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I
(Lagstiftningsakter)

DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1919
av den 26 oktober 2016
om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer
i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.2 b,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och
av följande skäl:
(1)

Syftet med detta direktiv är att se till att rätten till tillgång till en försvarare som föreskrivs i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/48/EU (3) faktiskt kan utövas, genom att misstänkta och tilltalade i straffrättsliga
förfaranden och eftersökta personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk
arresteringsorder enligt rådets rambeslut 2002/584/RIF (4) (nedan kallade eftersökta personer) får tillgång till bistånd
från en försvarare som finansieras av medlemsstaterna.

(2)

Genom att fastställa gemensamma minimiregler om rätten till rättshjälp för misstänkta, tilltalade och eftersökta
personer syftar detta direktiv till att stärka medlemsstaternas förtroende för varandras straffrättsliga system och
därigenom till att förbättra ömsesidigt erkännande av straffrättsliga avgöranden.

(3)

I artikel 47 tredje stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan),
artikel 6.3 c i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (nedan kallad Europakonventionen) och artikel 14.3 d i den internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter (nedan kallad ICCPR-konventionen) garanteras rätten till rättshjälp
i straffrättsliga förfaranden i enlighet med de villkor som fastställs i de bestämmelserna. Stadgan har samma
rättsliga värde som fördragen, och medlemsstaterna är parter i Europakonventionen och ICCPR-konventionen.
Erfarenheten har dock visat att detta i sig inte alltid räcker för att skapa tillräckligt förtroende för andra
medlemsstaters straffrättsliga system.

(1) EUT C 226, 16.7.2014, s. 63.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 4 oktober 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 13 oktober 2016.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga
förfaranden och förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid
frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, s. 1).
(4) Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna
(EGT L 190, 18.7.2002, s. 1).
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(4)

Den 30 november 2009 antog rådet en resolution om en färdplan för att stärka misstänktas eller åtalade
personers processuella rättigheter vid straffrättsliga förfaranden (1) (nedan kallad färdplanen). I färdplanen, som ska
genomföras stegvis, uppmanas till antagande av åtgärder avseende rätten till översättning och tolkning (åtgärd A),
rätten till information om rättigheter och om åtal (åtgärd B), rätten till juridisk rådgivning och rättshjälp
(åtgärd C), rätten till kommunikation med släktingar, arbetsgivare och konsulära myndigheter (åtgärd D) och
särskilda skyddsåtgärder för utsatta misstänkta eller åtalade personer (åtgärd E).

(5)

Den 11 december 2009 välkomnade Europeiska rådet färdplanen och införlivade den i Stockholmsprogrammet – Ett
öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd (2) (punkt 2.4). Europeiska rådet underströk att
färdplanen inte är uttömmande och uppmanade kommissionen att undersöka behovet av en komplettering när
det gäller minimiregler för processuella rättigheter för misstänkta och tilltalade samt bedöma om andra frågor, till
exempel frågan om oskuldspresumtionen, behöver behandlas i syfte att förbättra samarbetet på detta område.

(6)

Hittills har fem åtgärder om processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden antagits enligt färdplanen,
nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU (3), 2012/13/EU (4), 2013/48/EU, (EU)
2016/343 (5) och (EU) 2016/800 (6).

(7)

Detta direktiv avser den andra delen av åtgärd C i färdplanen, som handlar om rättshjälp.

(8)

Rättshjälp bör täcka försvarskostnaderna för misstänkta, tilltalade och eftersökta personer. Vid beviljandet av
rättshjälp bör medlemsstaternas behöriga myndigheter kunna kräva att misstänkta, tilltalade eller eftersökta
personer bär en del av kostnaderna själva, beroende på deras ekonomiska resurser.

(9)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 i direktiv (EU) 2016/800 bör detta direktiv inte tillämpas när
misstänkta eller tilltalade, eller eftersökta personer har avstått från sin rätt till tillgång till försvarare i enlighet med
artikel 9 eller artikel 10.3 i direktiv 2013/48/EU och inte har återkallat sitt avstående, eller när en medlemsstat
tillämpar de tillfälliga undantagen i enlighet med artikel 3.5 eller 3.6 i direktiv 2013/48/EU, så länge som de
undantagssituationerna varar.

(10)

Om en person som ursprungligen inte var misstänkt eller tilltalad, till exempel ett vittne, blir misstänkt eller
tilltalad, bör den personen ha rätt att inte vittna mot sig själv och har rätt att tiga, i enlighet med unionsrätten
och Europakonventionen såsom dessa tolkas av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) och
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (nedan kallad Europadomstolen). I detta direktiv hänvisas
därför uttryckligen till den situation där en sådan person blir misstänkt eller tilltalad under polisförhör eller
förhör som genomförs av någon annan brottsbekämpande myndighet inom ramen för straffrättsliga förfaranden.
Om en annan person än en misstänkt eller tilltalad blir misstänkt eller tilltalad under ett sådant förhör bör
förhöret omedelbart avbrytas. Det bör dock vara möjligt att återuppta förhöret om den berörda personen har
gjorts medveten om att han eller hon har blivit misstänkt eller tilltalad och vederbörande till fullo kan utöva de
rättigheter som föreskrivs i detta direktiv.

(11)

I vissa medlemsstater har andra myndigheter än en domstol med behörighet i brottmål behörighet att utdöma
andra påföljder än frihetsberövande för relativt sett mindre förseelser. Det kan exempelvis handla om
trafikförseelser som begås i stor omfattning och som kan fastställas vid en poliskontroll. I sådana situationer vore
det orimligt att begära att de behöriga myndigheterna ska säkerställa samtliga rättigheter enligt detta direktiv. Om
en medlemsstats lagstiftning föreskriver att en påföljd för mindre förseelser kan åläggas av en sådan myndighet,
och där en sådan påföljd kan överklagas till en domstol med behörighet i brottmål eller där saken kan hänskjutas
till en sådan, bör detta direktiv tillämpas endast på förfarandet vid den domstolen till följd av ett sådant
överklagande eller hänskjutande.

(1) EUT C 295, 4.12.2009, s. 1.
(2) EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga
förfaranden (EUT L 280, 26.10.2010, s. 1).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden
(EUT L 142, 1.6.2012, s. 1).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen
och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1).
(6) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller
tilltalade i straffrättsliga förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1).
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(12)

I några medlemsstater anses vissa mindre förseelser, särskilt mindre trafikförseelser, mindre förseelser mot
kommunala föreskrifter och mindre förseelser mot allmän ordning vara brott. I sådana situationer vore det
orimligt att begära att de behöriga myndigheterna ska säkerställa samtliga rättigheter enligt detta direktiv. Om det
i en medlemsstats lagstiftning föreskrivs att frihetsberövande inte får utdömas som påföljd för mindre förseelser
bör detta direktiv tillämpas endast på förfaranden vid en domstol med behörighet i brottmål.

