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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 763/2014
av den 11 juli 2014
om regler för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om
Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller tekniska krav för informations- och offentlighetsåt
gärder och anvisningar för skapande av unionens emblem
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska
havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG)
nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt arti
kel 119.4, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 119 i förordning (EU) nr 508/2014 anges allmänna bestämmelser för de informations- och offentlighets
åtgärder som ska vidtas för samtliga operativa program och insatser som finansieras genom Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF). Närmare bestämmelser om informations- och offentlighetsåtgärder som riktar sig till allmän
heten samt informationsåtgärder för sökande och stödmottagare anges i bilaga V till samma förordning.

(2)

För att säkerställa en harmoniserad grafisk profil för de informations- och offentlighetsåtgärder som vidtas för
insatser inom ramen för unionens sammanhållningspolitik, däribland insatser som finansieras genom EHFF, bör
det fastställas anvisningar för skapande av unionens emblem och de standardfärger som ska användas, samt
tekniska krav för visning av unionens emblem och för hänvisning till den eller de fonder som stöder insatsen i
fråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppmärksammande av stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden
Medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten ska se till att stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden till insatser
uppmärksammas i samtliga informations- och offentlighetsåtgärder som riktas till stödmottagare, potentiella stödmotta
gare och allmänheten, genom att följande visas:
a) Unionens emblem i enlighet med artikel 2 samt en hänvisning till Europeiska unionen i enlighet med artikel 3.
b) En hänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden eller, om en insats finansieras genom flera fonder, till de europe
iska struktur- och investeringsfonderna i enlighet med artikel 4.
(1) EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.
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Artikel 2
Unionens emblem
1.

Unionens emblem ska skapas i enlighet med de grafiska normer som anges i bilagan.

2.
På webbplatser ska unionens emblem visas i färg. I alla övriga medier ska färg användas närhelst det är möjligt. En
svartvit version får bara användas i berättigade fall.
3.
Unionens emblem ska alltid synas klart och ha en framträdande plats. Dess position och storlek ska anpassas till
det använda materialets eller dokumentets skala. Emblemets minimihöjd ska vara 1 cm. När det gäller små reklamartiklar
ska emblemets minimihöjd vara 5 mm.
4.
När unionens emblem visas på en webbplats ska det visas på den synliga delen av den digitala apparatens skärm
utan att användaren ska behöva skrolla nedåt.
5.
Om andra logotyper visas bredvid unionens emblem ska emblemet ha minst samma storlek, mätt i höjd eller
bredd, som den största av de andra logotyperna. Det rekommenderas att unionens emblem placeras klart åtskilt från
logotypen för den berörda tredjepartsorganisationen.
Artikel 3
Hänvisning till Europeiska unionen
1.
Namnet Europeiska unionen ska alltid skrivas ut i sin helhet. Följande typsnitt får användas tillsammans med unio
nens emblem: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma och Verdana. Kursiverade och understrukna varianter
eller typsnittseffekter ska ej tillåtas.
2.
Texten måste inte ha en särskild position i relation till unionens emblem, men får inte på något sätt inkräkta på
unionens emblem.
3.
Teckenstorleken ska stå i proportion till emblemets storlek. Typsnittets färg ska vara Reflex Blue, svart eller vit,
beroende på bakgrunden.
Artikel 4
Hänvisning till Europeiska havs- och fiskerifonden
När det på en webbplats hänvisas till Europeiska havs- och fiskerifonden eller de europeiska struktur- och investerings
fonderna ska hänvisningen visas på den synliga delen av den digitala apparatens skärm utan att användaren ska behöva
skrolla nedåt.
Artikel 5
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 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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BILAGA

Grafiska normer för skapande av unionens emblem och definitionen av standardfärger
För fullständig information och vägledning se:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
SYMBOLISKT INNEHÅLL

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens gemen
skap. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.
HERALDISK BESKRIVNING

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.
GEOMETRISK BESKRIVNING

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gång höjden. Tolv guldfärgade stjärnor
bildar en osynlig cirkel, där avståndet mellan två intilliggande stjärnor alltid är lika stort. Cirkelns mittpunkt är samtidigt
skärningspunkt för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem
uddar och dessa tangerar omkretsen av en osynlig cirkel, vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Samtliga
stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en
rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Cirkeln är arrangerad på så sätt att stjärnorna uppträder i samma position
som timmarna på en urtavla. Deras antal är en gång för alla fastställt.
FÖRESKRIVNA FÄRGER

Emblemet har följande färger:
— PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta.
— PANTONE YELLOW för stjärnorna.
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FYRFÄRGSTRYCK

Om avbildningen görs med fyrfärgstryck måste de två standardfärgerna återskapas genom olika blandningar av de fyra
valda färgerna.
PANTONE YELLOW erhålls genom att använda 100 % ”Process Gul”.
PANTONE REFLEX BLUE erhålls genom att blanda 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta”.
INTERNET
PANTONE REFLEX BLUE motsvarar i webbpaletten färg RGB:0/51/153 (hexadecimal: 003399) och PANTONE YELLOW
motsvarar i webbpaletten färg RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00). FFCC00).
ENFÄRGSTRYCK

Om man använder svart ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

Om man använder blått (Reflex Blue) ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna vita.

ÅTERGIVNING PÅ FÄRGAD BAKGRUND

Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av
rektangelns höjd.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 764/2014
av den 11 juli 2014
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG)
nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den
här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade
nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig
på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser
för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i
enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från det datum då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.
(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt i form av färglösa kapslar innehål
lande ett gulaktigt pulver, förpackade för
försäljning i detaljhandeln i en liten etikett
försedd plastflaska med skruvkapsyl, innehål
lande 60 kapslar. Varje kapsel innehåller föl
jande:

2106 90 92

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen, kompletterande
anmärkning 5 till kapitel 21 och texten till
KN-nummer 2106, 2106 90 och 2106 90 92.

— Glukosaminhydroklorid (300 mg).
— Kondroitinsulfat.
— Metylsulfonylmetan.
— Små mängder av estrar av askorbinsyra
(vitamin C).
Enligt märkningen saluförs produkten som
kosttillskott för människor. Rekommenderat
dagligt intag enligt etiketten är tre kapslar.

Med beaktande av den rekommenderade
dagliga dosen på etiketten har produkten inga
klart definierade profylaktiska eller terapeu
tiska egenskaper. Den kan därför inte klassifi
ceras som ett medikament enligt nr 3004.
Eftersom produkten är en livsmedelsberedning
i form av avdelade doser och är avsedd för
användning som kosttillskott är kraven i
kompletterande anmärkning 5 till kapitel 21
uppfyllda.
Produkten ska därför klassificeras enligt
nummer 2106 som en livsmedelsberedning,
inte nämnd eller inbegripen någon annan
stans.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 765/2014
av den 11 juli 2014
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG)
nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den
här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade
nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig
på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser
för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i
enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från det datum då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.
(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En blandning av frysta frukter bestående av (i
viktprocent):

0811 10 90

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen samt texten till
KN-nummer 0811, 0811 10 och 0811 10 90.

Jordgubbar

55

Bananer

20

Ananas

15

Blåbär

10

Produkten är förpackad i påsar med frysta
frukter i bitar redo att blandas i en blandare.

Produkten är en blandning av olika frysta
frukter. Dess huvudsakliga karaktär präglas av
jordgubbar som utgör den största delen av
produkten.
Produkten ska därför klassificeras enligt
KN-nummer 0811 10 90 som jordgubbar.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 766/2014
av den 11 juli 2014
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG)
nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den
här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade
nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig
på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser
för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i
enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från det datum då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.
(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1. En produkt i flytande form för försäljning i
detaljhandeln i flaskor innehållande 200 ml,
500 ml eller 1 000 ml.

3307 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2
till avdelning VI, anmärkning 3 till kapitel 33
samt
texten
till
KN-nummer
3307
och 3307 90 00.

Produkten består av
— natriumklorid (0,9 %),

Produkten anses vara ett skönhets- eller
kroppsvårdsmedel eftersom den är lämplig för
användning som skönhets- eller kroppsvårds
medel och föreligger i förpackningar av
sådana slag som säljs i detaljhandeln. Klassifi
cering enligt kapitel 25 eller kapitel 30 är
därför utesluten (se anmärkning 2 d till
kapitel 25 och anmärkning 1 e till kapitel 30).

— sterilt vatten.
Varje flaska är försedd med en ergonomisk
ögonkopp, ett dammskydd och är avsedd
för engångsbruk.
Enligt etiketten används produkten för att
skölja ögonen vid en olycka så att främ
mande föremål och kemikalier avlägsnas.

Produkten ska därför klassificeras enligt
nr 3307 som andra skönhets- och kropps
vårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans.
2. En produkt i flytande form för försäljning i
detaljhandeln i flaskor innehållande 200 ml
eller 1 000 ml.
Produkten består av
— dinatriumfosfat (1–5 %),
— kaliumfosfat (1 %),
— sterilt vatten.
Varje flaska är försedd med en ergonomisk
ögonkopp, ett dammskydd och är avsedd
för engångsbruk.
Enligt etiketten används produkten för att
skölja ögonen vid en olycka så att syror och
baser neutraliseras i ögonen.

3307 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen, anmärkning 2
till avdelning VI, anmärkning 3 till kapitel 33
samt
texten
till
KN-nummer
3307
och 3307 90 00.
Klassificering enligt nr 2835 som fosfater är
utesluten (se anmärkning 1 till kapitel 28)
eftersom produkten inte är en isolerad
kemiskt definierad förening.
Produkten anses vara ett skönhets- eller
kroppsvårdsmedel eftersom den är lämplig för
användning som skönhets- eller kroppsvårds
medel och föreligger i förpackningar av
sådana slag som säljs i detaljhandeln. Klassifi
cering enligt kapitel 30 är därför utesluten (se
anmärkning 1 e till kapitel 30).
Produkten ska därför klassificeras enligt
nr 3307 som andra skönhets- och kropps
vårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 767/2014
av den 11 juli 2014
om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (1), särskilt artikel 9.1 a, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till förordning (EEG)
nr 2658/87, är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den
här förordningen.

(2)

Genom förordning (EEG) nr 2658/87 har allmänna bestämmelser fastställts för tolkningen av Kombinerade
nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig
på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser
för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt
motsvarande KN-nummer i kolumn 2 enligt den motivering som anges i kolumn 3 i tabellen.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte
stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i
enlighet med artikel 12.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 (2). Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande
KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2
Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre
månader från det datum då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 12.6 i förordning
(EEG) nr 2913/92.
(1) EGT L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen

BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering
(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt bestående av ett block av torkade
förkokta nudlar (ca 65 g), en påse med smak
sättare (ca 3,4 g), en påse med ätlig olja (ca
2 g) och en påse med torkade grönsaker (ca
0,8 g).

