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I
(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/352
av den 15 februari 2017
om inrättande av en ram för tillhandahållande av hamntjänster och gemensamma regler för
finansiell insyn i hamnar
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,
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),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och
av följande skäl:
(1)

En fullständig integration av hamnar i sammanhängande transport- och logistikkedjor är nödvändig för att bidra
till tillväxt och för att det transeuropeiska transportnätet och den inre marknaden ska kunna användas effektivare
och fungera bättre. Förutsättningen för detta är moderna hamntjänster, som bidrar till ett effektivt utnyttjande av
hamnarna och ett gynnsamt klimat för investeringar som gör att hamnarna kan utvecklas i linje med nuvarande
och framtida transport- och logistikkrav.

(2)

Hamnar bidrar till den europeiska industrins långsiktiga konkurrenskraft på världsmarknaden samtidigt som de
skapar mervärde och sysselsättning i unionens alla kustregioner. För att kunna möta de utmaningar som sjötrans
portsektorn står inför och förbättra effektiviteten och hållbarheten i transport- och logistikkedjorna, är det av
avgörande betydelse att de åtgärder för administrativ förenkling som anges i kommissionens meddelande av
den 23 maj 2013 med titeln Hamnarna: en tillväxtmotor, genomförs parallellt med denna förordning.

(3)

I sitt meddelande av den 3 oktober 2012 med titeln Inremarknadsakten II, Tillsammans för ny tillväxt, erinrar
kommissionen om att sjötransporternas attraktivitet är beroende av att hamntjänster är tillgängliga, effektiva
och tillförlitliga och att det är nödvändigt att lösa problemen med insyn i offentlig finansiering och hamnavgifter
samt administrativ förenkling i hamnarna och en översyn av inskränkningar i hamntjänsterna.

(1) EUT C 327, 12.11.2013, s. 111.
(2) EUT C 114, 15.4.2014, s. 57.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 23 januari 2017.
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(4)

Ett förenklat tillträde till marknaden för hamntjänster tillsammans med ett system för finansiell insyn och obero
ende för kusthamnar kommer att förbättra både kvaliteten och effektiviteten i de tjänster som erbjuds hamn
användarna samt bidra till ett gynnsammare investeringsklimat i hamnarna, vilket skulle minska kostnaderna för
transportanvändarna och främja såväl närsjöfarten som en bättre integration av sjötransporter med järnväg, inre
vattenvägar och vägtransporter.

(5)

Förenklingen av tullförfarandena kan skapa betydande ekonomiska fördelar för kusthamnar när det gäller kon
kurrenskraft. För att främja rättvis konkurrens och minska tullformaliteterna är det viktigt att de behöriga myn
digheterna i medlemsstaterna intar ett lämpligt och effektivt riskbaserat tillvägagångssätt. I detta sammanhang är
det nödvändigt att kommissionen överväger behovet av lämpliga åtgärder för att minska rapporteringsformalite
terna i kusthamnar och komma till rätta med otillbörlig konkurrens.

(6)

Inrättandet av en tydlig ram med öppna, rättvisa och icke-diskriminerande bestämmelser om finansiering av och
uttag av avgifter för hamninfrastrukturer och hamntjänster spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa att
hamnens egna affärsstrategi och investeringsplaner samt, i förekommande fall, den allmänna nationella ramen för
hamnpolitik är fullt förenliga med konkurrensreglerna. I synnerhet kommer insynen i de finansiella förbindelserna
att möjliggöra rättvis och effektiv kontroll av statligt stöd och således förhindra marknadssnedvridning. För detta
ändamål uppmanades kommissionen, i rådets slutsatser av den 5 juni 2014, att utreda frågan om riktlinjer för
statligt stöd till kusthamnar i syfte att säkerställa rättvis konkurrens och en stabil rättslig ram för investeringar i
hamnar.