(13)

Vid tillämpningen av detta direktiv på mindre förseelser gäller de villkor som fastställs i detta direktiv.
Medlemsstaterna bör kunna utföra en ekonomisk prövning, en behovsprövning eller bådadera för att avgöra om
rättshjälp måste beviljas. Under förutsättning att det är förenligt med rätten till en rättvis rättegång kan det anses
att behovskriteriet inte är uppfyllt när det gäller vissa mindre förseelser.

(14)

Tillämpningsområdet för detta direktiv med avseende på vissa mindre förseelser bör inte påverka
medlemsstaternas skyldigheter enligt Europakonventionen att säkerställa rätten till en rättvis rättegång, inbegripet
rätten till bistånd från en försvarare.

(15)

Under förutsättning att det är förenligt med rätten till en rättvis rättegång utgör följande situationer inte ett
frihetsberövande i den mening som avses i detta direktiv: Fastställande av den misstänktes eller tilltalades
identitet, beslut huruvida en förundersökning bör inledas, kontroll av vapeninnehav eller andra liknande
säkerhetsfrågor, genomförande av andra utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder än de som det specifikt
hänvisas till i detta direktiv, såsom kroppsundersökningar, fysiska undersökningar, blod- eller alkoholprov eller
liknande prov, eller fotografering eller upptagande av fingeravtryck samt åtgärder för att få den misstänkte eller
tilltalade att inställa sig inför en behörig myndighet i enlighet med nationell rätt.

(16)

I detta direktiv fastställs minimiregler. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att bevilja rättshjälp i situationer som
inte omfattas av detta direktiv, till exempel när andra utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder än de som det
specifikt hänvisas till i detta direktiv genomförs.

(17)

I enlighet med artikel 6.3 c i Europakonventionen har misstänkta och tilltalade som saknar tillräckliga medel för
att betala för bistånd från en försvarare rätt till rättshjälp om rättvisans intresse så fordrar. Denna minimiregel
tillåter medlemsstaterna att utföra en ekonomisk prövning, en behovsprövning eller bådadera. Tillämpningen av
dessa prövningar bör inte innebära en begränsning av eller ett avsteg från de rättigheter och rättssäkerhets
garantier som säkerställs enligt stadgan och Europakonventionen, såsom dessa tolkas av domstolen och
Europadomstolen.

(18)

Medlemsstaterna bör besluta om praktiska arrangemang för tillhandahållande av rättshjälp. I dessa arrangemang
kan det fastställas att rättshjälp beviljas på begäran av en misstänkt, en tilltalad eller en eftersökt person. Med
tanke på de särskilda behoven för utsatta personer, bör dock inte en sådan begäran vara ett materiellt villkor för
beviljande av rättshjälp.

(19)

De behöriga myndigheterna bör bevilja rättshjälp utan onödigt dröjsmål, dock senast innan polisen, en annan
brottsbekämpande myndighet eller en rättslig myndighet genomför något förhör med den berörda personen, eller
före genomförandet av de särskilda utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder som avses i detta direktiv. Om de
behöriga myndigheterna inte kan göra detta bör de åtminstone bevilja akut eller provisorisk rättshjälp innan ett
sådant förhör eller sådana utrednings- eller bevisupptagningsåtgärder genomförs.

(20)

Med tanke på hur speciellt förfarandet i samband med en europeisk arresteringsorder är, bör tolkningen av de
bestämmelser i detta direktiv som uteslutande hänför sig till eftersökta personer beakta detta och bör inte på
något sätt inverka på tolkningen av de andra bestämmelserna i detta direktiv.

(21)

Eftersökta personer bör ha rätt till rättshjälp i den verkställande medlemsstaten. Dessutom bör eftersökta personer
som är föremål för ett förfarande i samband med en europeisk arresteringsorder för lagföring, och som utövar sin
rätt att utse en försvarare i den utfärdande medlemsstaten i enlighet med direktiv 2013/48/EU, ha rätt till
rättshjälp i den medlemsstaten vad avser sådant förfarande i den verkställande medlemsstaten, i den mån
rättshjälp är nödvändig för att säkerställa en faktisk möjlighet att få sin sak prövad inför domstol, såsom
föreskrivs i artikel 47 i stadgan. Detta är fallet när försvararen i den verkställande medlemsstaten inte kan utföra
sina arbetsuppgifter med avseende på verkställandet av en europeisk arresteringsorder på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt utan bistånd från en försvarare i den utfärdande medlemsstaten. Alla beslut om beviljande av
rättshjälp i den utfärdande medlemsstaten bör fattas av den myndighet som är behörig att fatta ett sådant beslut
i den medlemsstaten, på grundval av kriterier som fastställs av den medlemsstaten vid genomförandet av detta
direktiv.
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(22)

För att se till att eftersökta personer har faktisk tillgång till försvarare bör medlemsstaterna ge eftersökta personer
rätt till rättshjälp fram till dess att överlämnande sker, eller fram till dess att beslutet att inte överlämna har fått
laga kraft.

(23)

Vid genomförandet av detta direktiv bör medlemsstaterna säkerställa respekten för den grundläggande rätten till
rättshjälp enligt stadgan och Europakonventionen. I samband med detta bör de respektera Förenta nationernas
principer och riktlinjer för tillgång till rättshjälp i straffrättsliga system.

(24)

Utan att det påverkar bestämmelser i nationell rätt om krav på försvarares närvaro bör en behörig myndighet
utan onödigt dröjsmål besluta huruvida rättshjälp ska beviljas. Den behöriga myndigheten bör vara en oberoende
myndighet som är behörig att fatta beslut om beviljande av rättshjälp eller en domstol, inbegripet en domare.
I brådskande fall bör dock även tillfällig medverkan av polis och åklagare vara möjlig i den mån detta är
nödvändigt för beviljande av rättshjälp i tid.

