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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2425
av den 21 december 2015
om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av
genomförandeförordning (EU) 2015/1325
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot
vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt artikel 2.3,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet genomförandeförordning (EU) 2015/1325 (2) om genomförande av artikel 2.3 i
förordning (EG) nr 2580/2001, varvid en uppdaterad förteckning fastställdes över personer, grupper och enheter
på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig (nedan kallad förteckningen).

(2)

Där det varit praktiskt möjligt har rådet delgivit samtliga personer, grupper och enheter redogörelser för skälen
till varför de har upptagits på förteckningen.

(3)

I ett meddelande i Europeiska unionens officiella tidning informerade rådet personerna, grupperna och enheterna i
förteckningen om att det hade beslutat att låta dem kvarstå på förteckningen. Rådet informerade även de berörda
personerna, grupperna och enheterna om att de kunde begära en motivering från rådet till att de förts upp på
förteckningen, om de inte redan hade meddelats en sådan motivering.

(4)

Rådet har reviderat förteckningen i enlighet med artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001. I revideringsarbetet
har rådet beaktat såväl de synpunkter som det erhållit från de berörda som den uppdaterade information som det
erhållit från behöriga nationella myndigheter avseende statusen på nationell nivå för de individer och enheter som
finns uppförda på förteckningen.

(5)

Rådet har kontrollerat att de behöriga myndigheter som avses i artikel 1.4 i gemensam
ståndpunkt 2001/931/Gusp (3) har fattat beslut, med avseende på alla personer, grupper och enheter på
förteckningen, om att dessa personer, grupper och enheter har varit inblandade i terroristhandlingar i den
mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. Rådet har även konstaterat att
de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är
tillämpliga bör fortsätta att omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som anges i förordning (EG)
nr 2580/2001.

(1) EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.
(2) Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/1325 av den 31 juli 2015 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001
om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförande
förordning (EU) 2015/513 (EUT L 206, 1.8.2015, s. 12).
(3) Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa
terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).
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Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och genomförandeförordning (EU) 2015/1325 bör upphöra
att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 återfinns i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Genomförandeförordning (EU) 2015/1325 ska upphöra att gälla.
Artikel 3
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 21 december 2015.
På rådets vägnar
J. ASSELBORN

Ordförande

22.12.2015
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BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1
I.

PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född den 11 augusti 1960 i Iran, pass: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16 oktober 1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född den 6 eller 15 mars 1955 i Iran, iransk och amerikansk

medborgare, pass: C2002515 (Iran); pass: 477845448 (Förenta staterna), nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m.
den 15 mars 2016 (amerikanskt körkort).
5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8 mars 1978 i Amsterdam

(Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”.
6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon,

libanesisk medborgare.
7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14 april 1965 eller den 1 mars 1964 i Pakistan, pass nr 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza

Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj (Haj) Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias
Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran 2) Mehran-basen (militärbas),
provinsen Ilam, Iran.
9.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran.

10. SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani,
alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född den 11 mars
1957 i Iran, iransk medborgare. Pass: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.
II.

GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab
Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”.

2.

”Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”).

3.

”Al-Aqsa e.V.”

4.

”Babbar Khalsa”

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People's Army” – ”NPA”
(”Nya folkarmén”), Filippinerna.

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” –
”IG”).

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”).

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”,
”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu'llah Military Wing”, ”Hizb
Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security
Organisation”)).

10. ”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”.
11. ”Hofstadgroep”.
12. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”.
13. ”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.
14. ”Kurdistan Workers' Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”).
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15. ”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”.
16. ”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”).
17. ”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”.
18. ”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”.
19. ”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse –
Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”).
20. ”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära väpnade styrkor”).
21. ”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”)
(”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).
22. ”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”).
23. ”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias
”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”)).
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2426
av den 18 december 2015
om ändring av förordning (EU) 2015/1998 vad gäller tredjeländer som erkänns som länder som
tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna
för skydd av civil luftfart
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma
skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (1), särskilt artikel 4.3, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 (2) kompletteras de gemensamma grundläggande
standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 300/2008.

(2)

Enligt samma förordning (EG) nr 272/2009 åläggs kommissionen att erkänna likvärdigheten av säkerhets
standarder i tredjeländer, i enlighet med de kriterier som anges i del E i bilagan till den förordningen.

(3)

I bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 (3) förtecknas de tredjeländer som erkänns
som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande
standarderna.

(4)

Kommissionen har kontrollerat att även Kanada och Montenegro uppfyller kriterierna i del E i bilagan till
förordning (EG) nr 272/2009.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2015/1998 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

En lämplig tidsperiod innan denna förordning börjar tillämpas bör fastställas, med hänsyn till att det kan krävas
ändringar av åtgärder och/eller infrastruktur vid flygplatser.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för luftfartsskyddet
inom den civila luftfarten som inrättats enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/1998 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Den ska tillämpas från och med den 29 februari 2016.
(1) EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för
skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av
de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 december 2015.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Violeta BULC

Ledamot av kommissionen
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SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/7

BILAGA

Bilagan ska ändras på följande sätt:
1. I kapitel 3 ska tillägg 3-B ersättas med följande:
”TILLÄGG 3-B
SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LUFTFARTYG
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM
EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM
ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA
GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad beträffar säkerhetsåtgärder för luftfartyg erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i
enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget
inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma
grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart:
Kanada
Färöarna, när det gäller Vágar flygplats
Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montenegro
Amerikas förenta stater
Kommissionen ska omedelbart informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder,
inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets
eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.”
2. I kapitel 4 ska tillägg 4-B ersättas med följande:
”TILLÄGG 4-B
PASSAGERARE OCH KABINBAGAGE
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM
EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM
ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA
GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad beträffar passagerare och kabinbagage erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i
enlighet med artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget
inte är tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma
grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart:
Kanada
Färöarna, när det gäller Vágar flygplats
Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats
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Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montenegro
Amerikas förenta stater
Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska omedelbart informeras om kommissionen har information om åtgärder,
inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller andra landets
eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.”
3. I kapitel 5 ska tillägg 5-A ersättas med följande:

”TILLÄGG 5-A
LASTRUMSBAGAGE
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM
EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM
ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETSSTANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA
GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR SKYDD AV CIVIL LUFTFART

Vad beträffar lastrumsbagage erkänns följande tredjeländer samt andra länder och territorier på vilka, i enlighet med
artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning VI i tredje delen i det fördraget inte är
tillämplig, som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med de gemensamma grundläggande
standarderna för skydd av civil luftfart:
Kanada
Färöarna, när det gäller Vágar flygplats
Grönland, när det gäller Kangerlussuaq flygplats
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Montenegro
Amerikas förenta stater
Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska utan dröjsmål informeras om kommissionen har information om
åtgärder, inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller
andra landets eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.”
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4. I kapitel 6 ska tillägg 6-F ersättas med följande:
”TILLÄGG 6-F
FRAKT OCH POST

6-Fi
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER, PÅ VILKA I ENLIGHET MED ARTIKEL 355 I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LÄNDER SOM TILLÄMPAR SÄKERHETS
STANDARDER SOM ÄR LIKVÄRDIGA MED DE GEMENSAMMA GRUNDLÄGGANDE STANDARDERNA FÖR
SKYDD AV CIVIL LUFTFART
Vad gäller frakt och post har följande tredjeländer erkänts som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är
likvärdiga med de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart:
Montenegro
Kommissionen ska utan dröjsmål informera behöriga myndigheter i medlemsstaterna om kommissionen får
information om att det berörda tredjelandets eller andra landets eller territoriets standarder för luftfartsskydd som har
en betydande påverkan på luftfartsskyddet i unionen inte längre överensstämmer med unionens gemensamma
grundläggande standarder för luftfartsskydd.
Behöriga myndigheter i medlemsstaterna ska utan dröjsmål informeras om kommissionen har information om
åtgärder, inklusive kompensatoriska åtgärder, som bekräftar att likvärdigheten hos det berörda tredjelandets eller
andra landets eller territoriets relevanta standarder för luftfartsskydd har återställts.
6-Fii
TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET MED ARTIKEL 355 I
FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE DELEN I DET
FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, FÖR VILKA DET INTE KRÄVS GODKÄNNANDE SOM EN ACC3, ANGES I
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT C(2015) 8005
6-Fiii
VALIDERINGSÅTGÄRDER I TREDJELÄNDER SAMT ANDRA LÄNDER OCH TERRITORIER PÅ VILKA, I ENLIGHET
MED ARTIKEL 355 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT, AVDELNING VI I TREDJE
DELEN I DET FÖRDRAGET INTE ÄR TILLÄMPLIG, SOM ERKÄNNS SOM LIKVÄRDIGA MED VALIDERING AV
LUFTFARTSSKYDD I EU
Inga bestämmelser har antagits ännu.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2427
av den 21 december 2015
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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande 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),
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 21 december 2015.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(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 ( )

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

236,2

MA

99,6

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

113,3

ZZ

149,7

EG

174,9

MA

82,9

TR

145,3

ZZ

134,4

MA

46,3

TR

146,0

ZZ

96,2

EG

57,7

MA

66,1

TR

55,6

ZA

74,1

ZZ

63,4

MA

80,8

ZZ

80,8

IL

110,0

TR

87,3

ZZ

98,7

TR

92,6

ZZ

92,6

CA

153,6

CL

85,4

US

172,3

ZA

141,1

ZZ

138,1

CN

59,9

TR

122,3

ZZ

91,1

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater
vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt
ursprung”.
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BESLUT
RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2428
av den 10 december 2015
om ändring av beslut 2009/791/EG och genomförandebeslut 2009/1013/EU om bemyndigande för
Tyskland respektive Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168
och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 291.2,
med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Tyskland och Österrike beviljades avvikelse genom rådets beslut 2009/791/EG (2) respektive rådets genomföran
debeslut 2009/1013/EU (3). Tillämpningen av avvikelsen förlängdes genom rådets genomförandebeslut
2012/705/EU (4) till och med den 31 december 2015.

(2)

Åtgärden avviker från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG som reglerar beskattningsbara personers
rätt att dra av mervärdesskatt som tas ut på varor som levererats till eller tjänster som tillhandahållits dem för
användning i deras beskattade transaktioner. Avvikelsen syftar till att från rätten till avdrag helt undanta
mervärdesskatt som tas ut på sådana varor och tjänster som till mer än 90 % används för den beskattningsbara
personens privata bruk eller för hans eller hennes anställdas privata bruk eller, i allmänhet, för icke-yrkesmässiga
ändamål.

(3)

För att beakta rättspraxis från Europeiska unionens domstol, enligt vilken det inte får medges rätt till avdrag för
ingående mervärdesskatt som avser en beskattningsbar persons utgifter, om mervärdesskatten avser verksamhet
som inte omfattas av direktiv 2006/112/EG på grund av att den är icke-ekonomisk, är det lämpligt att förtydliga
att avvikelsen också är tillämplig på varor och tjänster som används för icke-ekonomisk verksamhet.

(4)

Syftet med avvikelsen är att förenkla förfarandet för uttag och uppbörd av mervärdesskatt. Åtgärden påverkar
endast i ringa utsträckning de totala skatteinkomsterna i det sista konsumtionsledet.

(5)

Genom skrivelser som registrerades hos kommissionen den 16 mars 2015 och den 19 mars 2015 begärde
Tyskland respektive Österrike bemyndigande att fortsätta tillämpa avvikelsen.

(6)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen genom skrivelser
av den 15 september 2015 övriga medlemsstater om Tysklands och Österrikes ansökningar. I skrivelser av den
17 september 2015 underrättade kommissionen Tyskland och Österrike om att den hade alla nödvändiga
uppgifter för att behandla ansökan.

(1) EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Rådets beslut 2009/791/EG av den 20 oktober 2009 om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland att fortsatt tillämpa en åtgärd
som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 283, 30.10.2009, s. 55).
(3) Rådets genomförandebeslut 2009/1013/EU av den 22 december 2009 om bemyndigande för Republiken Österrike att fortsatt tillämpa
en åtgärd som avviker från artikel 168 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 348, 29.12.2009,
s. 21).
4
( ) Rådets genomförandebeslut 2012/705/EU av den 13 november 2012 om ändring av beslut 2009/791/EG och genomförandebeslut
2009/1013/EU om bemyndigande för Tyskland respektive Österrike att fortsatt tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 168
och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 319, 16.11.2012, s. 8).
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(7)

Enligt den information som Tyskland och Österrike lämnat har den rättsliga och faktiska siuation som har
motiverat den nuvarande tillämpningen av avvikelsen inte ändrats och föreligger fortfarande. Tyskland och
Österrike bör därför bemyndigas att fortsätta tillämpa denna avvikelse under ytterligare en period, dock längst till
och med den 31 december 2018, för att möjliggöra en översyn av avvikelsens nödvändighet och verkan samt av
den procentuella fördelning mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning som den bygger på.

(8)

Om Tyskland eller Österrike anser att en ytterligare förlängning efter 2018 är nödvändig, bör den berörda
medlemsstaten till kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av avvikelseåtgärden som innehåller en
översyn av den tillämpade procentuella fördelningen; rapporten ska överlämnas tillsammans med ansökan om
förlängning och senast den 31 mars 2018, för att kommissionen ska få tillräckligt med tid för att granska
ansökan.

(9)

Avvikelserna kommer endast i ringa utsträckning att påverka den totala skatteinkomsten i det sista
konsumtionsledet och kommer inte att ha någon negativ inverkan på unionens egna medel som härrör från
mervärdesskatt.

(10)

Beslut 2009/791/EG och genomförandebeslut 2009/1013/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artiklarna 1 och 2 i beslut 2009/791/EG ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Med avvikelse från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Tyskland att från rätten att dra av
mervärdesskatt helt undanta mervärdesskatt som tas ut på sådana varor och tjänster som till mer än 90 % används
för den beskattningsbara personens privata bruk eller för hans eller hennes anställdas privata bruk eller, mer allmänt,
för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.
Artikel 2
Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2018.
En eventuell ansökan om förlängning av den avvikelseåtgärd som föreskrivs i detta beslut ska inges till
kommissionen senast den 31 mars 2018.
En sådan ansökan om förlängning ska åtföljas av en rapport om tillämpningen av denna åtgärd som innehåller en
översyn av den procentuella fördelning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt på grundval av detta
beslut.”

Artikel 2
Artiklarna 1 och 2 i genomförandebeslut 2009/1013/EU ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Med avvikelse från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Österrike att från rätten att dra av
mervärdesskatt helt undanta mervärdesskatt som tas ut på sådana varor och tjänster som till mer än 90 % används
för den beskattningsbara personens privata bruk eller för hans eller hennes anställdas privata bruk eller, mer allmänt,
för icke-yrkesmässiga ändamål eller icke-ekonomisk verksamhet.
Artikel 2
Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2018.
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En eventuell ansökan om förlängning av den avvikelseåtgärd som föreskrivs i detta beslut ska inges till
kommissionen senast den 31 mars 2018.
En sådan ansökan om förlängning ska åtföljas av en rapport om tillämpningen av denna åtgärd som innehåller en
översyn av den procentuella fördelning som tillämpas på rätten att dra av mervärdesskatt på grundval av detta
beslut.”
Artikel 3
Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.
Artikel 4
Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2015.
På rådets vägnar
F. BAUSCH

Ordförande
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RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2429
av den 10 december 2015
om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168
och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 291.2,
med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt (1), särskilt artikel 395.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

I skrivelser som registrerades av kommissionen den 8 april 2015 och den 30 juli 2015 ansökte Lettland om
bemyndigande att fortsätta att tillämpa, med vissa ändringar, en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168
och 168a i direktiv 2006/112/EG, i syfte att begränsa rätten att dra av mervärdesskatt i samband med utgifter för
vissa personbilar som inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk.

(2)

I enlighet med artikel 395.2 andra stycket i direktiv 2006/112/EG underrättade kommissionen övriga
medlemsstater om Lettlands ansökan genom skrivelser av den 21 och den 24 augusti 2015. Genom en skrivelse
av den 24 augusti 2015 underrättade kommissionen Lettland om att den hade alla uppgifter som var nödvändiga
för att behandla ansökan.

(3)

I artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG fastställs beskattningsbara personers rätt att dra av
mervärdesskatt som tas ut på varor som levererats till dem eller för tjänster som tillhandahållits dem för
användning i deras beskattningsbara transaktioner. Artikel 26.1 a i det direktivet innehåller ett krav på att
beskattningsbara personer redovisar mervärdesskatt när en rörelses tillgångar används för icke-yrkesmässigt bruk.

(4)

Genom rådets genomförandebeslut 2013/191/EU (2) bemyndigades Lettland att införa en avvikelseåtgärd i
enlighet med artikel 395.1 i direktiv 2006/112/EG för att begränsa avdragsrätten för ingående mervärdesskatt till
80 % vid köp, leasing, gemenskapsinternt förvärv och import av specificerade personbilar samt vid utgifter som
hänför sig till sådana bilar, inklusive bränsle, när personbilarna inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk.
Det genomförandebeslutet upphör att gälla den 31 december 2015.

(5)

Enligt artikel 6 i genomförandebeslut 2013/191/EU överlämnade Lettland även en rapport som innehåller en
översyn av den procentsats som föreskrivits för begränsningen av avdragsrätten. Översynen visar, med stöd av
statistiska uppgifter som härrör från en särskild skatt på lätta fordon som ägs eller innehas av kommersiella
aktörer och som används för privat bruk och yrkesmässig verksamhet, att procentsatsen på 80 % för avdrag bör
sänkas till 50 %.

(6)

Begränsningen av avdragsrätten enligt åtgärden bör gälla mervärdesskatt som betalats vid inköp, leasing,
gemenskapsinterna förvärv och import av specificerade personbilar och därtill hörande utgifter, till exempel köp
av bränsle.

(7)

Åtgärden bör endast vara tillämplig på personbilar med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kilo och
med högst åtta säten utöver förarsätet. Icke- yrkesmässig användning av personbilar med en vikt som överstiger
3 500 kilo eller med fler än åtta säten utöver förarsätet är försumbar på grund av deras art eller den typ av
rörelse de används inom. Dessutom bör en detaljerad förteckning över specifika personbilar som inte omfattas av
bemyndigandet på grundval av deras särskilda användning fastställas.

(1) EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Rådets genomförandebeslut 2013/191/EU av den 22 april 2013 om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker
från artiklarna 26.1 a, 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 113, 25.4.2013,
s. 11).

L 334/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

22.12.2015

(8)

Lettland bör därför bemyndigas att tillämpa avvikelseåtgärden under en begränsad period, fram till och med den
31 december 2018.

(9)

Om Lettland anser att en ytterligare förlängning av avvikelsen efter 2018 är nödvändig, bör medlemsstaten till
kommissionen överlämna en rapport som innehåller en översyn av den tillämpliga procentsatsen, tillsammans
med ansökan om förlängning, senast den 31 mars 2018.

(10)

Avvikelsen kommer endast i ringa utsträckning att påverka den totala skatteinkomsten i det sista
konsumtionsledet och kommer inte att ha någon negativ inverkan på unionens egna medel som härrör från
mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Med avvikelse från artiklarna 168 och 168a i direktiv 2006/112/EG bemyndigas Lettland härmed att begränsa rätten att
dra av mervärdesskatt som påförts utgifter för personbilar som inte uteslutande används för yrkesmässigt bruk till 50 %.

Artikel 2
Med avvikelse från artikel 26.1 a i direktiv 2006/112/EG får Lettland inte likställa användningen för privat bruk av en
personbil som ingår i tillgångarna i en beskattningsbar persons rörelse med tillhandahållande av tjänster mot ersättning,
om bilen har omfattats av en begränsning i enlighet med artikel 1 i detta beslut.

Artikel 3
De utgifter som avses i artikel 1 ska täcka inköp, leasing, gemenskapsinterna förvärv och import av sådana bilar samt
utgifter för underhåll och reparationer av samt bränsle till sådana bilar.