1902 30 10

Klassificering på grundval av de allmänna
bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av
Kombinerade nomenklaturen samt texten till
KN-nummer 1902, 1902 30 och 1902 30 10.

Produkten är förpackad som en sats (förpackad
tillsammans) för försäljning i detaljhandeln, för
tillagning av en nudelrätt.
Enligt tillagningsanvisningarna på förpack
ningen ska kokande vatten tillsättas före
konsumtionen.

Produkten är en sats för försäljning i detalj
handeln enligt den allmänna bestämmelsen 3 b.
Produktens huvudsakliga karaktär bestäms av
nudlarna eftersom de utgör den största delen
av den. Klassificering av produkten enligt
nr 2104 som soppor eller buljonger eller
beredningar är därför utesluten.
Produkten ska klassificeras enligt nummer 1902
som pastaprodukter, även kokta, fyllda eller
på annat sätt beredda.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 768/2014
av den 11 juli 2014
om förbud mot fiske efter beryxar i EU-vatten och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XII och XIV med fartyg som för spansk flagg

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i
gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2,
och
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EU) nr 1262/2012 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den
här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för
den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uttömd kvot
Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som
anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.

Artikel 2
Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som
fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av
sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.
(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Rådets förordning (EU) nr 1262/2012 av den 20 december 2012 om fastställande av fiskemöjligheterna för EU-fartyg med avseende på
vissa djuphavsbestånd för 2013 och 2014 (EUT L 356, 22.12.2012, s. 22).
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Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

BILAGA

Nr

08/DSS

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

ALF/3X14-

Art

Beryxar (Beryx spp.)

Område

EU och internationella vatten i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

Datum

17 maj 2014
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 769/2014
av den 11 juli 2014
om förbud mot fiske efter gråsej i VI, unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV
med fartyg som för spansk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i
gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2,
och
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den
här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för
den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uttömd kvot
Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som
anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.
Artikel 2
Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som
fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av
sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).
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BILAGA

Nr

09/TQ43

Medlemsstat

Spanien

Bestånd

POK/56-14

Art

Gråsej (Pollachius virens)

Område

VI; unionens vatten och internationella vatten i Vb, XII och XIV

Datum

23 juni 2014
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 770/2014
av den 11 juli 2014
om förbud mot fiske efter guldlax i unionens vatten i III och IV med fartyg som för irländsk flagg
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i
gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs (1), särskilt artikel 36.2,
och
av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EU) nr 43/2014 (2) fastställs kvoter för 2014.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den
här förordningen, gjorda av fartyg som är registrerade i den medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för
den medlemsstatens flagg, medfört att kvoten för 2014 är uttömd.

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uttömd kvot
Den fiskekvot för 2014 som tilldelats den medlemsstat som anges i bilagan till denna förordning för det bestånd som
anges i samma bilaga ska anses vara uttömd från och med den dag som fastställs i bilagan.
Artikel 2
Förbud
Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till denna förordning, och som bedrivs av fartyg som är registrerade i den
medlemsstat som anges i samma bilaga, eller som för den medlemsstatens flagg, är förbjudet från och med den dag som
fastställs i bilagan. Det är även förbjudet att omflytta, omlasta eller landa fångster av detta bestånd som har gjorts av
sådana fartyg efter den dagen samt att förvara dessa fångster ombord.
Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Lowri EVANS

Generaldirektör för havsfrågor och fiske

(1) EUT L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (EUT L 24, 28.1.2014, s. 1).
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BILAGA

Nr

10/TQ43

Medlemsstat

Irland

Bestånd

ARU/34-C

Art

Guldlax (Argentina silus)

Område

Unionens vatten i III och IV

Datum

25 juni 2014
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 771/2014
av den 14 juli 2014
om fastställande av bestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden när det gäller modellen för operativa program,
strukturen på planer för att kompensera för aktörers extra kostnader inom fiske, odling, beredning
och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena, modellen
för överföring av finansiella uppgifter, innehållet i förhandsutvärderingsrapporter och minimik
raven på de utvärderingsplaner som ska inlämnas inom ramen för Europeiska havs- och
fiskerifonden
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska
havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG)
nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt ar
tiklarna 18.3, 72.3, 98.2 och 115.1, och
av följande skäl:
(1)

För att skapa enhetliga villkor för genomförande av förordning (EU) nr 508/2014 är det nödvändigt att anta
bestämmelser om följande:
— Modellen för presentation av operativa program om de åtgärder som ska medfinansieras av Europeiska havsoch fiskerifonden (nedan kallad EHFF).
— Strukturen på planer för att kompensera för de extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling,
beredning och saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i
artikel 349 i fördraget (nedan kallade kompensationsplaner).
— Modellen för medlemsstaternas överföring av finansiella uppgifter avseende prognosen för det belopp för
vilket de väntas lämna in betalningsansökningar.
— Vad som ska ingå i rapporter om förhandsutvärderingar av operativa program.
— Minimikraven på planer för utvärdering av operativa program under programperioden.

(2)

Dessa bestämmelser är nära knutna till varandra, eftersom de berör olika aspekter av innehållet i och presenta
tionen av de operativa program och kompensationsplaner som medlemsstaterna ska lämna in inom ramen för
EHFF. För att skapa samstämmighet mellan dessa bestämmelser, som bör träda i kraft samtidigt, och underlätta
de förvaltande myndigheternas tillämpning av dem, bör de ingå i denna förordning.

(3)

Modellen för operativa program bör medföra en harmoniserad presentation av uppgifterna i respektive avsnitt av
det operativa programmet. Detta krävs för att uppgifterna ska bli konsekventa och jämförbara och för att de, vid
behov, ska kunna sammanställas.

(4)

Modellen för operativa program kommer att ligga till grund för utvecklingen av det elektroniska system för
datautbyte som avses i artikel 74.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) när det
gäller operativa program. I modellen bör det därför fastställas hur uppgifter om operativa program ska matas in i
det elektroniska systemet. Detta bör dock inte påverka den slutliga presentationen av operativa program, däri
bland textens och tabellernas layout, eftersom det elektroniska systemet för datautbyte bör medge olika sätt att
strukturera och presentera de uppgifter som matats in i systemet.

(1) EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestäm
melser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
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(5)

Modellen för presentation av operativa program bör återspegla vad som anges i artikel 18 i förordning (EU)
nr 508/2014 och artikel 27 i förordning (EU) nr 1303/2013 om de operativa programmens innehåll. För att
skapa enhetliga villkor för inmatning av uppgifter bör modellen ange de tekniska specifikationerna för varje fält i
det elektroniska systemet för datautbyte. Utöver de strukturerade uppgifterna bör modellen möjliggöra att
medlemsstaterna lämnar ostrukturerad information i form av obligatoriska eller icke-obligatoriska bilagor. För
sådana bilagor är det dock inte nödvändigt att ange tekniska specifikationer.

(6)

Enligt artikel 72 i förordning (EU) nr 508/2014 ska de berörda medlemsstaterna till kommissionen lämna in en
plan för kompensation av de extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och salu
föring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområden som avses i artikel 349 i fördraget.

(7)

Enligt artikel 73 i förordning (EU) nr 508/2014 bör dessa kompensationsplaner också innehålla information om
det statliga stöd som medlemsstaterna beviljar i form av ytterligare finansiering för genomförande av kompensa
tionsplanerna.

(8)

Kompensationsplanerna bör ha en struktur som säkerställer konsekvent och kvalitativ information, en lägsta
detaljnivå och ett standardiserat format. Strukturen bör också möjliggöra jämförbarhet mellan olika berörda
regioner och mellan olika genomförandeår.

(9)

Kompensationsplanerna bör också för respektive yttersta randområde innehålla en förteckning över de fiskerioch vattenbruksprodukter och de typer av aktörer som kan komma i fråga för kompensation enligt artikel 70 i
förordning (EU) nr 508/2014.

(10)

Kompensationsplanerna bör också innehålla uppgift om kompensationens storlek beräknad enligt artikel 71 i
förordning (EU) nr 508/2014.

(11)

Enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 508/2014 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna en prognos över
det belopp för vilket de väntas lämna in betalningsansökningar för innevarande och påföljande budgetår.

(12)

Den modell som medlemsstaterna ska använda för den prognosen bör säkerställa att enhetlig information är till
gänglig för kommissionen i god tid, för att möjliggöra ett skydd av unionens ekonomiska intressen och ett ända
målsenligt programgenomförande och underlätta den ekonomiska förvaltningen.

(13)

Enligt artikel 55 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska medlemsstaterna göra förhandsutvärderingar för att
förbättra kvaliteten på utformningen av varje program. Enligt artikel 55.2 i förordningen ska dessa förhandsutvär
deringar lämnas in till kommissionen samtidigt som programmet och åtföljas av en sammanfattning. Strukturen
på dessa förhandsutvärderingsrapporter enligt artikel 115.1 i förordning (EU) nr 508/2014 bör möjliggöra att
uppgifterna är så harmoniserade att kommissionen kan göra den sammanfattning på unionsnivå av förhandsrap
porterna som föreskrivs i artikel 118 i samma förordning.