(25)

Om rättshjälp har beviljats en misstänkt, en tilltalad eller en eftersökt person är ett sätt att se till att den blir
verkningsfull och kvalitativ att främja kontinuerlig tillgång till juridiskt ombud för vederbörande. I detta
hänseende bör medlemsstaterna främja kontinuerlig tillgång till juridiskt ombud under hela det straffrättsliga
förfarandet, samt – i tillämpliga fall – förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

(26)

Lämplig fortbildning bör anordnas för personal som är delaktig i att fatta beslut om rättshjälp i straffrättsliga
förfaranden och i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder. Medlemsstaterna bör, utan att det
påverkar rättsväsendets oberoende eller olikheterna i rättsväsendets uppbyggnad i de olika medlemsstaterna,
begära att de som ansvarar för fortbildning av domare tillhandahåller domstolar och domare som fattar beslut
om beviljande av rättshjälp sådan fortbildning.

(27)

I enlighet med principen om unionsrättens ändamålsenliga verkan bör medlemsstaterna införa lämpliga och
effektiva rättsmedel i fall av en överträdelse av en rättighet som enskilda har enligt unionsrätten. Ett effektivt
rättsmedel bör vara tillgängligt om rätten till rättshjälp har urholkats eller om tillhandahållandet av rättshjälp
försenats eller helt eller delvis har nekats.

(28)

För att övervaka och utvärdera om detta direktiv fungerar på ett effektivt sätt är det nödvändigt att samla in
relevanta uppgifter, från tillgängliga data, om genomförandet av de rättigheter som anges i detta direktiv. Sådana
uppgifter omfattar, om möjligt, antalet ansökningar om rättshjälp i straffrättsliga förfaranden och förfaranden
i samband med en europeisk arresteringsorder där den berörda medlemsstaten fungerat som utfärdande eller
verkställande medlemsstat, det antal fall där rättshjälp har beviljats samt det antal fall där en begäran om
rättshjälp har avslagits. Uppgifter om kostnaderna för att tillhandahålla misstänkta eller tilltalade personer och
eftersökta personer rättshjälp bör också samlas in, i mån av möjlighet.

(29)

Detta direktiv bör tillämpas på misstänkta, tilltalade och eftersökta personer oavsett deras rättsliga ställning,
medborgarskap eller nationalitet. Medlemsstaterna bör respektera och garantera de rättigheter som anges i detta
direktiv utan någon diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, religion, politisk eller
annan åskådning, nationalitet, etniskt eller socialt ursprung, förmögenhet, funktionsnedsättning eller börd. Detta
direktiv upprätthåller de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i stadgan och Europakonventionen,
inbegripet förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, rätten till frihet och säkerhet,
respekten för privatlivet och familjelivet, rätten till personlig integritet, barnets rättigheter, integrering av personer
med funktionsnedsättning, rätten till ett effektivt rättsmedel och rätten till en rättvis rättegång, oskuldspre
sumtionen och rätten till försvar. Detta direktiv bör genomföras i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(30)

I detta direktiv fastställs minimiregler. Medlemsstaterna bör kunna utvidga de rättigheter som fastställs i detta
direktiv för att därigenom föreskriva en högre skyddsnivå. En sådan högre skyddsnivå bör inte utgöra något
hinder för det ömsesidiga erkännande av rättsliga avgöranden som minimireglerna är avsedda att underlätta.
Skyddsnivån som tillhandahålls av medlemsstaterna bör aldrig understiga de normer som anges i stadgan eller
Europakonventionen, så som dessa tolkas av domstolen och Europadomstolen.

(31)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att fastställa gemensamma minimiregler rörande misstänktas,
tilltalades och eftersökta personers rätt till rättshjälp, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna
utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen
vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).
I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt
för att uppnå detta mål.
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(32)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende
på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget), och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar dessa
medlemsstater inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på dem.

(33)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och
EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av detta direktiv, som inte är bindande för eller tillämpligt på
Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
1.

Detta direktiv föreskriver gemensamma minimiregler om rätt till rättshjälp för

a) misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden, och
b) eftersökta personer som är föremål för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder enligt
rambeslut 2002/584/RIF (nedan kallade eftersökta personer).
2.
Detta direktiv kompletterar direktiven 2013/48/EU och (EU) 2016/800. Ingenting i detta direktiv ska tolkas som
en begränsning av de rättigheter som föreskrivs i de direktiven.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.
Detta direktiv tillämpas på misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden, som har rätt till tillgång till
försvarare enligt direktiv 2013/48/EU, och som
a) är frihetsberövade,
b) enligt unionsrätten eller nationell rätt ska bistås av en försvarare, eller
c) måste eller tillåts närvara vid en utrednings- eller bevisupptagningsåtgärd som minst omfattar följande:
i)

Vittneskonfrontationer.

ii) Konfrontationsförhör.
iii) Rekonstruktioner.
2.
Detta direktiv tillämpas också, efter gripandet i den verkställande medlemsstaten, på eftersökta personer som har
rätt till tillgång till försvarare enligt direktiv 2013/48/EU.
3.
Detta direktiv tillämpas också, på samma villkor som anges i punkt 1, på personer som ursprungligen inte var
misstänkta eller tilltalade men som blir misstänkta eller tilltalade under polisförhör eller förhör som genomförs av någon
annan brottsbekämpande myndighet.
4.

Utan att det påverkar rätten till en rättvis rättegång ska, när det gäller mindre förseelser,

a) om en medlemsstats lagstiftning föreskriver att en påföljd kan åläggas av en annan myndighet än en domstol med
behörighet i brottmål och att en sådan påföljd kan överklagas eller hänskjutas till en sådan domstol, eller
b) om frihetsberövande inte kan utdömas som påföljd,
detta direktiv endast gälla förfaranden vid en domstol med behörighet i brottmål.
Detta direktiv tillämpas under alla omständigheter när ett beslut om häktning fattas, liksom under häktningstiden, i varje
skede av förfarandet fram till dess att förfarandet avslutas.
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Artikel 3
Definition
I detta direktiv avses med rättshjälp en medlemsstats finansiering av rättsligt bistånd från en försvarare för att möjliggöra
att rätten till tillgång till en försvarare ska kunna utövas.

