i vatten

Färska eller kylda

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,77

0,68

2

0,27

—

Hela (*)

Krabbtaska
Cancer pagurus

1

0,72

2

0,54
Hela (*)

Havskräfta
Nephrops norvegicus

Tunga
Solea spp.

Stjärt (*)

E’ (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0,75

0,58

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33

(*) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
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BILAGA II
Unionens återtags- och försäljningspriser för produkterna i delarna A, B och C i bilaga I till förordning (EG) nr
104/2000
Återtagspriser (euro/ton)
Art

Sill av arten
Clupea harengus

Sardiner av arten
Sardina pilchardus

Rödhaj
Squalus acanthias

Rödhaj
Scyliorhinus spp.

Kungsfisk
Sebastes spp.

Torsk av arten
Gadus morhua

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0

133

2

0

203

3

0

192

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

254

5

0

226

6

0

113

7a

0

113

7b

0

102

8

0

85

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

1

674

674

2

573

573

3

314

314

1

455

427

2

455

398

3

313

256

1

0

996

2

0

996

3

0

836

1

1 161

839

2

1 161

839

3

1 097

645

4

871

484

5

613

355

Storlek (*)
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Återtagspriser (euro/ton)
Art

Gråsej
Pollachius virens

Kolja
Melanogrammus aeglefinus

Vitling
Merlangius merlangus

Långa
Molva spp.

Makrill av arten
Scomber scombrus

Spansk makrill av arten
Scomber japonicus

Ansjovis
Engraulis spp.

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

593

461

2

593

461

3

584

453

4

502

247

1

702

546

2

702

546

3

605

419

4

507

351

1

595

451

2

577

433

3

541

397

4

370

271

1

800

659

2

776

635

3

706

564

1

0

236

2

0

233

3

0

226

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

1

0

862

2

0

913

3

0

761

4

0

317

1

758

415

2

758

415

3

728

415

4

526

344

1

1 048

573

2

1 048

573

3

1 006

573

4

726

475

Storlek (*)

Rödspätta
Pleuronectes platessa
— från och med den 1 januari till
och med den 30 april 2012

— från och med den 1 maj till
och med den 31 december
2012
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Återtagspriser (euro/ton)
Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

2 912

2 297

2

2 200

1 715

3

2 200

1 682

4

1 812

1 391

5

1 682

1 326

1

1 608

1 514

2

1 419

1 324

3

1 277

1 159

4

804

686

1

562

459

2

427

332

1

325

286

2

247

207

1

2 149

1 898

2

2 149

1 804

Sepiabläckfisk

1

0

1 163

Sepia officinalis och Rossia
macrosoma

2

0

1 163

3

0

727

Hel fisk

Fisk utan huvud (*)

Art

Kummel av arten
Merluccius merluccius

Glasvar
Lepidorhombus spp.

Sandskädda
Limanda limanda

Skrubbskädda
Platichthys flesus

Långfenad tonfisk
Thunnus alalunga

Storlek (*)

Urtagen fisk, med huvud (*)

Marulk
Lophius spp.

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

1 756

4 585

2

2 246

4 288

3

2 246

4 049

4

1 871

3 573

5

1 036

2 561

Samtliga presentationsformer
Extra, A (*)

Räkor av arten
Crangon crangon

1

1 401

2

641
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Återtagspriser (euro/ton)
Art

Urtagen fisk, med huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

Kokta i vatten

Färska eller kylda

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

5 288

1 114

2

1 854

—

Storlek (*)

Nordhavsräkor
Pandalus borealis

(*) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.

Art

Krabbtaska
Cancer pagurus

Storlek (*)

Försäljningspris (euro/ton)
Hela (*)

1

1 219

2

914
Hela (*)

Havskräfta
Nephrops norvegicus

E’ (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

4 469

4 469

3 272

2

4 469

3 066

2 747

3

4 001

3 066

2 020

4

2 598

2 130

1 656

Urtagen fisk, med
huvud (*)

Tunga
Solea spp.

Stjärt (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

5 183

4 008

2

5 183

4 008

3

4 907

3 732

4

4 008

2 903

5

3 456

2 281

(*) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
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BILAGA III
Återtagspriser i de landningszoner som ligger mycket långt från de viktigaste konsumtionscentrumen
Återtagspris (euro/ton)
Art

Sill av arten
Clupea harengus

Landningszon

Kustområdena och öarna i Irland

Kustområdena i östra England från Berwick till Dover
Kustområdena i Skottland från Portpatrick till Eyemouth
samt de öar som ligger väster och norr om dessa om
råden
Kustområdena i grevskapet Down (Nordirland)
Makrill av arten
Scomber scombrus

Kustområdena och öarna i Irland

Kustområdena och öarna i Cornwall och Devon i För
enade kungariket

Kummel av arten
Merluccius merluccius

Kustområdena från Troon i sydvästra Skottland till Wick
i nordöstra Skottland och öarna belägna väster och norr
om dessa områden

Långfenad tonfisk
Thunnus alalunga

Öarna Azorerna och Madeira

Sardiner av arten
Sardina pilchardus

Kanarieöarna

Kustområdena och öarna i Cornwall och Devon i För
enade kungariket

Områden vid portugisiska Atlantkusten

Urtagen fisk, med
huvud (*)

Hel fisk (*)

Extra, A (*)

Extra, A (*)

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

1

0

119

2

0

183

3

0

173

4a

0

109

1

0

227

2

0

224

3

0

217

1

0

224

2

0

221

3

0

215

1

2 184

1 723

2

1 650

1 286

3

1 650

1 262

4

1 359

1 043

5

1 262

995

1

1 032

911

2

1 032

866

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335

Utjämningskoefficient

0,90

0,90

0,96

0,95

0,75

0,48

0,48

0,74

Storlek (*)

(*) Färskhets-, storleks- och presentationskategorierna är de som definieras genom tillämpning av artikel 2 i förordning (EG) nr 104/2000.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 199/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av de schablonvärden som ska användas vid beräkningen av den ekonomiska
ersättningen och tillhörande förskott för fiskeriprodukter som återtas från marknaden under
fiskeåret 2012
blev erkänd. Med detta organ avses således organet i den
medlemsstat där producentorganisationen erkänts. Därför
bör det avdragsgilla schablonvärdet vara det som tilläm
pas i denna medlemsstat.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den
17 december 1999 om den gemensamma organisationen av
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (1), särskilt ar
tikel 21.5 och 21.8, och

(4)

Samma beräkningsmetod bör tillämpas på förskottet på
den ekonomiska ersättning som avses i artikel 6 i för
ordning (EG) nr 2509/2000.

(5)

För att inte vara hindrande för interventionssystemet un
der 2012 bör denna förordning tillämpas retroaktivt från
och med den 1 januari 2012.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från förvaltningskommittén för fis
keriprodukter.

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 104/2000 föreskrivs att en ekono
misk ersättning ska betalas till de producentorganisatio
ner som på vissa villkor återtar de produkter som anges i
delarna A och B i bilaga I till den förordningen. Värdet
på denna ekonomiska ersättning ska minskas med det
schablonmässigt fastställda värdet på de produkter som
är avsedda för andra ändamål än som livsmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 2493/2001 av den
19 december 2001 om avsättning av vissa fiskeriproduk
ter som har återtagits från marknaden (2) fastställs avsätt
ningsmöjligheterna för de produkter som återtagits från
marknaden. Det är nödvändigt att schablonmässigt fast
ställa värdet på dessa produkter för var och en av dessa
valmöjligheter med hänsyn tagen till de genomsnittliga
inkomster som kan erhållas genom en sådan avsättning i
de olika medlemsstaterna.