(14)

Enligt artikel 56 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska den förvaltande myndigheten utarbeta en plan för utvär
dering av det operativa programmet under programperioden. Enligt artikel 18.1 j i förordning (EU) nr 508/2014
ska denna utvärderingsplan ingå i det operativa programmet. Minimikrav på utvärderingsplanen bör göra det
möjligt för kommissionen att kontrollera att de utvärderingsverksamheter och resurser för utvärdering som anges
i planen är realistiska och göra det möjligt för medlemsstaterna att uppfylla de utvärderingskrav som anges i ar
tiklarna 54.1, 54.2, 56.2 och 56.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

(15)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft
dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska havsoch fiskerifonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Presentation av de operativa programmens innehåll
Det innehåll i de operativa programmen som föreskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 508/2014 ska presenteras i
enlighet med den modell som anges i bilaga I till denna förordning.
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Artikel 2
Struktur på kompensationsplaner för de yttersta randområdena
Strukturen på den kompensationsplan för de yttersta randområdena som föreskrivs i artikel 72 i förordning (EU)
nr 508/2014 fastställs i bilaga II till denna förordning.
Artikel 3
Modell för överföring av finansiella uppgifter
Vid överföring av finansiella uppgifter till kommissionen enligt artikel 98 i förordning (EU) nr 508/2014 ska medlems
staterna använda den modell som anges i bilaga III till denna förordning.
Artikel 4
Innehåll i förhandsutvärderingar
Den förhandsutvärdering som avses i artikel 55 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska bifogas det operativa programmet i
form av en rapport som ska innehålla följande:
a) En sammanfattning på engelska.
b) En sammanfattning på den berörda medlemsstatens språk.
c) De specifika uppgifter som anges i bilaga IV till denna förordning.
Artikel 5
Minimikrav på utvärderingsplaner
Minimikraven på den utvärderingsplan som föreskrivs i artikel 56 i förordning (EU) nr 1303/2013 fastställs i punkt 10 i
bilaga I till denna förordning.
Artikel 6
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

16.7.2014
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BILAGA I

Modell för operativa program inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S"> (1)

Titel

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Version

<0.3 type="N" input="G">

Första året

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Föregående år

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Stödberättigande från

<0.6 type="D" input="G">

Stödberättigande till

<0.7 type="D" input="G">

Kommissionens beslut nr

<0.8 type="S" input="G">

Datum för kommissionens beslut

<0.9 type="D" input="G">

(1) Förklaring till fältens innehåll:
type: N = nummer, D = datum, S = sträng, C = kryssruta, P = procentandel, B = boolesk
input: M = manuell, S = val, G = systemgenererat
maxlength = maximalt antal tecken inklusive mellanslag

1.

UTFORMNINGEN AV DET OPERATIVA PROGRAMMET OCH PARTNERNAS DELAKTIGHET

1.1

Utformningen av det operativa programmet och partnernas delaktighet (i enlighet med artikel 17.2 i
förordning (EU) nr 508/2014)
<1,1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2

Förhandsutvärderingens resultat (i enlighet med artikel 18.1 b ii i förordning (EU) nr 508/2014)

1.2.1 Redogörelse för förfarandet för förhandsutvärdering
<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2 Översikt över förhandsutvärderarnas rekommendationer och kort redogörelse för hur rekommendationerna har åtgärdats
Ärende (Fördefinierat av
kommissionen)

Rekommendation

Hur åtgärdades rekommendationen, eller varför
beaktades den inte?

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S"
maxlength="1000"
input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…

…

…

…

…

…
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2.

SWOT-ANALYS OCH KARTLÄGGNING AV BEHOV (I ENLIGHET MED ARTIKEL 18.1 I FÖRORDNING (EU) nr 508/2014)

2.1

Swot-analys och kartläggning av behov
Nedanstående tabell ska sammanställas för var och en av unionens relevanta EHFF-prioriteringar
Unionens EHFF-prioritering

EHFF-prioriteringens titel <2.1 type="S" input="S">

Starka sidor

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Svaga sidor

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Möjligheter

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Hot

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kartläggning av behov på grundval av Swotanalysen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Swot-analysens överensstämmelse med den flerå
riga nationella strategiska planen för vatten
bruket (*)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Swot-analysens överensstämmelse med utveck
lingen mot god miljöstatus genom utarbetande
och genomförande av ramdirektiv om en marin
strategi

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Specifika behov avseende sysselsättning, miljö,
begränsning av och anpassningen till klimatfö
rändring samt innovationsfrämjande

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

(*) Gäller för unionsprioritering nr 2.

2.2

Kontextindikatorer som visar ursprungssituationen
Nedanstående tabell ska sammanställas för var och en av unionens relevanta EHFF-prioriteringar
Unionens EHFFprioritering

EHFF-prioriteringens titel <2.2 type="S" input="S">

Kontextindikatorer som visar
ursprungssituatio
nen

Basår

Värde

Måttenhet

<2.2 type="S"
input="S">

<2.2 type="N"
input="S">

<2.2 type="N"
input="M">

<2.2 type="S"
input="G">

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Informationskälla

Anmärkningar/
motivering

<2.2 type="S"
<2.2 type="S"
maxlength="1000" maxlength="1000"
input="M">
input="M">

3.

REDOGÖRELSE FÖR STRATEGIN FÖR DET OPERATIVA PROGRAMMETS BIDRAG TILL SMART OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
FÖR ALLA (I ENLIGHET MED ARTIKEL 27 I FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013)

3.1

Redogörelse för strategin
<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">
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Specifika mål och resultatindikatorer
Nedanstående tabell ska sammanställas för var och en av unionens relevanta EHFF-prioriteringar

Unionsprioritering

Unionsprioriteringens titel <3.2 type="S" input="S">

Specifikt mål

Det specifika målets titel <3.2 type="S" input="S">

Resultatindikator, dvs. det mål
som medlemsstaterna strävar
efter att uppnå med EHFF-stöd

3.3

Resultatindikatorns titel och
måttenhet för indikatorn

Målvärde för 2023

Måttenhet

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

…

…

…

Relevanta åtgärder och aktivitetsindikatorer
Nedanstående tabell ska sammanställas för varje tidigare utvalt specifikt mål i respektive unionsprioritering

Unionspriori
tering

Unionsprioriteringens titel <3.3 type="S" input="G">

Specifikt mål

Det specifika målets titel <3.3 type="S" input="G">

Den utvalda
åtgärdens benäm
ning

3.4

Aktivitetsindikatorer per åtgärd
Bör indika
torn tas med i
resulta
tramen?

Titel och
måttenhet för
resultatindika
torn

Målvärde för
2023

Måttenhet

Motivering för
kombinationen av
EHFF-åtgärder
(styrkt av förhand
sutvärderingen och
Swot-analysen)

<3.3 type="S"
input="S">

<3.3
type="B"
input="S">

<3.3
type="S"
input="S">

<3.3
type="N"
input="M">

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M">

<3.3 type="S"
input="S">

<3.3
type="B"
input="S">

<3.3
type="S"
input="S">

<3.3
type="N"
input="M">

<3.3
type="S"
input="G">

<3.3
type="S"
input="G">

…

…

…

…

…

…

Tematiskt mål
som den
utvalda
åtgärden
bidrar till

<3.3
type="S"
input="G">

Redogörelse för hur programmet kompletterar andra europeiska struktur- och investeringsfonder

3.4.1 Komplementaritet och samordningsarrangemang med andra europeiska struktur- och investeringsfonder och andra relevanta
finansieringsinstrument inom unionen och i medlemsstaterna
<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2 Huvudsakliga åtgärder som planeras för att minska den administrativa bördan
<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
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3.5

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.7.2014

Information om makroregionala strategier och havsområdesstrategier (i relevanta fall)
<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.

KRAV AVSEENDE SPECIFIKA EHFF-ÅTGÄRDER

4.1

Redogörelse för Natura 2000-områdenas specifika behov och programmets bidrag till upprättandet av ett
samstämmigt nätverk av återhämtningsområden för fiskbestånd i enlighet med artikel 8 i Europaparla
mentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (1)
<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2

Redogörelse för handlingsplanen för det småskaliga kustfiskets utveckling, konkurrenskraft och håll
barhet (i enlighet med artikel 18.1 i i förordning (EU) nr 508/2014)
<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3

Redogörelse för beräkningsmetoden för förenklade kostnader i enlighet med artikel 67.1 b–d i förordning
(EU) nr 1303/2013
<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4

Redogörelse för beräkningsmetoden för extrakostnader eller inkomstbortfall i enlighet med artikel 96 i
förordning (EU) nr 508/2014
<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5

Redogörelse för beräkningsmetoden för ersättning enligt de relevanta kriterier som fastställts för varje
enskild verksamhet som genomförs inom ramen för artiklarna 40.1, 53, 54, 55 och 67 i förordning (EU)
nr 508/2014
<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6

Vad gäller åtgärder för definitivt upphörande med fiskeverksamhet enligt artikel 34 i förordning (EU)
nr 508/2014 ska en sådan redogörelse omfatta de mål och åtgärder för att minska fiskekapaciteten som
anges i artikel 22 i förordning (EU) nr 1380/2013. En redogörelse för metoden för beräkning av det
bidrag som ska beviljas enligt artiklarna 33 och 34 i förordning (EU) nr 508/2014 ska också ingå
<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7

Gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser och miljöolyckor (i enlighet med artikel 35 i förord
ning (EU) nr 508/2014)
<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8

Redogörelse för användningen av tekniskt stöd (i enlighet med artikel 78 i förordning (EU) nr 508/2014)

4.8.1 Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ
<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG)
nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
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4.8.2 Inrättande av nationella nätverk
<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.

SPECIFIK INFORMATION OM INTEGRERAD TERRITORIELL UTVECKLING

5.1

Information om genomförandet av lokalt ledd utveckling
Informationen bör inriktas på den roll som lokalt ledd utveckling ska spela i det operativa programmet inom ramen för EHFF,
vara i linje med den information som ingår i partnerskapsöverenskommelsen och inte dubblera information som redan ingår i
detta avtal.

5.1.1 En redogörelse för strategin för lokalt ledd utveckling (i enlighet med artikel 60 i förordning (EU) nr 508/2014)
<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">
5.1.2 En förteckning över de kriterier som används för urval av fiskeområden (i enlighet med artikel 18.1 g i förordning (EU)
nr 508/2014)
<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.3 En förteckning över de urvalskriterier som används för lokalt ledda utvecklingsstrategier (i enlighet med artikel 18.1 h i förord
ning (EU) nr 508/2014)
<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.4 En klar redogörelse för rollfördelningen mellan fiskets lokala aktionsgrupper, den förvaltande myndigheten och det utsedda
organet vad gäller alla uppgifter som avser genomförandet av den lokalt ledda utvecklingsstrategin (i enlighet med arti
kel 18.1 m ii i förordning (EU) nr 508/2014)
<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">
5.1.5 Information om förskottsbetalningar till fiskets lokala aktionsgrupper (i enlighet med artikel 18.2 i förordning (EU)
nr 508/2014)
För avsnittet om nationella nätverk för fiskets lokala aktionsgrupper, se punkt 4.8.2 (tekniskt stöd)
<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">
5.2

Information om integrerade territoriella investeringar (i enlighet med artikel 36 i förordning (EU)
nr 1303/2013)
Om en integrerad territoriell investering som inrättats inom ramen för strukturfonderna kompletteras med ekonomiskt stöd
från EHFF, v.g. fyll i nedanstående tabell:
EHFF-åtgärder som täcks (välj från en rullgardinsmeny)

Preliminärt anslag från EHFF, euro

<5.2 type="S" input="S">
<5.2 type="S" input="S">
…

<5.2 type="N" input="M">

UPPFYLLANDE AV FÖRHANDSVILLKOR (I ENLIGHET MED ARTIKEL 55 I FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013)

6.1

Relevanta förhandsvillkor och bedömning av hur de uppfyllts

L 209/28

6.