Artikel 4
Rättshjälp i straffrättsliga förfaranden
1.
Medlemsstaterna ska se till att misstänkta och tilltalade som saknar tillräckliga medel för att betala för bistånd från
en försvarare har rätt till rättshjälp, när rättvisans intresse så fordrar.
2.
Medlemsstaterna får utföra en ekonomisk prövning, en behovsprövning eller bådadera för att avgöra om rättshjälp
ska beviljas i enlighet med punkt 1.
3.
När en medlemsstat gör en ekonomisk prövning ska den beakta alla relevanta och objektiva faktorer, såsom den
berörda personens inkomst, kapital och familjesituation, kostnaderna för bistånd från en försvarare samt
levnadsstandarden i den medlemsstaten, för att avgöra huruvida, i enlighet med de tillämpliga kriterierna i den
medlemsstaten, en misstänkt eller tilltalad saknar tillräckliga medel för att betala för bistånd från en försvarare.
4.
När en medlemsstat gör en behovsprövning ska den beakta hur allvarligt brottet är, hur komplicerat ärendet är och
hur sträng påföljd som kan förväntas i det enskilda fallet, för att avgöra huruvida det ligger i rättvisans intresse att
rättshjälp beviljas. Under alla omständigheter ska behovskriteriet anses vara uppfyllt i följande situationer:
a) När en misstänkt eller tilltalad ställs inför en behörig domstol eller domare för beslut om häktning under alla skeden
av förfarandet inom tillämpningsområdet för detta direktiv.
b) Under häktningstiden.
5.
Medlemsstaterna ska se till att rättshjälp beviljas utan onödigt dröjsmål, dock senast före polisförhör, förhör av
någon annan brottsbekämpande myndighet eller av en rättslig myndighet, eller före genomförandet av de utredningseller bevisupptagningsåtgärder som avses i artikel 2.1 c.
6.
Rättshjälp ska beviljas endast för de straffrättsliga förfaranden där den berörda personen är misstänkt eller tilltalad
för ett brott.

Artikel 5
Rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder
1.
Den verkställande medlemsstaten ska se till att eftersökta personer har rätt till rättshjälp från det att de grips med
anledning av en europeisk arresteringsorder fram till dess att överlämnande sker eller, fram till dess att beslutet att inte
överlämna dem har fått laga kraft.
2.
Den utfärdande medlemsstaten ska se till att eftersökta personer som är föremål för ett förfarande i samband med
en europeisk arresteringsorder för lagföring och som utövar sin rätt att utse en försvarare i den utfärdande
medlemsstaten för att bistå försvararen i den verkställande medlemsstaten i enlighet med artikel 10.4 och 10.5
i direktiv 2013/48/EU har rätt till rättshjälp i den utfärdande medlemsstaten vad avser ett sådant förfarande i den
verkställande medlemsstaten, i den mån rättshjälp är nödvändig för att säkerställa den faktiska tillgången till rättslig
prövning.
3.
Rätten till rättshjälp enligt punkterna 1 och 2 får göras till föremål för en ekonomisk prövning i enlighet med
artikel 4.3, som ska gälla i tillämpliga delar.
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Artikel 6
Beslut avseende beviljande av rättshjälp
1.
Beslut huruvida rättshjälp ska beviljas, liksom om förordnande av försvarare, ska fattas utan onödigt dröjsmål av
en behörig myndighet. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att den behöriga myndigheten fattar
sina beslut omsorgsfullt och att rätten till försvar respekteras.
2.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att misstänkta, tilltalade och eftersökta personer
skriftligen informeras om att deras ansökan om rättshjälp helt eller delvis har avslagits.

Artikel 7
Kvaliteten på rättshjälp och fortbildning
1.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder, även med avseende på finansieringen, för att se till att

a) det finns ett effektivt system för rättshjälp av tillräcklig kvalitet, och
b) de tjänster som utförs inom ramen för rättshjälp håller en kvalitet som är tillräcklig för att säkerställa ett rättvist
förfarande, med vederbörlig hänsyn till juristkårens oberoende.
2.
Medlemsstaterna ska se till att lämplig fortbildning anordnas för personal som är delaktig i beslutsfattandet om
rättshjälp i straffrättsliga förfaranden och i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.
3.
Med vederbörlig hänsyn till juristkårens oberoende och till rollen för dem som är ansvariga för fortbildning av
försvarare ska medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att främja tillhandahållandet av lämplig fortbildning för
försvarare som tillhandahåller tjänster för rättshjälp.
4.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att misstänkta, tilltalade och eftersökta personer har
rätt att på begäran få den försvarare som de tilldelats ersatt, om de särskilda omständigheterna motiverar det.

Artikel 8
Rättsmedel
Medlemsstaterna ska se till att misstänkta, tilltalade och eftersökta personer har tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt
nationell rätt om rättigheterna enligt detta direktiv har åsidosatts.

Artikel 9
Utsatta personer
Medlemsstaterna ska säkerställa att hänsyn tas till utsatta misstänkta, tilltalades och eftersökta personers särskilda behov
vid genomförandet av detta direktiv.

Artikel 10
Tillhandahållande av uppgifter och rapportering
1.
Senast den 25 maj 2021 och därefter vart tredje år ska medlemsstaterna till kommissionen översända tillgängliga
uppgifter som visar hur de rättigheter som fastställs i detta direktiv har genomförts.
2.
Senast den 25 maj 2022 och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en rapport om genomförandet
av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet. I sin rapport ska kommissionen bedöma tillämpningen av detta
direktiv när det gäller rätten till rättshjälp i straffrättsliga förfaranden och i förfaranden i samband med en europeisk
arresteringsorder.
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Artikel 11
Bevarande av skyddsnivån
Ingenting i detta direktiv ska ses som en begränsning av eller ett avsteg från rättigheter och rättssäkerhetsgarantier som
säkerställs enligt stadgan, Europakonventionen eller andra relevanta bestämmelser i internationell rätt eller
i medlemsstaternas lagstiftning som erbjuder en högre skyddsnivå.
Artikel 12
Införlivande
1.
Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den 25 maj 2019. De ska genast underrätta kommissionen om detta.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar inom
det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 13
Ikraftträdande
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 14
Adressater
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i Strasbourg den 26 oktober 2016.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

I. LESAY

Ordförande

Ordförande
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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1920
av den 19 oktober 2016
om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Hånnlamb [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Sveriges ansökan om registrering av namnet
”Hånnlamb” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför
bör namnet ”Hånnlamb” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Namnet ”Hånnlamb” (SUB) ska föras in i registret.
Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.1 Färskt kött (och slaktbiprodukter) enligt bilaga XI till kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 239, 1.7.2016, s. 22.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).

L 297/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.11.2016

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1921
av den 20 oktober 2016
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett
namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar (Štajersko prekmursko bučno olje [SGB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Sloveniens
ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen
”Štajersko prekmursko bučno olje”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EU)
nr 901/2012 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning
(EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3)
i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför
bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet
”Štajersko prekmursko bučno olje” (SGB) godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 901/2012 av den 2 oktober 2012 om införande av en beteckning i registret över
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Štajersko prekmursko bučno olje [SGB]) (EUT L 268,
3.10.2012, s. 3).
(3) EUT C 225, 22.6.2016, s. 11.