Artikel 4
Detta beslut ska endast tillämpas på personbilar med en högsta tillåten vikt som inte överstiger 3 500 kilo och som har
högst åtta säten utöver förarsätet.

Artikel 5
Artiklarna 1 och 2 ska inte tillämpas på följande personbilskategorier:
a) Bilar som köps in för återförsäljning, uthyrning eller leasing.
b) Bilar som används för transport av passagerare mot betalning, inklusive taxitjänster.
c) Bilar som används för varutransporter.
d) Bilar som används för körlektioner.
e) Bilar som används för tillhandahållande av vakttjänster.
f) Bilar som används som utryckningsfordon.
g) Bilar som används som demonstrationsexemplar vid bilförsäljning.
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Artikel 6
1.

Detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2016. Det upphör att gälla den 31 december 2018.

2.
En eventuell ansökan om förlängning av det bemyndigande som föreskrivs i detta beslut ska överlämnas till
kommissionen senast den 31 mars 2018. En sådan ansökan ska åtföljas av en rapport som innehåller en översyn av den
procentsats som fastställs i artikel 1.
Artikel 7
Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Utfärdat i Bryssel den 10 december 2015.
På rådets vägnar
F. BAUSCH

Ordförande
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RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2430
av den 21 december 2015
om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av
artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i
syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/1334
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (1).

(2)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1334 (2) om uppdatering av förteckningen över personer,
grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (nedan
kallad förteckningen).

(3)

I enlighet med artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är det nödvändigt att regelbundet göra en
översyn av namnen på personer, grupper och enheter på förteckningen för att säkerställa att det finns skäl till att
bibehålla dem på förteckningen.

(4)

I detta beslut anges resultatet av den översyn som har genomförts av rådet med avseende på de personer, grupper
och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga.

(5)

Rådet har kontrollerat att de behöriga myndigheter som avses i artikel 1.4 i gemensam
ståndpunkt 2001/931/Gusp har fattat beslut, med avseende på alla personer, grupper och enheter på
förteckningen, om att dessa personer, grupper och enheter har varit inblandade i terroristhandlingar i den
mening som avses i artikel 1.2 och 1.3 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. Rådet har även konstaterat att
de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp är
tillämpliga bör fortsätta att omfattas av de särskilda restriktiva åtgärder som anges i den gemensamma
ståndpunkten.

(6)

Förteckningen bör uppdateras i enlighet med detta och beslut (Gusp) 2015/1334 bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förteckningen över de personer, grupper och enheter på vilka artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam
ståndpunkt 2001/931/Gusp är tillämpliga återges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2
Beslut (Gusp) 2015/1334 ska upphöra att gälla.
(1) Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa
terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).
(2) Rådets beslut (Gusp) 2015/1334 av den 31 juli 2015 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som
omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa
terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/521 (EUT L 206, 1.8.2015, s. 61).
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Artikel 3
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2015.
På rådets vägnar
J. ASSELBORN

Ordförande

L 334/20

Europeiska unionens officiella tidning

SV

22.12.2015

BILAGA
FÖRTECKNING ÖVER PERSONER, GRUPPER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1
I.

PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född den 11 augusti 1960 i Iran, pass: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född den 16 oktober 1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare.

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född den 6 eller 15 mars 1955 i Iran, iransk och amerikansk

medborgare, pass: C2002515 (Iran), pass: 477845448 (Förenta staterna), nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m.
den 15 mars 2016 (amerikanskt körkort).
5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född den 8 mars 1978 i Amsterdam

(Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”.
6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon,

libanesisk medborgare.
7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat
Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född den 14 april 1965 eller den 1 mars 1964 i Pakistan, pass nr 488555.

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza

Shahla'i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj (Haj) Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias
Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran-basen (militärbas),
provinsen Ilam, Iran.
9.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran.

10. SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani,
alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född den 11 mars
1957 i Iran, iransk medborgare. Pass: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor.
II.

GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab
Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

”Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”).

3.

”Al-Aqsa e.V”.

4.

”Babbar Khalsa”.

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People's Army” – ”NPA”
(”Nya folkarmén”), Filippinerna.

6.

”Gama'a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama'a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” –
”IG”).

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”).

8.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”).

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”,
”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu'llah Military Wing”, ”Hizb
Allah Military Wing”, alias ”Jihad Council” (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security
Organisation”)).

10. ”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”.
11. ”Hofstadgroep”.
12. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”.
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13. ”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”.
14. ”Kurdistan Workers' Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”).
15. ”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”.
16. ”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”).
17. ”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”.
18. ”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”.
19. ”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse –
Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”).
20. ”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära väpnade styrkor”).
21. ”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”)
(”Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”).
22. ”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”).
23. ”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias
”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”)).
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RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/2431
av den 21 december 2015
om ändring av rådets beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands
åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 31 juli 2014 antog rådet beslut 2014/512/Gusp (1).

(2)

Den 19 mars 2015 enades Europeiska rådet om att nödvändiga åtgärder skulle vidtas för att tydligt koppla de
restriktiva åtgärdernas varaktighet enligt beslut 2014/512/Gusp till det fullständiga genomförandet av
Minskavtalen.

(3)

Minskavtalen kommer inte att ha genomförts fullständigt den 31 december 2015. Beslut 2014/512/Gusp bör
förlängas med ytterligare sex månader för att göra det möjligt för rådet att bedöma genomförandet av dessa avtal.

(4)

Beslut 2014/512/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 9.1 första stycket i beslut 2014/512/Gusp ska ersättas med följande:
”Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 juli 2016.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 2015.
På rådets vägnar
J. ASSELBORN

Ordförande

(1) Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar
situationen i Ukraina (EUT L 229, 31.7.2014, s. 13).
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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2015/2432
av den 18 september 2015
om av Tyskland beviljat statligt stöd SA.35484 (2013/C) (f.d. SA.35484 (2012/NN)) till
mjölkkvalitetstester enligt lagen om mjölk och fetter
[delgivet med nr C(2015) 6295]
(Endast den tyska texten är giltig)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 108.2, första stycket,
efter att i enlighet med nämnda bestämmelse ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig (1), och
av följande skäl:

1. FÖRFARANDET
(1)

Genom skrivelser av den 28 november 2011 och av den 27 februari 2012 begärde Europeiska kommissionen
(nedan kallad kommissionen) närmare uppgifter av Tyskland om den årliga rapporten 2010 om stöd inom
jordbrukssektorn, vilken Tyskland hade inlämnat enligt artikel 21.1 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 (2).
Tyskland besvarade kommissionens frågor genom skrivelser av den 16 januari 2012 och den 27 april 2012. Av
Tysklands svar framgick att Tyskland hade beviljat den tyska mjölksektorn finansiellt stöd i enlighet med lagen
om handel med mjölk, mjölkprodukter och fetter (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten,
nedan kallad lagen om mjölk och fetter eller MFG) från år 1952.

(2)

Genom en skrivelse av den 2 oktober 2012 underrättade kommissionen Tyskland om att de aktuella åtgärderna
hade registrerats som icke-anmält stöd, med registreringsnummer SA.35484 (2012/NN). Genom skrivelser av den
16 november 2012, och av den 7, 8, 11, 13, 14, 15 och 19 februari, 21 mars, 8 april, 28 maj, 10 och 25 juni
och 2 juli 2013, lämnade Tyskland ytterligare information.

(3)

Genom en skrivelse av den 17 juli 2013 (K(2013) 4457 slutlig) underrättade kommissionen Tyskland om sitt
beslut att inleda ett förfarande enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget (3) med avseende på vissa delåtgärder som
genomförts enligt MFG (nedan kallat inledningsbeslutet). I samma skrivelse slog kommissionen fast att ytterligare
delåtgärder antingen för perioden 28 november 2001 till 31 december 2006 eller för perioden från den 1 januari
2007 eller för båda perioderna var förenliga med den inre marknaden, eller inte utgjorde något statligt stöd i den
mening som avses i artikel 107.1 EUF-fördraget, eller att de inte ingick i tillämpningsområdet för bestämmelserna
om statligt stöd (nedan kallat det positiva beslutet).

(4)

Kommissionen fastställde att det aktuella stödet i förevarande beslut var förenligt med den inre marknaden,
varvid stödet avsåg de mjölkkvalitetstester som hade genomförts i Baden-Württemberg och Bayern under
perioden 28 november 2001 till 31 december 2006.

(5)

Däremot fann kommissionen att det var osäkert huruvida samma mjölkkvalitetstester var förenliga med den inre
marknaden såvida de genomförts under perioden från den 1 januari 2007.

(6)

Förevarande beslut hänför sig endast till de mjölkkvalitetstester som har genomförts under perioden från den
1 januari 2007.

(1) EUT C 7, 10.1.2014, s. 8.
(2) Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EGT L 83, 27.3.1999, s. 1).
(3) Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget ersatts av artikel 107 respektive 108 i EUFfördraget. Innehållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I detta beslut ska hänvisningar till artiklarna 107 och 108 i EUFfördraget i tillämpliga fall förstås som hänvisningar till artikel 87 respektive 88 i EG-fördraget.
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(7)

Genom en skrivelse av den 20 september 2013 lämnade Tyskland sina synpunkter på beslutet att inleda
förfarandet.

(8)

Beslutet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning (4). Kommissionen uppmanade övriga berörda parter
att inkomma med synpunkter inom en månad.

(9)

Kommissionen har mottagit synpunkter i yttranden från sammanlagt 19 berörda parter. En av dessa parter har
anfört giltiga skäl till kommissionen för att få vara anonym. Inte dessa sistnämnda synpunkter, men däremot
sammanlagt 7 av de 19 yttranden som mottagits rörde de aktuella åtgärderna med avseende på mjölkkvali
tetstester.

(10)

De mottagna synpunkterna vidarebefordrades till Tyskland med skrivelser av den 27 februari, 3 mars och
3 oktober 2014, utan att avslöja identiteten på den part som nämnts ovan.

(11)

Tyskland yttrade sig inledningsvis inte om de synpunkter som parterna lämnade i februari 2014. Med avseende
på ytterligare synpunkter av den 8 juli 2014, lämnade Tyskland synpunkter den 3 december 2014.

2. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDERNA
(12)

Nedan beskrivs det finansiella stödet för de mjölkkvalitetstester som har genomförts i Baden-Württemberg och
Bayern, vilka i inledningsbeslutet betecknas som delåtgärderna BW 1 och BY 1. Kommissionen anser att det är
osäkert huruvida dessa åtgärder är förenliga med den inre marknaden för perioden från den 1 januari 2007.

Kommissionens skäl till att inleda förfarandet enligt artikel 108.2 i EUF-fördraget
(13)

MFG är en federal lag som trädde i kraft 1952 och sedan dess har ändrats ett flertal gånger, senast den
31 oktober 2006. Den utgör den rättsliga ramen för de aktuella stödåtgärderna och gäller på obestämd tid.

(14)

Såsom Tyskland har meddelat finansieras de mjölkkvalitetstester som har genomförts i Bayern inte enbart genom
mjölkavgiften utan även med allmänna medel från delstatens budget.

(15)

Enligt § 22 stycke 1 i MFG föreskrivs en befogenhet för de tyska delstaterna att införa en mjölkavgift för
mejerierna på grundval av de levererade mjölkkvantiteterna. De avgifter som delstaterna tar ut uppgår till upp till
0,0015 euro per kg mjölk.

(16)

Tyskland har visat att den mjölkavgift som tas ut i de respektive delstaterna inte är tillämplig på importerade
produkter. Däremot kan exportprodukter omfattas av mjölkavgiften.

(17)

I § 22 stycke 2 i MFG föreskrivs att de medel som uppkommer genom mjölkavgiften endast får användas för
följande ändamål:
1. Främjande och bibehållande av kvaliteten på grundval av vissa genomförandebestämmelser.
2. Förbättring av hygienen vid utvinning, leverans, bearbetning och distribution av mjölk och mjölkprodukter.
3. Kontroller av mjölkavkastningen.
4. Rådgivning till företagen avseende frågor som rör mejeriproduktion och löpande fortbildning av unga
anställda inom detta område.
5. Reklam för att öka konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter.
6. Genomförande av uppgifter som överlåtits enligt lagen om mjölk och fetter.

(4) Se fotnot 1. Tyskland har tidigare erhållit en rättelse genom skrivelse av den 9 december 2013.

22.12.2015
(18)

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/25

I § 22 stycke 2a i MFG föreskrivs att de medel som erhålls enligt stycke 1 med avsteg från stycke 2 även kan
användas för att
1. minska strukturellt betingade ökade insamlingskostnader vid leverans av mjölk och grädde från producenterna
till mejeriet,
2. minska de ökade transportkostnaderna vid leverans av mjölk mellan mejerier, såvida leveransen är nödvändig
för att säkerställa försörjningen av konsumtionsmjölk inom det mottagande mejeriets försäljningsområde och
3. främja kvaliteten vid den centrala distributionen av mjölkprodukter.

(19)

I § 22 stycke 4 i MFG föreskrivs att bidrag och avgifter som mejerier eller sammanslutningar av sådana betalar till
organisationer inom mjölkindustrin i de syften som anges i stycke 2 helt eller delvis kan ersättas genom
intäkterna från mjölkavgiften.

(20)

Baden-Württemberg och Bayern beviljar finansiellt stöd för mjölkkvalitetstester som i inledningsbeslutet
betecknas som delåtgärderna BW 1 och BY 1. De sammanlagda medel som har avsatts (för båda delstaterna
tillsammans, för Bayern inbegripet allmänna medel från delstatens budget) uppgick till ungefär 14 miljoner euro
årligen.

(21)

Enligt § 10 i MFG jämförd med § 1 stycke 1 i förordningen om kvalitetstester och betalning av den levererade
mjölken (Verordnung über die Güteprüfung und Bezahlung der Anlieferungsmilch, MGV) av den 9 juli 1980 (5) ska
mjölkuppköpare undersöka eller låta undersöka all mjölk som levereras för att bedöma dess kvalitet vad gäller:
— fetthalt,
— proteinhalt,
— bakteriologisk sammansättning,
— somatiskt celltal och
— fryspunkt.

(22)

De undersökningar som anges i § 1 stycke 1 i MGV är tvingande för mjölk som förvärvas från mejerier i
Tyskland (av mjölkuppköpare).

(23)

Andra delstater än Baden-Württemberg och Bayern, inbegripet de delstater som inte påför någon mjölkavgift,
beviljar inte något finansiellt stöd för mjölkkvalitetstester.

(24)

De nedan angivna rättsliga grunderna är avgörande för genomförandet av delåtgärderna BW 1 och BY 1:
— § 22 stycke 2 punkt 1 i lagen om mjölk och fetter,
— förordningen om mjölkkvalitet (Milch-Güteverordnung) av den 9 juli 1980,
— förordningen om genomförande av förordningen om mjölkkvalitet (Verordnung zur Durchführung der MilchGüteverordnung) av den 18 maj 2004 (6),
— tillkännagivandet om godkännande av sammanslutningen för mjölktester i Baden-Württemberg
(Bekanntmachung zur Zulassung des Milchprüfrings Baden-Württemberg e.V.) i dess lydelse av den 21 juli 2004 (7),
— § 23 och § 44 i delstatsbudgetförordningen för Baden-Württemberg (Landeshaushaltsordnung für BadenWürttemberg, LHO),
— förordningen om mjölkavgifter (Verordnung über eine Umlage für Milch, BayMilchUmlV) av den 17 oktober
2007 (8) (Bayern),

(5) Förbundsrepubliken Tysklands officiella tidning (Bundesgesetzblatt) BGBl. I s. 878, 1081, senast ändrad genom artikel 1 i förordningen av
den 17 december 2010 (BGBl. I s. 2132).
(6) Delstatens officiella tidning (Gesetzblatt) GBl. nr 8 s. 350.
(7) Staatsanzeiger nr 30, av den 2 augusti 2004.
(8) Delstatens officiella tidning (Gesetz- und Verordnungsblatt) GVBl 2007, s. 727, senast ändrad genom förordning av den 29 november
2012.
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— förordning om uttag av mjölkavgifter (Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen) av
den 18 maj 2004 (Baden-Württemberg) (9), som upphävts genom förordning från landsbygds- och
konsumentskyddsministeriet om upphävande av förordningen om påförande av mjölkavgifter av den
14 februari 2013,
— § 23 och § 44 i delstatsbudgetförordningen för Bayern (Haushaltsordnung des Freistaates Bayern, BayHO).
(25)

Redan vid det preliminära granskningsförfarandet påstod Tyskland att dessa åtgärder av följande skäl inte utgör
något stöd:

(26)

Betalningarna utgjorde ersättning för nödvändiga utgifter som uppkommit för sammanslutningarna för
mjölktester vid utförandet av offentliga uppgifter. Undersökningarna säkerställer produktsäkerheten med avseende
på skyddet mot hälsoskador bland konsumenterna samt med avseende på tillhandahållandet av högkvalitativa
produkter till befolkningen.

(27)

Ytterligare undersökningar av råmjölken som tydligt överstiger kraven i MGV har särskild betydelse. Därigenom
kan sammanslutningarna för mjölktester ha ett övervakningssystem för att fastställa hämmande ämnen, och
genom detta system kan sådana ämnen i den levererade mjölken i misstänkta fall konkret identifieras och
eventuellt sanktioneras. Kommissionen påpekar att finansiellt stöd för dessa ytterligare undersökningar kommer
att vara föremål för ett separat beslut.

(28)

Efter att kommissionen genom skrivelse av den 2 oktober 2012 hade registrerat samtliga åtgärder som
omfattades av MFG som icke-anmält stöd, kom Baden-Württemberg och Bayern överens om att sluta ersätta
kostnaderna för de officiella mjölkkvalitetstester som dessförinnan erhållit stöd genom mjölkavgiften.
Mejerisektorn kommer i stället i framtiden att ersätta sammanslutningarna för mjölktester direkt för deras
kostnader. Med hänsyn till att den övervägande delen (ungefär 80 %) av de finansiella medlen från mjölkavgiften i
Baden-Württemberg gick till den officiella undersökningen av den levererade mjölken, har Baden-Württemberg
för att förenkla administrationen och minska byråkratin, i detta sammanhang helt avstått från att påföra
mjölkavgiften från och med den 1 januari 2013. I Bayern kompenserades i stället bortfallet av kostnadser
sättningen genom en sänkning av avgiften.

Synpunkter från Tyskland av den 20 september 2013
(29)

Med avseende på de här aktuella delåtgärderna BY 1 och BW 1 har Tyskland lämnat nedanstående synpunkter
som samordnats med de båda aktuella delstaterna.

(30)

Övertagandet av kostnaderna för de rutinmässigt genomförda kontrollerna av mjölkkvaliteten är lagenligt även
efter perioden 2001–2006. Genom de kontroller som genomförts av sammanslutningarna för mjölktester i de
båda delstaterna (Milchprüfring Bayern e.V., nedan kallad MPBY och Milchprüfring Baden-Württemberg e.V.,
nedan kallad MPBW) har inte något stöd beviljats, eftersom detta inte utgör något gynnande av mejerisektorn i
den mening som avses i artikel 107.1 EUF-fördraget. Även om det skulle vara frågan om stöd (vilket Tyskland
förnekar) ska det betraktas som befintligt stöd. I vart fall ska åtgärderna BY 1/BW 1 anses förenliga med den inre
marknaden. Bayern har endast tillfälligt upphört med avgiftsfinansieringen av rättssäkerhetsskäl. Sammantaget har
Baden-Württemberg endast av rättssäkerhetsskäl tillsammans med den särskilda situation som föreligger i
delstaten upphört med avgiftsfinansieringen och uttaget av avgiften från den 31 december 2012.

(31)

Åtgärderna BY 1/BW 1 innefattar inte något stöd i den mening som avses i artikel 107.1 EUF-fördraget, eftersom
mejerierna inte har gynnats genom kontrollerna från MPBY och MPBW. I synnerhet avlastas mejerierna inte från
kostnader som de normalt sett skulle ha burit. Det är felaktigt att se kostnader för att iaktta nationella rättsliga
skyldigheter som typiska driftskostnader som de berörda företagen, dvs. mejerierna, normalt sett själva skulle ha
burit.