De schablonvärden som ska användas vid beräkningarna av den
ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för fiskeripro
dukter som återtagits från marknaden av producentorganisatio
nerna och använts för andra ändamål än som livsmedel, i en
lighet med artikel 21.5 i förordning (EG) nr 104/2000, ska för
fiskeåret 2012 vara de värden som anges i bilagan till denna
förordning.

Artikel 2
(3)

Enligt särskilda regler i artikel 7 i kommissionens för
ordning (EG) nr 2509/2000 av den 15 november
2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning
(EG) nr 104/2000 beträffande beviljande av ekonomisk
ersättning för återtag från marknaden av vissa fiskeripro
dukter (3), ska det organ som ansvarar för att bevilja den
ekonomiska ersättningen underrättas i de fall då en pro
ducentorganisation, eller någon av dess medlemmar, sa
luför sina produkter i en annan medlemsstat än där den

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.
(2) EGT L 337, 20.12.2001, s. 20.
(3) EGT L 289, 16.11.2000, s. 11.

Det schablonvärde som kan dras av från den ekonomiska ersätt
ningen och tillhörande förskott ska vara det som tillämpas i den
medlemsstat där producentorganisationen erkänts.

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

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

BILAGA
Schablonvärden
Användning av de återtagna produkterna

euro/ton

1. Användning efter beredning till mjöl (avsett för djurfoder):
a) för sill av arten Clupea harengus och makrill av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus:
— Danmark och Sverige

50

— Förenade kungariket

50

— övriga medlemsstater

15

— Frankrike

2

b) för räkor av arten Crangon crangon och nordhavsräkor (Pandalus borealis):
— Danmark och Sverige

0

— övriga medlemsstater

10

c) övriga produkter:
— Danmark

40

— Sverige, Portugal och Irland

20

— Förenade kungariket

20

— övriga medlemsstater

1

2. Användning i färskt eller konserverat tillstånd (avsett för djurfoder)
a) sardiner av arten Sardina pilchardus och ansjovis (Engraulis spp.):
— samtliga medlemsstater

8

b) övriga produkter:
— Sverige

0

— Frankrike

25

— övriga medlemsstater

30

3. Användning som agn eller bete
— Frankrike

55

— övriga medlemsstater

20

4. Andra användningar än djurfoder

0
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 200/2012
av den 8 mars 2012
om ett unionsmål för minskning av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium i
slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

I förordning (EG) nr 2160/2003 föreskrivs det att erfa
renheter av gällande nationell lagstiftning och infor
mation som överlämnats till kommissionen eller Europe
iska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i enlighet
med gällande unionskrav, särskilt i samband med de upp
gifter som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/99/EG av den 17 november 2003 om
övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen,
om ändring av rådets beslut 90/424/EEG och om upp
hävande av rådets direktiv 92/117/EEG (3), särskilt arti
kel 5, ska beaktas när unionsmålet fastställs.

(5)

I artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr
646/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av Eu
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
2160/2003 när det gäller gemenskapsmålet för att
minska prevalensen av Salmonella enteritidis och Salmo
nella typhimurium hos slaktkycklingar och om upp
hävande av förordning (EG) nr 1091/2005 (4) fastställs
målet för att minska den högsta procentuella andelen
slaktkycklingflockar som fortfarande visar positiv re
aktion för dessa två salmonellaserotyper till högst 1 %
senast den 31 december 2011.

(6)

Det framgick av European Union Summary Report on Trends
and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne
Outbreaks in 2009 (5) att Salmonella enteritidis och Salmo
nella typhimurium är de serovarer som oftast är förknip
pade med ohälsa hos människor. Antalet fall hos männi
skor orsakade av Salmonella enteritidis minskade märkbart
under 2009, medan fallen av Salmonella typhimurium öka
de.

(7)

I juli 2011 antog Efsa ett vetenskapligt yttrande om en
kvantitativ uppskattning av inverkan på folkhälsan av
fastställandet av ett nytt mål för minskning av salmonella
hos slaktkycklingar (Scientific Opinion on a quantitative es
timation of the public health impact of setting a new target for
the reduction of Salmonella in broilers) (6). I yttrandet kon
stateras det att Salmonella enteritidis är den vanligaste
överförda zoonotiska salmonellaserotypen från förälder
till avkomma hos fjäderfä. Efsa påpekar också att unio
nens bekämpningsåtgärder för slaktkycklingar har bidra
git till en avsevärd minskning av antalet fall av salmo
nellos hos människor som orsakats av slaktkycklingar
jämfört med situationen 2006. Målet bör därför bekräf
tas.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning
av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smit
tämnen (1), särskilt artikel 4.1 andra stycket, artikel 8.1 andra
stycket och artikel 13 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Syftet med förordning (EG) nr 2160/2003 är att se till att
ändamålsenliga och effektiva åtgärder vidtas för att påvisa
och bekämpa bl.a. salmonella i alla relevanta led, särskilt
på primärproduktionsnivå, dvs. i flockarna, med målet att
minska prevalensen av livsmedelsburna zoonotiska pato
gener och de risker de medför för folkhälsan.

Enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 2160/2003 ska ett
unionsmål fastställas för att minska prevalensen hos
slaktkycklingar av alla salmonellaserotyper som är av
betydelse för folkhälsan. Denna minskning är av största
vikt för att man ska kunna uppfylla de kriterier för sal
monella i färskt kött från slaktkycklingar som anges i del
E i bilaga II till den förordningen och i kapitel 1 i bilaga I
till förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november
2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (2).

I förordning (EG) nr 2160/2003 föreskrivs att unions
målet ska omfatta ett tal som anger den högsta procen
tuella andel epidemiologiska enheter som får visa positiv
reaktion och/eller den lägsta procentuella minskning av
antalet epidemiologiska enheter som får visa positiv re
aktion, den maximala tidsfrist inom vilken målet måste
uppnås samt fastställande av de testprogram som är nöd
vändiga för att kontrollera om målet har uppnåtts. En
definition av serotyper av betydelse för folkhälsan ska
också omfattas när det är relevant.

(1) EUT L 325, 12.12.2003, s. 1.
(2) EUT L 338, 22.12.2005, s. 1.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.
EUT L 151, 13.6.2007, s. 21.
The EFSA Journal, vol. 9 (2011):3, artikelnr 2090.
The EFSA Journal, vol. 9 (2011):7, artikelnr 2106.
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Monofasiska stammar av Salmonella typhimurium har un
der de senaste åren blivit en av de vanligast förekom
mande salmonellaserotyperna hos flera djurarter och i
kliniska isolat från människa. Enligt Efsas vetenskapliga
yttrande från 2010 om övervakning och bedömning av
risken för folkhälsan av Salmonella typhimurium-liknande
stammar (Scientific Opinion on monitoring and assessment of
the public health risk of ’Salmonella typhimurium-like strains’),
antaget den 22 september 2010 (1), ska monofasiska
stammar av Salmonella typhimurium med antigenuppsätt
ning 1,4,[5],12:i:-, som inbegriper stammar med och
utan O5-antigen, betraktas som varianter av Salmonella
typhimurium och den risk för folkhälsan som de utgör är
jämförbar med den risk som andra stammar av Salmo
nella typhimurium utgör. Stammar av Salmonella typhimu
rium med antigenuppsättning 1,4,[5],12:i:- bör därför
ingå i målet.
För att kunna kontrollera om unionsmålet har uppnåtts
måste man ta upprepade prover från slaktkycklingflockar.
För att man ska kunna utvärdera och jämföra resultaten
behövs ett gemensamt testprogram för att kontrollera om
unionsmålet har uppnåtts.
De nationella kontrollprogrammen för att nå unions
målet för 2012 när det gäller slaktkycklingflockar av
Gallus gallus har lagts fram med avseende på finansiellt
stöd från unionen i enlighet med rådets beslut
2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom
veterinärområdet (2). De tekniska ändringar som införs i
bilagan till denna förordning är direkt tillämpliga. Till
följd av detta behöver de nationella kontrollprogrammen
för att tillämpa förordningen inte godkännas av kommis
sionen på nytt. Därmed behövs det ingen övergångs
period.