L 297/12

Europeiska unionens officiella tidning

SV

4.11.2016

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1922
av den 20 oktober 2016
om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade
geografiska beteckningar (Poularde du Périgord [SGB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

I enlighet med artikel 50.2 a i förordning (EU) nr 1151/2012 har Frankrikes ansökan om registrering av namnet
”Poularde du Périgord” offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (2).

(2)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför
bör namnet ”Poularde du Périgord” registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Namnet ”Poularde du Périgord” (SGB) ska föras in i registret.
Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.1 Färskt kött (och slaktbiprodukter) enligt bilaga XI till kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 228, 24.6.2016, s. 3.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1923
av den 24 oktober 2016
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett
namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar (Karp zatorski [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om
kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och
av följande skäl:
(1)

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Polens
ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade ursprungsbeteckningen
”Karp zatorski”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 485/2011 (2).

(2)

Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel 53.2 i förordning
(EU) nr 1151/2012 har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i Europeiska unionens officiella tidning (3)
i enlighet med artikel 50.2 a i den förordningen.

(3)

Inga invändningar enligt artikel 51 i förordning (EU) nr 1151/2012 har inkommit till kommissionen och därför
bör ändringen av produktspecifikationen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet
”Karp zatorski” (SUB) godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2011 av den 18 maj 2011 om införande av en beteckning i registret över
skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Karp zatorski [SUB]) (EUT L 133, 20.5.2011, s. 6).
(3) EUT C 225, 22.6.2016, s. 6.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1924
av den 3 november 2016
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 3 november 2016.
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

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05
0709 93 10

1

TR

142,5

ZZ

142,5

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

AR

67,2

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

0805 50 10

BR

79,0

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

TR

176,8

ZZ

176,8

(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
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1925
av den 31 oktober 2016
om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/17 om tillstånd för Förenade kungariket att på
sitt territorium förbjuda saluföring av en hampsort som förtecknas i den gemensamma sortlistan
för arter av lantbruksväxter enligt rådets direktiv 2002/53/EG
[delgivet med nr C(2016) 6860]
(Endast den engelska texten är giltig)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av
lantbruksväxter (1), särskilt artikel 18, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel 32.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2) berättigar arealer som
används för produktion av hampa endast till stöd om de sorter som används har en halt av tetrahydrokannabinol
(nedan kallat THC) som inte överstiger 0,2 %, för att förhindra att stödet används för odling av olagliga grödor.

(2)

Enligt artikel 45.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (3) får en medlemsstat ansöka
om tillstånd att förbjuda saluföringen av en viss sort i enlighet med artikel 18 i direktiv 2002/53/EG om ett
genomsnitt av alla prov avseende den sorten för andra året i följd överskrider gränsvärdet för THC enligt
artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

(3)

Den 28 april 2015 mottog kommissionen en ansökan från Förenade kungariket om tillstånd att förbjuda
saluföringen av hampsorten Finola, eftersom dess THC-halt hade överskridit den tillåtna halten på 0,2 % för
andra året i följd.

(4)

Med anledning av denna begäran antog kommissionen genomförandebeslut (EU) 2016/17 (4) och gav Förenade
kungariket tillstånd att på sitt territorium förbjuda saluföring av den hampsorten.

(5)

Den 15 mars 2016 underrättade Förenade kungariket kommissionen officiellt, efter ytterligare analys av prover
av hampsorten Finola, att man har konstaterat att THC-halten för 2014 inte översteg den tröskel på 0,2 % som
fastställs i artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

(6)

I detta avseende har Förenade kungariket begärt att genomförandebeslut (EU) 2016/17 upphävs.

(7)

Det genomförandebeslutet bör därför upphävas.

(8)

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

(1) EGT L 193, 20.7.2002, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom
de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och
rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklings
åtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).
4
( ) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/17 av den 7 januari 2016 om tillstånd för Förenade kungariket att på sitt territorium
förbjuda saluföring av en hampsort som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter enligt rådets
direktiv 2002/53/EG (EUT L 5, 8.1.2016, s. 7).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Upphävande av genomförandebeslut (EU) 2016/17
Genomförandebeslut (EU) 2016/17 ska upphöra att gälla.
Artikel 2
Adressater
Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2016.
På kommissionens vägnar
Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1926
av den 3 november 2016
om godkännande av batteriladdande solcellstak som en innovativ teknik för att minska
koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 443/2009
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om
utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen
från lätta fordon (1), särskilt artikel 12.4,
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 av den 25 juli 2011 om inrättandet av
ett förfarande för godkännande och certifiering av innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (2), särskilt artikel 10.2, och
av följande skäl:
(1)

Den ansökan som lämnades in av leverantören a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (”sökanden”)
den 4 februari 2016 för godkännande av batteriladdande solcellstak som en miljöinnovation har bedömts
i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009, genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 och
Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to
Regulation (EG) nr 443/2009 (3).

(2)

Informationen i ansökan visar att de villkor och kriterier som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009
och artiklarna 2 och 4 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 är uppfyllda. Det batteriladdande solcellstak
som sökanden har presenterat bör därför godkännas som en innovativ teknik.

(3)

Med genomförandebesluten 2014/806/EU (4) och (EU) 2015/279 (5) har kommissionen godkänt två ansökningar
om batteriladdande solcellstak. På grundval av erfarenheterna av bedömningen av dessa ansökningar och den
aktuella ansökan har det på ett tillfredsställande och övertygande sätt påvisats att ett batteriladdande solcellstak
uppfyller de kriterier som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009 och genomförandeförordning (EU)
nr 725/2011 och medför en minskning av koldioxidutsläppen med minst 1 g koldioxid/km jämfört med jämförel
sefordonet. Det är därför lämpligt att generellt bekräfta och, i enlighet med artikel 12.4 i förordning (EG)
nr 443/2009, godkänna denna innovativa tekniks kapacitet att minska koldioxidutsläppen, och tillhandahålla en
allmän testmetod för certifiering av koldioxidminskningen.

(4)

Det är därför lämpligt att tillverkare ges möjlighet att certifiera de minskade koldioxidutsläpp som uppnås med
batteriladdande solcellstak som uppfyller dessa villkor. För att säkerställa att endast solcellstak som uppfyller
dessa villkor föreslås för certifiering bör tillverkaren tillhandahålla en kontrollrapport från ett oberoende och
certifierat organ som bekräftar att komponenten uppfyller de villkor som anges i detta beslut tillsammans med
den ansökan om certifiering som lämnats till typgodkännandemyndigheten.