(32)

Vilka kostnader ett företag normalt sett ska bära framgår av de bestämmelser som föreskrivs i nationell rätt
(kompletterande prövning). Därigenom uppkommer frågan vilka kostnader ett företag normalt sett är skyldigt att
bära enligt nationell rätt. Domstolen har beträffande skattebestämmelser i detta avseende funnit att det inte
föreligger något relevant (selektivt) gynnande enligt bestämmelserna om stöd när olika skattebestämmelser gäller i
olika regioner i en medlemsstat. Referensramen för skattebestämmelser ska härvid inte nödvändigtvis fastställas i
överensstämmelse med den berörda medlemsstatens gränser. Således räcker det inte med att en åtgärd innebär att
en fördel skapas inom endast en del av det nationella territoriet för att den ska betecknas som selektiv i den
mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget (10).

(9) GBl. s. 350.
(10) Domstolens dom av den 6 september 2006 i mål C-88/03, Portugal/kommissionen, ECLI:EU:C:2006:511, punkterna 56 och 57.
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(33)

Detsamma ska anses gälla i frågan om fördelningen av kostnaderna för kontrollerna av mjölkkvaliteten. Mot
bakgrund av den delade behörighet som det federala systemet i Tyskland medför är det normala skattetrycket
endast ett samspel mellan den federala lagstiftningen och delstatslagstiftningen. Vid en sådan tolkning utgör
kostnaderna för prövningen av mjölken inte några typiska driftskostnader för mejerierna.

(34)

I federal lagstiftning föreskrivs inte att mejerierna är skyldiga att bära kostnaderna för kvalitetskontrollerna.
Fördelningen av kostnaderna kan varken utläsas av MFG eller MGV. I § 1 stycke 1 i MGV föreskrivs följande:
”Mjölkuppköpare är skyldiga att undersöka eller låta undersöka den levererade mjölken för att bedöma kvaliteten
[…] enligt § 2 styckena 1 till 8.”

(35)

Av § 2 stycke 8 i MGV framgår endast att det i princip är de godkända undersökningsorganen som ska
genomföra undersökningarna och inte mejerierna: ”Kontrollerna får endast genomföras av ett sådant undersök
ningsorgan som har godkänts av en myndighet som är behörig enligt delstatslagstiftningen. Den myndighet som
är behörig enligt delstatslagstiftningen kan tillåta att kontrollerna genomförs av uppköparen själv.”

(36)

Enligt den federala lagstiftningen (MFG samt MGV) föreskrivs således endast att mjölkuppköpare har en undersök
ningsskyldighet. Således är det enligt § 10 stycke 2 i MFG delstaterna som är behöriga vad gäller den konkreta
utformningen av testningen av mjölken (särskilt kostnadsfördelningen).

(37)

Huruvida undersökningen ska genomföras av ett undersökningsorgan eller av uppköparen själv avgörs således
enligt delstatslagstiftningen. Även frågan vem som är skyldig att bära kostnaderna (uppköparen eller undersök
ningsorganet) kan den enskilda delstaten avgöra. Således föreligger det olika bestämmelser i Tyskland med
avseende på skyldigheten att bära kostnaderna. Detta utgör den aktuella referensramen för frågan vilka kostnader
ett företag normalt sett är skyldigt att bära enligt ovannämnda rättspraxis.

(38)

Således har kontrollen av mjölken i Bayern anförtrotts till MPBY. MPBY är det enda godkända undersök
ningsorganet i Bayern. Som neutralt kontrollorgan utövar det officiella uppgifter och är således underkastat en
ständig statlig kontroll. De kostnader som uppkommer för sammanslutningen för mjölktester täcks delvis av
avgiften enligt § 22 i MFG samt delvis, såsom Tyskland har meddelat, även av allmänna budgetmedel. Eftersom
delstaterna är behöriga att fastställa kostnadsfördelningen för sina områden gynnar det inte vissa företag i den
mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget om kvalitetskontrollen i en delstat helt eller delvis finansieras
genom mjölkavgiften. Den federala lagstiftningen utgör inte den tillämpliga referensramen för kostnadsför
delningen. Det är således inte avgörande att det inte föreligger någon (del-) finansiering ur avgiftsmedel i andra
delstater än Baden-Württemberg och Bayern.

(39)

Inom Bayern och Baden-Württemberg är alla företag skyldiga att bära kostnaderna i samma utsträckning. Det
föreligger således inte något (selektivt) gynnande.

(40)

Det finns ytterligare en aspekt som talar mot ett relevant gynnande av mejerierna enligt bestämmelserna om stöd.
Mejerierna avlastas inte från kostnader som de normalt sett hade varit skyldiga att bära, eftersom de annars skulle
ha fått betala en högre mjölkavgift. Avgiften används endast delvis till att finansiera mjölkkontrollerna. När
finansieringen av mjölkkontrollerna från avgiften upphörde, på grund av kommissionens granskningsförfarande,
sänktes även avgiften. Mejeriernas avgifter för kvalitetskontrollen har i gengäld ökat för att utjämna den minskade
finansieringen från mjölkavgiften. Domstolen har i detta avseende fastställt att det inte föreligger något gynnande
när avgiften motsvarar den verkliga ekonomiska kostnaden för de motsvarande förmåner som tillhandahålls (11).
Ett sådant samband mellan prestation och motprestation föreligger med avseende på (skatteliknande) avgifter om
avgifterna påförs i ett konkret syfte. Såsom kommissionen även har konstaterat (12), föreligger ett sådant samband
i förevarande fall. Eftersom prestationen (mjölkavgiften) överstiger motprestationen (lägre kostnader vid
mjölkkontrollerna) i förevarande fall kan det uteslutas att det föreligger ett gynnande som är relevant enligt
bestämmelserna om stöd.

(41)

I andra hand hävdar Tyskland att de aktuella delåtgärderna utgör befintligt stöd.

(42)

Finansieringen av kontrollerna från avgiften grundas på § 22 stycke 2 punkt 1 MFG. Det stöd som har beviljats
enligt § 22 stycke 2 punkt 1 i MFG utgör (på sin höjd) befintligt stöd och åtnjuter skydd som sådant. Karaktären
som befintligt stöd påverkas varken av eventuella ändringar eller lämpliga åtgärder.

(11) Domstolens dom av den 22 maj 2003 i mål C-355/00, Freskot, ECLI:EU:C:2003:298, punkt 84.
(12) Inledningsbeslutet, skäl 265 och följande skäl.
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(43)

Enligt artikel 1 b i förordning (EG) nr 659/1999 betecknar begreppet befintligt stöd bl.a. allt stöd som fanns
innan fördraget trädde i kraft i respektive medlemsstat, det vill säga stödordningar och individuellt stöd som
infördes före och som fortfarande är tillämpliga efter fördragets ikraftträdande. MFG ändrades år 1952 och har
sedan dess till övervägande del varit i kraft i utan ändringar. Stödordningen infördes således klart före det
relevanta referensdatumet (1 januari 1958).

(44)

Ett befintligt stöd förlorar enligt artikel 108.3 första meningen i EUF-fördraget sitt skydd och ska anmälas om
stödåtgärderna ändras. Enligt fast rättspraxis och beslutspraxis ska det endast anses föreligga en ändring i den
mening som avses i artikel 108.3 första meningen EUF-fördraget om stödåtgärderna har ändrats väsentligen.

(45)

En ändring är endast relevant om den rör stödets huvudsakliga karaktär, om stödet beviljats enligt en annan
rättslig grund eller om stödordningens omfattning ändras. Den (eventuella) stödordningen har inte ändrats
väsentligen sedan 1958. Särskilt har § 22 stycke 2 i MFG som ligger till grund för de här relevanta åtgärderna
endast ändrats minimalt och den här aktuella punkten 1 är helt oförändrad. Ändringen avsåg endast punkten 5 i
§ 22 stycke 2, som inte är relevant här.

(46)

Ändringen av bestämmelserna i de enskilda delstaterna avser inte de aktuella åtgärdernas karaktär eller
omfattning. Tvärtom föreskrivs det i § 22 stycke 2 i MFG för vilka ändamål avgiften enligt § 22 stycke 1 i MFG
kan användas. Om enskilda processuella bestämmelser har ändrats skulle det befintliga stödet endast ha ändrats i
den mening som avses i artikel 108.3 första meningen i EUF-fördraget om förenligheten med den inre
marknaden påverkas. När det gäller Bayern regleras endast detaljer i den tillämpliga förordningen om en
mjölkavgift (Bay MilchUmlV), t.ex. påförandet av avgiften, och detsamma gäller för Baden-Württemberg. De
väsentliga kännetecknen för stödets förenlighet med den inre marknaden, dvs. medlens ursprung (avgift enligt
§ 22 stycke 1) och syftet med användningen (§ 22 stycke 2), är emellertid redan tillräckligt specificerade i MFG.

(47)

De avgifter som tillämpas i de båda delstaterna har även stadigt minskat sedan 1984. Minskande avgifter kan inte
påverka stödåtgärdernas förenlighet.

(48)

Det kan inte anses utgöra hinder mot karaktären som befintligt stöd att enskilda och endast tillfälliga medel
eventuellt till viss del har beviljats på grundval av MFG (13). Detta stöd beviljades enligt MFG som utgör en
stödordning och således per definition endast abstrakt beskriver det enskilda stödet. Dessutom behöver en
stödordning inte tillämpas genomgående.

(49)

De ändamålsenliga åtgärder som föreskrivs i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbrukssektorn
2000–2006 (14) (nedan kallade riktlinjerna 2000–2006) samt gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk
och skogsbruk 2007–2013 (15) (nedan kallade riktlinjerna 2007–2013) är inte tillämpliga på de här relevanta
åtgärderna, vilket innebär att de fortsätter att utgöra befintligt stöd. De ändamålsenliga åtgärderna ska just
hänföra sig till det aktuella stödet och fastställa att det inte är förenligt med den inre marknaden.

(50)

I riktlinjerna 2007–2013 behandlas inte förenligheten av stöd till mjölkkvalitetskontroller eller åtminstone inte
tillräckligt konkret. I detta sammanhang hänvisar Tyskland till punkterna 108 och 109 i riktlinjerna 2007–2013.

(51)

Enligt systematiken i riktlinjerna 2007–2013 och kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 (16) görs
åtskillnad mellan ”stöd till animaliesektorn” och ”stöd för att uppmuntra produktion och saluföring av kvalitets
produkter från jordbruket”. Punkt 108 i riktlinjerna 2007–2013 hänför sig entydigt enbart till stöd till
animaliesektorn, eftersom den avser den ”genetiska kvaliteten hos gemenskapens husdjur”. Erfarenheterna

(13)
(14)
(15)
(16)

Se beslutet att inleda förfarandet, skäl 147.
EUT C 28, 1.2.2000, s. 2.
EUT C 319, 27.12.2006, s. 1.
Kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning
(EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3).
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har ”visat att dessa stöd endast bör bibehållas då de verkligen bidrar till att upprätthålla och förbättra den
genetiska kvaliteten hos gemenskapens husdjur”. Införandet av nyskapande avelstekniker skulle vara förenligt med
detta, men inte stöd för hållandet av avelsdjur. Punkt 109 i riktlinjerna 2007–2013 kan endast tolkas så, att den
ska beakta dessa erfarenheter för att bibehålla den genetiska kvaliteten hos husdjuren (punkt 108), eftersom det
enbart är detta som nämns.

(52)

Även artikel 16 i förordning (EG) nr 1857/2006, till vilken det hänvisas i punkt 109 i riktlinjerna 2007–2013,
rör stöd till animaliesektorn och inte mjölkkvalitetskontroller i den mening som avses här. Artikel 16.1 b i
förordning (EG) nr 1857/2006 rör kontroller av mjölkkvalitet i samband med djuravel. Detta framgår av det
sammanhang som bestämmelsen ingår i. Undantaget avser således endast stöd (på upp till 70 %) för att avgöra
besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. Om rutinmässigt genomförda kontroller av mjölkkvaliteten är
undantagna kan detta endast avse kontroller som i princip är lämpade för att avgöra besättningens avkastning.
Undantaget avser endast rutinmässiga kontroller av mjölkkvaliteten som tas direkt från mjölkkon, eftersom
avkastningen från de enskilda djuren endast kan fastställas genom sådana kontroller. I Bayern genomfördes denna
kvalitetsundersökning av enskilda djur av Landeskuratorium der Erzeugerringe für tierische Veredelung in Bayern e.V.
(LKV), i Baden-Württemberg av Landesverband Baden-Württemberg für Leistungsprüfungen in der Tierzucht e.V.

(53)

De undersökningar av mjölkkvaliteten som är relevanta här och som genomförs av MPBY och MPBW är däremot
avsedda att fastställa mjölkens egenskaper i sig (och inte kons genetiska egenskaper). Dessa särskilda
mjölkegenskaper (bl.a. fett- och proteinhalt) är relevanta för försäljningen och saluföringen av mjölken. Det är
inte möjligt att dra några slutsatser om enskilda djur, eftersom undersökningarna är utformade på ett annat sätt.
Proverna separeras inte enligt vilken ko de härstammar från. De tas först från den blandade mjölken i den kylbil i
vilken mjölken levereras. Någon åtskillnad efter det respektive djuret är inte möjlig, eftersom mjölk från ett stort
antal djur blandas där vid hämtningen.

(54)

Enligt riktlinjerna 2007–2013 utesluts således varken i punkt 109 eller på något annat ställe att stöd för
kontroller av mjölkkvaliteten är förenliga med den inre marknaden. Det ankommer på kommissionen att visa att
enskilda åtgärder är oförenliga med den inre marknaden. Eventuella oklarheter vid formuleringen av
ändamålsenliga åtgärder kan inte belasta den berörda medlemsstaten (17).

(55)

Det godtagande från medlemsstaten som krävs enligt artikel 19.1 i förordning (EG) nr 659/1999 kan endast vara
verksamt om medlemsstaten kunde förstå vilka åtgärder den konkret har godtagit. De berörda delstaterna kunde
således utgå från att de omtvistade åtgärderna var förenliga med den inre marknaden. Om kommissionens avsikt
var att fastställa att mjölkkvalitetskontrollerna i Bayern och Baden-Württemberg var oförenliga med den inre
marknaden, hade den kunnat (uttryckligen) ta upp detta, såsom den har gjort i andra beslut (18). Kommissionen
har inte tagit upp frågan med Tyskland om huruvida avgiftsfinansieringen av mjölkkvalitetskontrollerna i Bayern
och Baden-Württemberg är förenlig med den inre marknaden. Mot bakgrund av den i vart fall oklara
formuleringen i riktlinjerna 2007–2013, skulle det ha krävts en uttrycklig behandling av denna åtgärd enligt
legalitetsprincipen och principen om ett lojalt samarbete (artikel 4.3 i EU-fördraget), vilka har allmän giltighet,
särskilt med tanke på att de aktuella delstaterna har utgått från att de åtgärder som behandlats under BY 1/BW 1
inte innehåller något stöd.

(56)

Riktlinjerna 2007–2013 ska således inte tolkas så, att de åtgärder som grundas på § 22 stycke 2 punkt 1 i MFG
är oförenliga med den inre marknaden. De ändamålsenliga åtgärderna är således inte tillämpliga på avgiftsfinan
sieringen av mjölkkvalitetskontrollerna i Bayern och Baden-Württemberg (BY 1, BW 1).

(57)

I tredje hand gör Tyskland gällande att åtgärderna är förenliga med den inre marknaden även om de utgör stöd.

(58)

Det följer inte av artikel 16.1 b i förordning (EG) nr 1857/2006 att beviljandet av stöd för kontroll av
mjölkkvaliteten är oförenligt med den inre marknaden. Enligt artikel 16.1 b i förordningen är detta stöd
visserligen inte automatiskt förenligt med den inre marknaden och således undantaget från anmälningsskyl
digheten. Kommissionen kan dock i varje enskilt fall fastställa att stödet är förenligt med den inre marknaden.

(17) Domstolens dom av den 2 februari 1988 i mål 213/85, kommissionen/Nederländerna, ECLI:EU:C:1988:39, punkterna 29 och 30.
(18) Se exempelvis kommissionens beslut av den 27 mars 2012, E 10/2000 – institutionellt ansvar och garantiansvar.
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Det påstådda stödet till mejerierna i Bayern/Baden-Württemberg är i vart fall förenligt med den inre marknaden
enligt artikel 107.3 c EUF-fördraget. För denna tolkning talar även att denna form av stöd är förenlig med den
inre marknaden enligt punkt 13.3 i riktlinjerna 2000–2006, vilket kommissionen har erkänt i inledningsbeslutet
(punkterna 164 och 165). Det är särskilt frågan om föreskrivna kontroller som har genomförts av tredje part. För
en förenlighet med den inre marknaden talar även att mejerierna själva har burit kostnaderna för kvalitetskon
trollerna genom mjölkavgiften. Därigenom minimeras de påstådda fördelarna för mejerierna (19). Mejeriernas
inbördes konkurrens påverkas inte genom de olika systemen, oberoende av huruvida kostnaderna bärs direkt eller
en avgift tas ut. Således bär mejerierna kostnaderna i båda fallen. Det framgår inte varför förenligheten med den
inre marknaden för motsvarande stöd, som uttryckligen intagits i riktlinjerna 2000–2006, skulle ha ändrat sig
från år 2007.

Synpunkter från berörda parter

(60)

Mellan den 5 och den 7 februari 2014 erhöll kommissionen synpunkter från sammantaget sju berörda parter
beträffande det stöd som använts för mjölkkvalitetstesterna.

(61)

MPBY uppgav i sin skrivelse av den 5 februari 2014 att avgiftsfinansieringen inte hade medfört några fördelar för
mejerierna under tidigare år. Det står därför inte på något sätt klart hur detta beprövade och allmänt accepterade
system skulle kunna medföra en snedvridning av konkurrensen eller ha ett negativt inflytande på handeln mellan
medlemsstaterna. Inom ramen för det fortsatta förfarandet ska därför den i inledningsbeslutet under BY 1 angivna
åtgärden betraktas som avslutad efter en ytterligare granskning.

(62)

MPBW hävdar i de synpunkter som ingavs den 6 februari 2014 att betalningarna rörande delåtgärd BW 1 inte
uppfyller rekvisiten för stöd i den mening som avses i artikel 107.1 EUF-fördraget. Systemet med kvalitetsunder
sökningar av den levererade mjölken i Baden-Württemberg innebär framför allt inte någon belastning för
delstatens budget. Subventionsliknande stöd som kan hänföras till en åtgärd från staten, utan att det föreligger
motsvarande ekonomiska förluster för den offentliga sektorn, omfattas däremot inte av tillämpningsområdet för
artikel 107.1 i EUF-fördraget (20).

(63)

Enligt § 22 stycke 3 i MFG ska de uppkomna medlen förvaltas separat. De får inte användas för att täcka de
administrativa kostnaderna för de högsta delstatsmyndigheterna och deras underordnade avdelningar. I BadenWürttembergs delstatsbudget ska de redovisas som en självständig kategori. I delstatens budget hänvisas till deras
särskilda ändamål. Medlen från mjölkavgiften har således aldrig använts för andra ändamål utanför MFG.

(64)

Framför allt har MPBW i samband med de uppgifter som överförts på sammanslutningen visserligen erhållit
betalningar från avgiftsmedlen, men dessa har dock inte överstigit de medel som finansierats genom avgiften.
Några statliga medel, såsom exempelvis skatter eller andra statliga intäkter, har således inte betalats ut till MPBW,
utan endast medel från de mjölkavgifter som har betalats av mejerierna. Tvärtom har delstaten BadenWürttemberg endast övertagit organisationen och fördelningen av mjölkavgiften. Systemet med kvalitetsunder
sökningar av den levererade mjölken i Baden-Württemberg medförde således inte några motsvarande ekonomiska
förluster för den offentliga sektorn.