6.1.1 Tabell: Relevanta EHFF-specifika förhandsvillkor och bedömning av hur de uppfyllts

<6.1 type="S"
input="S">

<6.1 type="S"
input="S">

Är relevant förhands
villkor uppfyllt?
JA
/
NEJ
/
DELVIS

<6.1 type="B"
input="S">

…

…
…

…

<6.1 type="S"
maxlength="500"
input="S">

Kriterierna uppfyllda
(ja/nej)

<6.1 type="B"
input="S">

Hänvisningar
(till strategier, rättsakter eller andra
relevanta dokument, även till rele
vanta avsnitt, artiklar eller stycken,
med webblänk eller annan åtkomst
till texten)

<6.1 type="S"
maxlength="1000" input="M">
Kriterium 1

<6.1 type="S" maxlength="500"
input="M">

<6.1 type="S"
maxlength="1000" input="M">
Kriterium 2

<6.1 type="S" maxlength="500"
input="M">

…

…

…

…

…

…
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6.1.2 Tabell: Relevanta allmänna förhandsvillkor och bedömning av hur de har uppfyllts
<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2

Redogörelse för de åtgärder som ska vidtas, ansvariga organ och tidtabell för deras genomförande

6.2.1 Tabell: Planerade åtgärder för att uppfylla de EHFF-specifika förhandsvillkoren
Kriterier som inte
uppfylls

Förhandsvillkor

<6.2 type="S"
input="S">

…

Åtgärder som ska
vidtas

Tidsfrist (datum)

Organ som ansvarar
för uppfyllandet

<6.2 type="S"
input="S">

<6.2 type="S"
maxlength="1000"
input="M">
Åtgärd 1

<6.2 type="D"
input="M">

<6.2 type="S"
maxlength="500"
input="M">
Organ x

…

…

…

…

…

…

…

…

6.2.2 Tabell: Planerade åtgärder för att uppfylla de allmänna förhandsvillkoren
<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.

BESKRIVNING AV RESULTATRAMEN ENLIGT ARTIKEL 22 I OCH BILAGA II TILL FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013

7.1

Tabell: Resultatram
Nedanstående tabell ska sammanställas för var och en av unionens relevanta EHFF-prioriteringar

Unionsprioritering
Indikator och måttenhet, i förekommande fall
(Aktivitetsindikatorer från dem som tidigare valts
ut i punkt 3.3 under unionsprioriteringar och som
ska tas med i resultatramen)

Delmål för 2018

Mål för 2023
(genereras automatiskt från det
kapitel i det operativa programmet
som berör det operativa program
mets strategi)

Ekonomisk indikator

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">
Aktivitetsindikator 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">
Aktivitetsindikator 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

…

…

…
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Tabell: motivering av valet av aktivitetsindikatorer som ska tas med i resultatramen
Nedanstående tabell ska sammanställas för var och en av unionens relevanta EHFF-prioriteringar
Unionsprioritering

Motivering för urvalet av aktivitetsindikatorer i resultatramen (1),
med en redogörelse för andelen ekonomiskt stöd som avser verk
samheter som ska leda till att indikatorerna uppnås, samt för
beräkningsmetoden för dessa andelar (som måste överstiga 50 %
av det ekonomiska stödet till den berörda prioriteringen)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Data eller underlag som använts för att uppskatta delmålens och
målens värde samt beräkningsmetoden, t.ex. uppgifter om
kostnad per enhet, riktmärken, standardiserad eller tidigare
utnyttjandegrad, expertråd och slutsatser från förhandsutvärder
ingen

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Information om hur metoden och mekanismerna för att säkra
samstämmighet i resultatramens användning har tillämpats i linje
med bestämmelserna i partnerskapsöverenskommelsen

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(1) Aktivitetsindikatorer bestäms av urvalet av åtgärder, men den del av aktivitetsindikatorerna som används i resultatramen
måste motiveras.
8.

FINANSIERINGSPLAN (I ENLIGHET MED ARTIKEL 20 I FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013 OCH MED KOMMISSIONENS
GENOMFÖRANDEAKT SOM AVSES I ARTIKEL 16.2 I FÖRORDNING (EU) nr 508/2014)

8.1

Sammanlagt bidrag från EHFF som planeras för varje enskilt år, i euro
Budgetår

Huvudsakligt EHFF-anslag (1)

EHFF-resultatreserv

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Totalt

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

(1) Huvudsakligt EHFF-anslag = Sammanlagt unionsstöd minus anslagen till resultatreserven.

EHFF-bidrag och medfinansieringsandel för unionens prioriteringar, tekniskt stöd och annat stöd (i euro)
Huvudanslag (summa anslag
minus resultatreserv)

Sammanlagt stöd

Resultatreserv

EHFF-stöd

Nationell
medfinansiering

EHFF:s
resultatreserv

Nationell
medfinansiering (1)

a

b

c = a/(a + b)
× 100

d=a–f

e=b–g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

Artiklarna 33, 34 och 41.2 (artikel 13.2 i
EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

50 %

<8.2
type="N"
input="M">

Ekonomiskt stöd för resten av unio
nsprioritering 1 (artikel 13.2 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Högst 75 %
Minst 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

2. Främjande av miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innova
tivt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk (ar
tikel 13.2 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Högst 75 %
Minst 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

3. Främjande
av Bättre och mer lättillgängliga vetenskap
liga rön samt insamling och hantering av
genomförandet
data (artikel 13.4 i EHFF)
av den gemen
samma fiskeri
politiken
Stöd till övervakning, kontroll och
tillsyn, ökad institutionell kapacitet och
effektivare offentlig förvaltning utan
ökning av den administrativa bördan (ar
tikel 76.2 a–d samt f–l) (artikel 13.3 i
EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

80 %

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

90 %

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

70 %

<8.2
type="N"
input="M">

Unionens
prioriteringar

1. Främjande
av
miljömässigt
hållbart, resur
seffektivt, inno
vativt, konkur
renskraftigt och
kunskapsbaserat
fiske

Åtgärd(er) inom ramen för
unionsprioriteringen

Stöd till övervakning, kontroll och
tillsyn, ökad institutionell kapacitet och
effektivare offentlig förvaltning utan
ökning av den administrativa bördan (ar
tikel 76.2 e) (artikel 13.3 i EHFF)
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8.2

Resultatreserv

Nationell
medfinan
siering
(inbegripet
resultatre
serven)

EHFF:s
medfinansieringssats

EHFF-stöd

Nationell
medfinansiering

EHFF:s
resultatreserv

Nationell
medfinansiering (1)

a

b

c = a/(a + b)
× 100

d=a–f

e=b–g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

4. Ökad sysselsättning och territoriell sammanhållning(arti
kel 13.2 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Högst 85 %
Minst 20 %

5. Främjande
av Lagringsstöd (artikel 67) (artikel 13.6 i
marknadsföring EHFF)
och beredning

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

100 %

0

0

0

Kompensation för de yttersta randområ
dena (artikel 70) (artikel 13.5 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

100 %

<8.2
type="N"
input="M">

Ekonomiskt stöd för resten av unio
nsprioritering 5 (artikel 13.2 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Högst 75 %
Minst 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

6. Främjande av genomförandet av den integrerade havspoli
tiken (artikel 13.7 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Högst 75 %
Minst 20 %

<8.2
type="N"
input="M">

Tekniskt stöd (artikel 13.2 i EHFF)

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="M">

Högst 75 %
Minst 20 %

0

0

0

Totalt (beräknas automatiskt):

<8.2
type="N"
input="G">

<8.2
type="N"
input="G">

ej tillämp
ligt

<8.2
type="N"
input="G">

<8.2
type="N"
input="G">

ej tillämp
ligt

Unionens
prioriteringar

Åtgärd(er) inom ramen för
unionsprioriteringen

SV

EHFF-bidrag
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serven)

Resultatreser
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andel av
unionens
sammanlagda
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Huvudanslag (summa anslag
minus resultatreserv)

Sammanlagt stöd

<8.2
type="N"
input="M">

<8.2
type="N"
input="G">

Europeiska unionens officiella tidning

<8.2
type="N"
input="G">

(1) Den nationella medfinansieringen delas proportionellt mellan huvudanslaget och resultatreserven.
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EHFF-bidrag till de tematiska målen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna
Tematiskt mål

EHFF-bidrag, euro

3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jord
bruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF)

<8.3 type="N" input="M">

4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

<8.3 type="N" input="M">

6. Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande

<8.3 type="N" input="M">

8. Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

<8.3 type="N" input="M">

9.

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

9.1

Redogörelse för åtgärder som ska vidtas för att beakta principerna i artiklarna 5 (*), 7 och 8 i förordning
(EU) nr 1303/2013
(*) Artikel 5 beskrivs i det operativa programmets avsnitt 1 ”Utformningen av det operativa programmet och part
nernas delaktighet”

9.1.1 Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering (artikel 7 i förordning (EU) nr 1303/2013)
<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2 Hållbar utveckling
<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2

Uppgifter om det preliminära stödbeloppet för klimatförändringsmål (i enlighet med artikel 18.1 a i
förordning (EU) nr 508/2014)
EHFF-åtgärder som bidrar till
klimatförändringsmålen (berörda EHFF-åtgärder
som medlemsstaterna tagit med i det operativa
programmet i kapitlet ”Redogörelse för strategin”)

<9.2 type="S" input="G">

…

Koefficient (*)

<9.2 type="N"
input="G"> (*)

Preliminärt EHFFbidrag, i euro
(beloppen per åtgärd,
sammanräknade)

Andel av
sammanlagt EHFFstöd till det
operativa
programmet (i %)

<9.2 type="N"
input="M">

<9.2 type="N"
input="G">

…

(*) För vissa åtgärder kan medlemsstaten ändra den föreslagna andelen från 0 % till 40 % i enlighet med kommissionens genom
förandeförordning (EU) nr 215/2014 (EUT L 69, 8.3.2014, s. 65).

10.