9.3.2012

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Unionsmål
1.
Unionsmålet enligt artikel 4.1 i förordning (EG) nr
2160/2003 för minskning av prevalensen av Salmonella enteri
tidis och Salmonella typhimurium i slaktkycklingar (nedan kallat
unionsmålet) ska vara en minskning till högst 1 % av den högsta
årliga procentuella andelen slaktkycklingflockar som fortfarande
visar positiv reaktion för Salmonella enteritidis och Salmonella
typhimurium.
När det gäller monofasisk Salmonella typhimurium ska serotyper
med antigenuppsättning 1,4,[5],12:i:- ingå i unionsmålet.
2.
Testprogrammet för att kontrollera om unionsmålet har
uppnåtts (nedan kallat testprogrammet) fastställs i bilagan.
Artikel 2
Översyn av unionsmålet
Kommissionen ska se över unionsmålet med hänsyn till de
uppgifter som samlats in i enlighet med testprogrammet och
de kriterier som föreskrivs i artikel 4.6 c i förordning (EG) nr
2160/2003.
Artikel 3
Upphävande av förordning (EG) nr 646/2007
Förordning (EG) nr 646/2007 ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som
hänvisningar till den här förordningen.
Artikel 4

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för livs
medelskedjan och djurhälsa, och varken Europaparlamen
tet eller rådet har motsatt sig dem.

Ikraftträdande
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 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) The EFSA Journal, vol. 8 (2010):10, artikelnr 1826.
(2) EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.
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BILAGA
Testprogram enligt artikel 1.2 för att kontrollera om unionsmålet har uppnåtts
1.

URVALSRAM
Urvalsramen ska omfatta alla slaktkycklingflockar av Gallus gallus (nedan kallade slaktkycklingar) inom ramen för de
nationella kontrollprogram som föreskrivs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2160/2003.

2.

ÖVERVAKNING AV SLAKTKYCKLINGAR

2.1.

Provtagningsfrekvens
a) Livsmedelsföretagarna ska ta prover från alla slaktkycklingflockar högst tre veckor före slakt.
Genom undantag från kravet på provtagning i första stycket får den behöriga myndigheten besluta att livs
medelsföretagarna ska provta åtminstone en slaktkycklingflock per produktionsomgång på anläggningar med
fler än en flock om
i) allt in allt ut-principen tillämpas på alla flockar på anläggningen,
ii) uppfödningssystemet är detsamma för alla flockar,
iii) alla flockar delar samma foder och vatten,
iv) alla flockar på anläggningen har testats för Salmonella spp. under minst sex produktionsomgångar i enlighet
med provtagningsmetoden i första stycket, och prover från alla flockar i minst en produktionsomgång har
tagits av den behöriga myndigheten,
v) alla resultat från testningen i enlighet med första stycket och led b var negativa för Salmonella enteritidis eller
Salmonella typhimurium.
Genom undantag från kraven på provtagning i denna punkt får den behöriga myndigheten tillåta provtagning
under sex veckor före slakt när slaktkycklingarna antingen hålls i mer än 81 dagar eller omfattas av ekologisk
produktion i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (1).
b) Den behöriga myndigheten ska varje år provta minst en slaktkycklingflock på 10 % av de anläggningar som har
mer än 5 000 fåglar. Provtagningen får utföras på riskbasis och så snart den behöriga myndigheten anser det
nödvändigt.
Provtagning som utförs av den behöriga myndigheten får ersätta den provtagning som livsmedelsföretagaren
ska göra enligt led a.

2.2.

Provtagningsprotokoll

2.2.1. Allmänna anvisningar för provtagning
Den behöriga myndigheten eller livsmedelsföretagaren ska se till att proverna tas av utbildad personal.
Minst två par sockprover ska tas. Sockorna träs på och provet samlas upp genom att man går runt i fjäderfästallet.
Sockprover från en slaktkycklingflock får poolas till ett prov.
Innan sockan träs på ska ytan fuktas med
a) peptonsaltvatten (0,8 % natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt avjoniserat vatten),
b) sterilt vatten,
c) något annat spädningsmedel som godkänts av det nationella referenslaboratorium som avses i artikel 11.3 i
förordning (EG) nr 2160/2003, eller
d) autoklaveras med spädningsmedlet i en behållare.
Man ska fukta sockorna genom att hälla vätskan i dem innan de träs på eller genom att skaka dem i en behållare
med spädningsmedel.
(1) EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.
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Alla sektorer i stallet ska vara proportionellt representerade i provtagningen. Varje par sockprover ska täcka ca
50 % av stallets golvyta.
Efter avslutad provtagning ska sockorna avlägsnas försiktigt så att vidhäftat material inte lossnar. De kan vändas ut
och in så att inget material går förlorat. De ska läggas i en påse eller behållare och märkas.
Den behöriga myndigheten får besluta att öka det minsta antalet prover för att säkerställa att provtagningen är
representativ genom en bedömning i varje enskilt fall av de epidemiologiska parametrarna, t.ex. biosäkerhet och
flockens spridning eller storlek.
Om den behöriga myndigheten tillåter det får ett par sockprover ersättas med ett dammprov på 100 g som samlas
upp från flera olika ställen i stallet från ytor med synlig dammförekomst. Alternativt får i stället en eller flera
fuktade tygsvabbar motsvarande en total ytareal på minst 900 cm2 användas för uppsamling av damm från flera
olika ställen i stallet. Varje svabb ska vara ordentligt täckt med damm på båda sidor.
2.2.2. Särskilda anvisningar för vissa typer av anläggningar
a) När det gäller frigående slaktkycklingflockar ska proverna endast samlas in inne i stallarna.
b) När man inte kan gå in i stallarna därför att utrymmet är begränsat i flockar med färre än 100 slaktkycklingar,
och det därför inte går att ta sockprover genom att gå runt, kan provet tas med handen med samma typ av
tygsvabbar som används för damm, genom att svabbarna gnids över ytor med färskt träck eller, om detta inte
är möjligt, genom andra lämpliga insamlingsmetoder för träck.
2.2.3. Provtagning utförd av den behöriga myndigheten
Den behöriga myndigheten ska genom ytterligare tester och/eller kontroller av dokument försäkra sig om att
resultaten inte har påverkats av antimikrobiella ämnen eller andra ämnen som hämmar bakterietillväxt.
Om förekomst av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium inte påvisas men däremot antimikrobiella ämnen
eller en bakterietillväxthämmande effekt, ska flocken betraktas som en infekterad slaktkycklingflock i förhållande
till det unionsmål som avses i artikel 1.2.
2.2.4. Transporter
Proverna ska utan onödigt dröjsmål skickas som expressförsändelse eller med kurir till de laboratorier som avses i
artiklarna 11 och 12 i förordning (EG) nr 2160/2003. Under transporten ska de skyddas från temperaturer över
25 °C och solexponering.
Om det inte går att skicka proverna inom 24 timmar efter provtagningen ska de förvaras i kylskåp.
3.

LABORATORIEANALYSER

3.1.