(65)

Eftersom delstaten Baden-Württemberg inte har beviljat några bidrag till mjölkavgiften och eftersom det inte
föreligger någon motsvarande finansiell nettobelastning för delstatens budget, kan Baden-Württemberg inte ha
beviljat något ”stöd i form av subventionerade tjänster”.

(66)

Även om mjölkavgiften i Baden-Württemberg i strid med kriterierna i EU-domstolens dom i målet
PreussenElektra ska tillskrivas delstaten, föreligger det inte något gynnande av mejerierna. Stödet som avgörande
rekvisit i artikel 107.1 EUF-fördraget ska enligt EU-domstolens fasta praxis och kommissionens praxis tolkas
extensivt (21).

(19) Riktlinjerna 2000–2006, punkt 13.4.
(20) Domstolens dom av den 13 mars 2001 i mål C-379/98, PreussenElektra, ECLI:EU:C:2001:160.
(21) Domstolens dom av den 15 december 2005 i mål C-66/02, Italien/kommissionen, ECLI:EU:C:2005:768, punkt 77. Fast rättspraxis, se
domstolens dom av den 23 februari 1961 i mål 30/59, Limburg/Höga myndigheten, ECLI:EU:C:1961:2, domstolens dom av den 7 mars
2002 i mål C-310/99, Italien/kommissionen, ECLI:EU:C:2002:143, punkt 51, domstolens dom av den 10 januari 2006 i mål C-222/04,
Cassa di Risparmio, ECLI:EU:C:2006:8, punkt 131.
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(67)

Skatteliknande avgifter ligger ofta till grund för system där det tillhandahålls tjänster som är av särskilt intresse
för den avgiftsskyldige (kriteriet om nytta för gruppen). I dessa system är således de som belastas prima facie
identiska med dem som drar fördel av den förmån som finansieras genom den skatteliknande avgiften. Enligt
rättspraxis ska det således med avseende på skatteliknande avgifter prövas huruvida motprestationen till avgiften
motsvarar värdet av det belopp som betalas, dvs. om det föreligger en jämvikt mellan prestationerna.

(68)

Jämvikten mellan prestationerna ska därvid inte prövas individuellt utan vad gäller det sammanlagda systemet.
Visserligen omfattar skatteliknande avgiftssystem generellt sett ett visst omfördelningsmoment, vilket innebär att
alla avgiftsskyldiga personer inte drar samma nytta av varje enskild prestation som ställs till förfogande.
Jämvikten och prestationernas likvärdighet påverkas dock inte i ett sådant system så länge denna omfördelning
görs solidariskt (22).

(69)

Avgifterna i Baden-Württemberg fastställs efter den konkreta mängden levererad mjölk. Ett mejeri som har
levererat den dubbla mängden mjölk för kvalitetskontroll till Milchprüfring BW, skulle även ha fått betala exakt
den dubbla avgiften. Därför påverkas inte jämvikten mellan prestationerna.

(70)

De behöriga myndigheterna i Baden-Württemberg har inte något som helst utrymme för skönsmässig bedömning
vid beräkningen av mjölkavgiften. Genom detta system säkerställs även att det inte föreligger några strukturella
nettovinnare, eftersom alla mejerier påförs avgiften uteslutande på grundval av den levererade mjölken och endast
mot denna bakgrund erhåller tjänster från MPBW.

(71)

MPBW utgår således från att det inte föreligger något stöd i detta avseende, och i vart fall inte något gynnande.

(72)

Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. har i sina synpunkter från den 5 februari 2014 uppgett att
systemet med mjölkavgiften åtnjuter ett stort erkännande hos konsumenterna, att det inte heller utanför Bayern
ses som en fördel som snedvrider konkurrensen och varken har ifrågasatts av de nationella eller internationella
mejerierna. Det är därför omöjligt att förstå att mjölkkvalitetstesterna inte längre skulle vara tillåtna från 2007.
Dessa har såväl i det förflutna som i dag haft i syfte att säkerställa en hög mjölkkvalitet för konsumenterna, fri
från rester av hämmande ämnen (23).

(73)

I sina synpunkter från den 7 februari 2014 ansåg DHB – Netzwerk Haushalt att tjänsterna från muva Kempten i
frågan om undersökningar av komponenter med näringsfysiologisk relevans utgjorde ett väsentligt bidrag till
konsumentskyddet och konsumentinformationen. Härvid uppskattades de neutrala provresultaten som inte är
påverkade av mejerierna eller handeln. Dessutom uppskattades även den snabba upptäckten av eventuella skadliga
belastningar i mjölk- och mjölkprodukter och således möjligheten att reagera snabbt i en krissituation. Nämnda
åtgärder bidrar till att livsmedel av hög kvalitet kommer ut i handeln och således även når konsumenterna.
Betydelsen av sådana undersökningar för samtliga konsumenter ska inte underskattas.

(74)

Fackförbundet Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Allgäu angav i sina synpunkter från den 6 februari 2014 att
Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft alltid även har betraktats som en förening för konsumentskydd.
Genom att fastställa hur avgifterna ska användas kan organisationen ha ett stort inflytande på det sätt på vilket
dessa undersökningar genomförs, särskilt vid mjölkkvalitetstesterna.

(75)

Genossenschaftsverband Bayern e.V. har i sina synpunkter från den 5 februari 2014 uppgett att varken enskilda
jordbruksföretag eller enskilda företag som bearbetar mjölk erhåller några som helst fördelar i konkurren
shänseende genom uttaget av avgiften. I den mån de rutinmässigt genomförda kontrollerna av mjölkkvaliteten
tidigare delvis finansierades genom avgifterna, betalades avgifterna av de företag som bearbetade mjölken och
således stod de helt och hållet själva för detta finansieringsbidrag. I andra delstater i vilka det inte påfördes någon
avgift har mejerierna inte betalat in några avgifter, men därför har undersökningsorganen inte heller erhållit några
medel från avgifterna.

(22) För ett liknande resonemang, se domstolens dom i mål C-355/00, Freskot, ECLI:EU:C:2003:298, punkt 86, generaladvokaten StixHackls förslag till avgörande i mål C-355/00, Freskot, ECLI:EU:C:2002:658, punkterna 76–77, generaladvokaten Stix-Hackls förslag till
avgörande i de förenade målen C-266/04 till C-270/04, C-276/04 och C-321/04 till C-325/04, Nazairdis, ECLI:EU:C:2005:408,
punkt 51.
(23) Anmärkning från kommissionen: Denna anmärkning gäller även delåtgärderna ”övervakning av föroreningar” (enligt inledningsbeslutet
om delåtgärderna BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 och TH 8), som inte utgör föremål för förevarande beslut.
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(76)

Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen е. V. (LVN) har i sin skrivelse av den 7 februari 2014 inte direkt
tagit ställning till det stöd som beviljats för mjölkkvalitetstesterna, men har i princip förnekat att det föreligger ett
stöd med avseende på samtliga delåtaganden under MFG.

(77)

I sak har LVN gjort gällande att de åtgärder som har finansierats genom mjölkavgifterna inte belastar statens
budget, att staten inte har någon förfoganderätt och kontroll över mjölkavgifterna och att staten varken har
kontroll över avgiftens storlek eller åtgärdernas innehåll. Således ska det aktuella stödet inte tillskrivas staten.
Dessutom kontrollerar staten varken stödets storlek eller har någon organisatorisk koppling till LVN.

(78)

Vidare hävdar LVN att föreningen inte kontrolleras av statliga organ, utan av Landwirtschaftskammer Hannover, ett
självreglerande offentligt organ, som således inte utgör något organ som direkt tillhör den statliga förvaltningen.

(79)

LVN lämnade in kompletterande synpunkter den 8 juli 2014 och hänvisade bland annat till kommissionens
beslut 2014/416/EU (24) i ärendet Val'Hor. I detta beslut har kommissionen erkänt att varken statens befogenhet
att godkänna en branschorganisation eller dess stöd i regleringshänseende vid uttag av avgifter inom branschen (i
det här aktuella fallet genom möjligheten till en utvidgning) kan anses medföra att de åtgärder som branschorga
nisationerna har genomfört kan tillskrivas staten. Huruvida en statlig medverkan i skatteliknande finansie
ringssystem innebär att förmåner kan tillskrivas staten som statligt stöd, beror på omständigheterna i det enskilda
fallet och på en samlad bedömning av dessa omständigheter. Avgörande för prövningen av frågan huruvida
statligt stöd föreligger är framför allt följande i rättspraxis utvecklade utgångspunkter:

— Vem beslutar om uttaget av medlen och deras användning?
— Om en privat organisation har beslutanderätten, hur är statens inflytande utformat?
— Med vilka medel finansieras förmånerna?
— Vilken typ av åtgärder finansieras?
— Vem tillhandahåller dessa medel?
— Vem har tagit initiativ till åtgärden?

(80)

LVN har genom sin rättsliga företrädare undersökt rättsläget i ytterligare delstater och har i detta avseende dragit
slutsatsen att de kriterier som har utvecklats i rättspraxis för att det ska anses föreligga statligt stöd inte är
uppfyllda, vilket innebär att MFG vid en samlad bedömning inte kan anses utgöra någon stödordning.

(81)

Enligt LVN beslutar delstatsorganisationerna i betydande grad om uttaget av avgiften från mejerierna. Enligt § 22
stycke 1 första meningen i MFG kan avgiften endast tas ut i samråd med delstatsorganisationerna. Enligt § 22
stycke 1 andra meningen i MFG krävs en ansökan från delstatsorganisationen för att höja avgiften.

(82)

Villkoren för avgiften och dess omfattning regleras i Niedersachsen och Thüringen genom en förordning om
påförande av avgifter (Umlageerhebungsverordnung, UmlErhVO), vilken har antagits i samråd med den aktuella
delstatsorganisationen.

(83)

De aktuella delstatsorganisationerna styr dessutom användningen av avgifterna som ska förvaltas separat (se § 22
stycke 3 första meningen i MFG). Därför har de aktuella delstatsorganisationerna under tiden börjat motta
avgifterna rentav på sina egna separata konton (se exempelvis § 3 stycke 1 Thüringer UmlErhVO). Delstatsorgani
sationerna utarbetar således under eget yrkesmässigt ansvar förslag för användningen av medlen. I Thüringen görs
detta exempelvis på grundval av de ansökningar som medlemmarna gör till Landesvereinigung Thüringer Milch
(LVTM) (se punkt 6.3 i Thüringer Arbeitsrichtlinie).

(24) Kommissionens beslut 2014/416/EU av den 9 april 2014 om den statliga stödordning SA.23257 (12/C) [f.d. NN 8/10, f.d. CP 157/07]
som Frankrike har genomfört (branschavtal inom ramen för Association française pour la valorisation des produits et des secteurs
professionnels de l'horticulture et du paysage –Val'Hor) (EUT L 192, 1.7.2014, s. 59).
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(84)

De förslag till användning som delstatsorganisationerna har utarbetat ”fastställs” visserligen av en statlig
myndighet, t.ex. i Niedersachsen enligt punkt 6.2 i direktivet om stöd (Zuwendungsrichtlinie) och i Thüringen enligt
§ 4 Thüringer UmlErhVO, eller ”godkänns” respektive ”beviljas” (i Nordrhein-Westfalen och Bayern). Detta
motiverar emellertid inte något avgörande statligt inflytande. Bedömningsgrunden för den statliga kontrollen
utgörs endast av kraven i § 22 stycke 2 i MFG. Enligt de tillämpliga bestämmelserna gavs de statliga
myndigheterna lika lite behörighet som i målet Doux Elevage (25) då det gäller att styra eller påverka fördelningen
av medlen.

(85)

Även i praktiken användes avgifterna i samtliga delstater i enlighet med den förslagna användningen från delstats
organisationerna. Redan detta talar mot att avgifterna ska tillskrivas staten, oberoende av den konkreta rättsliga
utformningen (26).

(86)

Enligt LVN har de aktuella delstatsorganisationerna en rent privaträttslig ställning. Såsom framgår av deras stadgar
företräder delstatsorganisationerna medlemmarnas intressen, vilka uteslutande kommer från mejerinäringen
(inbegripet konsumentrepresentanter).

(87)

Enligt § 14 i MFG är delstatsorganisationerna frivilliga sammanslutningar av företag och konsumenter inom
mejerinäringen och har till syfte att gemensamt företräda deras ekonomiska intressen.

(88)

Delstatsorganisationerna skiljer sig från det i målet Pearle omtvistade Hoofdbedrijfschap Ambachte, optikerförbundet,
vilket hade erhållit rätten att ta ut och använda en tvångsavgift för reklamåtgärder. Fastän detta optikerförbund
hade offentligrättslig ställning, fann domstolen att det inte var frågan om statligt stöd, eftersom reklamen inte
finansierades med medel över vilka statliga myndigheter kunde förfoga, utan av avgifter som tagits ut från företag
i branschen (27).

(89)

Delstatsorganisationerna som utgör de relevanta organen med avseende på uttaget och användningen av
mjölkavgiften skiljer sig från de ekonomiska jordbrukskommittéerna i målet Plans de Campagne, vilka inte var
delaktiga vid fastställandet av åtgärderna och inte heller hade något handlingsutrymme i fråga om tillämpningen
av åtgärderna (28).

(90)

Delstatsorganisationerna är rent privata, från staten självständiga organ, vilka som sådana bestämmer över
mjölkavgiften och dess användning med eget ansvar.

(91)

Vidare medför gynnandet av mejerinäringen inte någon belastning för den offentliga budgeten, eftersom
mjölkavgiften tas ut från de företag som tillhör mejerinäringen och det selektiva ”gynnandet” således utjämnas
genom en selektiv belastning. Således saknas det redan en gynnande verkan och en snedvridning av
konkurrensen, eftersom ”fördelarna” för mejerierna och mjölkproducenterna fullständigt uppvägs av belastningen
genom avgiften.

(92)

I målet Vent de Colère fastställde domstolen att ett avgiftssystem hade statlig karaktär bl.a. på grund av att
kostnaderna inte längre – såsom enligt tidigare rätt – endast utjämnades genom avgifter från företag från den
aktuella branschen (här energi), utan efter en lagändring genom avgifter från alla slutförbrukare av el på det
nationella territoriet (29).

(93)

Enligt LVN föreligger dessutom inget statligt stöd om det är frågan om ”kollektivt riktade åtgärder” som
genomförs för att tillvarata intressena i en viss bransch och som finansieras genom avgifter från de företag som
tillhör branschen.

(94)

De kritiserade åtgärderna var samtliga avsedda att främja mjölk i egenskap av produkt och således det kollektiva
intresset inom mjölkbranschen. Dessa åtgärder skyddar samtidigt delvis även konsumentintressena, eftersom de
båda syftena inte kan separeras på grund av den befintliga överensstämmelsen mellan intressena.

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Se domstolens dom av den 30 maj 2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:C:2013:348, punkt 38.
Se domstolens dom av den 18 maj 2002 i mål C-482/99, Stardust Marine, ECLI:C:2002:294, punkt 52.
Domstolens dom av den 15 juli 2004 i mål C-345/02, Pearle BV, ECLI:EU:C:2004:488, punkt 36.
Tribunalens dom av den 27 september 2012 i mål T-139/09, Plans de Campagne, ECLI:EU:T:2012:496, punkt 62.
Domstolens dom av den 19 december 2013 i mål C-262/12, Vent de Colère m.fl., ECLI:EU:C:2013:851, punkt 11, samt tydligare i
generaladvokaten Jääskinens förslag till avgörande av den 11 juli 2013 i mål C-262/12, Vent de Colère m.fl., ECLI:EU:C:2013:851,
punkt 49.
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(95)

Statens roll är begränsad till att genom MFG ställa en lagstadgad utjämningsmekanism till mjölkbranschens
förfogande, i syfte att säkerställa att de företag som tillhör mjölknäringen, vilka enligt sakens natur gynnas genom
de åtgärder som genomförs till förmån för mjölk i egenskap av produkt, bidrar till kostnaderna i motsvarande
mån. Såsom i målen Pearle och Doux Elevages och i ärendet VaľHor fungerar staten således endast som instrument
för att göra de utjämningsmekanismer som antagits inom den privata sektorn obligatoriska och på så sätt
upprätta en rättvis fördelning av bördorna (30).

(96)

Initiativet för avgiften härstammar från delstatsorganisationerna och därmed från den privata sektorn. Således
uttas avgiften enligt § 22 i MFG endast i samförstånd med delstatsorganisationerna. Delstatsorganisationerna
själva är inte heller något resultat av statlig styrning, utan frivilliga sammanslutningar av företag inom
mejerinäringen (§ 14 i MFG). I detta avseende är situationen i förbundsstaten Thüringen, där delstatsorgani
sationen först erkändes år 1999, tydligt dokumenterad. På begäran från Thüringer Bauernverband vidtog det
behöriga ministeriet de ”nödvändiga förvaltningstekniska åtgärderna” för att kunna ta ut avgiften från mejerier
och mjölkuppsamlingscentraler. Detta visar effektivt att mjölkavgiften utgör en ren utjämningsmekanism inom
den privata sektorn, där staten endast fungerar som instrument för att göra skyldigheten att betala avgiften
obligatorisk (31).

(97)

I en översikt hänvisade LVN till de likheter och skillnader som den ansåg föreligga mellan olika rättsfall å ena
sidan och MFG å andra sidan.

(98)

I ärendet VaľHor (ärende 2014/416/EU) (slutsats: inget stöd) uttogs och beviljades medlen, i likhet med
mjölkavgiften, i huvudsak genom en statligt erkänd privat branschorganisation som bildats på frivillig väg, och
genom avgifterna från företagen i branschen finansierades kollektiva åtgärder för att gynna branschen. I detta
ärende medförde den enligt lag föreskrivna möjligheten till ett statligt erkännande av den privata branschorgani
sationen inte i sig att det antogs föreligga en statlig kontroll, och staten kunde de facto inte använda medlen för
att stödja vissa företag, och branschorganisationen fastställde själv hur medlen skulle användas.

(99)

I målet Vent de Colère (C-262/12) (slutsats: stöd) fastställdes avgiftens storlek, till skillnad från vid mjölkavgiften,
ensidigt genom ett ministerdekret utan medverkan från den privata sektorn. Dessutom förelåg en statlig garanti,
och medlen förvaltades genom en offentlig myndighet, och det förelåg statliga sanktionsmekanismer.

(100) I målet Doux Elevage (C-677/11) (slutsats: inget stöd) uttogs och beviljades medlen, i likhet med mjölkavgiften, i
huvudsak genom en statligt erkänd privat branschorganisation som bildats på frivillig väg. I detta fall medförde
den enligt lag föreskrivna möjligheten till ett statligt erkännande av den privata branschorganisationen inte i sig
att det antogs föreligga en statlig kontroll, och staten kunde de facto inte använda medlen för att stödja vissa
företag, och branschorganisationen fastställde själv hur medlen skulle användas.

(101) I målet Plans de Campagne (T-139/09) (slutsats: stöd) fastställde, till skillnad från vid mjölkavgiften, en myndighet
avgiftens storlek. Dessutom kompletterades avgifterna med statliga medel, och åtgärderna föreskrevs av staten
(stämpel från den statliga kontrollören etc.), och branschkommittéerna var inte delaktiga vid fastställandet och
förfogade inte heller över något handlingsutrymme vid tillämpningen av åtgärderna, och en representant från
ministeriet deltog vid kommittémötena.