UTVÄRDERINGSPLAN (I ENLIGHET MED ARTIKEL 56 I FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013) OCH ARTIKEL 18.1 j I FÖRORD
NING (EU) nr 508/2014
Utvärderingsplanens mål och
syfte

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">
Swot-analysen och förhandsutvärderingen bör ge en bild av utvärderingsbehoven för peri
oden. Mål och syfte bör ha att göra med dessa behov och se till att tillräckliga och lämp
liga utvärderingsåtgärder vidtas, inte minst för att ge den information som behövs för
programstyrning, för årsrapporterna om genomförandet av de operativa programmen
under 2017 och 2019 samt efterhandsutvärderingen, och för att se till att de uppgifter
som behövs för EHFF-utvärderingarna finns tillgängliga.
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Styrning och samordning

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">
Kort redogörelse för arrangemangen för övervakning och utvärdering, med uppgifter om
samordning med genomförandet av det operativa programmet för EHFF. Identifiering av
de viktigaste berörda organen och deras uppgifter. Information om hur utvärderingen
styrs, inbegripet organisationsstrukturer som utvärderingsenhet och/eller styrgrupp, kvali
tetskontroll, förenkling osv.

Utvärderingsämnen och utvär
deringsåtgärder

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Tillhandahållande av information om planerade utvärderingsämnen och utvärderingsåt
gärder, inbegripet, men inte uteslutande, uppfyllandet av EU-krav. Dessa bör omfatta de
åtgärder som krävs för att utvärdera varje prioriterings bidrag till målen, bedömning av
resultatindikatorernas värde och effekter, analys av nettoeffekt, tematiska frågor, övergri
pande frågor som hållbar utveckling, klimatförändring, samt andra eventuella utvärder
ingsbehov.

Data- och informationsstrategi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Kort redogörelse för systemet för registrering, bevarande, hantering och rapportering av
statistik om genomförandet av de operativa programmen och tillhandahållande av över
vakningsdata för utvärdering. Identifiering av datakällor som kan användas, dataluckor,
potentiella institutionella frågor kring tillhandhållandet av data samt föreslagna
lösningar. Detta avsnitt ska visa att lämpliga datahanteringssystem kommer att vara i
drift i tid.

Tidsplan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">
Beskriv den preliminära planeringen av åtgärder för att garantera att utvärderingsresultat
finns tillgängliga i rätt tid, särskilt vad gäller de obligatoriska utvärderingarna enligt
förordningen om gemensamma bestämmelser, de uppgifter som behövs för utvidgade
årsrapporter om genomförandet av de operativa programmen under 2017 och 2019
samt rapporten om efterhandsutvärderingen.

Specifika krav för utvärder
ingen av lokalt ledd utveckling

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Redogörelse för planerat stöd på nivån för fiskets lokala aktionsgrupper, särskilt avseende
tillämpning av självutvärderingsmetoder, vägledning för fiskets lokala aktionsgrupper för
att möjliggöra demonstration av sammanräknade resultat på nivån för de operativa
programmen för EHFF.

Kommunikation

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Redogörelse för information om spridning av utvärderingsresultat till berörda parter och
beslutsfattare, mekanismer för uppföljning av användningen av utvärderingsresultat.

Medel

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">
Redogörelse för de medel som behövs och planerats för genomförande av planen, inbe
gripet uppgifter om administrativ kapacitet, administrativa data, ekonomiska resurser,
it-behov etc. Redogörelse för planerade kapacitetsutvecklingsåtgärder för att garantera att
utvärderingsplanen kan genomföras till fullo.

ARRANGEMANG FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET (I ENLIGHET MED ARTIKEL 18.1 m I FÖRORDNING (EU)
nr 508/2014)

11.1 Myndigheter och förmedlande organ
Myndighet/organ

Myndighetens/organets namn

Förvaltande myndighet

<11,1 type="S" maxlength="255" input="M">

Den förvaltande myndighetens förmedlande
organ (där så är relevant)

<11,1 type="S" maxlength="255" input="M">
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Myndighetens/organets namn

Attesterande myndighet (där så är relevant)

<11,1 type="S" maxlength="255" input="M">

Den attesterande myndighetens förmedlande
organ (där så är relevant)

<11,1 type="S" maxlength="255" input="M">

Revisionsmyndighet

<11,1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2 Redogörelse för övervaknings- och utvärderingssystemen
<11,2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3 Övervakningskommitténs allmänna sammansättning
<11,3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4 Sammanfattande beskrivning av de informations- och PR-åtgärder som ska vidtas
<11,4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.

INFORMATION OM DE ORGAN SOM HAR HAND OM GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET FÖR KONTROLL, INSPEKTION
OCH TILLSYN (ENLIGT ARTIKEL 18.1 o I FÖRORDNING (EU) nr 508/2014)

12.1 Organ som genomför systemet för kontroll, inspektion och tillsyn
Myndighetens/organets namn

Organ nr x
<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ nr y
<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

…

…

12.2 Kort redogörelse för tillgängliga personalresurser och ekonomiska resurser för kontroll, inspektion och
tillsyn av fisket
<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3 Huvudsaklig tillgänglig utrustning, i synnerhet antal fartyg, flygplan och helikoptrar
<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">
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12.4 Förteckning över utvalda verksamhetstyper
Typ av verksamhet

Redogörelse

Utvald typ av verksamhet
<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

…

…

12.5 Koppling till de prioriteringar som kommissionen fastställt i enlighet med artikel 20.3 i EHFF
<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.

DATAINSAMLING (I ENLIGHET MED ARTIKEL 18.1 p I FÖRORDNING (EU) nr 508/2014)

13.1 Allmän beskrivning av planerade datainsamlingsåtgärder under perioden 2014–2020
<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2 Redogörelse för datalagringsmetoder, datahantering och användning av data
<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3 Redogörelse för hur man vill uppnå sund ekonomisk och administrativ förvaltning inom datainsamling
<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.

FINANSIERINGSINSTRUMENT (I ENLIGHET MED DEL TVÅ AVDELNING IV I FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013)

14.1 Redogörelse för den planerade användningen av finansieringsinstrument
<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2 Urval av EHFF-åtgärder som planeras att genomföras med hjälp av finansieringsinstrument
EHFF-åtgärd (välj från en rullgardinsmeny som fastställts av kommissionen)

<14.2 type="S" input="S">
…

14.3 Preliminära belopp som planeras att användas med hjälp av finansieringsinstrument
Sammanlagda EHFF-belopp 2014-2020, i euro

<14.3 type="N" input="M">
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Tillägg till programmet
— Förteckning över konsulterade parter.
— Rapport från förhandsutvärderingen med sammanfattning.
— Rapport om strategisk miljöbedömning.
— Sammanfattande beskrivning av styr- och kontrollsystemet (sammanfattningen ska även omfatta en redogörelse
för hur principen om funktionernas åtskillnad och funktionellt oberoende har säkerställts).
— Kompensationsplan för de yttersta randområdena.
— Kartor som visar fiskeri- och vattenbrukssektorernas storlek och belägenhet, de viktigaste fiskehamnarna och
vattenbruksanläggningarna samt de skyddade områdena (ICZM, marina skyddsområden, Natura 2000).

L 209/38

Europeiska unionens officiella tidning

SV

16.7.2014

BILAGA II
KOMPENSATIONSPLANENS STRUKTUR

1. Stödberättigande fiskeri- och vattenbruksprodukter eller produktkategorier (1)

#

(1)
Kategorier (1)

1.

Kräftdjur

2.

…

(2)
Handelsbeteckning

Blåröd räka

(3)
Vetenskapligt
namn

Plesiopenaeus
edwardsianus

(4)
FAO-kod

SSH

(5)
Presentation (2)

(6)
KN-nummer

fryst

(7)
Mängd (3)

X ton/år

…
(1) Frivilligt om kompensationen beräknas på produktnivå.
(2) Färska, frysta, tillagade, konserverade.
(3) Uttryckt i ton levande vikt, enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).

2. Aktörer (2)
(1)
Aktörer eller deras föreningar

#

(2)
Produktkategorier eller produkter
(i enlighet med spalterna 1 eller 2 i tabell 1)

1.

Fiskare

Kräftdjur (om per kategori)/blåröd räka (om per produkt)

2.

Vattenbrukare

…

…

3. Kompensationsnivå för extrakostnader, beräknade per produkt eller produktkategori
Produkt eller produktkategori (*)
Genomsnittliga kostnader (**)/år
Kategori och kostnadsslag

Kostnader som
uppkommit för en
aktör i ett yttersta
randområde

Kostnader som
uppkommit för en
aktör på
medlemsstatens
fastland

Extrakostnad (***)
(maximal
kompensationsnivå)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Motivering av
extrakostnader
na

Kategori 1-A: Produktionskostnader för fiskeriprodukter
Bränsle
Smörjmedel
Förslitning

(1) En produktkategori är en samling produkter som kan omfattas av ett gemensamt förfarande för beräkning av extrakostnader.
(2) Enligt artikel 70.6 i förordning (EU) nr 508/2014.
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Genomsnittliga kostnader (**)/år
Kategori och kostnadsslag

Kostnader som
uppkommit för en
aktör i ett yttersta
randområde

Kostnader som
uppkommit för en
aktör på
medlemsstatens
fastland

Extrakostnad (***)
(maximal
kompensationsnivå)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Underhåll
(inkl. skrovunderhåll)
Utrustning för fiske, navigering och
säkerhet
Bete
Is för lagring av fisk
Hamninfrastrukturavgifter
Bankavgifter
Försäkringar
Telekommunikation (internet, telefon,
fax)
Konsulttjänster
Kostnader som har att göra med salu
föringsåtgärder som avses i artikel 68 i
EHFF
Livsmedel (besättning)
Personalkostnader
Övrigt
Sammanlagt belopp extrakostnader
(***) för kategori 1A
Kategori 1-B: Produktionskostnader för vattenbrukprodukter
Ungfisk
Foder (inköp och lagring)
Energi och syre
Underhåll (inbegripet fytosanitärt)
Litet materiel och reservdelar
Hamninfrastrukturavgifter

Motivering av
extrakostnader
na
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Genomsnittliga kostnader (**)/år
Kategori och kostnadsslag

Bankavgifter
Försäkringar
Telekommunikation (internet, telefon,
fax)
Konsulttjänster
Kostnader som har att göra med rele
vanta åtgärder enligt artikel 68 i EHFF
Personalkostnader
Övrigt
Sammanlagt belopp (***) extrakost
nader för kategori 1B
Kategori 2: Beredningskostnader
Råvara
Avfallshantering
Sortering och neutralisering av giftiga
arter
Energi
Bankavgifter
Försäkringar
Telekommunikation (internet, telefon,
fax)
Konsulttjänster
Kostnader som har att göra med inve
steringar som avses i artikel 69 i EHFF
Personalkostnader
Förpackning
Kylning och djupfrysning