Beredning av proverna
På laboratoriet ska proverna hållas kylda fram till undersökningen. Den ska påbörjas inom 48 timmar efter
mottagandet och inom fyra dygn efter provtagningen.
Dammproverna ska analyseras separat. Den behöriga myndigheten får dock besluta att poola dem med paret
sockprover för analys.
Provet ska röras om så att det blir helt mättat och odlingen ska sedan fortsättas enligt detektionsmetoden i punkt
3.2.
De två paren sockprover ska packas upp försiktigt så att vidhäftad träck inte lossnar, poolas och läggas i 225 ml
buffrat peptonvatten som har värmts upp till rumstemperatur, eller så ska 225 ml spädningsmedel tillföras direkt
till de två paren sockprover i den behållare de låg i när de kom till laboratoriet.
Sockproverna ska vara helt täckta av buffrat peptonvatten, så att det finns tillräckligt mycket fri vätska omkring
provet för att salmonellan ska kunna migrera bort från provet, och därför kan det bli nödvändigt att tillföra mer
buffrat peptonvatten.
Om det fastställs EN/ISO-standarder för beredning av träck för påvisande av salmonella ska de ersätta bestäm
melserna om beredning av prover i denna punkt.

9.3.2012
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Detektionsmetod
Påvisandet av Salmonella spp. ska utföras i enlighet med tillägg 1 till Internationella standardiseringsorganisationens
standard EN/ISO 6579 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the detection of Salmonella
spp. – Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the
primary production stage.

3.3.

Serotypning
Minst ett isolat från varje positivt prov som tas av den behöriga myndigheten ska serotypas enligt KauffmannWhite-Le Minor-schemat.
Livsmedelsföretagarna ska säkerställa att det för alla isolat åtminstone kan uteslutas att de tillhör serotyperna
Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium.

3.4.

Alternativa metoder
När det gäller prover som tagits på livsmedelsföretagarens initiativ får analysmetoderna i artikel 11 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (1) användas i stället för de metoder för beredning av proverna,
de detektionsmetoder och den serotypning som föreskrivs i punkt 3.1, 3.2 och 3.3 i denna bilaga, om de validerats
enligt EN/ISO 16140.

3.5.

Lagring av stammar
Den behöriga myndigheten ska se till att minst en isolerad stam av salmonellaserotyperna från provtagning som ett
led i den officiella kontrollen per stall och per år lagras för framtida fagtypning eller resistensbestämning, enligt de
metoder som fastställts för insamling av stammar och som ska garantera att stammarna förblir intakta i minst två
år efter analysen.
Den behöriga myndigheten får besluta att isolat från livsmedelsföretagarnas provtagning också lagras för framtida
fagtypning eller resistensbestämning så att de kan testas i enlighet med artikel 2 i kommissionens beslut
2007/407/EG (2).

4.

RESULTAT OCH RAPPORTERING

4.1.

Beräkning av prevalensen för kontroll av om unionsmålet uppnåtts
En slaktkycklingflock ska anses positiv med avseende på kontrollen av om unionsmålet har uppnåtts, om före
komst av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium (bortsett från vaccinstammar) påvisats i flocken.
Positiva slaktkycklingflockar ska räknas endast en gång per produktionsomgång oberoende av antalet provtag
ningar och test och ska rapporteras endast det år då provtagningen för första gången ger positivt resultat.

4.2.

Rapportering
Rapporteringen ska omfatta följande:
a) Det totala antalet slaktkycklingsflockar som testats minst en gång under rapporteringsåret.
b) Det totala antalet flockar som är positiva för någon salmonellaserotyp i medlemsstaten.
c) Antalet slaktkycklingflockar som åtminstone en gång är positiva för Salmonella enteritidis och Salmonella typhi
murium inklusive monofasiska stammar med antigenuppsättning 1,4,[5],12:i:-;.
d) Antalet positiva slaktkycklingflockar för varje salmonellaserotyp eller för ospecificerad salmonella (ej typbara
eller ej serotypade isolat).
Uppgifterna ska lämnas separat för provtagningen inom ramen för de nationella programmen för bekämpning av
salmonella enligt punkt 2.1 a och b, livsmedelsföretagarnas provtagning enligt punkt 2.1 a och de behöriga
myndigheternas provtagning enligt punkt 2.1 b.
Testresultaten ska anses vara relevant information från livsmedelskedjan i enlighet med avsnitt III i bilaga II till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (3).

(1) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.
(2) EUT L 153, 14.6.2007, s. 26.
(3) EUT L 226, 25.6.2004, s. 22.
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Den behöriga myndigheten ska få minst följande uppgifter om varje slaktkycklingflock som testats:
a) Anläggningens särskilda identifikationsdata, som ska vara permanenta.
b) Stallets särskilda identifikationsdata, som ska vara permanenta.
c) Provtagningsmånad.
Resultaten och all annan relevant information ska tas med i den rapportering av trender och källor som föreskrivs i
artikel 9.1 i direktiv 2003/99/EG (1).
Livsmedelsföretagaren ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om bekräftad förekomst av
Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium. Livsmedelsföretagaren ska instruera det laboratorium som utför
analysen att agera i enlighet med detta.

(1) EUT L 325, 12.12.2003, s. 31.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 201/2012
av den 8 mars 2012
om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och
deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen
nitroxinil
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaran
den för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14
jämförd med artikel 17,

(4)

Irland har bett Europeiska läkemedelsmyndigheten yttra
sig om en utvidgning av den befintliga posten för nitro
xinil till att också gälla mjölk från nötkreatur och får.

(5)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel rekom
menderade att ett MRL-värde fastställs för nitroxinil i
mjölk från nötkreatur och får och att bestämmelsen
med ordalydelsen ”Ej till djur som producerar mjölk för
humankonsumtion” tas bort.

(6)

Posten för nitroxinil i tabell 1 i bilagan till förordning
(EU) nr 37/2010 bör därför ändras genom att det rekom
menderade MRL-värdet för mjölk från nötkreatur och får
förs in och den befintliga bestämmelsen med ordalydel
sen ”Ej till djur som producerar mjölk för humankon
sumtion” tas bort.

(7)

De berörda parterna bör medges en rimlig övergångs
period så att de kan vidta de åtgärder som kan krävas
för att följa det nya MRL-värdet.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för veteri
närmedicinska läkemedel.

med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande,
avgivet av kommittén för veterinärmedicinska läkemedel, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade
MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är
avsedda att i unionen användas i veterinärmedicinska
läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocid
produkter som används vid djurhållning, bör fastställas i
enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
(2)

(3)

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering
med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel
anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr
37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt
aktiva substanser och deras klassificering med avseende
på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

Nitroxinil är för närvarande upptaget i tabell 1 i bilagan
till förordning (EU) nr 37/2010 som en tillåten substans
för muskel, fett, lever och njure från nötkreatur och får,
med undantag för djur som producerar mjölk för hu
mankonsumtion.

(1) EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.
(2) EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 maj 2012.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

9.3.2012

9.3.2012

BILAGA
Posten för nitroxinil i tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ersättas med följande:

Farmakologiskt aktiv substans

Nitroxinil

Djurslag

Nötkreatur, får

MRL

400 μg/kg
200 μg/kg
20 μg/kg
400 μg/kg
20 μg/kg

Målvävnader

Muskel
Fett
Lever
Njure
Mjölk

Andra bestämmelser
(i enlighet med artikel 14.7 i
förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

SV

”Nitroxinil

Restmarkör

Antiparasitmedel/Medel mot endo
parasiter”

Europeiska unionens officiella tidning
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 202/2012
av den 8 mars 2012
om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och
deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen
pegylerad bovin granulocytkolonistimulerande faktor
(Text av betydelse för EES)

37/2010 av den 22 december 2009 om farmakologiskt
aktiva substanser och deras klassificering med avseende
på MRL-värden i animaliska livsmedel (2).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaran
den för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1), särskilt artikel 14
jämförd med artikel 17,
med beaktande av Europeiska läkemedelsmyndighetens yttrande
som utarbetats av kommittén för veterinärmedicinska läkeme
del, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Gränsvärden för högsta tillåtna resthalter (nedan kallade
MRL-värden) för farmakologiskt aktiva substanser som är
avsedda att användas i unionen i veterinärmedicinska
läkemedel för livsmedelsproducerande djur eller i biocid
produkter som används vid djurhållning bör fastställas i
enlighet med förordning (EG) nr 470/2009.
Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering
med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel
anges i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr

(3)

En ansökan om att MRL-värden ska fastställas för pegy
lerad bovin granulocytkolonistimulerande faktor för nöt
kreatur har lämnats in till Europeiska läkemedelsmyndig
heten.