(102) I målet Pearle (C-345/02) (slutsats: inget stöd), användes, i likhet med mjölkavgiften, medlen uteslutande inom
den aktuella sektorn. I detta fall hade en förening från en viss sektor ansökt till en offentlig myndighet om att få
ta ut avgifter för att genomföra vissa åtgärder för att gynna denna sektor. Dessutom var, till skillnad från vid
mjölkavgiften, en offentligrättslig och inte någon privat yrkesorganisation inblandad vid uttaget och
användningen av den obligatoriska avgiften, vilket innebär att målet Pearle i detta avseende kan anses vara mer
problematiskt än mjölkavgiften.
(30) Se domstolens dom av den 15 juli 2004 i mål C-345/02, Pearle BV, ECLI:EU:C:2004:448, punkt 37, domstolens dom av den 30 maj
2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punkt 40, beslut 2014/416/EU.
(31) Se domstolens dom av den 15 juli 2004 i mål C-345/02, Pearle BV, ECLI:EU:C:2004:448, punkt 37, domstolens dom av den 30 maj
2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punkt 40.
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Synpunkter från Tyskland av den 3 december 2014

(103) Tyskland svarade inledningsvis inte på de synpunkter som de berörda parterna ingav i februari2014. Vad gäller de
ytterligare synpunkter som LVN lämnade den 8 juli 2014 uppgav Tyskland följande i en skrivelse av den
3 december 2014:

(104) De berörda delstaterna har i granskningsförfarandet beträffande mjölkavgiften enligt MFG hittills huvudsakligen
berört två centrala punkter, nämligen redogörelsen för att de genomförda åtgärderna överensstämmer med de
materiella bestämmelserna om rätten till stöd (särskilt med avseende på åtgärdernas förenlighet med undantags
förordningen för jordbruk och de tillämpliga riktlinjerna för jordbruk) samt tillämpningsvillkoren, avseende
frågan huruvida det föreligger en relevant fördel enligt bestämmelserna om stöd i den mening som avses i
artikel 107.1 i EUF-fördraget.

(105) LVN:s synpunkter från den 8 juli 2014 samt aktuell rättspraxis från EU-domstolarna och Europeiska
kommissionen innebär att det krävs ett kompletterande, grundläggande resonemang med avseende på frågan
huruvida det över huvud taget föreligger något statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 EUF-fördraget
och särskilt huruvida rekvisitet ”med hjälp av statliga medel” är uppfyllt.

(106) LVN:s synpunkter från den 8 juli 2014 samt en jämförelse med ovannämnda mål innebär att det åtminstone kan
anses osäkert huruvida rekvisitet ”med hjälp av statliga medel” är uppfyllt i förvarande fall, vilket innebär att
uttaget och användningen av mjölkavgiften inte utgör statligt stöd. Detta grundas på följande:

(107) Såsom följer av ärendet Val'Hor (beslut 2014/416/EU) och målet Doux Élevage (C-677/11), utgör åtgärder som
finansieras och genomförs av privata branschorganisationer inte statligt stöd. De delstatsorganisationer för
mjölknäringen som finns i de enskilda delstaterna kan anses vara jämförbara med de organisationer som nämns i
ovannämnda avgöranden. Statliga myndigheter är aldrig medlemmar i dessa delstatsorganisationer. De deltar
endast vid möten utan rösträtt, i egenskap av externa gäster. Den statliga myndigheternas medverkan i samband
med avvecklingen av mjölkavgiften, respektive kontrollen av iakttagandet av de i MFG föreskrivna rättsliga
villkoren påverkar inte delstatsorganisationernas egenskaper som behöriga organ för urvalet av projekt.

(108) I praktiken styr de aktuella delstatsorganisationerna intäkterna från avgifterna och användningen av de uppkomna
medlen. Något statligt inflytande på grund av en kontroll eller ett fastställande av delstatsorganisationernas
förslag genom statliga myndigheter föreligger de facto inte, eftersom dessa håller sig inom ramen för § 22
stycke 2 i MFG och avser kontrollen av huruvida de rättsliga kraven i § 22 i MFG har iakttagits. Avgifterna
används i enlighet med delstatsorganisationernas användningsförslag, vilket i enlighet med EU-domstolens dom
av den 16 maj 2002 i mål C-482/99, Stardust Marine, entydigt talar mot att det är frågan om statliga medel.

(109) Delstatsorganisationerna utgör helt privata organisationer. Detta faktum samt fastställandet att delstatsorganisa
tionerna styr mjölkavgiften och dess användning talar på ett avgörande sätt för att mjölkavgiften, i enlighet med
ovannämnda mål, inte ska klassificeras som statligt stöd.

(110) Mjölkavgiften utgörs av helt privata medel, vilket dessutom talar mot att det skulle vara frågan om statligt stöd.
Det är frågan om medel som härstammar från tillgångarna från de privata företag som belastas av avgiften. I
fråga om mjölkavgiften föreligger det inte något statligt tillskott eller ett övertagande av en garanti, såsom i målen
Vent de Colère (C-262/12) och Plans de Campagne (T-139/09), varför det i dessa mål ansågs föreligga statligt stöd.

(111) Mjölkavgiften utgör inte heller någon kollektivt riktad branschomfattande åtgärd, vilket överensstämmer med det
aktuella rättsläget (beslut 2014/416/EU [Val'Hor] och C-677/11 [Doux Élevage]) och talar emot att det är frågan
om statligt stöd.

(112) Det betvivlas även att det föreligger ett gynnande, vilket utgör ett absolut krav för att stöd ska antas föreligga.
Detta kan motiveras med att de förmåner som mejerierna och mjölkproducenterna erhåller helt utjämnas eller
neutraliseras genom de avgifter som uttas från mejerierna och således indirekt även från mjölkproducenterna.
Denna tolkning är även i linje med domstolens dom av den 19 december 2013 i mål C-262/12, Vent de Colère, i
vilken rekvisiten för statligt stöd ansågs uppfyllda just på grund av att kostnaderna inte längre endast togs ut från
de företag som tillhörde branschen, utan från samtliga inhemska slutförbrukare av el.
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(113) Av dessa aspekter som delvis även framkommer vid den nya granskningen av systemet med mjölkavgifter och
med tanke på att de aktuella delstaterna vidhåller sin hittillsvarande ståndpunkt framgår att det är osäkert
huruvida systemet med mjölkavgifter utgör statligt stöd. Det ankommer på kommissionen att besvarar frågan
huruvida det är frågan om statligt stöd och särskilt huruvida rekvisitet ”statliga medel” är uppfyllt.

3. BEDÖMNING

Förekomst av stöd

(114) Enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket
slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss
produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel

(115) På grundval av förevarande information och särskilt mot bakgrund av de synpunkter som de berörda parterna
och de tyska myndigheterna har lämnat ska det således bedömas huruvida medlen från mjölkavgiften utgör
statliga medel i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget.

(116) Enligt fast rättspraxis är det inte rimligt att göra åtskillnad mellan stöd som ges direkt av staten och stöd som ges
genom ett offentligt eller privat organ som har utsetts eller inrättats av staten (32). För att beviljade fördelar ska
kunna betraktas som statligt stöd i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget måste de för det första
beviljas direkt eller indirekt via statliga medel och för det andra kunna tillskrivas staten (33).

(117) Vad gäller de åtgärder som beskrivs i avsnitt 2 i förevarande beslut framgår att stödet har beviljats på grundval av
delstaternas lagstiftning, för vilka MFG i sin tur utgör den rättsliga grunden.

(118) I MFG föreskrivs närmare bestämt i § 22 stycke 1 första meningen att delstatsregeringarna i samråd med delstats
organisationerna eller branschorganisationerna gemensamt kan ta ut avgifter från mejerier och uppsamlings
centraler för mjölk och grädde på upp till 0,1 cent per kilo levererad mjölk för att främja mejerisektorn. Enligt
§ 22 stycke 1 andra meningen i MFG kan delstatsregeringarna efter ansökan från delstatsorganisationen eller
branschorganisationerna gemensamt ta ut avgifter på upp till 0,2 cent per kilo levererad mjölk om de avgifter
som föreskrivs enligt första meningen inte är tillräckliga för att fullgöra uppgifterna.

(119) Delstatsregeringarna tar ut mjölkavgiften i samråd med den aktuella delstatsorganisationen. Samråd utgör
emellertid en betydligt svagare form för medverkan än samförstånd. Medan samförstånd innebär att det krävs ett
samtycke från ett annat organ (t.ex. ett lagstiftande organ eller en myndighet) för att anta en rättsakt (för dess
lagenlighet), är däremot ett beslut som ska antas i samråd med ett annat organ i slutändan inte beroende av dess
samtycke. Inom tysk förvaltningsrätt företas ibland en sådan gradering av former av medverkan (34). Eftersom den
form av medverkan som föreskrivs i § 22 stycke 1 första meningen i MFG är samråd, innebär detta att det är
(32) Domstolens dom av den 20 november 2003 i mål C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO,
ECLI:EU:C:2003:622, punkt 23.
(33) Domstolens dom av den 20 november 2003 i mål C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO,
ECLI:EU:C:2003:622, punkt 24.
(34) T.ex. § 37 stycke 2 tredje meningen i bygglagen (Baugesetzbuch, BauGB), § 17 styckena 1 och 2, § 18 styckena 3 och 4, § 22 stycke 5 i
naturskyddslagen (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG), § 2 stycke 7, § 11 styckena 2 och 3, § 12 stycke 7, § 14 stycke 4 punkt 2, § 26
stycke 3, § 35a stycke 3 den allmänna järnvägslagen (Allgemeines Eisenbahngesetz, AEG). Vad gäller den tidigare versionen av § 9
BNatSchG, se högsta förvaltningsdomstolens, dvs. Bundesverwaltungsgerichts, dom av den 29 april 1993, diarienummer: 7 A 4/93,
punkt 22:”..ett beslut i samråd kräver i motsats till ett beslut i samförstånd inte någon gemensam vilja. Det innebär inte mer än ett hörande (i
egenskap av sakkunnig) av den andra myndigheten som därigenom får möjlighet att uttala sig i förfarandet” och vad gäller den tidigare versionen
av § 18 stycke 2 första meningen punkt 2 i AEG, se Bundesverwaltungsgerichts dom av den 31 oktober 2000, diarienummer: 11 VR
12/00, punkt 5: ”Det i § 18 stycke 2 första meningen punkt 2 i AEG föreskrivna samrådet med sökanden, vilket till skillnad från samförstånd inte
kräver någon gemensam vilja…” samt av den 7 februari 2005, diarienummer: 9 VR 15/04, punkt 11: ”Det samråd med sökanden […] som
krävs har den myndighet som ska godkänna planläggningen uppfyllt genom att ha berett sökanden […] tillfälle att inkomma med synpunkter”.
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delstatsregeringarna som har befogenheten att ta ut avgiften samt även att fastställa denna (35). Däremot hänförs
(§ 14 stycke 1 i MFG) endast förberedelserna och det tekniska genomförandet av de åtgärder som ska vidtas enligt
§ 22 till delstatsorganisationerna och är i detta avseende underkastade tillsyn från den högsta delstatsmyndigheten
(§ 14 styckena 2 och 4 i MFG).

(120) Den rättsliga grunden för uttaget av en mjölkavgift i de enskilda delstaterna är således förordningar från
delstaterna, i vilka detaljerna för uttaget av avgiften, bland annat dess omfattning, regleras (36). Det är således
staten (representerad av de respektive delstatsregeringarna) som fastställer uttaget av avgiften. Såsom anges i skäl
119 ovan utgör det inte något hinder att förordningarna har antagits i samråd med den aktuella delstatsorgani
sationen för mejerinäringen.

(121) I förevarande fall uttas avgiften från privata företag. Intäkter från dessa avgifter tillfaller den respektive delstats
budgeten innan de används för att finansiera de olika stödåtgärderna och ska där enligt § 22 stycke 3 första
meningen i MFG förvaltas separat. Enligt § 23 i de respektive budgetförordningarna (se skäl 25), får utgifter och
åtagandebemyndiganden för tjänster till organ utanför delstatens förvaltning i syfte att fullgöra vissa särskilda
ändamål (förmåner) endast beräknas om delstaten har ett väsentligt intresse av en fullgörelse från sådana organ,
vilket inte kan tillgodoses utan förmånerna, eller inte kan tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Denna bestämmelse
tyder på att staten har ett intresse av att åtgärderna genomförs.

(122) Som svar på de argument som Tyskland och de berörda parterna har framfört fastställer kommissionen följande:

(123) Det som talar emot MPBW:s påstående om att systemet med mjölkavgifter inte utgör någon belastning för BadenWürttembergs delstatsbudget (skälen 60–63), är inledningsvis att medlen från mjölkavgifterna redovisas som en
självständig kategori (skäl 61). Generellt sett gäller att även om de medel som används för förmånen härstammar
från en skatt eller avgift (med ett särskilt syfte) som betalas av privata företag, kan det antas att statens budget
belastas och således att statliga medel används om dessa medel först flyter in i budgeten. Detta är en avgörande
skillnad jämfört med det av MPBW anförda målet PreussenElektra, i vilket det var frågan om ett system med
minimipriser där de aktuella finansmedlen inte alls inkluderades i budgeten eller där staten inte heller på något
annat sätt utövade kontrollen över dessa (inte heller genom att anförtro dem åt tredje part). Följaktligen var en
användning av statliga medel utesluten i detta mål (37).

(124) På grundval av omständigheten att MPBW utöver medlen från mjölkavgiften inte har erhållit några betalningar
med skattemedel eller andra statliga intäkter för att genomföra mjölkkvalitetstesterna kan man för övrigt inte dra
slutsatsen att de aktuella betalningarna inte skulle ha utgjort något statligt stöd. Enligt kommissionens tillämpliga
beslutspraxis anses åtgärder som uteslutande finansieras med skatteliknande medel utgöra stöd i den mening som
avses i artikel 107.1 första meningen i EUF-fördraget (38).

(125) Vad gäller påståendet från LVN att det är delstatsorganisationerna som spelar en stor roll då uttaget av avgiften
från mejerierna fastställs (skälen 82–86 och 91), slår kommissionen fast att staten genom § 22 stycke 1 i MFG,
det vill säga genom lag, har bemyndigat delstatsregeringarna att ta ut en mjölkavgift. I bestämmelsen föreskrivs bl.a.
att mjölkavgiften i regel får vara upp till 0,1 cent per kilogram och att delstatsregeringen kan höja avgiften till
0,2 cent per kilogram på begäran från delstatsorganisationerna eller branschorganisationerna gemensamt.
(35) Se även § 22 stycke 1 sjätte meningen i MFG, i vilken hänvisas till delstatsregeringens befogenhet (och möjligheten att delegera ärenden
till de högsta delstatsmyndigheterna) samt § 23 stycke 2 i MFG, enligt vilken indrivningen av avgifterna ska göras enligt bestämmelserna
i lagen om skatter och avgifter (Abgabenordnung, AO), vilket i sin tur innebär att det krävs ett antagande av ett beskattningsbeslut eller
liknande förvaltningsbeslut (se §§ 122, 251 i AO). Enligt § 14 stycke 3 i MFG får några offentliga uppgifter däremot inte överlåtas till de
aktuella delstatsorganisationerna.
(36) För Baden-Württemberg: Förordningen om påförande av mjölkavgifter (Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen
Umlagen) av den 18 maj 2004 (GBl. s. 350), som upphävts genom förordningen från landsbygds- och konsumentskyddsministeriet
om upphävande av förordningen om påförande av mjölkavgifter av den 14 februari 2013.
För Bayern: Förordningen om påförande av en mjölkavgift (Verordnung über eine Umlage für Milch, BayMilchUmlV) av den 17 oktober
2007 (GVBl 2007, s. 727), senast ändrad genom förordningen av den 29 november 2012.
(37) Se domstolens dom av den 13 mars 2001 i mål C-379/98, PreussenElektra, ECLI:EU:C:2001:160, punkterna 7 och 8, domstolens dom
av den 16 juli 2014 i mål T-52/12, Grekland/kommissionen, ECLI:EU:T:2014:677, punkterna 119 och 120. Beträffande avgränsningen
till domen i målet PreussenElektra, se tribunalens dom av den 11 december 2014 i mål T-251/11, Österrike/kommissionen,
ECLI:EU:T:2014:1060, punkterna 56–71 och 82.
(38) Se bland annat beslut SA.35932 (2013/N) Nederländerna – Fonds teeltangelegenheden, skälen 31–35.
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(126) Vidare föreskrivs det i § 22 stycke 2 punkterna 1–6 i MFG för vilka ändamål medlen från mjölkavgiften får
användas.

(127) Enligt § 22 stycke 3 tredje meningen i MFG ska delstatsorganisationen eller branschorganisationen endast höras
innan medlen används.

(128) Härav framgår att staten (på federal nivå) visserligen har medgett delstatsorganisationerna en viss rätt till
medverkan, men samtidigt har upprättat en tydlig lagstadgad ram vid fastställandet av mjölkavgiftens storlek och
användningen av medlen och att det i slutänden är de berörda delstatsregeringarna (eller vid delegering de högsta
delstatsmyndigheterna) som har rätt att fastställa detta. Exempelvis är det inte möjligt att efter begäran från
delstatsorganisationerna höja mjölkavgiften till över 0,2 cent per kilogram eller att använda medlen för andra
ändamål än de som anges i § 22 stycke 2 punkterna 1–6 i MFG. Dessutom medför samrådsskyldigheten
beträffande användningen av avgiften (§ 22 stycke 3 tredje meningen i MFG) inte någon skyldighet att följa de
synpunkter som lämnas. Det slutgiltiga fastställandet av hur medlen ska användas ankommer på de aktuella
delstatsmyndigheterna, det vill säga på staten.

(129) Detta utgör den huvudsakliga skillnaden jämfört med målet Doux Elevage, till vilket LVN har hänvisat. Staten
reglerar uttaget av mjölkavgiften och den motsvarande användningen av medlen på två nivåer, nämligen på
federal nivå och på delstatsnivå. I Tyskland har lagstiftaren inte enbart fastställt att delstatsregeringen har
befogenheten att ta ut avgiften, utan även genom federal lagstiftning begränsat handlingsutrymmet när det gäller
att på delstatsnivå förfoga över de medel som uppkommer genom avgifterna. Delstatsorganisationerna kan inte
heller exempelvis genom ansökan försöka att ändra de föreskrivna användningsändamålen i § 22 stycke 2
punkterna 1–6 i MFG. Någon sådan statlig begränsning förelåg inte i målen Val'Hor och Doux Elevage.

(130) MFG kan vidare inte heller förstås som enbart ett medel för en branschorganisation att genomdriva sina rent
ekonomiska intressen. Således föreskrivs det visserligen i § 14 i MFG att branschorganisationer från jordbruket,
mejerierna och mejerinäringen ska vara företrädda om de önskar samråd, samt dessutom krävs det även att
konsumenterna är företrädda på lämpligt sätt i organisationens organ. Genom dessa krav på medverkan och
representation säkerställer lagstiftaren (dvs. staten) att det föreligger en omfattande representation av samtliga
intressen när de i MFG nämnda allmännyttiga ändamålen tillgodoses, vilket innebär mer än att en viss bransch
enbart främjas.

(131) Till skillnad från i målet Doux Elevage utgör de i MFG föreskrivna stödändamålen inte heller sådana som
branschorganisationerna själva har fastställt och infört (39). Särskilt de syften som föreskrivs i § 22 stycke 2 punkt
1 (”Främjande och bevarande av kvalitet mot bakgrund av de på grundval av § 10 i denna lag eller enligt § 37 i
mjölklagen av den 31 juli 1930 [Reichsgesetzbl. I s. 421] antagna bestämmelserna”) och punkt 2 (”Förbättring av
hygienen vid utvinning, leverans, bearbetning och distribution av mjölk och mjölkprodukter”) innehåller – till
skillnad från i målet Doux Elevage – sådana rekvisit som utgör del av den politik som definierats av statliga
myndigheter (40) och hänvisar till offentliga uppgifter som enligt § 14 stycke 3 i MFG inte i förväg får överföras
på delstatsorganisationerna.