(7)

Den absolut största delen av unionens sjötrafik går genom kusthamnar i det transeuropeiska transportnät som
inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 (1). För att uppnå målet för denna
förordning på ett proportionellt sätt, utan att det leder till några onödiga bördor för andra hamnar, bör denna
förordning gälla kusthamnar i det transeuropeiska transportnätet, som var och en spelar en viktig roll för det
europeiska transportsystemet, antingen därför att de var för sig hanterar över 0,1 % av EU:s totala frakt- eller
passagerarvolymer eller därför att de förbättrar den regionala tillgängligheten för öregioner eller randområden. Den
här förordningen bör dock ge medlemsstaterna möjlighet att besluta huruvida de ska tillämpa den här förord
ningen på kusthamnar i det övergripande nätet belägna i de yttersta randområdena. Medlemsstaterna bör även ha
möjlighet att införa undantag för att undvika oproportionella administrativa bördor för de kusthamnar i det
övergripande nätet vars årliga godstrafikvolym inte motiverar att den här förordningen tillämpas fullt ut.

(8)

Djuphavslotstjänster har ingen direkt inverkan på effektiviteten i hamnarna, eftersom de inte används för direk
tanlöp till eller direktavgångar från hamnar och behöver därför inte omfattas av denna förordning.

(9)

Denna förordning bör inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning när det gäller kust
hamnar och bör medge olika hamnstrukturer i medlemsstaterna.

(10)

Denna förordning föreskriver ingen specifik modell för förvaltningen av kusthamnar och påverkar inte på något
sätt medlemsstaternas behörighet att i enlighet med unionsrätten tillhandahålla icke-ekonomiska tjänster av allmänt
intresse. Olika modeller för hamnförvaltning är möjliga, under förutsättning att den ram för tillhandahållande av
hamntjänster och de gemensamma regler för finansiell insyn som fastställs i denna förordning respekteras.

(11)

I enlighet med de allmänna principer som fastställs i fördragen bör hamntjänsteleverantörer ha frihet att till
handahålla sina tjänster i de kusthamnar som omfattas av denna förordning. Det bör dock vara möjligt att fastställa
vissa villkor för utövandet av denna frihet.

(12)

Denna förordning bör inte begränsa hamnledningen eller den behöriga myndigheten vid inrättandet av avgifts
systemet så länge de hamninfrastrukturavgifter som betalas av fartygsoperatörer eller lastägare är öppna, i syn
nerhet lätta att identifiera, och icke-diskriminerande samt bidrar till underhållet och utvecklingen av infrastruktur
och anläggningar för tjänster samt till tillhandahållandet av de tjänster som krävs för att utföra eller underlätta
transporter inom hamnområdet och på de vattenvägar som leder in till de hamnar som omfattas av hamnled
ningens behörighet.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av
det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

3.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/3

(13)

För att skapa en effektiv, säker och miljövänlig hamnförvaltning bör hamnledningen, eller den behöriga myndig
heten, kunna kräva att hamntjänsteleverantörer kan visa att de uppfyller minimikraven för att utföra tjänsten på ett
lämpligt sätt. Dessa minimikrav bör vara begränsade till vissa klart fastställda villkor. Vidare ska kraven vara öppet
redovisade, objektiva, icke-diskriminerande, proportionella och relevanta för tillhandahållandet av hamntjänster. I
enlighet med de allmänna målen för denna förordning bör minimikraven bidra till hamntjänster av hög kvalitet
och bör inte medföra marknadshinder.

(14)

Det är viktigt att alla hamntjänsteleverantörer på hamnledningens begäran kan styrka sin förmåga att betjäna ett
lägsta antal fartyg och tillgängliggöra den nödvändiga mängden personal och utrustning. De bör tillämpa relevanta
bestämmelser och regler, inklusive tillämpliga arbetsmarknadslagar och relevanta kollektivavtal och den berörda
hamnens kvalitetskrav.