(4)

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel har re
kommenderat att det inte behöver fastställas ett MRLvärde för pegylerad bovin granulocytkolonistimulerande
faktor för nötkreatur.

(5)

Tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 bör
därför ändras så att den omfattar substansen pegylerad
bovin granulocytkolonistimulerande faktor för nötkrea
tur.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från ständiga kommittén för veteri
närmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
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 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

(1) EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2) EUT L 15, 20.1.2010, s. 1.
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BILAGA
I tabell 1 i bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 ska följande substans införas i alfabetisk ordning:
Farmakologiskt aktiv substans

Ej tillämpligt

Djurslag

Nötkreatur

MRL

MRL-värde krävs inte

Målvävnader

Ej tillämpligt

Andra bestämmelser (i enlighet
med artikel 14.7 i förordning (EG)
nr 470/2009)

INGEN UPPGIFT

Terapeutisk klassificering

Biologisk substans/Immunomo
dulerare”

SV

”Pegylerad bovin granulocytkolonisti
mulerande faktor

Restmarkör

Europeiska unionens officiella tidning
L 71/41
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 203/2012
av den 8 mars 2012
om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

(4)

Från råvaror av jordbruksursprung härstammar vissa pro
dukter och ämnen, som används som tillsatser och pro
cesshjälpmedel för oenologiska metoder i enlighet med
kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den
10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av
vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som
ska tillämpas på dessa (5). I sådana fall kan råvarorna
finnas på marknaden och vara ekologiska. I syfte att
uppmuntra efterfrågan på sådana varor på marknaden
bör framför allt tillsatser och processhjälpmedel som här
stammar från ekologiskt odlade råvaror användas.

(5)

Metoder och teknik för produktion av vin i unionen
fastställs i förordning (EG) nr 1234/2007 och tillämp
ningsföreskrifterna för denna produktion i förordning
(EG) nr 606/2009 och i kommissionens förordning
(EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa till
lämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar
och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märk
ning och presentation av vissa vinprodukter (6). Det är
inte säkert att tillämpningen av dessa metoder och denna
teknik vid ekologisk vinframställning står i samklang
med de mål och principer som fastställs i förordning
(EG) nr 834/2007, och framför allt med de särskilda
principer för bearbetning av ekologiska livsmedel som
avses i artikel 6 i den förordningen. Därför bör särskilda
restriktioner och begränsningar införas för vissa oenolo
giska metoder och processer.

(6)

Vissa andra metoder som är vanliga vid bearbetning av
livsmedel går även att tillämpa vid vinframställning och
kan också inverka på vissa väsentliga egenskaper hos de
ekologiska produkterna, och därmed på deras rätta be
skaffenhet. För närvarande finns det dock inga alternativ
till dessa metoder. Detta gäller för värmebehandling, fil
trering, omvänd osmos och användande av jonbytarhart
ser. Sådana metoder bör därför vara tillgängliga för pro
ducenter av ekologiskt vin, men användningen bör be
gränsas. En omprövning när det gäller värmebehandling,
jonbytarhartser och omvänd osmos bör kunna göras i
sinom tid.

(7)

Oenologiska metoder och processer som kan vara vilse
ledande med avseende på de ekologiska produkternas
rätta beskaffenhet bör uteslutas från framställningen av
ekologiskt vin. Detta gäller koncentrering genom kylning,
dealkoholisering, avlägsnande av svaveldioxid med hjälp
av fysikaliska processer, elektrodialys och användning av
katjonbytare, eftersom dessa oenologiska metoder ändrar

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den
28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av eko
logiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr
2092/91 (1), särskilt artikel 19.3 andra stycket, artiklarna 21.2,
22.1, 38 a och 40, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 834/2007, särskilt kapitel 4 avdel
ning III, fastställs grundläggande krav på ekologisk pro
duktion av bearbetade livsmedel. Närmare bestämmelser
för genomförandet av dessa grundläggande krav fastställs
i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den
5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion
och märkning av ekologiska produkter med avseende på
ekologisk produktion, märkning och kontroll (2).

(2)

Särskilda bestämmelser för produktion av ekologiskt vin
bör fastställas i förordning (EG) nr 889/2008. Dessa be
stämmelser bör gälla för produkter från vinsektorn, i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av
den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förord
ningen om en samlad marknadsordning”) (3).

(3)

Vid bearbetningen av ekologiskt vin måste vissa produk
ter och ämnen, i form av tillsatser eller processhjälpme
del, användas på noga fastställda villkor. Av den anled
ningen, och på grundval av rekommendationerna i den
unionsomfattande studien Organic viticulture and wine-ma
king: development of environment and consumer friendly tech
nologies for organic wine quality improvement and scientifically
based legislative framework (även kallad ”Orwine”) (4), bör
användningen av sådana produkter och ämnen tillåtas
enligt artikel 21 i förordning (EG) nr 834/2007.

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

EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.
EUT L 250, 18.9.2008, s. 1.
EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263

(5) EUT L 193, 24.7.2009, s. 1.
(6) EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.
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produktens sammansättning så mycket att de kan vara
vilseledande med avseende på det ekologiska vinets rätta
beskaffenhet. Av samma skäl kan användning eller till
sättning av vissa ämnen också vara vilseledande, när det
gäller det ekologiska vinets rätta beskaffenhet. Det är
därför lämpligt att fastställa att sådana ämnen inte bör
användas eller tillsättas i samband med oenologiska me
toder och processer för ekologisk produktion.
(8)

När det gäller sulfiter visar resultaten från Orwine-studien
att ekologiska vinproducenter i unionen redan har åstad
kommit en lägre svaveldioxidnivå i viner framställda av
ekologiska druvor, jämfört med det högsta tillåtna svavel
dioxidinnehållet för icke-ekologiska viner. Det är därför
lämpligt att fastställa ett högsta tillåtna svavelinnehåll
särskilt för ekologiska viner, som bör vara lägre än den
tillåtna nivån för icke-ekologiska viner. Mängden svavel
dioxid som behövs beror på de olika kategorierna av
viner och också på vissa inneboende egenskaper hos
vinet, särskilt dess sockerinnehåll, som bör beaktas när
de maximala svaveldioxidnivåerna för ekologiska viner
fastställs. Extrema väderförhållanden kan emellertid skapa
svårigheter i vissa vinodlingsområden, vilket gör det nöd
vändigt att använda extra mycket sulfiter vid vinframställ
ningen, för att man ska kunna få en stabil slutprodukt
det året. Det bör därför tillåtas att det högsta tillåtna
svaveldioxidinnehållet ökas, när sådana förhållanden fö
religger.