Kostnader som
uppkommit för en
aktör i ett yttersta
randområde

Kostnader som
uppkommit för en
aktör på
medlemsstatens
fastland

Extrakostnad (***)
(maximal
kompensationsnivå)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Motivering av
extrakostnader
na
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Genomsnittliga kostnader (**)/år
Kategori och kostnadsslag

Kostnader som har att göra med rele
vanta åtgärder enligt artikel 69 i EHFF
Övrigt
Sammanlagt belopp extrakostnader
(***) för kategori 2
Kategori 3: Saluföringskostnader
Förpackning (inbegripet is för färska
produkter)
Fysisk transport (till lands, till sjöss
eller i luften), inbegripet eventuella
försäkringskostnader och tullar
Bankavgifter
Försäkringar
Telekommunikation (internet, telefon,
fax)
Konsulttjänster
Ekonomiska kostnader till följd av
leveranstider
Personalkostnader
Övrigt
Sammanlagt belopp extrakostnader
(***) för kategori 3
Sammanlagt belopp extrakostnader
(***): summan av extrakostnaderna i
spalt c
Sammanlagt belopp övriga offent
liga bidrag som påverkar extrakost
nadsnivån (****)
Sammanlagd
kompensationsnivå
(samanlagda
extrakost
nader + sammanlagda offentliga
bidrag)

Kostnader som
uppkommit för en
aktör i ett yttersta
randområde

Kostnader som
uppkommit för en
aktör på
medlemsstatens
fastland

Extrakostnad (***)
(maximal
kompensationsnivå)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Motivering av
extrakostnader
na
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Genomsnittliga kostnader (**)/år
Kategori och kostnadsslag

Kostnader som
uppkommit för en
aktör i ett yttersta
randområde

Kostnader som
uppkommit för en
aktör på
medlemsstatens
fastland

Extrakostnad (***)
(maximal
kompensationsnivå)

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

Motivering av
extrakostnader
na

Ytterligare information:
Om kompensationsnivån är lägre än extrakostnaderna ska
en förklaring bifogas om motiveringen för den valda
kompensationsnivån
(*)
(**)
(***)
(****)

Nedanstående tabell ska sammanställas för varje produkt eller produktkategori.
Beräkning enligt kriterierna i kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/2014.
Extrakostnader ska anges i euro per ton levande vikt, i enlighet med förordning (EG) nr 1224/2009.
Enligt artikel 71 b i förordning (EU) nr 508/2014.

4. Behöriga myndigheter
Institutionens namn

Förvaltande myndighet

Namn på den institution som avses i punkt 11.1 ”Myndigheter och förmedlande organ” i det
operativa programmet

5. Extra finansiering för genomförandet av kompensationsplanen (statligt stöd)
Information som ska tillhandahållas för varje planerat system/stöd för särskilda ändamål

Område

Områdets namn (Nuts (1))

............................................................
............................................................
............................................................

Stödbeviljande myndighet

Namn

............................................................

Postadress
Webbadress

............................................................
............................................................

Stödåtgärdens beteckning

..........................................................................................................................

Nationell rättslig grund (hänvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ning till landets officiella kungö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................................................................
relseorgan)
Webblänk till den fullständiga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
texten till stödåtgärden
Typ av åtgärd

System
Stöd för särskilda ändamål

Det stödmottagande företagets namn
och den koncern (2) det tillhör
............................................................
............................................................
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Kommissionens stödreferens

Förlängning

............................................................
............................................................

Ändring

............................................................
............................................................

Varaktighet (3)

System

dd/mm/åååå–dd/mm/åååå

Datum för beviljandet (4)

Stöd för särskilda ändamål

dd/mm/åååå

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska
sektorer

Begränsat till vissa sektorer: Preci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
sera på Nace-gruppnivå (5)
............................................................
............................................................

Olika slags bidragstagare

Små och medelstora företag

Stora företag

Budget

Årligt totalbelopp för den budget som Nationell valuta … (avrundade belopp)
............................................................
planeras enligt stödordningen (6)

Sammanlagt belopp av stöd för Nationell valuta … (avrundade belopp)
särskilda ändamål som beviljats före . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
taget (7)

För garantier (8)

Nationell valuta … (avrundade belopp)
............................................................

Stödinstrument

Bidrag/Räntesubvention

Lån/Återbetalningspliktiga förskott

Garanti (i förekommande fall med en hänvisning till kommissionens beslut (9))

Skatteförmån eller skattebefrielse

Tillhandahållande av riskfinansiering

Andra (ange vilka)…
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Ange varför en ordning för statligt stöd har inrättats eller ett stöd för särskilda
ändamål har beviljats i stället för stöd genom Europeiska havs- och fiskerifonden
(EHFF):
Åtgärden omfattas inte av det nationella operativa programmet
Prioritering vid tilldelningen av medel enligt det nationella operativa
programmet
Finansiering enligt EHFF är inte längre tillgänglig
Annat (ange vilket)

(1) Nuts – Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter. Vanligen anges regionen på nivå 2. Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella
enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).
(2) Med företag avses vid tillämpningen av konkurrensreglerna i fördraget och vid tillämpningen av denna förordning en enhet som
bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga form och hur den finansieras. Domstolen har fastställt att enheter
som (rättsligt eller faktiskt) kontrolleras av samma enhet bör betraktas som ett företag.
(3) Den period under vilken den beviljande myndigheten kan åta sig att bevilja stödet.
(4) Dag då stödet beviljas: den dag då stödmottagaren får laglig rätt till stödet enligt tillämplig nationell lagstiftning.
(5) Nace Rev. 2 – Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen. Sektorn ska vanligen anges på gruppnivå.
(6) För stödsystem: Ange det sammanlagda stödbelopp som planeras enligt stödordningen per år eller den beräknade skatteförlusten
per år för samtliga stödinstrument som ingår i stödordningen.
(7) Om det rör sig om ett stöd för särskilda ändamål: Ange totalt stödbelopp/skattebortfall.
(8) För garantier: ange det (högsta) garanterade lånebeloppet.
(9) Vid behov med hänvisning till kommissionens beslut om att godkänna metoden för att beräkna bruttobidragsekvivalenten.
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BILAGA III

Prognos över det belopp för vilket medlemsstaten väntas lämna in betalningsansökningar under
innevarande och påföljande budgetår
Unionens bidrag (i euro)
Innevarande budgetår

Operativt program CCI

Följande budgetår

januari–oktober

november–december

januari–december

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">
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BILAGA IV

Uppgifter som ska ingå i rapporten om förhandsutvärdering
AVSNITT I: INLEDNING

1.

Förhandsutvärderingens syfte och mål

2.

Redogörelse för vilka steg som tagits i genomförandet av förhandsutvärderingen

3.

Samspel mellan förhandutvärderare, förvaltande myndighet och utvärderaren för den strategiska miljöbedöm
ningen

AVSNITT II: FÖRHANDSUTVÄRDERINGSRAPPORT

1.

Swot-analys och behovsbedömning

2.

Det operativa programmets strategi och struktur

2.1

Bidrag till Europa 2020-strategin

2.2

Bidrag till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

2.3

Samstämmighet med den gemensamma strategiska ramen, partnerskapsavatalet, de landsspecifika rekommendatio
nerna och andra relevanta instrument

2.4

Programmets insatslogik

2.5

Föreslagen stödform

2.6

De utvalda metodernas förväntade bidrag till uppnåendet av målen

2.7

Budgetmedlens överensstämmelse med målen

2.8

Villkor för lokalt ledd utveckling

2.9

Användning av tekniskt stöd

2.10 Programmets relevans och samstämmighet
3.

Bedömning av åtgärderna för övervakning av det operativa programmets utveckling och resultat

3.1

Kvantifierade målvärden för indikatorer

3.2

Delmålens lämplighet för resultatramen

3.3

Föreslaget övervaknings- och utvärderingssystem

3.4

Utvärderingsplan

4.

Bedömning av planerade arrangemang för genomförande av det operativa programmet

4.1

Personalens och den administrativa kapacitetens lämplighet för förvaltningsuppgifterna

4.2

Minskad administrativ börda

5.

Bedömning av övergripande teman

5.1

Främjande av lika möjligheter och icke-diskriminering

5.2

Främjande av en hållbar utveckling
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 772/2014
av den 14 juli 2014
om regler för stödnivå för offentligt stöd som ska tillämpas på de totala stödberättigande utgifterna
för vissa åtgärder som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska
havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG)
nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt arti
kel 95.5, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 95.1 i förordning (EU) nr 508/2014 fastställs allmänna regler för stödnivån för offentligt stöd som ska
tillämpas på de totala stödberättigande utgifterna för en insats som finansieras genom Europeiska havs- och fiske
rifonden (nedan kallad EHFF).

(2)

Genom undantag föreskrivs det i artikel 95.4 att ytterligare procentenheter kan tillämpas på stödnivån för speci
fika typer av insatser som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014. Samtidigt, för att inte äventyra håll
barheten hos reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, begränsar artiklarna 94.3 c och 69.2 i förordning
(EU) nr 508/2014 EHFF-stödet till vissa typer av insatser genom att en minskad samfinansieringsnivå införs. Detta
resonemang avspeglas också i de olika nivåer av ytterligare procentsatser för stödnivån som anges i bilaga I till
förordning (EU) nr 508/2014. Efterlevnaden av vissa villkor i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 kan därför
leda till en ökning i procentenheter av den offentliga stödnivån eller måste leda till en minskning i procentenheter
av den offentliga stödnivån.

(3)

Det är därför nödvändigt att se till att kumuleringen av procentsatser för stödnivån vid tillämpning av flera villkor
som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 i fråga om en och samma insats inte äventyrar den gemen
samma fiskeripolitikens mål och inte leder till överkompensation eller en orimlig snedvridning av marknadsreg
lerna inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

(4)

Om en transaktion uppfyller de villkor som fastställs i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 för ytterligare
ökning av procentenheter, får medlemsstaterna därför tillämpa ökade offentliga stödnivåer. När det gäller överens
stämmelse med fler än ett villkor i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014, varigenom flera ökningar i procent
enheter möjliggörs för en och samma insats, bör den möjliga sammanlagda ökningen begränsas till den största
enskilda ökningen. I fall av överensstämmelse med flera villkor i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 för
minskningar i procentenheter för en och samma insats, bör minskningen begränsas till den största enskilda
minskningen.