(15)

Vid fastställandet av huruvida en hamntjänsteleverantör uppfyller kraven på gott anseende bör den behöriga
myndigheten, eller hamnledningen, överväga huruvida det finns några tvingande skäl att betvivla hamntjänstele
verantörens tillförlitlighet, såsom fällande domar eller sanktioner för allvarliga brott, eller allvarliga överträdelser av
tillämplig unionsrätt och nationell rätt.

(16)

Medlemsstaterna bör kunna kräva efterlevnad av social- och arbetsrättsliga skyldigheter vid tillhandahållandet av
hamntjänster i den berörda hamnen.

(17)

Medlemsstaterna bör informera kommissionen innan ett eventuellt beslut fattas om att införa flaggkrav för fartyg
som huvudsakligen används för bogsering och förtöjning. Ett sådant beslut bör vara icke-diskriminerande och bör
basera sig på öppna och objektiva grunder och bör inte medföra oproportionella marknadshinder.

(18)

När det krävs att vissa minimikrav ska vara uppfyllda bör förfarandet för att bevilja en leverantör rätten att
tillhandahålla hamntjänster vara öppet, objektivt, icke-diskriminerande och proportionellt samt göra det möjligt
för hamntjänsteleverantörerna att börja tillhandahålla tjänsterna inom rimlig tid.

(19)

Eftersom hamnar är avgränsade geografiska områden kan antalet hamntjänsteleverantörer i vissa fall inskränkas, till
följd av brist på mark eller vattennära utrymme, hamninfrastrukturens karaktär eller hamntrafikens art, eller
behovet att säkerställa en säker och miljömässigt hållbar hamnverksamhet.

(20)

Eventuella begränsningar av antalet hamntjänsteleverantörer bör motiveras av klara och objektiva skäl och bör inte
medföra oproportionella marknadshinder.

(21)

Hamnledningen, eller den behöriga myndigheten, bör offentliggöra sin avsikt att genomföra ett urvalsförfarande för
tillhandahållande av en hamntjänst, inbegripet på internet och, i förekommande fall, i Europeiska unionens officiella
tidning. Ett sådant offentliggörande bör innehålla information om urvalsförfarandet, tidsfristen för anbudsinläm
nande, de relevanta tilldelningskriterierna och information om hur de relevanta handlingar som är nödvändiga för
utarbetande av en ansökan kan fås fram.

(22)

För att säkerställa öppenhet och likabehandling bör ändringar av bestämmelserna i ett kontrakt under löptiden
anses utgöra en ny tilldelning av ett kontrakt när ändringarna innebär att kontraktet till sin art väsentligt skiljer sig
från det ursprungliga kontraktet och följaktligen visar att parterna har för avsikt att omförhandla de väsentliga
villkoren i kontraktet.

(23)

Denna förordning bör inte påverka medlemsstaternas rätt att införa en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster i samband med hamntjänster.

(24)

Unionen har en mängd olika kusthamnar med olika modeller för organisering av hamntjänsterna. Det skulle därför
inte vara lämpligt att föreskriva en enda modell. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten bör kunna
begränsa antalet leverantörer av en viss hamntjänst, om det är motiverat av ett eller flera skäl.
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(25)

I artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU (1) föreskrivs att kontrakt avsedda att medge
utförandet av viss verksamhet inte ska omfattas av det direktivet om medlemsstaten eller de upphandlande
enheterna kan visa att verksamheten i den medlemsstat där den utövas är direkt konkurrensutsatt på marknader
med fritt tillträde. Förfarandet för att fastställa om så är fallet bör vara det som fastställs i artikel 35 i direk
tiv 2014/25/EU. Om det genom detta förfarande fastställts att en hamnsektor eller -undersektor med sina hamn
tjänster är direkt utsatt för sådan konkurrens, är det lämpligt att denna inte omfattas av reglerna om begränsning
av marknadstillträdet enligt denna förordning.