(5)

Om typgodkännandemyndigheten anser att det batteriladdande solcellstaket inte uppfyller villkoren för
certifiering bör ansökan om certifiering av minskningen av koldioxidutsläppen avslås.

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

EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.
EUT L 194, 26.7.2011, s. 19.
https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52
Kommissionens genomförandebeslut 2014/806/EU av den 18 november 2014 om godkännande av Webastos batteriladdande
solcellstak som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 332, 19.11.2014, s. 34).
5
( ) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/279 av den 19 februari 2015 om godkännande av Asolas batteriladdande solcellstak
som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 443/2009 (EUT L 47, 20.2.2015, s. 26).
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(6)

Det är lämpligt att godkänna testmetoden för fastställande av den koldioxidminskning som uppnås med
batteriladdande solcellstak.

(7)

För att fastställa den minskning av koldioxidutsläppen som ett batteriladdande solcellstak kan ge krävs en
definition av det jämförelsefordon som effektiviteten hos det fordon som är utrustat med den innovativa tekniken
ska jämföras med enligt artiklarna 5 och 8 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011. Kommissionen anser att
jämförelsefordonet bör vara av en variant som i alla delar är identisk med miljöinnovationsfordonet, med
undantag för solcellstaket och i tillämpliga fall utan det extra batteri och andra anordningar som behövs för just
omvandlingen av solenergi till el och lagringen av elen.

(8)

Enligt artikel 2.2 b i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 ska det påvisas att det batteriladdande
solcellstaket är väsentligt för en effektiv drift av fordonet. Detta innebär att den energi som genereras av
solcellstaket t.ex. inte enbart bör användas av en anordning för förbättring av komforten.

(9)

För att underlätta en bredare användning av batteriladdande solcellstak i nya fordon bör en tillverkare också ha
möjlighet att med en enda ansökan om certifiering ansöka om certifiering av minskade koldioxidutsläpp för flera
system med solcellstak. När denna möjlighet utnyttjas bör man emellertid se till att en mekanism tillämpas som
uppmuntrar till användning av endast de batteriladdande solcellstak som har högst effektivitet.

(10)

För fastställandet av den allmänna miljöinnovationskod som ska användas i relevanta typgodkännandedokument
i enlighet med bilagorna I, VIII och IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (1) bör den
enskilda koden för den innovativa tekniken specificeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Godkännande
Det batteriladdande solcellstak som beskrivs i ansökan från a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH
godkänns som en innovativ teknik i den mening som avses i artikel 12 i förordning (EG) nr 443/2009.

Artikel 2
Ansökan om certifiering av koldioxidminskning
1.
Tillverkaren får ansöka om certifiering av den koldioxidminskning som uppnås med system med batteriladdande
solcellstak avsedda för användning i konventionella M1-fordon med förbränningsmotor som omfattar samtliga av
följande delar:
a) Ett solcellstak.
b) En anordning för omvandling av solenergi till el och lagring av elen.
c) En särskild lagringskapacitet.
2.
Dessa komponenters totala massa ska kontrolleras och bekräftas i en rapport från ett oberoende och certifierat
organ.

Artikel 3
Certifiering av koldioxidminskning
1.
Den koldioxidminskning som uppnås genom användning av system med batteriladdande solcellstak som avses
i artikel 2.1 ska fastställas med hjälp av den metod som anges i bilagan.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana
fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).
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2.
Om en tillverkare ansöker om certifiering av koldioxidminskning för mer än ett system med batteriladdande
solcellstak för en fordonsversion ska typgodkännandemyndigheten fastställa vilket av de provade taken som ger den
lägsta koldioxidminskningen och ange det lägsta värdet i relevant typgodkännandedokumentation. Detta värde ska anges
i intyget om överensstämmelse i enlighet med artikel 11.2 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.
Artikel 4
Miljöinnovationskod
Miljöinnovationskod nr 21 ska anges i typgodkännandedokumentationen när det hänvisas till detta beslut i enlighet med
artikel 11.1 i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011.
Artikel 5
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

4.11.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 297/21

BILAGA
METOD FÖR ATT FASTSTÄLLA DEN KOLDIOXIDMINSKNING SOM UPPNÅS MED BATTERILADDANDE
SOLCELLSTAK
1. INLEDNING

För att den koldioxidminskning som kan tillskrivas ett batteriladdande solcellstak för användning på ett M1-fordon
ska kunna bestämmas måste följande fastställas:
1. Provningsförhållanden.
2. Provningsutrustning.
3. Bestämning av maximal uteffekt.
4. Beräkning av koldioxidminskningen.
5. Beräkning av koldioxidminskningens statistiska marginal.
2. SYMBOLER, PARAMETRAR OCH ENHETER

Latinska symboler
CCO2

– Koldioxidminskning [g CO2/km]

CO2

– Koldioxid

CF

– Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l] enligt definitionen i tabell 3

M

– Genomsnittlig årlig körsträcka [km/år] enligt definitionen i tabell 4

mPP

– Solcellstakets uppmätta genomsnittliga maximala uteffekt [W]

n

– Antal mätningar av solcellstakets maximala uteffekt (minst 5)

SCC

– Korrigeringskoefficient för solenergi [-] enligt definitionen i tabell 1

sCCO

– Den totala koldioxidminskningens statistiska marginal [g CO2/km]

SIR

– Genomsnittlig årlig solinstrålning i Europa [W/m2] (120 W/m2)

SIR_STC

– Global instrålning under standardiserade provningsförhållanden (STC) [W/m2] (1 000 W/m2)

smPP

– Standardavvikelse för det aritmetiska medelvärdet för solcellstakets maximala uteffekt [W]

UFIR

– Användningsfaktor (skuggningseffekt) (0,51)

VPe

– Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2

2

– Den beräknade koldioxidminskningens känslighet avseende solcellstakets genomsnittliga maximala
uteffekt
Grekiska symboler
ΔCO2m

– Korrigeringskoefficient för koldioxid på grund av solcellssystemets extra massa [g CO2/km] enligt
definitionen i tabell 5

Δm

– Extra massa på grund av installationen av solcellssystemet [kg]

ηA

– Generatorns verkningsgrad [%] (67 %)

ηSS

– Solcellssystemets verkningsgrad [%] (76 %)

Φ

– Längsgående lutning av solpanelen [°]

Indexbeteckningar
Index (i) avser mätning av solcellstakets maximala uteffekt
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3. MÄTNINGAR OCH FASTSTÄLLANDE AV MAXIMAL UTEFFEKT

Solcellstakets uppmätta genomsnittliga maximala uteffekt ðmPP Þ ska fastställas genom experiment för varje
fordonsvariant. Initial stabilisering av den provade utrustningen ska göras i enlighet med den metod som anges i den
internationella standarden IEC 61215-2:2016 (1). Mätningarna av maximal uteffekt ska ske under standardiserade
provningsförhållanden enligt definitionen i den internationella standarden IEC/TS 61836:2007 (2).
Ett demonterat komplett solcellstak ska användas. Panelens fyra hörn ska vara i kontakt med mätplanet.
Mätningarna av maximal uteffekt ska utföras minst fem gånger och det aritmetiska medelvärdet (mPP ) ska beräknas.