(132) Även till skillnad från målet Doux Elevage används inte det normala civil- eller handelsrättsliga domstolsförfarandet
om mjölkavgifterna som förfaller till betalning inte betalas (41). Enligt § 23 stycke 2 i MFG föreskrivs nämligen att
indrivning av avgifter kan göras i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatter och avgifter och dess
genomförandebestämmelser. De aktuella delstaterna har i de tillämpliga förordningarna beträffande påförande av
mjölkavgift fastställt en motsvarande indrivning enligt bestämmelserna i lagen om skatter och avgifter och dess
genomförandebestämmelser (42). Inom det tyska rättssystemet ska lagen om skatter och avgifter hänföras till den
offentliga rätten. I Tyskland verkställs offentligrättsliga fordringar på administrativ väg, civilrättsliga däremot vid
allmän domstol. Det administrativa förfarandet utgör i jämförelse med förfaranden vid domstol den effektivare
metoden vid indrivning, eftersom de statliga myndigheterna själva kan upprätta en exekutionstitel (43), vilken
däremot först kan erhållas vid domstol med avseende på civilrättsliga fordringar (44). Detta tyder på att staten har
ett intresse av att avgifter som förfaller till betalning kan uttas (och i förekommande fall drivas in) på ett så
effektivt och fullständigt sätt som möjligt för att kunna säkerställa att de statliga syften som finansieras genom
avgifterna snabbt ska kunna uppnås.
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

Domstolens dom av den 30 maj 2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punkt 40.
Domstolens dom av den 30 maj 2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punkt 31.
Domstolens dom av den 30 maj 2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punkt 32.
Se till exempel § 6 stycke 3 i Verordnung über eine Umlage für Milch (BayMilchUmlV) av den 17 oktober 2007.
Se till exempel § 5 i Verordnung über eine Umlage für Milch (BayMilchUmlV) av den 17 oktober 2007.
Se domstolens dom av den 11 september 2014 i mål C-527/12, kommissionen/Tyskland, ECLI:EU:C:2014:2193, punkterna 41 och 56.
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(133) Därigenom motbevisas påståendet från LVN, att medlen från mjölkavgiften inte utgör statliga medel i den mening
som avses i artikel 107.1 EUF-fördraget.
(134) Av detta följer att de aktuella intäkterna från avgiften kan anses stå under statlig kontroll (45), och att de åtgärder
som finansieras genom medel från mjölkavgifterna har beviljats genom statliga medel och kan tillskrivas staten.
(135) Detta gäller i ännu högre utsträckning för de allmänna budgetmedel som används i Bayern för att finansiera de
aktuella mjölkkvalitetstesterna. Det är således även i detta fall frågan om statliga medel i den mening som avses i
artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Selektiv fördel/företag
(136) Mottagare av de statliga medlen är först och främst MPBW och MPBY. Dessa genomför laboratorieundersökningar
på statligt uppdrag. Laboratorieundersökningarna gynnar emellertid i slutänden mejerierna, eftersom dessa har en
lagstadgad skyldighet att undersöka den mjölk som levereras till dem. Laboratorieundersökningarna utgör således
tjänster som MPBW och MPBY tillhandahåller till mejerierna. Mejerierna kan således anses utgöra stödmottagare
för det i form av naturaförmåner beviljade stödet. Mejerierna utgör utan tvekan företag i den mening som avses i
artikel 107.1 i EUF-fördraget. Varje möjlig fördel beviljas även endast ”vissa företag” i den mening som avses i
bestämmelsen, eftersom det utöver mejeribranschen finns många andra branscher som inte gynnas av de aktuella
åtgärderna. Således är det eventuella beviljandet av fördelar selektivt.
(137) Mejerierna är enligt § 1 stycke 1 i MGV skyldiga att antingen själva kontrollera mjölken eller låta kontrollera den
i egenskap av kommersiella uppköpare av mjölk. Såsom vid egna kontroller där kostnaderna måste betalas av
mejerierna, ska de kostnader som uppkommer vid överlåtandet av kontrollerna till ett undersökningsorgan anses
utgöra typiska driftskostnader som de berörda företagen, dvs. mejerierna, normalt sett är skyldiga att bära själva
på grund av de nationella bestämmelserna. Således utgår kommissionen från att mejerierna i Baden-Württemberg
genom ersättningen av kostnaderna för laboratorieundersökningarna från avgifterna och i Bayern genom avgiften
och allmänna budgetmedel beviljas en fördel som har selektiv verkan, såsom anges i skäl 136.
(138) Det ska i detta sammanhang prövas huruvida de genomförda laboratorieundersökningarna är förknippade med
ekonomisk verksamhet.
(139) Tyskland hävdar att sammanslutningarna för mjölktester utför offentliga uppgifter vid genomförandet av
mjölkkvalitetstesterna (se skäl 26 ovan). Mjölkkvalitetstesterna genomförs i själva verket på grundval av offentlig
rättsliga bestämmelser, nämligen MGV. Genom den undersökningsskyldighet som föreskrivs i § 1 stycke 1 i MGV
eftersträvas visserligen ett offentligt ändamål (säkerställande av mjölkkvaliteten, § 10 i MFG) och denna skyldighet
kan genomföras genom offentliga tvångsåtgärder på avtalsrättslig väg. Av detta kan man emellertid inte dra
slutsatsen att avgiftsfinansieringen av mjölkkvalitetstesterna inte är förknippade med ekonomisk verksamhet som
utövas av företag (46). Tvärtom är det frågan om ett av många lagstadgade krav (t.ex. produktsäkerhet,
miljöstandarder, etc.) som ekonomiska aktörer (här mejerierna) är skyldiga att beakta i sin ekonomiska
verksamhet. Mjölkkvalitetstester utgör för övrigt inte heller någon verksamhet som utgör del av statens
huvudsakliga uppgifter i den mening som avses i resonemanget i skäl 16 i meddelandet från kommissionen om
tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse (47).
(140) § 1 stycke 1 i MGV ger upphov till en undersökningsskyldighet för mejerierna. Denna undersökningsskyldighet är
knuten till en skyldighet att överta de kostnader som uppkommer för undersökningen, dvs. de kostnader som
uppkommer i samband med laboratorieundersökningarna och som ska betalas av sammanslutningarna för
mjölktester (se skäl 137 ovan). Detta framgår klart av det faktum att genomförandet av undersökningarna utgör
en förutsättning för att mejerierna ska få sälja den vederbörligen kontrollerade mjölken. Företagen är emellertid
skyldiga att själva bära de kostnader som uppkommer för att de ska få saluföra sina produkter. Sådana kostnader
är typiska driftskostnader. De berörda mejerierna i andra delstater än Baden-Württemberg och Bayern, i vilka
MGV gäller i samma utsträckning, kompenseras således inte för undersökningskostnaderna med medel från
mjölkavgiften, dvs. de avlastas inte från kostnader som de i princip är skyldiga att bära själva. Mejeriernas
(45) Domstolens dom av den 30 maj 2013 i mål C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, punkterna 32, 35 och 38.
(46) Se även tribunalens dom av den 25 mars 2015 i mål T-538/11, Belgien/kommissionen, ECLI:EU:T:2015:188, punkt 96, enligt vilken
”det förhållandet att kostnader åläggs företagen genom nationell lagstiftning, och att dessa kostnader således nödvändigtvis omfattas av
den berörda medlemsstatens utövande av sina offentliga maktbefogenheter, inte hindrar att kostnaderna kvalificeras som ’kostnader som
normalt belastar ett företags budget’”.
(47) EUT C 8, 11.1.2012, s. 4.
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försäljning av mjölk utgör utan tvekan en ekonomisk verksamhet. Genom ersättningen av undersöknings
kostnaderna från avgiften avlastas mejerierna i Baden-Württemberg och Bayern således från kostnader som de
normalt sett själva hade varit skyldiga att bära inom ramen för sin ekonomiska verksamhet.

(141) Vad gäller Tysklands påstående att den federala lagstiftningen inte utgör referensramen för mejeriernas skyldighet
att bära kostnaderna och således inte kan motivera något selektivt stöd (skälen 31–38), ska det konstateras att
den undersökningsskyldighet som ligger till grund för skyldigheten att bära kostnaderna uteslutande regleras i
den federala lagstiftningen, nämligen i § 1 stycke 1 i MGV.

(142) Såsom redan nämnts fastställs en undersökningsskyldighet för mejerierna i § 1 stycke 1 i MGV med avseende på
den mjölk som levereras till dem (se även skälen 139 och 142). Visserligen tillerkänns delstaterna vissa
befogenheter enligt § 6 i MGV, särskilt vad gäller regleringen av provtagningen enligt § 2 i MGV, men sådana
bestämmelser får dock inte i övrigt strida mot MGV och således inte heller mot § 1 i MGV.

(143) I detta sammanhang har Tyskland när det gäller avgränsningen av behörigheten mellan den federala staten och
delstaterna hänvisat till § 10 stycke 2 i MFG (skäl 37). Enligt denna bestämmelse kan delstatsregeringarna anta
bestämmelser om mjölkkvalitetstester såvida det federala ministeriet inte har antagit några bestämmelser. Såsom
angetts ovan har det behöriga federala ministeriet dock gjort just detta genom MGV. Delstatsregeringarna har
visserligen genom § 22 stycke 1 första meningen i MFG medgetts en behörighet att ta ut avgifter. Samtidigt
begränsar MFG emellertid delstaternas självbestämmanderätt genom att fastställa gränser för avgiftens storlek och
de åtgärder som ska främjas enligt § 22 stycke 2 punkterna 1–6 i MFG.

(144) Vad gäller målet Portugal/kommissionen (48) till vilket Tyskland har hänvisat i detta sammanhang (skälen 31–38)
konstaterar kommissionen att detta mål rörde ett differentierat skattesystem, vilket skiljer sig väsentligen från
förevarande mål. Om man för övrigt, såsom Tyskland försöker, tillämpar slutsatserna i målet Portugal/
kommissionen på förevarande omständigheter, så ska den ovan fastställda skyldigheten att bära kostnaderna i § 1
stycke 1 i MGV beaktas som referensram i den mening som avses i punkt 64 i detta mål. Denna referensram har
emellertid just reglerats genom staten, dvs. i den mening som avses i målet Portugal/kommissionen genom centralre
geringen. En ersättning av de motsvarande kostnaderna från avgifterna medför således vid en e contrario-tolkning
av punkt 64 till att det föreligger en selektiv fördel.

(145) Kommissionen anser vidare att det inte kan avfärdas att det föreligger en selektiv fördel, eftersom mejerierna
redan har betalat det motsvarande värdet för de genomförda kontrollerna genom den uppburna mjölkavgiften.
Tvärtom tillbakavisar kommissionen påståendet från Tyskland och MPBW att avgiften motsvarar de faktiska
ekonomiska utgifterna för de förmåner som tillhandahålls i gengäld (skäl 39). Såsom framgår av kapitel 2.6 i
inledningsbeslutet finansieras ett flertal olika delåtgärder genom mjölkavgiften. Det ligger i delåtgärdernas natur
att den nytta som varje enskilt företag har av vissa delåtgärder inte nödvändigtvis motsvarar de avgifter som
tidigare betalats in. När det gäller Bayern tillkommer även att finansieringen inte endast sker med avgiftsmedel,
utan även med andra medel från den allmänna budgeten och således redan från början inte kan anses utgöra
någon kompensation.

(146) Kommissionen konstaterar därför att mejerierna i Baden-Württemberg och Bayern har gynnats på ett selektivt
sätt genom att de uppkomna kostnaderna för mjölkkvalitetstesterna ersatts med avgiftsmedel.

Snedvridning av konkurrensen och inverkan på handeln

(147) I enlighet med domstolens rättspraxis ska förstärkningen av ett företags konkurrensställning till följd av
beviljandet av ett statligt stöd generellt anses utgöra en snedvridning av konkurrensen i förhållande till andra
konkurrerande företag, eftersom de inte mottar detta stöd (49). Stöd till ett företag som är verksamt på en
marknad som är öppen för handel inom unionen kan påverka handeln mellan medlemsstaterna (50),
(48) Se domstolens dom av den 6 september 2006 i mål C-88/03, Portugal/kommissionen, ECLI:EU:C:2006:511.
(49) Domstolens dom av den 17 september 1980 i mål 730/79, Philip Morris Holland BV/kommissionen, ECLI:EU:C:1980:209,
punkterna 11 och 12.
(50) Se särskilt domstolens dom av den 13 juli 1988 i mål 102/87, Republiken Frankrike/kommissionen, ECLI:EU:C:1988:391.
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till och med när de gynnade företagen själva inte över huvud taget deltar i handeln på den inre marknaden (51).
Under perioden 2001–2012 var handeln med jordbruksprodukter inom unionen mycket omfattande. Exempelvis
uppgick importen och exporten av produkter som ska klassificeras enligt nummer 0401 i Kombinerade
nomenklaturen (Mjölk och grädde, icke-koncentrerad utan tillsatt socker eller sötningsmedel) (52), till och från
Tyskland år 2011 till 1 200 miljoner euro, respektive 957 miljoner euro (53).

(148) De åtgärder som granskas i detta beslut hade i syfte att stödja verksamheten inom jordbrukssektorn. Det var
särskilt frågan om mejeriernas verksamhet. Vad gäller mejeriernas produkter förelåg det en omfattande handel
inom unionen, såsom beskrivits ovan. Kommissionen anser således att de aktuella åtgärderna var ägnade att
snedvrida handeln mellan medlemsstaterna.

(149) Mot bakgrund av den omfattande handeln med jordbruksprodukter kan det således anses att de aktuella
delåtgärderna har snedvridit eller hotat att snedvrida konkurrensen och var ägnade att påverka handeln mellan
medlemsstaterna.

Befintligt stöd/nytt stöd

(150) Enligt artikel 108.1 i EUF-fördraget ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna fortlöpande granska allt
befintligt stöd. I detta syfte kan kommissionen begära all nödvändig information från medlemsstaterna för att
granska de befintliga stödprogrammen och i förekommande fall lämna förslag till lämpliga åtgärder.

(151) Enligt artikel 1 b i förordning (EG) nr 659/1999 betecknar begreppet befintligt stöd allt stöd som fanns innan
fördraget trädde i kraft i respektive medlemsstat och som fortfarande är tillämpligt efter fördragets ikraftträdande.

(152) Enligt artikel 1 c i förordning (EG) nr 659/1999 medför varje ändring av ett befintligt stöd att detta blir ett nytt
stöd. Enligt artikel 4 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 (54) utgör en ändring av befintligt stöd ”varje
ändring, utom ändringar av rent formell eller administrativ art som inte kan påverka bedömningen av
stödåtgärdens förenlighet med den gemensamma marknaden”.

(153) Enligt rättspraxis (55) är det endast när ändringen påverkar själva det materiella innehållet i de ursprungliga
bestämmelserna som dessa ska anses omvandlas till en ny stödordning. En sådan ändring ska emellertid inte
anses föreligga när det som utgör det nya klart kan särskiljas från de ursprungliga bestämmelserna.

(154) Enligt artikel 108.3 i EUF-fördraget ska allt nytt stöd anmälas till kommissionen och får inte genomföras innan
det har godkänts av kommissionen (genomförandeförbud).

(155) Enligt artikel 1 f i förordning (EG) nr 659/1999 är nytt stöd som införs i strid med artikel 108.3 EUF-fördraget
olagligt.

(156) På grundval av MFG och inom ramen för de befogenheter som de har tillerkänts har det behöriga federala
ministeriet och delstaterna (se skäl 24 ovan) antagit genomförandebestämmelser, vilka utgör den rättsliga grunden
för de åtgärder som har prövats i detta beslut. Med undantag för MFG i sig (som endast utgör en ramlag och en
bestämmelse om behörighet, men inte själv reglerar några krav på finansiellt stöd), har de tyska myndigheterna
inte ingett någon information som visar att det föreligger en rättslig grund som antagits före 1958 och som
fortfarande ska tillämpas med sitt ursprungliga innehåll under den undersökta perioden. De tillämpliga
(51) Domstolens dom av den 14 januari 2015 i mål C-518/13, Eventech Ltd/Parking Adjudicator, ECLI:EU:C:2015:9, punkt 67.
(52) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 927/2012 av den 9 oktober 2012 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG)
nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, EUT L 304, 31.10.2012, s. 1.
(53) Källa: EUROSTAT.
54
( ) Kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om
tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 140, 30.4.2004, s. 1).
(55) Domstolens dom av den 30 april 2002 i de förenade målen T-195/01 och T-207/01, Gibraltar/kommissionen, ECLI:EU:T:2002:111,
punkt 111.
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förordningarna om uttag av avgiften härstammar från år 2004 (Baden-Württemberg) och år 2007 (Bayern) (se
skäl 24). Den rättsliga grunden för användningen är delstaternas budgetförordningar, vilka endast måste hålla sig
inom ramen för § 22 stycke 2 i MFG vad gäller användningsändamålet. Mot denna bakgrund godkänner delstats
myndigheterna sedan användningen av medel under det aktuella räkenskapsåret genom beslut om användning.
Således utgör de aktuella åtgärderna nytt stöd som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt artikel 108.3 i
EUF-fördraget. Eftersom Tyskland emellertid inte alls har anmält den aktuella stödordningen är denna olaglig
(artikel 1 f i förordning nr 659/1999).

(157) Mot denna bakgrund är det inte nödvändigt att bemöta Tysklands påstående att de aktuella delåtgärderna BW 1
och BY 1 inte omfattas av de ändamålsenliga åtgärderna (skälen 50–56), eftersom detta påstående grundas på
antagandet att det i princip är frågan om befintligt stöd, vilket såsom förklarats ovan inte är fallet.

Förenlighetsprövning av mjölkkvalitetstesterna

(158) Stöd som har beviljats för att ersätta uppkomna kostnader för mjölkkvalitetstesterna mellan den 28 november
2001 och den 31 december 2006 har granskats av kommissionen enligt riktlinjerna 2000–2006 och inom
ramen för beslutet av den 17 juli 2013 (K(2013) 4457 slutligt) har stödet ansetts förenligt med den inre
marknaden (skälen 162–165 i det positiva beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

(159) Enligt artikel 107.3 c i EUF-fördraget kan stöd för att främja utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa
regioner anses förenligt med den gemensamma marknaden, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en
omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

(160) Enligt kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är
olagligt (56) ska olagligt statligt stöd i den mening som avses i artikel 1 f i förordning (EG) nr 659/1999 bedömas
enligt de bestämmelser som gällde när stödet beviljades.

(161) Stöd som beviljats efter den 1 januari 2007 ska bedömas enligt riktlinjerna 2007–2013.

(162) I inledningsbeslutet har kommissionen uttryckt tvivel om huruvida det stöd som beviljats i samband med
mjölkkvalitetstesterna under perioden från den 1 januari 2007 kan anses förenligt med den inre marknaden
(skälen 166 och 167 i inledningsbeslutet).

(163) Såsom redan påpekats i inledningsbeslutet konstaterar kommissionen att stödet för rutinmässigt genomförda
kontroller av mjölk inte uppfyller villkoren i punkt 109 i riktlinjerna 2007–2013 jämförda med artikel 16.1 i
förordning (EG) nr 1857/2006. Tvärtom föreskrivs uttryckligen i sistnämnda bestämmelse att stöd som ersätter
kostnader för sådana rutinkontroller inte kan vara förenligt med den inre marknaden.

(164) I strid med de synpunkter som Tyskland har lämnat (skäl 53) fastställer kommissionen att de i artikel 16.1 b i
förordning (EG) nr 1857/2006 angivna ”kostnaderna för rutinkontroller av mjölkkvalitet” även omfattar de här
aktuella kostnaderna för genomförandet av mjölkkvalitetstesterna. Visserligen föreskrivs i princip i artikel 16.1 b
att stöd för ersättning av ”kostnaderna för test som utförs av eller på uppdrag av tredje part för att avgöra
besättningens avkastning eller genetiska kvalitet” är förenligt med den inre marknaden.

(165) De uttryckliga undantagen från stöd i artikel 16.1 b i förordning (EG) nr 1857/2006 vad gäller stöd för kostnader
för rutinkontroller av mjölkkvalitet ska enligt kommissionens mening emellertid i huvudsak förstås så, att det
klart framgår av denna bestämmelse att lagstiftaren har haft för avsikt att undanta ett sådant stöd, vilket innebär
att det inte är förenligt med den inre marknaden.
(56) EGT C 119, 22.5.2002, s. 22.
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(166) Kontroller av mjölkkvalitet avser mjölkens kvalitet som sådan, dvs. mjölkens mikrobiologiska egenskaper. Dessa
egenskaper har i vart fall inte i något direkt samband med besättningens avkastning eller genetiska kvalitet. De
mikrobiologiska egenskaperna omfattar just de egenskaper som har fastställts i samband med mjölkkvalitets
testerna (t.ex. fetthalt eller somatiska celler).