(26)

Utom i de fall då ett undantag beträffande kravet på en konkurrensutsatt marknad gäller bör varje avsikt att
begränsa antalet hamntjänsteleverantörer på förhand offentliggöras av hamnledningen eller den behöriga myndig
heten och vara väl motiverad, i syfte att ge de berörda parterna möjlighet att yttra sig.

(27)

Om hamnledningen eller den behöriga myndigheten själv tillhandahåller en hamntjänst eller tillhandahåller en
hamntjänst genom en rättsligt fristående enhet som den direkt eller indirekt kontrollerar bör nödvändiga åtgärder
vidtas för att undvika intressekonflikter och säkerställa rättvist och öppet marknadstillträde till hamntjänster när
antalet hamntjänsteleverantörer är begränsat. Sådana åtgärder kan bland annat vara att anförtro en relevant
nationell myndighet som är oberoende av hamnledningen eller av den behöriga myndigheten antagandet av
beslutet att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer.

(28)

Medlemsstaternas fortsatta möjlighet att fastställa minimikrav och begränsa antalet hamntjänsteleverantörer bör
inte hindra dem från att säkerställa obegränsad frihet att tillhandahålla tjänster i sina hamnar.

(29)

Förfarandet för att välja hamntjänsteleverantörer och resultatet av detta förfarande bör offentliggöras och bör vara
icke-diskriminerande, öppet och tillgängligt för alla berörda parter.

(30)

Det enda som kan motivera tillämpning av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att begränsa
antalet hamntjänsteleverantörer bör vara ett allmänintresse att säkerställa tillgången till hamntjänsten för alla
användare, tillgängligheten till hamntjänsten året om, mer överkomliga priser på hamntjänster för en viss kategori
av användare, hamnverksamhetens säkerhet och miljömässiga hållbarhet samt territoriella sammanhållning.

(31)

Medan allmännyttiga skyldigheter fastställs och åläggs av nationella myndigheter bör vid tillämpningen av denna
förordning en i unionsrätten eller nationell rätt fastställd allmän skyldighet för en hamn att utan diskriminering
eller hinder ta emot varje fartyg som är fysiskt i stånd att anlöpa hamnen och förtöjas inte uppfattas som en
skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster.

(32)

Denna förordning bör inte utesluta möjligheten för behöriga myndigheter att bevilja ersättning för åtgärder som
vidtagits för att fullgöra skyldigheten att tillhandahålla en allmännyttig tjänst, på villkor att ersättningen är förenlig
med tillämpliga regler om statligt stöd. Om skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster anses vara av
allmänt ekonomiskt intresse, bör den fullgöras i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU (2) och kom
missionens förordning (EU) nr 360/2012 (3) samt med iakttagande av kommissionens meddelande av den 11 ja
nuari 2012 med titeln Europeiska unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster.

(33)

Om det finns flera hamntjänsteleverantörer bör hamnledningen eller den behöriga myndigheten inte diskriminera
mellan olika hamntjänsteleverantörer, och i synnerhet inte till förmån för ett företag eller organ i vilket den har
egna intressen.

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).
(2) Kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag
att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3).
(3) Kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekono
miskt intresse (EUT L 114, 26.4.2012, s. 8).

3.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/5

(34)

Hamnledningen eller den behöriga myndigheten bör ha valfriheten att fatta beslut om att själv tillhandahålla
hamntjänster eller att direkt anförtro en intern operatör utförandet av sådana tjänster. Om en begränsning av
antalet hamntjänsteleverantörer föreligger bör den interna operatörens tillhandahållande av hamntjänster inskrän
kas till den eller de hamnar som dessa interna operatörer utsetts till, utom i de fall då ett undantag beträffande
kravet på en konkurrensutsatt marknad gäller.