(12)

L 71/43

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för
ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:
1. Avdelning II ska ändras på följande sätt:
a) I artikel 27.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”I enlighet med artikel 19.2 b i förordning (EG) nr
834/2007 får endast följande ämnen användas vid be
arbetning av ekologiska livsmedel, med undantag för pro
dukter inom vinsektorn för vilka bestämmelserna i kapitel
3a ska gälla:”
b) Ett nytt kapitel 3a ska införas:
”KAPITEL 3a

Särskilda regler för vinframställning
(9)

(10)

(11)

Vin är en produkt med lång hållbarhetstid och vissa viner
lagras traditionellt under flera år på fat eller i tankar,
innan de saluförs. Enligt rådets förordning (EEG) nr
2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion
av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jord
bruksprodukter och livsmedel (1), och för en begränsad
period enligt förordning (EG) nr 889/2008, bör salufö
ringen av sådana viner med bibehållande av märknings
kraven enligt den förordningen tillåtas till dess att lagren
har tömts.
Vissa av dessa lagrade viner har redan producerats genom
en process för vinframställning som redan är förenlig
med reglerna för produktion av ekologiskt vin i denna
förordning. Där detta kan bevisas, bör den gemenskaps
logotyp för ekologisk produktion tillåtas som avses i
artikel 25.1 i förordning (EG) nr 834/2007 och som
från och med den 1 juli 2010 går under beteckningen
”EU:s ekologiska logotyp”, i syfte att möjliggöra rättvis
jämförelse och konkurrens mellan ekologiska viner pro
ducerade före och efter ikraftträdandet av denna förord
ning. I annat fall bör vinet uteslutande märkas som ”vin
av ekologiska druvor”, utan märkning med EU:s ekolo
giska logotyp, förutsatt att vinet är producerat i enlighet
med förordning (EEG) nr 2092/91 och förordning (EG)
nr 889/2008 före ändringen av den genom denna för
ordning.
Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(1) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordning (EEG) nr 2092/91 har
upphävts genom och ersatts med förordning (EG) nr 834/2007,
med verkan från och med den 1 januari 2009.

Artikel 29b
Tillämpningsområde
1.
I detta kapitel fastställs särskilda regler för ekologisk
produktion av de produkter inom vinsektorn som avses i
artikel 1.1.l i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (*).
2.
Om inte annat uttryckligen anges i detta kapitel, ska
bestämmelserna i kommissionens förordningar (EG) nr
606/2009 (**) och (EG) nr 607/2009 (***) tillämpas.
Artikel 29c
Användning av vissa produkter och ämnen
1.
Vid tillämpning av artikel 19.2 a i förordning (EG)
nr 834/2007 ska produkter inom vinsektorn framställas
av ekologiska råvaror.
2.
Vid tillämpning av artikel 19.2 b i förordning (EG)
nr 834/2007 får endast produkter och ämnen som för
tecknas i bilaga VIIIa till denna förordning användas för
framställning av produkter inom vinsektorn, inbegripet
under processer och med oenologiska metoder, i enlighet
med de särskilda villkor och begränsningar som fastställs
i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning (EG) nr
606/2009 och framför allt i bilaga I A till den förord
ningen.
3.
Produkter och ämnen som förtecknas i bilaga VIIIa
till denna förordning och som är markerade med en as
terisk och härstammar från ekologiska råvaror ska använ
das, om de finns tillgängliga.

L 71/44
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Artikel 29d
Oenologiska metoder och restriktioner
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 29c
och särskilda förbud och begränsningar som fastställs i
punkterna 2–5 i denna artikel, är endast oenologiska
metoder, processer och behandlingar, inbegripet de re
striktioner som avses i artikel 120c och 120d i förord
ning (EG) nr 1234/2007 och i artiklarna 3, 5–9 och
11–14 i förordning (EG) nr 606/2009 och i bilagorna
till dessa, som användes före den 1 augusti 2010 tillåtna.
2.
Det är förbjudet att tillämpa följande oenologiska
metoder, processer och behandlingar:
a) Partiell koncentrering genom kylning enligt B.1 c i
bilaga XVa till förordning (EG) nr 1234/2007.
b) Avlägsnande av svaveldioxid genom fysikaliska proces
ser enligt punkt 8 i bilaga I A till förordning (EG) nr
606/2009.

9.3.2012

c) Omvänd osmos enligt B.1 b i bilaga XVa till förord
ning (EG) nr 1234/2007.
5.
Ändringar som införts efter den 1 augusti 2010
med avseende på de oenologiska metoder, processer
och behandlingar som avses i förordning (EG) nr
1234/2007 eller förordning (EG) nr 606/2009 får endast
vara tillämpliga på ekologisk produktion av vin efter det
att de åtgärder som krävs för tillämpningen av produk
tionsreglerna som avses i artikel 19.3 i förordning (EG) nr
834/2007 har antagits och, om så krävs, efter ett bedöm
ningsförfarande i enlighet med artikel 21 i den förord
ningen.
___________
(*) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(**) EUT L 193, 24.7.2009, s. 1.
(***) EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.”

c) Artikel 47 ska ändras på följande sätt:
i) I första stycket ska följande punkt läggas till:

c) Elektrodialysbehandling för att säkerställa vinets vinsy
restabilisering enligt punkt 36 i bilaga I A till förord
ning (EG) nr 606/2009.
d) Partiell dealkoholisering av viner enligt punkt 40 i
bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.
e) Behandling med katjonbytare för att säkerställa stabili
sering av vinsyran i vinet enligt punkt 43 i bilaga I A
till förordning (EG) nr 606/2009.

”e) Om exceptionella klimatförhållanden under ett
visst skördeår försämrar de ekologiska druvornas
hälsostatus i ett visst geografiskt område genom
allvarliga bakterie- eller svampangrepp, som för
anleder vintillverkaren att använda mer svavel
dioxid än föregående år för att få en jämförbar
slutprodukt: användning av svaveldioxid inom de
gränsvärden som fastställts i enlighet med bilaga I
B till förordning (EG) nr 606/2009.”
ii) Andra stycket ska ersättas med följande:

3.
Det är tillåtet att använda följande oenologiska me
toder, processer och behandlingar på följande villkor:
a) Vid värmebehandling enligt punkt 2 i bilaga I A till
förordning (EG) nr 606/2009 får temperaturen inte
överstiga 70 °C.
b) Vid centrifugering och filtrering med eller utan inert
filtermaterial enligt punkt 3 i bilaga I A till förordning
(EG) nr 606/2009 får porernas storlek inte understiga
0,2 mikrometer.
4.
Användningen av följande oenologiska metoder,
processer och behandlingar ska omprövas av kommissio
nen före den 1 augusti 2015 i syfte att fasa ut eller
ytterligare begränsa dessa metoder:
a) Värmebehandling som anges i punkt 2 i bilaga I A till
förordning (EG) nr 606/2009.
b) Användning av jonbytarhartser som anges i punkt 20
i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009.

”Efter den behöriga myndighetens godkännande ska de
enskilda aktörerna bevara dokumentation som styrker
användningen av ovanstående undantag. Medlemssta
terna ska informera varandra och kommissionen om
de undantag de har beviljat enligt första stycket c
och e.”
2. Avdelning V ska ändras på följande sätt:
a) I artikel 94.1 ska följande led d läggas till:
”d) Inom en månad efter godkännandet, de undantag
som medlemsstaterna har beviljat enligt artikel 47
första stycket c och e.”
b) I artikel 95 ska punkt 10a ersättas med följande:
”10a.
För produkter inom vinsektorn ska den över
gångsperiod som avses i punkt 8 löpa ut den 31 juli
2012.

9.3.2012
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Lager av vin och vinprodukter som i enlighet med för
ordning (EEG) nr 2092/91 eller förordning (EG) nr
834/2007 producerats till och med den 31 juli 2012
får fortsätta att saluföras till dess att lagren har tömts,
om följande märkningskrav uppfylls:
a) Den gemenskapslogotyp för ekologisk produktion
som avses i artikel 25.1 i förordning (EG) nr
834/2007, och som från och med den 1 juli 2010
går under beteckningen ’EU:s ekologiska logotyp’, får
användas, under förutsättning att processen för
vinframställning är förenlig med kapitel 3a i avdelning
II i denna förordning.