(167) Syftet med undantagsbestämmelsen i artikel 16.1 b är i huvudsak att avfärda en förenlighet med den inre
marknaden för samtliga rutinkontroller av mjölkkvalitet, eftersom de kostnader som uppkommer för dessa hör
till ett företags normala driftskostnader. Stöd för att ersätta driftskostnader medför en särskilt kraftig snedvridning
på den inre marknaden (57).

(168) I detta hänseende erinrar kommissionen om det principiella förbudet mot beviljande av stöd som föreskrivs i
artikel 107.1 EUF-fördraget. Undantag från det principiella förbudet följer av artikel 107.2 och 107.3 i EUFfördraget i koppling till andra förenlighetsbestämmelser i form av förordningar, rambestämmelser osv. För
perioden 2007–2013 föreligger det emellertid inte någon sådan förenlighetsbestämmelse för det aktuella stödet
till rutinkontroller av mjölkkvalitet (oberoende av en viss kvalitet och inte i kvalitetsförbättringssyfte). Tyskland
har således, bortsett från en hänvisning till den tidigare förenligheten under riktlinjerna 2000–2006 inte heller
gjort gällande några tillämpliga förenlighetsbestämmelser under den aktuella perioden. Det framgår tvärtom av
artikel 16.1 b i förordning (EG) nr 1857/2006 att lagstiftarens avsikt just har varit att uttryckligen utesluta en
förenlighet med den inre marknaden. Redan i punkt 13.3 i riktlinjerna 2000–2006 beaktas att antalet kontroller
som utförs rutinmässigt under produktionsprocessen ökat kraftigt och att kostnaderna för sådana kontroller blivit
en naturlig del av produktionskostnaderna, och att det föreligger en reell risk för att sådant stöd snedvrider
konkurrensen eftersom kostnaderna för kvalitetskontroller direkt påverkar produktionskostnaderna. Stöd kunde
dock enligt samma bestämmelse beviljas för kontroller utförda av tredje part eller för tredje parts räkning, t.ex. av
behöriga tillsynsmyndigheter, eller organ som agerar på deras vägnar. Enligt riktlinjerna 2007–2013 har
lagstiftaren mot bakgrund av risken för en snedvridning av konkurrensen bedömt att stöd för rutinkontroller av
mjölkkvalitet är oförenligt med den inre marknaden. Mot bakgrund av detta entydiga beslut från lagstiftaren
föreligger det inte något utrymme för en förklaring om förenlighet direkt på grundval av artikel 107.3 c i EUFfördraget.

(169) Att kommissionen tidigare ansett att de berörda mjölkkvalitetstesterna under perioden 2001–2006 var förenliga
med den inre marknaden kan inte, såsom Tyskland hävdar (i skäl 60) automatiskt medföra att detta stöd var
förenligt med den inre marknaden även under den efterföljande perioden 2007–2013. Det framgår av artikel
108.1 i EUF-fördraget att den inre marknaden ständigt utvecklar sig och att kommissionen kan beakta denna
utveckling genom en vidareutveckling av riktlinjerna för stöd eller andra stödrättsliga bestämmelser (t.ex.
undantagsförordningarna) för att säkerställa den inre marknadens funktion. Det ligger även i tidsbegränsade
förenlighetsbestämmelsers natur, såsom de riktlinjer som antagits inom jordbruksområdet, att efterföljande
riktlinjer om stöd eller undantagsförordningar inte nödvändigtvis överensstämmer med innehållet i de tidigare
bestämmelserna.

(170) Mot bakgrund av ovanstående resonemang drar kommissionen slutsatsen att det stöd som beviljades under
perioden 2007–2013 i samband med mjölkkvalitetstesterna, vilka med avseende på delåtgärd BW 1 uteslutande
finansierades genom mjölkavgiften och med avseende på delåtgärd BY 1 genom mjölkavgiften och med allmänna
budgetmedel, inte var förenligt med den inre marknaden.

4. SLUTSATS

(171) Enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 659/1999 har kommissionen befogenheter att återkräva stöd inom en pre
skriptionstid på tio år. Enligt artikel 15.2 i förordning (EG) nr 659/1999 ska preskriptionstiden avbrytas av varje
åtgärd avseende det olagliga stödet som vidtas av kommissionen.
(57) Se i detta hänseende även skäl 17 i förordning (EG) nr 1857/2006, enligt vilket stöd ”inte [bör] ha som enda syfte att fortlöpande eller
periodiskt minska de driftskostnader som stödmottagaren normalt skall stå för”.
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(172) Sedan Tyskland överlämnat årsrapporten om statligt stöd inom jordbrukssektorn 2010 begärde kommissionen
genom sin skrivelse av den 28 november 2011 att Tyskland skulle lämna ytterligare information om
bestämmelsen. Genom denna åtgärd från kommissionen avbröts preskriptionsfristen. Eftersom kommissionen
genom det positiva beslutet redan har fastställt att de aktuella mjölkkvalitetstesterna var förenliga med den inre
marknaden under perioden 28 november 2001 till 31 december 2006 och eftersom det har gått mindre än tio år
mellan den 31 december 2006 och den 28 november 2011, börjar den period som förevarande beslut avser den
1 januari 2007.
(173) Kommissionen fastställer att Tyskland genom överträdelse av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget olagligen
har beviljat stöd som, i den mån detta har beviljats sedan den 1 januari 2007 (se skälen 160 och 164), inte är
förenligt med den inre marknaden. Vad gäller Baden-Württemberg har stödet uteslutande beviljats med
mjölkavgiftsmedel i överensstämmelse med MFG, och vad gäller Bayern med mjölkavgiftsmedel och allmänna
budgetmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Det statliga stöd som Tyskland har beviljat de berörda företagen inom mejerisektorn för mjölkkvalitetstester som
genomförts i delstaterna Baden-Württemberg och Bayern står i strid med artikel 108.3 i EUF-fördraget och är oförenligt
med den inre marknaden sedan den 1 januari 2007.

Artikel 2
1.
Tyskland ska från stödmottagarna återkräva det stöd som har beviljats enligt den stödordning som avses i artikel 1
och som inte är förenligt med den inre marknaden.
2.
Det stöd som ska återkrävas bör innefatta ränta från och med den dag då stödet ställdes till stödmottagarnas
förfogande till och med den dag det faktiskt har återbetalats.
3.
Räntan ska beräknas som sammansatt ränta enligt kapitel V i förordning (EG) nr 794/2004, ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 (58).
4.
Tyskland ska upphöra med alla utbetalningar av det stöd som avses i artikel 1, med verkan från den dag då detta
beslut antas.

Artikel 3
1.
Återkravet av det stöd som har beviljats enligt den stödordning som avses i artikel 1 ska genomföras omedelbart
och effektivt.
2.

Tyskland ska säkerställa att detta beslut genomförs inom fyra månader från den dag då detta beslut har delgivits.

Artikel 4
1.

Inom två månader efter dagen för delgivandet av detta beslut ska Tyskland lämna följande uppgifter:

a) En förteckning över de stödmottagare som har tagit emot stöd enligt den stödordning som avses i artikel 1 och det
totala stödbelopp som var och en av dem har tagit emot genom stödordningen.
(58) Kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 av den 30 januari 2008 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande
av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EUT L 82, 25.3.2008, s. 1).
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b) Det totala belopp (kapitalbelopp och ränta) som ska återkrävas från var och en av mottagarna.
c) En ingåënde beskrivning av de åtgärder som redan har vidtagits eller som planeras för att landet ska rätta sig efter
detta beslut.
d) Dokument som visar att stödmottagarna har anmodats att betala tillbaka stödet.
2.
Tyskland ska hålla kommissionen underrättad om utvecklingen i fråga om de nationella åtgärder som vidtagits för
att genomföra detta beslut till dess att återkravet av det stöd som anges i artikel 1 är återbetalt. Tyskland ska på
kommissionens begäran omgående lämna uppgifter om de åtgärder som redan har vidtagits eller som planeras för att
rätta sig efter detta beslut. Tyskland ska också lämna detaljerade uppgifter om de stödbelopp och räntebelopp som redan
har återbetalats av stödmottagarna.
Artikel 5
Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland. Tyskland uppmanas att omedelbart översända en kopia av detta
beslut till stödmottagarna.

Utfärdat i Bryssel den 18 september 2015.
På kommissionens vägnar
Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2433
av den 18 december 2015
om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU vad gäller djurhälsoåtgärderna för att bekämpa
afrikansk svinpest i vissa medlemsstater
[delgivet med nr C(2015) 9168]
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom
gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,
med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln
med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt
artikel 10.4,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för
produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk
svinpest i de medlemsstater eller områden i dessa medlemsstater som förtecknas i bilagan till det beslutet (nedan
kallade de berörda medlemsstaterna). Bland åtgärderna finns bl.a. förbud mot avsändning av levande svin samt
sperma, ägg och embryon från svin, svinkött, svinköttsberedningar, svinköttsprodukter och andra produkter
innehållande svinkött samt sändningar av animaliska biprodukter av svin från vissa områden i de berörda
medlemsstaterna (nedan kallade varor). I bilagan avgränsas och förtecknas områdena med hänsyn till risknivån
utifrån den epidemiologiska situationen i de berörda medlemsstaterna.

(2)

För att anpassa de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i genomförandebeslut 2014/709/EU
till utvecklingen av den epidemiologiska situationen i de olika områdena i de berörda medlemsstaterna, och för
att ta hänsyn till de olika risknivåerna beroende på typ av varor, bör det fastställas vissa undantag för vissa typer
av varor från de områden som förtecknas i de olika delarna i bilagan till det genomförandebeslutet. Dessa
undantag bör också vara förenliga med de riskreducerande åtgärder vid import som gäller för afrikansk svinpest
och som anges i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (5). I det genomförande
beslutet bör det även redogöras för de ytterligare skyddsåtgärder och djurhälsokrav som gäller vid sådana
eventuella undantag.

(3)

Förbudet mot avsändning av levande svin är särskilt strängt från de områden som förtecknas i del III i bilagan till
genomförandebeslut 2014/709/EU och kan därför leda till problem vad gäller logistiken och djurskyddet om det
inte är möjligt att slakta svin i respektive områden, särskilt då det saknas lämpliga slakterier eller då
slaktkapaciteten är begränsad i de relevanta områden som förtecknas i del III i den bilagan, antingen i samma
medlemsstat eller i en annan medlemsstat.

(4)

Förflyttning av levande svin för omedelbar slakt utgör en lägre risk än andra typer av förflyttning av levande svin,
under förutsättning att riskreducerande åtgärder vidtas. Det är därför lämpligt att de berörda medlemsstaterna,
när sådana omständigheter som beskrivs i skäl 3 uppstår, undantagsvis får bevilja undantag för avsändning av

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

EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.
EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.
EUT L 18, 23.1.2003, s. 11.
Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i
vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).
(5) Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/
access-online/).
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levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan för omedelbar slakt till ett slakteri som är beläget
utanför detta område i samma medlemsstat eller i ett område i en annan medlemsstat som förtecknas i bilagan,
förutsatt att riskreducerande åtgärder har vidtagits så att sjukdomsbekämpningen inte äventyras.
(5)

När det gäller risken för spridning av afrikansk svinpest utgör förflyttning av olika varor av svin olika hög risk. I
regel utgör förflyttningen av sperma från svin från restriktionsområden en betydande risk när det gäller
exponering och följder. Om ytterligare riskreducerande åtgärder vidtas, såsom testning och ökad biosäkerhet, kan
dock undantag medges för sperma som samlats i de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till
genomförandebeslut 2014/709/EU. Artikel 9 i det genomförandebeslutet bör därför ändras.

(6)

Undantagen för avsändning av vissa levande svin från de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till
genomförandebeslut 2014/709/EU till andra områden som förtecknas i delarna II och III i den bilagan i en annan
medlemsstat med liknande sjukdomsstatus är berättigade förutsatt att särskilda riskreducerande åtgärder vidtas.
Den flexibilitet som dessa nya åtgärder ger är viktig för att säkra ett korrekt genomförande av åtgärderna på
medellång och lång sikt. För detta krävs att det upprättas ett säkert övervakningsförfarande under strikt kontroll
av de behöriga myndigheterna i transit- och bestämmelsemedlemsstaten. Artiklarna 3 och 4 i det genomförande
beslutet bör därför ändras.

(7)

Som ytterligare riskreducerande åtgärd bör det finnas ett övervakningsförfarande för att isolera djur som kommer
från områden med en högre risk för afrikansk svinpest. Därför är det nödvändigt att klargöra och specificera
förfarandena för avsändning, transitering och leverans av levande svin.

(8)

De undantag som föreskrivs i genomförandebeslut 2014/709/EU för avsändning av levande svin och sperma
mellan områden med en jämförbar risk för afrikansk svinpest bör endast tillämpas om de behöriga
myndigheterna i transit- och bestämmelsemedlemsstaterna har godkänt dem före förflyttningen.

(9)

Enligt rådets direktiv 64/432/EEG (1) ska levande djur åtföljas av hälsointyg vid förflyttningar. När undantag från
förbudet mot avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i bilagan till genomförandebeslut
2014/709/EU ska tillämpas på levande svin som är avsedda för handel inom unionen, bör dessa hälsointyg
innehålla en hänvisning till det genomförandebeslutet för att säkerställa att de relevanta intygen innehåller
adekvat och korrekt hälsoinformation.

(10)

Vid fastställandet av tillämpningsperioden för de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som föreskrivs i
genomförandebeslut 2014/709/EU bör hänsyn tas till epidemiologin hos afrikansk svinpest och till villkoren för
att en medlemsstat ska återfå statusen som fri från afrikansk svinpest i enlighet med Terrestrial Animal Health Code
från Världsorganisationen för djurhälsa. Tillämpningsperioden för genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför
förlängas till och med den 31 december 2019.

(11)

Flera fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i Estland och Lettland förekommer i de områden som förtecknas i
delarna II och III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa fall är i omedelbar närhet av de områden
som förtecknas i del I i den bilagan.

(12)

Afrikansk svinpest har aldrig rapporterats i Polens nordligaste delar som för närvarande finns förtecknade i del II
av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(13)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest i unionen bör beaktas vid
bedömningen av den risk som djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland och Polen utgör.
För att fokusera bekämpningsåtgärderna och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare samt för att
förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade
handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av djurhälsoåtgärderna för sjukdomsbe
kämpning och som fastställs i delarna I och II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ändras med
beaktande av den aktuella djurhälsosituationen vad gäller denna sjukdom i dessa tre medlemsstater.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

(1) Rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom
gemenskapen (EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genomförandebeslut 2014/709/EU ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
”Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 a får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av
levande svin från en anläggning belägen i de områden som förtecknas i del II i bilagan till andra områden i
samma medlemsstat eller till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan,
förutsatt att”
b) Följande punkt ska läggas till som punkt 4:
”4. För levande svin som avsänds till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan
ska följande ytterligare krav gälla:
a) Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av
en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i
ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten och den
behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten ska ha godkänt innan djuren förflyttas.
b) Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de
djurhälsogarantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a.
c) Ett övervakningsförfarande enligt artikel 16a ska upprättas under kontroll av de behöriga myndigheterna i
ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna i syfte att säkra att de djur som förflyttas i enlighet
med de ytterligare kraven i led a transporteras på ett säkert sätt och inte i ett senare skede förflyttas till en
annan medlemsstat.
d) För levande svin som uppfyller de ytterligare kraven i denna punkt ska följande kompletterande text läggas
till i det motsvarande hälsointyg för svin som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG:
’Svin som uppfyller villkoren i artikel 3 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.’”
2. Följande artikel ska införas som artikel 3a:
”Artikel 3a
Undantag från förbudet mot avsändning av levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan
Genom undantag från det förbud som anges i artikel 2 a får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning av
levande svin från de områden som förtecknas i del III i bilagan till andra områden i samma medlemsstat som
förtecknas i del II eller till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan, förutsatt att
1. svinen kommer från en anläggning med en tillräcklig biosäkerhetsnivå som är godkänd av den behöriga
myndigheten, anläggningen står under den behöriga myndighetens kontroll och svinen uppfyller kraven i
artikel 3.1 och i antingen artikel 3.2 eller 3.3,
2. svinen befinner sig i mitten av ett område med en radie på minst tre km där alla djur på anläggningarna uppfyller
kraven i artikel 3.1 och i antingen artikel 3.2 eller 3.3,
3. den avsändande anläggningens behöriga myndighet i god tid underrättar bestämmelseanläggningens behöriga
myndighet om att svinen ska sändas dit, och bestämmelseanläggningens behöriga myndighet underrättar den
avsändande anläggningens behöriga myndighet när svinen har anlänt,