(35)

Medlemsstaterna bör behålla befogenheten att säkerställa att personalen i de företag som utför hamntjänster har en
adekvat socialförsäkringsnivå. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av socialförsäkrings- och arbets
rättsreglerna i medlemsstaterna. Det bör klargöras att i fall där rådets direktiv 2001/23/EG (1) inte är tillämpligt då
ingåendet av ett hamntjänstekontrakt leder till byte av hamntjänsteleverantör bör hamnledningen eller den behö
riga myndigheten ändå kunna kräva att den avgående hamntjänsteleverantörens rättigheter och skyldigheter som
följer av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för bytet överförs till den
nyligen utsedda hamntjänsteleverantören.

(36)

När åtgärder som föreskrivs i denna förordning medför behandling av personuppgifter bör sådan behandling ske i
enlighet med tillämplig unionsrätt, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (2).

(37)

I en komplex och konkurrensutsatt sektor som den för hamntjänster är grund- och vidareutbildning av personal
nödvändig för att säkerställa kvaliteten på tjänster och skydda hamnarbetarnas hälsa och säkerhet. Medlemsstaterna
bör därför säkerställa att hamntjänsteleverantörer tillhandahåller lämplig utbildning till sina anställda.

(38)

I många hamnar beviljas leverantörer av lasthanteringstjänster och passagerartjänster marknadstillträde genom
offentlig upphandling. Europeiska unionens domstol har bekräftat att de behöriga myndigheterna är bundna av
principerna om öppenhet och icke-diskriminering när sådana kontrakt ingås. Därför bör medlemsstaterna också i
fortsättningen, även om kapitel II i denna förordning inte bör gälla tillhandahållande av lasthanterings- och
passagerartjänster, ha rätt att besluta att tillämpa reglerna i kapitel II på dessa två typer av tjänster eller behålla
sin nationella lagstiftning i fråga om marknadstillträde när det gäller lasthanteringstjänster och passagerartjänster
samtidigt som de respekterar huvudprinciperna i domstolens rättspraxis.

(39)

Enligt Internationella sjöfartsorganisationens resolution A.960 kräver varje lotsområde utvecklad specialistkunskap
och lokalkännedom från lotsens sida. Lotsningen är dessutom i allmänhet obligatorisk och organiseras eller till
handahålls ofta av medlemsstaterna själva. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG (3) ger vidare
lotsarna i uppgift att till behöriga myndigheter rapportera uppenbara avvikelser som menligt kan inverka på
fartygets säkra framförande eller kan utgöra ett hot mot eller orsaka skada på den marina miljön. Utöver detta
är det viktigt att alla medlemsstater, när säkerhetsförhållandena så tillåter, uppmuntrar användningen av certifikat
för lotsdispens eller motsvarande mekanismer för att förbättra effektiviteten i hamnar, framför allt för att stimulera
närsjöfarten. I syfte att undvika eventuella intressekonflikter mellan funktioner av allmänintresse och kommersiella
överväganden bör kapitel II i denna förordning inte vara tillämpligt på lotsning. Medlemsstaterna bör dock också i
fortsättningen ha rätt att besluta att tillämpa kapitel II på lotsning. Om de beslutar att göra det bör kommissionen
informeras om detta, för att säkerställa spridningen av relevant information.

(40)

Utan att det påverkar unionens konkurrensregler bör denna förordning inte inkräkta på medlemsstaternas rätt att i
tillämpliga fall reglera avgifter i syfte att undvika att alltför höga hamnavgifter tas ut i fall där läget på marknaden
för hamntjänster är sådant att effektiv konkurrens inte kan uppnås.

(1) Rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares
rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (EGT L 82, 22.3.2001, s. 16).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna
dataskyddsförordningen) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll (EUT L 131, 28.5.2009, s. 57).
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(41)

Full insyn bör ges i de finansiella förbindelserna mellan kusthamnar som erhåller offentlig finansiering och
hamntjänsteleverantörer å ena sidan och myndigheterna å den andra för att säkerställa lika konkurrensvillkor
och undvika snedvridning av marknaden. I detta avseende bör principerna om insyn i finansiella förbindelser i
enlighet med kommissionens direktiv 2006/111/EG (1) genom denna förordning utsträckas till andra kategorier av
adressater, dock utan att detta påverkar det direktivets tillämpningsområde.