L 71/45

c) Om den dokumentation som avses i b inte är tillgäng
lig, får sådant vin märkas som ’vin av ekologiska dru
vor’, om det uppfyller kraven i denna förordning, fö
rutom de som avses i kapitel 3a i avdelning II.
d) Vin som märkts som ’vin av ekologiska druvor’ får
inte märkas med ’EU:s ekologiska logotyp’.”
3. En ny bilaga VIIIa, enligt lydelsen i bilagan till den här för
ordningen, ska införas.
Artikel 2

b) Aktörer som använder ’EU:s ekologiska logotyp’ ska
bevara upptagen dokumentation under minst fem år
efter det att de salufört det vin som framställts av
ekologiska druvor, även för motsvarande mängd vin
i liter, per vinkategori och per år.

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska gälla från och med den 1 augusti 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

”BILAGA VIIIa

L 71/46

BILAGA

Produkter och ämnen som får användas eller tillsättas i produkter inom vinsektorn enligt artikel 29c
Benämning på produkten eller ämnet

— Luft
— Syrgas

Punkt 3: Centrifugering och filtrering

— Perlit
— Cellulosa
— Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

Punkt 4: Användning för att skapa en inert
atmosfär och behandla produkten utan påver
kan av luften

— Kväve
— Koldioxid
— Argon

Punkterna 5, 15 och 21: Användning

— Jäst (1)

Punkt 6: Användning

— Diammoniumfosfat
— Tiaminhydroklorid

Punkt 7: Användning

— Svaveldioxid
— Kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit

Enbart för användning som inert filtermaterial.

a) För rött vin enligt punkt 1 a i del A i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 får innehållet av svaveldioxid
inte överskrida 100 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter.
b) För vitt vin och rosévin enligt punkt 1 b i del A i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 får innehållet av
svaveldioxid inte överskrida 150 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter.

Europeiska unionens officiella tidning

Punkt 1: Användning för luftning eller syre
sättning

Särskilda villkor, begränsningar inom ramen för de gränser och villkor som anges i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning
(EG) nr 606/2009

SV

Typ av behandling enligt bilaga I A till förordning
(EG) nr 606/2009

c) Det högsta tillåtna innehåll av svaveldioxid som tillämpas i enlighet med bilaga I B till förordning (EG)
nr 606/2009 den 1 augusti 2010 ska för övriga viner minskas med 30 milligram per liter.
Punkt 9: Användning

— Kol för oenologiskt bruk

Punkt 10: Klarning

— Ätligt gelatin (2)
— Proteinämnen av vegetabiliskt ursprung,
framställda av vete eller ärtor (2)
— Husbloss (2)
— Äggalbumin (2)
— Tanniner (2)
Kasein
Kaliumkaseinat
Kiseldioxid
Bentonit
Pektolytiska enzymer

9.3.2012

—
—
—
—
—

Benämning på produkten eller ämnet

— Mjölksyra
— L(+)-vinsyra

Punkt 13: Användning för avsyrning

—
—
—
—

Punkt 14: Tillsats

— Kåda från aleppotall

Punkt 17: Användning

— Mjölksyrabakterier

Punkt 19: Tillsats

— L-askorbinsyra

Punkt 22: Användning för genomströmning

— Kvävgas

Punkt 23: Tillsats

— Koldioxid

Punkt 24: Tillsats för stabilisering av vinet

— Citronsyra

Punkt 25: Tillsats

— Tanniner (2)

Punkt 27: Tillsats

— Metavinsyra

Punkt 28: Användning

— Gummi arabicum (2)

Punkt 30: Användning

— Kaliumbitartrat

Punkt 31: Användning

— Kopparcitrat

Punkt 31: Användning

— Kopparsulfat

Punkt 38: Användning

— Bitar av ek

Punkt 39: Användning

— Kaliumalginat

Typ av behandling enligt A 2 b i bilaga III till
förordning (EG) nr 606/2009

— Kalciumsulfat

SV

L(+)-vinsyra
Kalciumkarbonat
Neutralt kaliumtartrat
Kaliumbikarbonat

Tillåten till och med den 31 juli 2015.

Europeiska unionens officiella tidning

Punkt 12: Användning för syrning

Särskilda villkor, begränsningar inom ramen för de gränser och villkor som anges i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning
(EG) nr 606/2009

9.3.2012

Typ av behandling enligt bilaga I A till förordning
(EG) nr 606/2009

Endast för ’vino generoso’ eller ’vino generoso de licor’.

(1) När det gäller enskilda jäststammar ska produkten härstamma från ekologiska råvaror, om så är möjligt.
(2) Ska härstamma från ekologiska råvaror, om så är möjligt.”

L 71/47
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 204/2012
av den 8 mars 2012
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommis
sionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges
i del A i bilaga XVI till den förordningen.

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),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning
(EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller
sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt
och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlig
het med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr
543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter.
Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag
som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genom
förandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i
enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför

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 8 mars 2012.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.

9.3.2012
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

0702 00 00

IL
JO
MA
SN
TN
TR
ZZ

85,1
78,3
64,7
207,5
99,6
90,3
104,3

0707 00 05

JO
TR
ZZ

121,8
170,7
146,3

0709 91 00

EG
ZZ

82,2
82,2

0709 93 10

MA
TR
ZZ

53,5
99,8
76,7

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

49,2
69,1
47,5
55,6
72,6
58,8

0805 50 10

BR
EG
MA
TR
ZZ

43,7
41,7
69,3
57,0
52,9

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZZ

117,2
104,7
107,7
31,8
164,3
105,1

0808 30 90

AR
CL
CN
ZA
ZZ

76,6
119,7
55,6
88,3
85,1

Schablonimportvärde

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för
”övrigt ursprung”.
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BESLUT
RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2012/144/GUSP
av den 8 mars 2012
om genomförande av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot
Elfenbenskusten
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt
artikel 31.2,
med beaktande av rådets beslut 2010/656/Gusp av den 29 ok
tober 2010 om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfen
benskusten (1), särskilt artikel 6.1 och 6.2, och

(2)

(3)

Den 29 oktober
2010/656/Gusp.

2010

antog

rådet

beslut

Rådet anser på grundval av en översyn av förteckningen
över de personer och enheter på vilka de restriktiva åt
gärderna i beslut 2010/656/Gusp är tillämpliga att det
inte längre finns någon grund för att behålla vissa per
soner på den förteckningen.
Dessutom bör informationen rörande en person på för
teckningen i bilaga I och rörande personerna på förteck
ningen i bilaga II till beslut 2010/656/Gusp uppdateras.

(1) EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.

Artikel 1
I bilaga I till beslut 2010/656/Gusp ska uppgifterna om följande
person:
Désiré Tagro
ersättas med uppgifterna i bilaga I till det här beslutet.
Artikel 2

av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Bilaga II till beslut 2010/656/Gusp ska ersättas med texten i
bilaga II till det här beslutet.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 2012.
På rådets vägnar
M. BØDSKOV

Ordförande

9.3.2012
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BILAGA I
Uppgifter som avses i artikel 1
Namn (och
eventuellt
alias)

Désiré Tagro

Personuppgifter (födelsedatum och
födelseort pass-/id-kortsnummer etc.)