22.12.2015

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 334/49

4. transporten av svinen inom och genom områden utanför de områden som förtecknas i del III i bilagan genomförs
enligt fördefinierade transportvägar och de fordon som används för transporten av dessa svin rengörs, vid behov
behandlas med insektsbekämpningsmedel och desinficeras så snart som möjligt efter lossning,
5. följande ytterligare krav gäller för levande svin som avsänds till de områden i en annan medlemsstat som
förtecknas i del II eller III i bilagan:
a) Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av en
riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i ursprung
smedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten och den behöriga
myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten ska ha godkänt innan djuren förflyttas.
b) Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälso
garantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a, och ska godkänna en
förteckning över anläggningar som uppfyller djurhälsogarantierna.
c) Ett övervakningsförfarande enligt artikel 16a ska upprättas under kontroll av de behöriga myndigheterna i
ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna i syfte att säkra att de djur som förflyttas i enlighet med
de ytterligare kraven i led a transporteras på ett säkert sätt och inte i ett senare skede förflyttas till en annan
medlemsstat.
d) För levande svin som uppfyller samtliga villkor i denna artikel ska följande kompletterande text läggas till i det
motsvarande hälsointyg för svin som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG:
’Svin som uppfyller villkoren i artikel 3a i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.’”
3. Artikel 4 ska ändras på följande sätt:
a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
”Genom undantag från de förbud som anges i artikel 2 a och c får de berörda medlemsstaterna tillåta avsändning
av levande svin för omedelbar slakt från de områden som förtecknas i del III i bilagan till andra områden i samma
medlemsstat eller till de områden i en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan om det råder
logistiska begränsningar i slaktkapaciteten i de slakterier som den behöriga myndigheten godkänt i enlighet med
artikel 12 och som är belägna i de områden som förtecknas i del III i bilagan, förutsatt att”
b) Följande punkt ska läggas till som punkt 10:
”10. följande ytterligare krav gäller för levande svin som avsänds till de områden i en annan medlemsstat som
förtecknas i del II eller III i bilagan:
a) Svinen ska uppfylla alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett positivt resultat av
en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga myndigheten i
ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i transitmedlemsstaten och den
behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten ska ha godkänt innan djuren förflyttas.
b) Ursprungsmedlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de
djurhälsogarantier och de godkännanden från de behöriga myndigheterna som avses i led a, och ska
godkänna en förteckning över anläggningar som uppfyller djurhälsogarantierna.
c) Ett övervakningsförfarande enligt artikel 16a ska upprättas under kontroll av de behöriga myndigheterna i
ursprungs-, transit- och bestämmelsemedlemsstaterna i syfte att säkra att de djur som förflyttas i enlighet
med de ytterligare kraven i led a transporteras på ett säkert sätt och inte i ett senare skede förflyttas till en
annan medlemsstat.
d) För levande svin som uppfyller samtliga villkor i denna artikel ska följande kompletterande text läggas till
i det motsvarande hälsointyg för svin som avses i artikel 5.1 i direktiv 64/432/EEG:
’Svin som uppfyller villkoren i artikel 4 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU.’”
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4. I artikel 8.1 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 3, 3a och 4 ska de berörda medlemsstaterna se till att inga
levande svin avsänds från deras territorium till andra medlemsstater och tredjeländer, utom när de levande svinen
kommer från”
5. Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9
Förbud mot avsändning av sändningar av sperma, ägg och embryon som samlats från svin från de områden
som förtecknas i bilagan till andra medlemsstater och tredjeländer
1.
De berörda medlemsstaterna ska se till att inga sändningar av följande varor avsänds från deras territorium till
andra medlemsstater och tredjeländer:
a) Sperma från svin, såvida den inte samlats från donatorgaltar som hålls på en seminstation som är godkänd enligt
artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG (*) och som är belägen utanför de områden som förtecknas i delarna II, III
och IV i bilagan till detta beslut.
b) Ägg och embryon från svin, såvida de inte kommer från donatorhondjur av svin som hålls på anläggningar som
uppfyller villkoren i artikel 8.2 och som är belägna utanför de områden som förtecknas i delarna II, III och IV i
bilagan och embryona är in vivo-producerade genom artificiell insemination eller in vitro-producerade genom
befruktning med sperma som uppfyller villkoren i led a.
2.
Genom undantag från de förbud som anges i punkt 1 a samt i artikel 2 b får de berörda medlemsstaterna tillåta
avsändning av sändningar av sperma från svin, om sperman samlats från donatorgaltar som hålls på en seminstation
som är godkänd enligt artikel 3 a i rådets direktiv 90/429/EEG, som tillämpar alla biosäkerhetsregler som är relevanta
för afrikansk svinpest och som är belägen i de områden som förtecknas i delarna II och III i bilagan till detta beslut,
till de områden i samma medlemsstat eller en annan medlemsstat som förtecknas i del II eller III i bilagan, förutsatt
att
a) sändningarna av sperma från svin uppfyller alla sådana andra tillräckliga djurhälsogarantier på grundval av ett
positivt resultat av en riskbedömning av åtgärder mot spridning av afrikansk svinpest som den behöriga
myndigheten i ursprungsmedlemsstaten kräver och som den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten
har godkänt innan sändningen av sperman avsänds,
b) ursprungsmedlemsstaten omedelbart underrättar kommissionen och övriga medlemsstater om de djurhälso
garantier som avses i led a,
c) donatorgaltarna uppfyller kraven i artikel 3.1 och i antingen artikel 3.2 eller 3.3,
d) donatorgaltarna med negativt resultat har genomgått ett individuellt test för identifiering av agens tidigast fem
dagar före den dag då den sperma som ska avsändas har samlats, och en kopia av testresultaten bifogas det
djurhälsointyg som åtföljer sändningen av sperma,
e) följande kompletterande attestering läggs till de motsvarande djurhälsointyg som avses i artikel 6.1 i direktiv
90/429/EEG:
’Sperma från svin som uppfyller villkoren i artikel 9 i kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den
9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om
upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU.’
(*) Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom
gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).”
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6. Följande artikel ska införas som artikel 16a:
”Artikel 16a
Övervakningsförfarande
Den behöriga myndigheten ska se till att övervakningsförfarandet uppfyller följande krav:
1. Alla lastbilar och andra fordon som används för transport av levande svin ska ha
a) registrerats individuellt av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten i syfte att transportera
levande svin under övervakningsförfarandet,
b) förseglats av den officiella veterinären efter lastningen. Endast tjänstemannen från den behöriga myndigheten
får bryta förseglingen och ersätta den med en ny, och varje lastning eller ersättning av försegling ska anmälas
till den behöriga myndigheten.
2. Transporten ska
a) ske direkt, utan uppehåll,
b) ta den färdväg som den behöriga myndigheten har godkänt.
3. Den ansvariga officiella veterinären på den mottagande anläggningen ska bekräfta varje ankomst till den behöriga
myndigheten på ursprungsorten.
4. Lastbilen eller fordonet och annan utrustning som har använts vid transporten av levande svin ska efter att svinen
lossats rengöras och desinficeras i sin helhet i ett förslutet område på bestämmelseorten under den officiella
veterinärens överinseende. Artikel 12 a i direktiv 2002/60/EG ska tillämpas.
5. Innan den första avsändningen från de områden som förtecknas i del III i bilagan äger rum ska den behöriga
myndigheten på ursprungsorten se till att nödvändiga arrangemang med berörda myndigheter i den mening som
avses i led c i bilaga VI till direktiv 2002/60/EG har träffats för att säkerställa beredskapsplanen, befälsordningen
och fullständigt samarbete mellan myndigheterna i händelse av olyckor under transporten, något större fel på
lastbilen eller fordonet eller bedrägerier från förarens sida. Lastbilens förare ska omedelbart anmäla samtliga
olyckor eller större fel på lastbilen eller fordonet till den behöriga myndigheten.”
7. I artikel 21 ska datumet ”31 december 2018” ersättas med ”31 december 2019”.
8. Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Adressater
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2015.
På kommissionens vägnar
Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA
DEL I

1. Estland
Följande områden i Estland:
— Keila linn.
— Kunda linn.
— Loksa linn.
— Maardu linn.
— Mustvee linn.
— Pärnu linn.
— Saue linn.
— Tallinn linn.
— Läänemaa maakond.
— Den del av Kuusalu vald som ligger norr om väg 1 (E20).
— Are vald.
— Audru vald.
— Halinga vald.
— Haljala vald.
— Harku vald.
— Jõelähtme vald.
— Keila vald.
— Kernu vald.
— Kiili vald.
— Koonga vald.
— Lavassaare vald.
— Nissi vald.
— Padise vald.
— Paikuse vald.
— Raasiku vald.
— Rae vald.
— Rägavere vald.
— Saku vald.
— Saue vald.
— Sauga vald.
— Sindi vald.
— Sõmeru vald.
— Tootsi vald.
— Tori vald.
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— Tõstamaa vald.
— Varbla vald.
— Vasalemma vald.
— Vihula vald.
— Viimsi vald.
— Viru-Nigula vald.
2. Lettland
Följande områden i Lettland:
— I Ogres novads: Suntažu och Ogresgala pagasts.
— Ādažu novads.
— Amatas novads.
— Carnikavas novads.
— Garkalnes novads.
— Ikšķiles novads.
— Inčukalna novads.
— Jaunjelgavas novads.
— Ķeguma novads.
— Līgatnes novads.
— Mālpils novads.
— Neretas novads.
— Ropažu novads.
— Salas novads.
— Siguldas novads.
— Vecumnieku novads.
— Viesītes novads.
3. Litauen
Följande områden i Litauen:
— I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.
— I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.
— I Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio och Smilgių seniūnija.
— I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.
— I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų,
Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.
— Pasvalys rajono savivaldybė.
— Vilkaviškis rajono savivaldybė.
— Radviliškis rajono savivaldybė.
— Kalvarija savivaldybė.
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— Kazlų Rūda savivaldybė.
— Marijampole savivaldybė.
4. Polen
Följande områden i Polen:
I województwo podlaskie:
— Gminy Augustów med staden Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin och Bargłów Kościelny i powiat augustowski.
— Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady,
Dobrzyniewo Duże och en del av Zabłudów (sydvästra delen av gmina avgränsad av den linje som skapas av väg
nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.
— Gminy Czyże, Hajnówka med staden Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele och Czeremcha i powiat
hajnowski.
— Gminy Grodzisk, Dziadkowice och Milejczyce i powiat siemiatycki.
— Gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie,
Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo och Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.
— Powiat sejneński.
— Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.
— Gminy Rutki i powiat zambrowski.
— Gminy Suchowola och Korycin i powiat sokólski.
— Powiat bielski.
— Powiat M. Białystok.
— Powiat M. Suwałki.
— Powiat moniecki.
DEL II

1. Estland
Följande områden i Estland:
— Kallaste linn.
— Rakvere linn.
— Tartu linn.
— Vändra linn.
— Viljandi linn.
— Ida-Virumaa maakond.
— Põlvamaa maakond.
— Raplamaa maakond.
— Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).
— Den del av Palamuse vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Pärsti vald som ligger väster om väg 24126.
— Den del av Suure-Jaani vald som ligger väster om väg 49.
— Den del av Tabivere vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.
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— Den del av Tartu vald som ligger öster om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Viiratsi vald som ligger väster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till
korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att
den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.
— Abja vald.
— Aegviidu vald.
— Alatskivi vald.
— Anija vald.
— Häädemeeste vald.
— Haaslava vald.
— Halliste vald.
— Kadrina vald.
— Kambja vald.
— Karksi vald.
— Kasepää vald.
— Kõpu vald.
— Kose vald.
— Kõue vald.
— Laekvere vald.
— Luunja vald.
— Mäksa vald.
— Meeksi vald.
— Pala vald.
— Peipsiääre vald.
— Piirissaare vald.
— Rakvere vald.
— Saarde vald.
— Saare vald.
— Surju vald.
— Tahkuranna vald.
— Tapa vald.
— Vändra vald.
— Vara vald.
— Vinni vald.
— Võnnu vald.
2. Lettland
Följande områden i Lettland:
— Krimuldas novads.
— I Limbažu novads: Skultes, Vidridžu, Limbažu och Umurgas pagasts.
— I Ogres novads: Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles och Taurupes pagasts.
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— Priekuļu novads.
— I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.
— Aizkraukles novads.
— Aknīstes novads.
— Alūksnes novads.
— Apes novads.
— Baltinavas novads.
— Balvi novads.
— Cēsu novads.
— Cesvaines novads.
— Ērgļu novads.
— Gulbenes novads.
— Ilūkstes novads.
— Jaunpiebalgas novads.
— Jēkabpils novads.
— Kocēnu novads.
— Kokneses novads.
— Krustpils novads.
— Lielvārdes novads.
— Līvānu novads.
— Lubānas novads.
— Madonas novads.
— Pārgaujas novads.
— Pļaviņu novads.
— Raunas novads.
— Rugāju novads.
— Saulkrastu novads.
— Sējas novads.
— Skrīveru novads.
— Smiltenes novads.
— Varakļānu novads.
— Vecpiebalgas novads.
— Viļakas novads.
— Jēkabpils republikas pilsēta.
— Valmiera republikas pilsēta.
3. Litauen
Följande områden i Litauen:
— I Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis och
Troškūnai seniūnija samt den del av Svėdasai seniūnija som ligger söder om väg nr 118.
— I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai
II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai kaimas.
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— I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių och
Žiežmarių apylinkės seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som ligger söder om väg nr A1.
— I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos,
Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų,
Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.
— I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių,
Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.
— I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių och
Velžio seniūnija.
— I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių,
Poškonių och Dieveniškių seniūnija.
— I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.
— Alytus miesto savivaldybė.
— Kaišiadorys miesto savivaldybė.
— Kaunas miesto savivaldybė.
— Panevėžys miesto savivaldybė.
— Vilnius miesto savivaldybė.
— Alytus rajono savivaldybė.
— Biržai rajono savivaldybė.
— Druskininkai rajono savivaldybė.
— Lazdijai rajono savivaldybė.
— Prienai rajono savivaldybė.
— Širvintos rajono savivaldybė.
— Ukmergė rajono savivaldybė.
— Vilnius rajono savivaldybė.
— Birštonas savivaldybė.
— Elektrėnai savivaldybė.
4. Polen
Följande områden i Polen:
I województwo podlaskie:
— Gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków och en del av Zabłudów (nordöstra delen av gmina avgränsad av
den linje som skapas av väg nr 19 och som förlängs av väg nr 685) i powiat białostocki.
— Gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór och Sidra i powiat sokólski.
— Gminy Lipsk i powiat augustowski.
— Gminy Narew, Narewka och Białowieża i powiat hajnowski.
DEL III

1. Estland
Följande områden i Estland:
— Elva linn.
— Jõgeva linn.
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— Põltsamaa linn.
— Võhma linn.
— Järvamaa maakond.
— Valgamaa maakond.
— Võrumaa maakond.
— Den del av Palamuse vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Pärsti vald som ligger öster om väg 24126.
— Den del av Suure-Jaani vald som ligger öster om väg 49.
— Den del av Tabivere vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Tartu vald som ligger väster om järnvägen Tallinn–Tartu.
— Den del av Viiratsi vald som ligger öster om en linje som fastställs av den västra delen av väg 92 fram till
korsningen med väg 155, därefter väg 155 fram till korsningen med väg 24156, därefter väg 24156 fram till att
den korsar floden Verilaske, därefter floden Verilaske fram till att den når Viiratsi valds södra gräns.
— Jõgeva vald.
— Kolga-Jaani vald.
— Konguta vald.
— Kõo vald.
— Laeva vald.
— Nõo vald.
— Paistu vald.
— Pajusi vald.
— Põltsamaa vald.
— Puhja vald.
— Puurmani vald.
— Rakke vald.
— Rannu vald.
— Rõngu vald.
— Saarepeedi vald.
— Tähtvere vald.
— Tarvastu vald.
— Torma vald.
— Ülenurme vald.
— Väike-Maarja vald.
2. Lettland
Följande områden i Lettland:
— I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.
— I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.
— Aglonas novads.
— Alojas novads.
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— Beverīinas novads.
— Burtnieku novads.
— Ciblas novads.
— Dagdas novads.
— Daugavpils novads.
— Kārsavas novads.
— Krāslavas novads.
— Ludzas novads.
— Mazsalacas novads.
— Naukšēnu novads.
— Preiļu novads.
— Rēzeknes novads.
— Riebiņu novads.
— Rūjienas novads.
— Strenču novads.
— Valkas novads.
— Vārkavas novads.
— Viļānu novads.
— Zilupes novads.
— Daugavpils republikas pilsēta.
— Rēzekne republikas pilsēta.
3. Litauen
Följande områden i Litauen:
— I Anykščiai rajono savivaldybė: Viešintos seniūnija och den del av Svėdasai seniūnija som ligger norr om väg
nr 118.
— I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija:
Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai,
Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai,
Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis kaimas.
— I Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės och Pravieniškių seniūnija samt den del av Rumšiškių seniūnija som
ligger norr om väg nr A1.
— I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.
— I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija.
— I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.
— I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.
— Jonava miesto savivaldybė.
— Ignalina rajono savivaldybė.
— Kupiškis rajono savivaldybė.
— Moletai rajono savivaldybė.
— Rokiškis rajono savivaldybė.
— Švencionys rajono savivaldybė.
— Trakai rajono savivaldybė.
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— Utena rajono savivaldybė.
— Zarasai rajono savivaldybė.
— Visaginas savivaldybė.
4. Polen
Följande områden i Polen:
I województwo podlaskie:
— Gminy Gródek och Michałowo i powiat białostocki.
— Gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka och Szudziałowo i powiat sokólski.
DEL IV

Italien
Följande områden i Italien:
Alla områden på Sardinien.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/2434
av den 18 december 2015
om ändring av genomförandebeslut 2014/237/EU om åtgärder för att förhindra att skadegörare
introduceras i och sprids inom unionen vad gäller vissa frukter och grönsaker med ursprung i
Indien
[delgivet med nr C(2015) 9178]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller
växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde
meningen, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/237/EU (2) förbjuds import från Indien av växter, utom fröer
och rötter, av Colocasia Schott, och växter, utom fröer, av Momordica L., Solanum melongena L. och Trichosanthes L.
När det gäller import av växter, utom fröer, av Mangifera L. måste de indiska myndigheterna enligt genomföran
debeslut 2014/237/EU ha vidtagit lämpliga åtgärder för att garantera att sändningarna är fria från skadegörare.

(2)

Genomförandebeslut 2014/237/EU är tidsbegränsat. Mot bakgrund av antalet sändningar som vägrats införsel på
grund av förekomsten av skadegörare på flera växter och växtprodukter med ursprung i Indien drar
kommissionen slutsatsen att det indiska systemet för sundhetscertifiering behöver förbättras ytterligare. Därför
bör giltighetstiden för genomförandebeslut 2014/237/EU förlängas till och med den 31 december 2016.

(3)

Genomförandebeslut 2014/237/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur,
livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 2 i genomförandebeslut 2014/237/EU ska ersättas med följande:
”Artikel 2
Detta beslut upphör att gälla den 31 december 2016.”
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2015.
På kommissionens vägnar
Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandebeslut 2014/237/EU av den 24 april 2014 om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i
och sprids inom unionen vad gäller vissa frukter och grönsaker med ursprung i Indien (EUT L 125, 26.4.2014, s. 93).
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AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS
GENOM INTERNATIONELLA AVTAL
BESLUT nr 1/2015 AV ASSOCIERINGSRÅDET EU–EGYPTEN
av den 21 september 2015
om ersättande av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering
mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken
Egypten, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för
administrativt samarbete [2015/2435]
ASSOCIERINGSRÅDET EU–EGYPTEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och
deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (1), särskilt artikel 27,
med beaktande av protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, om definition av
begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 27 i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å
ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan (nedan kallat avtalet), hänvisas till protokoll 4 till avtalet
(nedan kallat protokoll 4), i vilket det fastställs ursprungsregler och föreskrivs ursprungskumulation mellan
Europeiska unionen, Egypten och andra fördragsslutande parter i den regionala konventionen om Europa–
Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (2) (nedan kallad konventionen).

(2)

Enligt artikel 39 i protokoll 4 får det associeringsråd som inrättades genom artikel 74 i avtalet fatta beslut om
ändring av bestämmelserna i det protokollet.

(3)

Tanken med konventionen är att de nu gällande protokollen om ursprungsregler mellan länderna i det Europa–
Medelhavstäckande området ska ersättas med en enda rättsakt.

(4)

Unionen och Egypten undertecknade konventionen den 15 juni 2011 respektive den 9 oktober 2013.

(5)

Unionen och Egypten deponerade sina godtagandeinstrument hos depositarien för konventionen den 26 mars
2012 respektive den 23 april 2014. Till följd av detta trädde konventionen i enlighet med artikel 10.3 i
konventionen i kraft för unionen och Egypten den 1 maj 2012 respektive den 1 juni 2014.

(6)

Protokoll 4 bör därför ersättas med ett nytt protokoll som hänvisar till konventionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, om definition av begreppet ursprungsprodukter
och om metoder för administrativt samarbete, ska ersättas med texten i bilagan till detta beslut.
(1) EUT L 304, 30.9.2004, s. 39.
(2) EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.
Det ska tillämpas från och med den 1 februari 2016.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2015.
På associeringsrådets vägnar
F. MOGHERINI

Ordförande
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BILAGA

”PROTOKOLL 4
om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Artikel 1
Tillämpliga ursprungsregler
1.
Vid tillämpningen av detta avtal ska tillägg I till den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler
om förmånsursprung (1) (nedan kallad konventionen) och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen gälla.
2.
Alla hänvisningar till ’relevant avtal’ i tillägg I till konventionen och i de relevanta bestämmelserna i tillägg II till
denna ska anses som hänvisningar till det här avtalet.
Artikel 2
Tvistlösning
1.
Om det i samband med de kontrollförfaranden som anges i artikel 32 i tillägg I till konventionen uppstår tvister
som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna
kontroll utförs, ska sådana tvister hänskjutas till associeringsrådet.
2.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.
Artikel 3
Ändringar av protokollet

Associeringsrådet får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.
Artikel 4
Utträde ur konventionen
1.
Om antingen Europeiska unionen eller Egypten i enlighet med artikel 9 i konventionen skriftligen meddelar
depositarien för konventionen sin avsikt att träda ut ur konventionen, ska unionen och Egypten omedelbart inleda
förhandlingar om ursprungsregler för tillämpningen av detta avtal.
2.
De vid tidpunkten för utträdet tillämpliga ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen och de relevanta
bestämmelserna i tillägg II till konventionen ska fortsätta att gälla för detta avtal till dess att nyframförhandlade
ursprungsregler träder i kraft. Från och med tidpunkten för utträdet ska ursprungsreglerna i tillägg I till konventionen
och de relevanta bestämmelserna i tillägg II till konventionen dock tolkas så att de medger bilateral kumulation enbart
mellan Europeiska unionen och Egypten.”

(1) EUT L 54, 26.2.2013, s. 4.
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