(5)

I syfte att respektera en skyldighet att minska procentenheterna för vissa typer av insatser som anges i bilaga I till
förordning (EU) nr 508/2014 bör inga eventuella ökningar beaktas, och endast den största minskningen bör
tillämpas, där en och samma insats samtidigt kan omfattas av en eller flera ökningar och minskningar av procent
enheter i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014.

(6)

För att man snabbt ska kunna genomföra de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft
dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för Europeiska havsoch fiskerifonden.

(1) EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Specifik stödnivå för statligt stöd
Om flera villkor som anges i bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 är uppfyllda med avseende på en och samma
insats ska de olika kompletterande procentuella ökningarna och minskningarna av det offentliga stödet som avses i
denna bilaga gälla enligt följande:
a) Om flera ökningar i procentenheter kommer i fråga i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 ska
endast den högsta av dessa tillämpas.
b) Om flera minskningar i procentenheter kommer i fråga i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 508/2014 ska
endast den högsta av dessa minskningar tillämpas.
c) Om en insats samtidigt kan omfattas av en eller flera ytterligare ökningar av procentenheter och en eller flera minsk
ningar av procentenheter enligt bilaga I i förordning (EU) nr 508/2014 ska endast den största minskningen tillämpas.
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 14 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 773/2014
av den 15 juli 2014
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av 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 (”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)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet 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 genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0707 00 05

0709 93 10
0805 50 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 10 00

0809 29 00
0809 30

0809 40 05

TR

91,4

ZZ

91,4

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

TR

309,3

ZZ

309,3

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

BA

63,2

ZZ

63,2

(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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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 774/2014
av den 15 juli 2014
om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 juli
2014
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprät
tande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 1.1 i kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 (2) ska importtullen för produkter som omfattas
av KN-numren 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (vanligt vete, för utsäde), ex 1001 99 00 (vanligt vete
av hög kvalitet, av andra slag än för utsäde), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90
samt 1007 90 00 motsvara det interventionspris som gäller för dessa produkter vid import, ökat med 55 % och
minskat med det cif-importpris som gäller för sändningen i fråga. Denna tull får emellertid inte vara högre än
tullsatsen i Gemensamma tulltaxan.

(2)

Enligt artikel 1.2 i förordning (EU) nr 642/2010 ska, för beräkningen av den importtull som avses i punkt 1 i
den artikeln, representativa cif-importpriser upprättas regelbundet för de produkter som avses i samma punkt.

(3)

Enligt artikel 2.1 i förordning (EU) nr 642/2010 ska det importpris som ska användas vid beräkningen av import
tullen för de produkter som avses i artikel 1.1 i samma förordning vara det dagliga representativa cif-importpris
som fastställs på det sätt som anges i artikel 5 i den förordningen.

(4)

De importtullar bör fastställas som ska gälla från och med den 16 juli 2014 och som ska tillämpas till dess att ett
nytt fastställande träder i kraft.

(5)

I enlighet med artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010 bör denna förordning träda i kraft samma dag som den
offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inom den spannmålssektor som avses i artikel 1.1 i förordning (EU) nr 642/2010 ska från och med den 16 juli 2014 de
importtullar gälla som fastställs i bilaga I till denna förordning på grundval av beräkningsgrunderna i bilaga II.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2014.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Kommissionens förordning (EU) nr 642/2010 av den 20 juli 2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007
vad avser importtullarna inom spannmålssektorn (EUT L 187, 21.7.2010, s. 5).
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BILAGA I

Importtullar som ska gälla från och med den 16 juli 2014 för de produkter som avses i artikel 1.1 i
förordning (EU) nr 642/2010
KN-nummer

Varuslag

Importtull (1)
(euro/ton)

1001 11 00

DURUMVETE, för utsäde

0,00

1001 19 00

DURUMVETE av hög kvalitet, av andra slag än för utsäde

0,00

av medelhög kvalitet, av andra slag än för utsäde

0,00

av låg kvalitet, av andra slag än för utsäde

0,00

ex 1001 91 20

VANLIGT VETE, för utsäde

0,00

ex 1001 99 00

VANLIGT VETE av hög kvalitet, av andra slag än för utsäde

0,00

1002 10 00

RÅG, för utsäde

5,32

1002 90 00

RÅG, av andra slag än för utsäde

5,32

1005 10 90

UTSÄDESMAJS, annan än hybridmajs

5,32

1005 90 00

MAJS, av annat slag än för utsäde (2)

5,32

1007 10 90

SORGHUM, av andra slag än hybrider för utsäde

5,32

1007 90 00

SORGHUM, av andra slag än för utsäde

5,32

(1) Enligt artikel 2.4 i förordning (EU) nr 642/2010 ska importtullen sättas ned med
— 3 euro/ton om lossningshamnen befinner sig i Medelhavet (bortom Gibraltarsundet) eller i Svarta havet och varorna anländer till
unionen från Atlanten eller via Suezkanalen,
— 2 euro/ton om lossningshamnen befinner sig i Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Finland, Sverige eller Förenade
kungariket eller vid Atlantkusten på den Iberiska halvön och varorna anländer till unionen från Atlanten.
(2) Om villkoren i artikel 3 i förordning (EU) nr 642/2010 är uppfyllda har importören rätt till en schablonmässig minskning av
importtullen med 24 euro/ton.
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BILAGA II

Beräkningsgrunder för tullarna i bilaga I
1. Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:
(euro/ton)

Börs

Vanligt vete (1)

Majs

Minneapolis

Chicago

Börsnotering
Tillägg för Mexikanska golfen

—

Tillägg för Stora sjöarna

—

(1) Bidrag med 14 euro/ton ingår (artikel 5.3 i förordning (EU) nr 642/2010).

2. Medelvärden under referensperioden enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 642/2010:
Fraktkostnad: Mexikanska golfen–Rotterdam

11,87 euro/ton

Fraktkostnad: Stora sjöarna–Rotterdam

46,07 euro/ton
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BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 8 juli 2014
om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av
levnads- och arbetsvillkor för Ungern
(2014/462/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för
förbättring av levnads- och arbetsvillkor (1), särskilt artikel 6,
med beaktande av de kandidatförteckningar som har överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar och av arbets
tagar- och arbetsgivarorganisationerna, och
av följande skäl:
(1)

Genom sitt beslut av den 2 december 2013 (2) utnämnde rådet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europe
iska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för perioden 1 december 2013–30 november 2016, med
undantag för vissa ledamöter.

(2)

Ungerns regering har lagt fram nomineringar av kandidater till två platser som ska tillsättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande personer utses härmed till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av
levnads- och arbetsvillkor för perioden till och med den 30 november 2016:
I. REGERINGSFÖRETRÄDARE
Land

Ledamot

Suppleant

Ungern

Katalin KISSNÉ BENCZE

Mariann GÉHER

Artikel 2
Rådet ska utnämna de ledamöter och suppleanter som ännu inte har nominerats vid en senare tidpunkt.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2014.
På rådets vägnar
P.C. PADOAN

Ordförande

(1) EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.
(2) EUT C 358, 7.12.2013, s. 5.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 14 juli 2014
om tillstånd för utsläppande på marknaden av olja från mikroalgen Schizochytrium sp. som ny livs
medelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och om upphä
vande av besluten 2003/427/EG och 2009/778/EG
[delgivet med nr C(2014) 4670]
(Endast den engelska texten är giltig)

(2014/463/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel
och nya livsmedelsingredienser (1), särskilt artikel 7, och
av följande skäl:
(1)

Specifikationen för olja från mikroalgen Schizochytrium sp. fastställs i kommissionens beslut 2003/427/EG (2) och
genom det beslutet tillåts att sådan olja släpps ut på marknaden i flera livsmedel vid vissa högsta tillåtna mängder.
Genom kommissionens beslut 2009/778/EG (3) beviljas den första utvidgningen av användningsområdet för olja
från mikroalgen Schizochytrium sp..

(2)

Den 16 januari 2013 ansökte företaget DSM Nutritional Products hos de behöriga myndigheterna i Förenade
kungariket om en utvidgning av användningsområdet för olja från mikroalgen Schizochytrium sp. som ny livsme
delsingrediens. Enligt ett avtal av den 30 juni 2012 förvärvade DSM Nutritional Products företaget Martek
Biosciences som de tidigare besluten riktade sig till.

(3)

Den 29 april 2013 utfärdade det behöriga organet för utvärdering av livsmedel i Förenade kungariket sin första
utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att utvidgningen av användningsområdet för denna algolja
uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(4)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 9 juli 2013.

(5)

Motiverade invändningar framfördes inom den period på 60 dagar som är fastställd i artikel 6.4 första stycket i
förordning (EG) nr 258/97. Särskilt framfördes invändningar när det gäller höga intagsnivåer av dokosahexaensyra
(DHA). I enlighet med artikel 7.1 förordning (EG) nr 258/97 bör kommissionen anta ett genomförandebeslut
som tar hänsyn till framförda invändningar. Sökanden ändrade därför ansökan vad gäller den högsta tillåtna
mängden DHA i kosttillskott. Ändringen och de kompletterande förklaringarna från sökanden undanröjde farhå
gorna på ett sätt som medlemsstaterna och kommissionen var nöjda med.

(6)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG (4) fastställs krav för kosttillskott. I Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1925/2006 (5) fastställs krav för tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG (6) fastställs krav för livsmedel för
särskilda näringsändamål. I kommissionens direktiv 96/8/EG (7) fastställs krav för livsmedel avsedda att användas
i energibegränsade dieter för viktminskning. Användningen av olja från mikroalgen Schizochytrium sp. bör tillåtas
utan att det påverkar tillämpningen av kraven i dessa rättsakter.

(1) EGT L 43, 14.2.1997, s. 1.
(2) Kommissionens beslut 2003/427/EG av den 5 juni 2003 om tillstånd för utsläppande på marknaden av DHA (dokosahexensyra)-rik olja
från mikroalgen Schizochytrium sp. som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97
(EUT L 144, 12.6.2003, s. 13).
(3) Kommissionens beslut 2009/778/EG av den 22 oktober 2009 om utvidgning av användningsområdet för algolja från mikroalgerna Schi
zochytrium sp. som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 278, 23.10.2009,
s. 56).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttill
skott (EGT L 183, 12.7.2002, s. 51).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen
samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 404, 30.12.2006, s. 26).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG av den 6 maj 2009 om livsmedel för särskilda näringsändamål (EUT L 124,
20.5.2009, s. 21).
(7) Kommissionens direktiv 96/8/EG av den 26 februari 1996 om livsmedel avsedda att användas i energibegränsade dieter för viktminsk
ning (EGT L 55, 6.3.1996, s. 22).
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(7)

För att skapa rättslig klarhet bör besluten 2003/427/EG och 2009/778/EG upphävas och ersättas med det här
beslutet.