Passnr: PD–AE 065FH08
Födelsedatum: 27 januari 1959
Födelseort: Issia, Elfenbenskusten
Avliden den 12 april 2011 i
Abidjan

Skäl för upptagande på förteckningen

Generalsekreterare i Laurent GBAG
BOs s.k. presidium; medverkan i
Laurent GBAGBOs olagliga rege
ring, hindrande av freds- och för
soningsprocessen, vägran att godta
resultatet av presidentvalet, medver
kan i våldsamt undertryckande av
folkrörelser

Uppförd på FN-förteckningen

Uppförd på FN-förteckningen:
30.3.2011
(Uppförd på Europeiska
unionens förteckning:
22.12.2010)
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BILAGA II
”BILAGA II
Förteckning över personer som avses i artikel 4.1 b och artikel 5.1 b

Namn (och eventuellt alias)

1.

Kadet Bertin

Personuppgifter

Född 1957 i Mama

Skäl för upptagande på förteckningen

Laurent Gbagbos särskilde rådgivare inom säker
het, försvar och militär utrustning, tidigare Lau
rent Gbagbos försvarsminister.
Laurent Gbagbos syskonbarn.
I exil i Ghana. Internationell arresteringsorder
utfärdad.
Bär ansvar för övergrepp och påtvingade försvin
nanden och för finansieringen och beväpningen
av milisgrupper och ”unga patrioter” (COJEP).
Var delaktig i finansiering av och handel med
vapen och i kringgåendet av embargot.
Kadet Bertin upprätthöll särskilda förbindelser
med milisgrupper i väst och skötte Gbagbos kon
takter med dessa grupper. Han deltog i inrättan
det av Lima-styrkan (dödsskvadronerna).
Sedan sin exil till Ghana har han fortsatt för
bereda styrkornas återtagande av makten. Han
kräver att Laurent Gbagbo omedelbart ska friges.
Kadet Bertins finansiella resurser, kännedom om
illegala nätverk för vapenhandel och fortsatta
kontakter med milisgrupper som fortfarande är
verksamma (främst i Liberia) gör att han fort
farande utgör ett reellt hot mot säkerheten och
stabiliteten i Elfenbenskusten.

2.

Oulaï Delafosse

Född den 28 oktober 1968

Före detta underprefekt i Toulepleu. Chef för
Union patriotique de résistance du Grand Ouest.
I egenskap av milischef bär han ansvar för våld
och brottslighet i framför allt departementet Tou
lepleu.
Han tog order direkt av Kadet Bertin och var
under krisen efter valet mycket aktiv i rekryte
ringen av liberiska legosoldater och den illegala
handeln med vapen från Liberia. Under krisen
efter valet spred hans trupper skräck och likvide
rade hundratals personer från norra Elfenbens
kusten.
Hans politiska extremism, nära relation till Kadet
Bertin och fortsatta starka kopplingar till libe
riska legosoldatkretsar gör att han fortfarande
utgör ett hot mot landets stabilitet.

3.

Pastor Gammi

Chef för milisgruppen Mouvement Ivoirien pour
la Libération de l’Ouest, MILOCI (ivorianska rö
relsen för befrielse av västra Elfenbenskusten),
som inrättades 2004. I egenskap av chef för
den Gbagbo-vänliga milisen MILOCI var han in
blandad i ett flertal massakrer och övergrepp.

9.3.2012
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Namn (och eventuellt alias)
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Personuppgifter

Skäl för upptagande på förteckningen

På flykt i Ghana (tros befinna sig i Takoradi).
Internationell arresteringsorder utfärdad.
Sedan sin exil har han åter gått med i Coalition
Internationale pour la Libération de la Côte
d’Ivoire, CILCI, (internationella sammanslut
ningen för Elfenbenskustens befrielse) som ge
nom väpnat motstånd kämpar för att Gbagbo
ska återfå makten.
4.

Marcel Gossio

Född den 18 februari 1951 i
Adjamé.
Passnummer: 08AA14345 (löper
ut den 6 oktober 2013)

På flykt utanför Elfenbenskusten. Internationell
arresteringsorder utfärdad. Inblandad i försking
ring av offentliga medel och finansiering och
beväpning av milisgrupper.
En nyckelperson för finansieringen av Gbagboklanen och milisen. Han spelar också en central
roll i den illegala vapenhandeln.
De betydande medel han har förskingrat och
hans kännedom om illegala vapennätverk gör
att han fortfarande utgör ett hot mot stabiliteten
och säkerheten i Elfenbenskusten.

5.

Justin Koné Katina

På flykt i Ghana. Internationell arresteringsorder
utfärdad.
Inblandad i rånet mot Central Bank of West Af
rican States (BCEAO).
Betraktar sig trots exilen fortfarande som Gbag
bos språkrör. I ett pressmeddelande av den 12 de
cember 2011 vidhöll han att Ouattara aldrig
hade vunnit valet och att den nya regimen var
olaglig. Han uppmanar till motstånd och tror att
Gbagbo kommer att återkomma till makten.

6.

Ahoua Don Mello

Född den 23 juni 1958 i
Bongouanou.
Passnummer: PD-AE/044GN02
(löper ut den 23 februari 2013)

Laurent Gbagbos språkrör. Tidigare den olagliga
regeringens minister för anläggning och sanering.
I exil i Ghana. Internationell arresteringsorder
utfärdad.
Sedan exilen har han fortsatt hävda att valet av
president Ouattara inte gick rätt till och erkänner
inte dennes ledarskap. Han vägrar att svara på
den ivorianska regeringens vädjan om försoning
och uppmanar ofta till revolt i pressen och ge
nomför mobiliseringsresor till flyktingläger i
Ghana.
I december 2011 sade han i ett uttalande att
Elfenbenskusten var en stamstat under belägring
och att Ouattara-regimens dagar var räknade.

7.

Moussa Touré Zéguen

Född den 9 september 1944.
Gammalt pass: AE/46CR05

Chef för Groupement des Patriotes pour la Paix,
GPP (föreningen patrioter för fred).
Grundare av Coalition Internationale pour la Li
bération de la Côte d’Ivoire, CILCI, (internatio
nella sammanslutningen för Elfenbenskustens be
frielse).
Milischef sedan 2002 och ledare för GPP sedan
2003. Under hans ledning blev GPP Gbagbos
väpnade arm i Abidjan och i de södra delarna
av landet.
Genom GPP har han gjort sig skyldig till otaliga
övergrepp främst riktade mot folkgrupper från
norr och mot regimmotståndare.
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Namn (och eventuellt alias)
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Personuppgifter

Skäl för upptagande på förteckningen

Deltog personligen i våldsamheterna efter valet
(särskilt i stadsdelarna Abobo och Adjamé).
Från sin exil i Accra grundade Touré Zéguen
CILCI, vars mål är att återinsätta Gbagbo vid
makten.
Under exilen har han gjort talrika uppviglande
uttalanden (till exempel vid presskonferensen
den 9 december 2011) och hela hans tankesätt
utgår från konflikt och väpnad vedergällning.
Han anser inte att Ouattaras styre över Elfen
benskusten är lagenligt, utan hävdar att landet
blivit ”återkoloniserat” och ”uppmanar ivoria
nerna att jaga bort bedragarna” (Jeune Afrique,
juli 2011).
Han har en blogg där det ivorianska folket starkt
uppmanas att mobilisera sig mot Ouattara.”

9.3.2012

Innehållsförteckning
(forts.)
BESLUT
★
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PRENUMERATIONSPRISER 2012 (exkl. moms, inkl. frakt och porto)
Europeiska unionens officiella tidning, L- och C-serierna,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

1 200 euro per år

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

22 officiella EU-språk

1 310 euro per år

Europeiska unionens officiella tidning, L-serien,
endast pappersversion

22 officiella EU-språk

840 euro per år

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

22 officiella EU-språk

100 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

200 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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