(42)

Bestämmelser om insyn i finansiella förbindelser behöver införas i denna förordning för att undvika uppkomsten
av illojal konkurrens mellan unionens hamnar, särskilt eftersom hamnar inom det transeuropeiska transportnätet är
berättigade att ansöka om stöd från unionen genom Fonden för ett sammanlänkat Europa inrättad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 (2).

(43)

För att säkerställa lika konkurrensvillkor, skapa insyn i tilldelningen och användningen av offentliga medel och för
att undvika snedvridning av marknaden är det nödvändigt att ledningen för en hamn som erhåller offentlig
finansiering, i de fall den samtidigt också agerar som tjänsteleverantör, åläggs att hålla räkenskaperna över den
offentligt finansierade verksamhet som den bedriver i egenskap av hamnledning, åtskilda från räkenskaperna över
den verksamhet som är konkurrensutsatt. Under alla omständigheter måste efterlevnad av reglerna om statligt stöd
säkerställas.

(44)

För att säkerställa öppenhet när en hamn eller en annan enhet utför muddring inom ett hamnområde bör
redovisningen för muddring hållas åtskild från redovisningen för den övriga verksamheten.

(45)

Utan att det påverkar unionsrätten eller kommissionens befogenheter är det viktigt att kommissionen i god tid och
i samråd med alla berörda parter fastställer vilka offentliga investeringar i hamninfrastruktur som omfattas av
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (3) (allmänna gruppundantagsförordningen), och vilken infrastruktur
som inte omfattas av tillämpningsområdet för statligt stöd, med hänsyn till viss infrastrukturs icke-ekonomiska
karaktär, inbegripet infrastruktur för tillgänglighet och försvarsinfrastruktur, under förutsättning att de är tillgäng
liga för alla potentiella användare på likvärdiga och icke-diskriminerande villkor.

(46)

Hamnavgifter som tas ut av hamntjänsteleverantörer inom ramen för allmännyttiga skyldigheter samt avgifterna för
lotstjänster som inte är utsatta för effektiv konkurrens kan medföra en större risk för prismissbruk i de fall där
monopol föreligger. Arrangemang bör fastställas för att se till att avgifterna för dessa tjänster fastställs på ett öppet,
objektivt och icke-diskriminerande sätt samt står i proportion till kostnaden för den tillhandahållna tjänsten.

(47)

För att hamninfrastrukturavgifterna ska kunna fungera effektivt, bör avgifterna i varje enskild hamn fastställas på
ett öppet sätt i enlighet med hamnens egna affärsstrategi och investeringsplaner och, i förekommande fall, med de
allmänna krav som fastställts inom ramen för den berörda medlemsstatens allmänna hamnpolitik.

(48)

Denna förordning bör inte inverka på hamnens och dess kunders rätt att i tillämpliga fall kommersiellt komma
överens om konfidentiella rabatter. Denna förordning är inte avsedd att medföra krav på att sådana rabatter ska
meddelas allmänheten eller tredje parter. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten bör dock åtminstone
offentliggöra standardavgifter innan någon prisdifferentiering sker.

(49)

Variation i hamninfrastrukturavgifterna bör tillåtas för att främja närsjöfart och attrahera fartyg vars transport
verksamhet, särskilt offshore- eller onshore-transporter, uppvisar miljöprestanda eller energi- eller koldioxideffek
tivitet som är högre än genomsnittet. Detta torde gynna såväl uppnåendet av målen för miljö- och klimatpolitiken
som en hållbar utveckling av hamnarna och deras omgivning, särskilt genom att bidra till en minskad miljö
påverkan från fartyg som anlöper och ligger i hamnen.