4. BERÄKNING AV KOLDIOXIDMINSKNINGEN

Den koldioxidminskning som sollcellstaket medför ska beräknas genom formel 1 (3).

Formel 1

CCO2 ¼ SIR � UFIR � ηSS �

V CF
mPP
� SCC � Pe � � cosΦ − ΔCO2m
SIR_STC
ηA M

där
CCO2 :

Koldioxidminskning [g CO2/km]

SIR:

Genomsnittlig årlig solinstrålning i Europa [W/m2] (120 W/m2)

UFIR:

Användningsfaktor (skuggningseffekt) [-] (0,51)

ηSS:

Solcellssystemets verkningsgrad [%] (76 %)

mPP :

Solcellstakets uppmätta genomsnittliga maximala uteffekt [W]

SIR_STC:

Global instrålning under standardiserade provningsförhållanden (STC) [W/m2] (1 000 W/m2)

SCC:

Korrigeringskoefficient för solenergi [-] enligt definitionen i tabell 1. Batterisystemets totala tillgängliga
lagringskapacitet eller SCC-värdet ska tillhandahållas av fordonstillverkaren.
Tabell 1
Korrigeringskoefficient för solenergi

Batterisystemets (12 V) totala tillgäng
liga lagringskapacitet/solcellstakets ge
nomsnittliga
maximala
uteffekt
[AhW] (1)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Korrigeringskoefficient för solenergi
(SCC)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

(1) I den totala lagringskapaciteten ingår en genomsnittlig användbar lagringskapacitet i startbatteriet på 10 Ah (12 V).
Alla värden avser en genomsnittlig årlig solinstrålning på 120 W/m2, en skuggningsandel på 0,49 och en genom
snittlig körtid på 1 timme per dag vid 750 W eleffektbehov.
(1) Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), IEC 61215-2:2016 standard för Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design
qualification and type approval.
(2) Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC), IEC 61836-2007 standard för Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and
symbols.
(3) Technical Guidelines for the preparation of applications for the approval of innovative technologies pursuant to Regulation (EC) No 443/2009 and
Regulation (EU) No 510/2011,https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%
20October%202015.pdf
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Faktisk effektförbrukning [l/kWh] enligt definitionen i tabell 2
Tabell 2
Faktisk effektförbrukning
Faktisk effektförbrukning (VPe)
[l/kwh]

Motortyp

Bensin

0,264

Bensinturbo

0,280

Diesel

0,220

ηA:

Generatorns verkningsgrad [%] (67 %)

CF:

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] enligt definitionen i tabell 3
Tabell 3
Bränsleomräkningsfaktor
Bränsletyp

M:

Omräkningsfaktor (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)
[gCO2/l]

Bensin

2 330

Diesel

2 640

Genomsnittlig årlig körsträcka [km/år] enligt definitionen i tabell 4
Tabell 4
Genomsnittlig årlig körsträcka för M1-fordon
Bränsletyp

Genomsnittlig årlig körsträcka (M) [km/år]

Bensin

12 700

Diesel

17 000

Φ:

Längsgående lutning av solpanelen [°]. Detta värde ska tillhandahållas av fordonstillverkaren

ΔCO2m:

Korrigeringskoefficienten för koldioxid på grund av solcellstakets extra massa och, i tillämpliga fall, det
extra batteri och andra anordningar som behövs för just omvandlingen av solenergi till el och lagringen av
elen [g CO2/km] enligt definitionen i tabell 5.
Tabell 5
Korrigeringskoefficient för koldioxid på grund av den extra massan

Bränsletyp

Korrigeringskoefficient för koldioxid på grund av den extra massan
(ΔCO2m)
[g CO2/km]

Bensin

0,0277 · Δm

Diesel

0,0383 · Δm
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I tabell 5 är Δm den extra massan till följd av installationen av solcellssystemet bestående av solcellstaket och,
i tillämpliga fall, det extra batteri och andra anordningar som behövs för just omvandlingen av solenergi till el och
lagringen av elen.
Δm är framför allt den positiva skillnaden mellan solcellssystemets massa och ett vanligt plåttaks massa. Ett vanligt
plåttaks massa antas vara 12 kg. Om solcellssystemet väger mindre än 12 kg behöver ingen korrigering göras på
grund av förändringen av massan.
5. BERÄKNING AV DEN STATISTISKA MARGINALEN

Standardavvikelsen för det aritmetiska medelvärdet för den maximala uteffekten ska beräknas med formel 2.
Formel 2

smPp

vffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
uP
un
2
u ðmPPi − mPP Þ
t i¼1
¼
nðn − 1Þ

där
smPp :

Standardavvikelse för det aritmetiska medelvärdet för den maximala uteffekten [W]

mPPi : Mätvärde för den maximala uteffekten [W]
mPP :

Aritmetiskt medelvärde för den maximala uteffekten [W]

n:

Antal mätningar av den maximala uteffekten (minst 5)

Standardavvikelsen för �det aritmetiska
medelvärdet för solcellstakets maximala uteffekt ger en statistisk marginal för
�
koldioxidminskningen sCCO . Detta värde ska beräknas i enlighet med formel 3.
2

Formel 3

6. STATISTISK SIGNIFIKANS

Det ska för varje typ, variant och version av ett fordon utrustat med batteriladdande solcellstak påvisas att det lägsta
tröskelvärdet på 1 g CO2/km överskrids på ett statistiskt signifikant sätt, enligt vad som anges i artikel 9.1
i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011. Formel 4 ska därför användas.
Formel 4
MT � CCO2 − sCCO

2

där
MT:

Lägsta tröskelvärde [g CO2/km] (1 g CO2/km)

sCCO :

Den totala koldioxidminskningens statistiska marginal [g CO2/km]