(8)

De anmälningar som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 5 förordning (EG) nr 258/97 om utsläp
pande på marknaden av en ingrediens som i huvudsak motsvarar den algolja som godkänts genom besluten
2003/427/EG och 2009/778/EG, är fortfarande giltiga.

(9)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Olja från mikroalgen Schizochytrium sp. enligt specifikationen i bilaga I får släppas ut på marknaden i unionen som ny
livsmedelsingrediens för den användning och vid de högsta tillåtna mängder som fastställs i bilaga II, utan att det
påverkar bestämmelserna i direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1925/2006, direktiv 2009/39/EG och direktiv
96/8/EG.
Artikel 2
Olja från mikroalgen Schizochytrium sp. som tillåts genom detta beslut ska vid märkning av livsmedel där den ingår
benämnas ”olja från mikroalgen Schizochytrium sp.”.
Artikel 3
Beslut 2003/427/EG och 2009/778/EG ska upphöra att gälla.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045 i Förenta staterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2014.
På kommissionens vägnar
Tonio BORG

Ledamot av kommissionen
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BILAGA I
SPECIFIKATION FÖR OLJA FRÅN MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP.
Test

Specifikation

Syratal

Högst 0,5 mg KOH/g

Peroxidtal

Högst 5,0 mekv/kg olja

Vatten och flyktiga ämnen

Högst 0,05 %

Oförtvålbara ämnen

Högst 4,5 %

Transfettsyror

Högst 1,0 %

DHA-halt

Minst 32,0 %
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BILAGA II
TILLÅTEN ANVÄNDNING AV OLJA FRÅN MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP.
Livsmedelskategori

Mjölkprodukter, utom mjölkbaserade drycker

Högsta tillåtna mängd DHA

200 mg/100
600 mg/100 g

g

eller

i

fråga

om

ostprodukter,

Icke mjölkbaserade motsvarigheter till mjölkprodukter, 200 mg/100 g eller i fråga om icke mjölkbaserade ostlik
utom drycker
nande produkter, 600 mg/100 g
Bredbara fetter och dressingar

600 mg/100 g

Frukostcerealier

500 mg/100 g

Kosttillskott

250 mg DHA/dag enligt tillverkarens rekommendationer
vid normalkost
450 mg DHA/dag enligt tillverkarens rekommendationer
för gravida och ammande kvinnor

Livsmedel avsedda att användas i energibegränsande dieter 250 mg/måltidsersättning
för viktminskning enligt definitionen i direktiv 96/8/EG
Andra livsmedel för särskilda näringsändamål enligt defini 200 mg/100 g
tionen i direktiv 2009/39/EG, med undantag för moders
mjölksersättning och tillskottsnäring
Dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål

I enlighet med särskilda näringsbehov hos de personer som
produkterna är avsedda för

Bageriprodukter (matbröd och portionsbröd), söta kex

200 mg/100 g

Müslistänger

500 mg/100 g

Matlagningsfett

360 mg/100 g

Alkoholfria drycker (inklusive icke mjölkbaserade motsva 80 mg/100 ml
righeter till mjölkprodukter och mjölkbaserade drycker)
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 15 juli 2014
om fastställande av unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn inom ramen för Europeiska
havs- och fiskerifonden
(2014/464/EU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska
havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG)
nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (1), särskilt arti
kel 17.3,
efter att ha hört kommittén för Europeiska havs- och fiskerifonden, och
av följande skäl:
(1)

Unionens prioriteringar för tillsyn och kontroll behöver fastställas för att medlemsstaterna ska kunna utarbeta de
operativa programmen för åtgärder som finansieras i enlighet med förordning (EU) nr 508/2014.

(2)

Unionens stöd bör prioritera de mest verkningsfulla åtgärderna i syfte att göra kontrollerna effektivare, med
hänsyn tagen till medlemsstaternas genomförande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 (2) och rådets förord
ning (EG) nr 1224/2009 (3).

(3)

Unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn bör omfatta följande:
— Genomförande av handlingsplaner som fastställs i enlighet med artikel 102.4 i förordning (EG) nr 1224/2009
för att avhjälpa brister i en medlemsstats kontrollsystem.
— Genomförande av särskilda åtgärder för uppfyllandet av vissa förhandsvillkor som fastställs i bilaga IV till
förordning (EU) nr 508/2014 i enlighet med artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1303/2013 (4). Enligt artikel 19.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 ska programmet, om de tillämpliga
förhandsvillkoren inte är uppfyllda, innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas, inbegripet de
åtgärder som ska finansieras.
— Genomförande av system för datavalidering enligt artikel 109 i förordning (EG) nr 1224/2009, i synnerhet
projekt som syftar till att upprätta samverkansförmåga mellan medlemsstaternas respektive system, eftersom
ett fullständigt och tillförlitligt system för rapportering av fångst och fiskeansträngningar är en viktig
grundsten i förvaltningen av unionens fiskeresurser.

(1) EUT L 149, 20.5.2014, s. 1.
(2) Rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka
och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och
(EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 1).
(3) Rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa
att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002,
(EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007,
(EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94
och (EG) nr 1966/2006 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestäm
melser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
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— Kontroll och tillsyn av skyldigheten att landa alla fångster enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1380/2013 (1). Denna nya skyldighet är ett mycket viktigt tillägg till den nya gemensamma
fiskeripolitiken och syftar till att bidra till ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Genomförandet av den
nya skyldigheten kommer att leda till anpassningar i medlemsstaternas kontrollsystem som kommer att
omfatta nya utgifter.
— Kontroll och tillsyn av fångstcertifieringssystemet för import och export av fiskeriprodukter enligt kapitel III i
förordning (EG) nr 1005/2008. Genomförandet av fångstcertifieringssystemet är en viktig grundsten i kampen
mot IUU-fiske.
— Effektiva åtgärder som syftar till att skärpa begränsningarna av flottkapaciteten. För att balansera fiskemöjlig
heter och fiskekapacitet ska medlemsstaterna sörja för att kapacitetsbegränsningen efterlevs och bör genom
föra projekt som syftar till certifiering, kontroll och mätning av maskinstyrka som kräver finansiering.
— Genomförande av särskilda kontroll- och inspektionsprogram eller samordning av kontroller i samband med
ett fiske eller ett område som inte omfattas av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram i enlighet med ar
tikel 95.4 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 768/2005 (2). Dessa
typer av åtgärder bidrar till att utveckla en efterlevnadskultur och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna,
och skapar synergieffekter mellan de olika kontrollverktygen.
— Kontroll och tillsyn av efterlevnaden av spårbarhetskraven enligt artikel 58 i förordning (EG) nr 1224/2009
och artikel 67.6 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (3). Enligt artikel 58 i förord
ning (EG) nr 1224/2009 ska alla partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter vara spårbara i alla led av
produktion, bearbetning och distribution från fångsten eller skörden till detaljhandelsledet. Enligt artikel 67.6
i genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 ska aktörerna fästa den information om fiskeri- och vatten
bruksprodukter som avses i artikel 58.5 i förordning (EG) nr 1224/2009 med hjälp av identifieringsverktyg
som streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar eller märkningssystem. Det kravet gäller från
och med den 1 januari 2013 för fisk som omfattas av en flerårig plan, och från och med den 1 januari 2015
för andra fiskeri- och vattenbruksprodukter. Kontroll och tillsyn av kraven på spårbarhet bör vara en prioritet
för unionen. Genomförandet av spårbarhetssystemet är en viktig grundsten i kontrollstrategin för fisket i syfte
att säkerställa öppenhet när det gäller fiskeriprodukternas ursprung.
(4)

Unionens prioriteringar bör tillämpas på ett flexibelt sätt beroende på de starka och svaga sidorna i varje enskild
medlemsstat när det gäller kontroll och tillsyn. Om en medlemsstat redan har arbetat med vissa prioriteringar bör
den medlemsstaten i princip ta itu med andra prioriteringar.

(5)

Enligt artikel 20.2 i förordning (EU) nr 508/2014 får unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn ändras
vartannat år genom genomförandeakter för att anpassa dem till hur behoven av kontroll utvecklas.

(6)

I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i detta beslut bör det träda i kraft
dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Unionens prioriteringar för kontroll och tillsyn, som avses i artikel 17.3 i förordning (EU) nr 508/2014, ska vara föl
jande:
a) Genomförande av handlingsplaner som antas i enlighet med artikel 102.4 i förordning (EG) nr 1224/2009 för att
avhjälpa brister i en medlemsstats kontrollsystem.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG)
nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).
(2) Rådets förordning (EG) nr 768/2005 av den 26 april 2005 om inrättande av Gemenskapens kontrollorgan för fiske och om ändring av
förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (EUT L 128, 21.5.2005, s. 1).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripoli
tiken efterlevs (EUT L 112, 30.4.2011, s. 1).
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b) Genomförandet av åtgärder som fastställts enligt artikel 19.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 i syfte att garantera att
tillräcklig administrativ kapacitet finns tillgänglig för genomförandet av ett unionssystem för kontroll och verkstäl
lighet enligt bilaga IV till förordning (EU) nr 508/2014.
c) Genomförande av system för datavalidering enligt artikel 109 i förordning (EG) nr 1224/2009, särskilt genomfö
randet av projekt där gemensamma standardformat används eller som ökar samverkansförmågan mellan medlemssta
ternas system.
d) Kontroll och tillsyn av skyldigheten att landa alla fångster i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013,
inbegripet anpassningar i medlemsstaternas kontrollsystem i samband med genomförandet av denna skyldighet.
e) Kontroll och tillsyn av det fångstcertifieringssystem som föreskrivs i kapitel III i förordning (EG) nr 1005/2008.
f) Genomförande av projekt som syftar till certifiering, kontroll och mätning av maskinstyrka.
g) Genomförande av de specifika kontroll- och inspektionsprogram som fastställts i enlighet med artikel 95.4 i förord
ning (EG) nr 1224/2009.
h) Samordning av kontroller i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 768/2005.
i) Kontroll och tillsyn av kraven på spårbarhet, inbegripet märkningssystem för att säkerställa tillförlitlig information för
konsumenterna, i enlighet med artikel 58 i förordning (EU) nr 1224/2009 och artikel 67.6 i genomförandeförordning
(EG) nr 404/2011.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 2014.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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