2

Om koldioxidminskningen, till följd av beräkningen med formel 4, ligger under den tröskel som anges i artikel 9.1
i genomförandeförordning (EU) nr 725/2011 ska artikel 11.2 andra stycket i den förordningen tillämpas.
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/428 av den 10 mars 2015 om
ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de
ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig
tullbehandling för vissa länder eller territorier
(Europeiska unionens officiella tidning L 70 av den 14 mars 2015)
Sidan 25, artikel 1.23 a (ersättande av punkt 2 inledande frasen i artikel 97l i förordning (EEG) nr 2454/93)
I stället för:

”’2.
De behöriga myndigheterna i de stödmottagande länderna ska förse exportörerna med ursprung
sintyget formulär A, så snart som exporten ägt rum eller är garanterad. De behöriga myndigheterna
i förmånsländerna får också utfärda ett ursprungsintyg formulär A efter export av de produkter som
certifikatet avser, om”

ska det stå:

”’2.
De behöriga myndigheterna i förmånsländerna ska förse exportörerna med ursprungsintyget
formulär A, så snart som exporten ägt rum eller är garanterad. De behöriga myndigheterna
i förmånsländerna får också utfärda ett ursprungsintyg formulär A efter export av de produkter som
certifikatet avser, om”

Sidan 25, artikel 1.23 a (ersättande av punkt 2 c i artikel 97l i förordning (EEG) nr 2454/93)
I stället för:

”c) de berörda produkternas bestämmelseort fastställdes under transporten eller lagringen och efter en
möjlig uppdelning av en sändning, i enlighet med artikel 74.”

ska det stå:

”c) de berörda produkternas slutdestination fastställdes under transporten eller lagringen och efter en
möjlig uppdelning av en sändning, i enlighet med artikel 74.”

Sidan 25, artikel 1.23 a (ersättande av punkt 3 i artikel 97l i förordning (EEG) nr 2454/93)
I stället för:

”3.
De behöriga myndigheterna i de stödmottagande länderna får utfärda ett intyg i efterhand endast
efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan om ett i efterhand utfärdat
intyg formulär A överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument och att inget
ursprungsintyg formulär A utfärdades, när produkterna i fråga exporterades. Uttrycken ’Issued
retrospectively’, ’Délivré a posteriori’ eller ’Emitido a posteriori’ ska anges i fält 4 på det ursprungsintyg
formulär A som utfärdats i efterhand.”

ska det stå:

”3.
De behöriga myndigheterna i förmånsländerna får utfärda ett intyg i efterhand endast efter att ha
kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan om ett i efterhand utfärdat intyg formulär
A överensstämmer med uppgifterna i motsvarande exportdokument och att inget ursprungsintyg formulär
A utfärdades, när produkterna i fråga exporterades. Uttrycken ’Issued retrospectively’, ’Délivré a posteriori’
eller ’Emitido a posteriori’ ska anges i fält 4 på det ursprungsintyg formulär A som utfärdats i efterhand.”

Sidan 26, artikel 1.25 (nytt andra stycke i artikel 109 i förordning (EEG) nr 2454/93)
I stället för:

”’Fält 7 om varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer ska innehålla frasen ’Autonomous trade
measures’ eller ’Mesures commerciales autonomes’.’”

ska det stå:

”’Fält 7 i varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer ska innehålla frasen ’Autonomous trade measures’
eller ’Mesures commerciales autonomes’.’”

Sidan 28, bilaga II (ersättande av bilaga 13c till förordning (EEG) nr 2454/93, punkt 5 andra strecksatsen)
I stället för:

”— intygar att ingen tidigare registrering har återkallats, intygar omvänt att den situation som ledde till
återkallelsen har åtgärdats,”

ska det stå:

”— intygar att ingen tidigare registrering har återkallats eller, alternativt, att den situation som ledde till
återkallelsen har åtgärdats,”

L 297/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.11.2016

Sidan 31, bilaga II (ersättande av bilaga 13d till förordning (EEG) nr 2454/93, fotnoterna 1, 2 och 3)
I stället för:

ska det stå:

”(1) När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 97d.2 och 3, ska ersättningscer
tifikatet om ursprung vara märkt ’Replacement statement’ eller ’Attestation de remplacement’ eller
’Comunicación de sustitución’. Det nya intyget ska även innehålla datum för utfärdande av det
ursprungliga uttalandet och alla nödvändiga uppgifter i enlighet med artikel 97d.6.
(2)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 1 i artikel 97d.2 och punkt 3
i denna artikel, ska avsändaren av varorna som upprättar en försäkran uppge sitt namn och sin
fullständiga adress samt sitt nummer som registrerad exportör.

(3)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 2 i artikel 97d.2 ska avsändaren
av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt av uppgiften
(Fransk version) ’agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse complète de
l'exportateur dans le pays förmånstagaren], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d'exportateur
enregistré dans le pays bénéficiaire] (Engelsk version) ’acting on the basis of the statement on origin
made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country] registered under
the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’
(Spansk version) ’actuando sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección
completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de
exportador registrado del exportador en el país beneficiario].’’”

”(1) När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt artikel 97d.2 och 97d.3, ska ersättnings
försäkran om ursprung vara märkt ’Replacement statement’ eller ’Attestation de remplacement’ eller
’Comunicación de sustitución’. Den nya försäkran ska även innehålla datum för utfärdande av den
ursprungliga försäkran och alla nödvändiga uppgifter i enlighet med artikel 97d.6.
(2)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 1 i artikel 97d.2 och punkt 3
i denna artikel, ska vidaresändaren av varorna som upprättar en försäkran uppge sitt namn och sin
fullständiga adress samt sitt nummer som registrerad exportör.

(3)

När en ursprungsförsäkran ersätter en annan försäkran enligt punkt 2 i artikel 97d.2 ska
vidaresändaren av varorna som upprättar en försäkran ange sitt namn och sin fullständiga adress, följt
av uppgiften (Fransk version) ’agissant sur la base de l'attestation d'origine établie par [nom et adresse
complète de l'exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro
d'exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire] (Engelsk version) ’acting on the basis of the statement
on origin made out by [name and complete address of the exporter in the beneficiary country]
registered under the following number [number of registered exporter of the exporter in the
beneficiary country]’ (Spansk version) ’actuando sobre la base de la comunicación extendida por
[nombre y dirección completa del exportador en el país beneficiario], registrado con el número
siguiente [Número de exportador registrado del exportador en el país beneficiario].’’”
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