(1) Kommissionens direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och
offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet (EUT L 318, 17.11.2006, s. 17).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett samman
länkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr
67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).
(3) Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).
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(50)

Beroende på hamnens ekonomiska strategi, hamnens politik för fysisk planering eller hamnens kommersiella praxis
och, i förekommande fall, den berörda medlemsstatens allmänna hamnpolitik, kan variation i hamninfrastruk
turavgifter leda till att avgifterna fastställs till noll för vissa kategorier av användare. Sådana kategorier av användare
skulle bland annat kunna inbegripa sjukvårdsfartyg, fartyg med vetenskapliga, kulturella eller humanitära uppdrag,
bogserbåtar och flytande serviceutrustning i hamnen.

(51)

Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer om gemensamma klassificeringskriterier
för fartyg för frivilligt uttag av miljöavgifter, med beaktande av internationellt överenskomna standarder.

(52)

Det är nödvändigt att säkerställa att hamnanvändare och övriga berörda parter rådfrågas i viktiga frågor som rör en
sund utveckling av hamnen, dess avgiftspolitik, dess resultat och dess förmåga att attrahera och skapa ekonomisk
verksamhet. Sådana viktiga frågor inbegriper samordning av hamntjänster inom hamnområdet, effektiviteten i
förbindelserna med inlandet och i de administrativa förfarandena i hamnarna samt miljöfrågor. Rådfrågningen
bör inte påverka eventuella andra särskilda behörigheter rörande dessa frågor eller medlemsstaternas möjlighet att
hålla sådana samråd på nationell nivå. Hamnledningen ska särskilt samråda med hamnanvändare och andra
berörda parter när det gäller hamnutvecklingsplaner.

(53)

För att säkerställa en korrekt och verkningsfull tillämpning av denna förordning bör medlemsstaterna säkerställa att
det finns ett effektivt förfarande för att hantera klagomål.

(54)

Medlemsstaternas myndigheter bör samarbeta vid hanteringen av klagomål gällande tvister mellan parter som är
etablerade i olika medlemsstater och bör utbyta allmän information om hanteringen av klagomål för att underlätta
en enhetlig tillämpning av denna förordning.

(55)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att säkerställa en ram för tillhandahållande av hamntjänster och en
lämplig ram för att locka nödvändiga investeringar till alla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet,
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av hamnarnas och den
relaterade sjöfartssektorns europeiska dimension eller internationella och gränsöverskridande natur, kan uppnås
bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(56)

Genom EU:s kommitté för social dialog inom hamnsektorn tillhandahålls arbetsmarknadens parter en ram för
utarbetandet av ett gemensamt förhållningssätt till sociala utmaningar med anknytning till förhållandet mellan
arbetsmarknadens parter i hamnar, inbegripet arbetsvillkor, hälso- och säkerhetsfrågor, utbildningskrav och yrkesk
valifikationer. Denna ram bör utarbetas, i synnerhet mot bakgrund av marknadsbaserad och teknisk utveckling,
samt för att öka sektorns förmåga att locka till sig unga och kvinnor som arbetstagare, med beaktande av vikten av
att värna konkurrenskraften för europeiska kusthamnar och främja goda arbetsvillkor. Med full respekt för arbets
marknadens parters självständighet, med beaktande av tekniska framsteg och landvinningar inom transportlogistik,
uppmanas EU:s kommitté för social dialog inom hamnsektorn att ta fram riktlinjer för utarbetandet av utbild
ningskrav för att förebygga olyckor på arbetsplatsen och säkerställa högsta nivå i fråga om hälsa och säkerhet för
hamnarbetare. Arbetsmarknadens parter bör även utforska olika modeller för organisering av arbetet i kusthamnar
som säkerställer arbetstillfällen av hög kvalitet och säkra arbetsvillkor samt hanterar variationerna i efterfrågan på
hamnarbete. Det är viktigt att kommissionen stöder och underlättar det arbete som utförs av EU:s kommitté för
social dialog inom hamnsektorn.

(57)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde
1.

I denna förordning fastställs följande:

a) En ram för tillhandahållande av hamntjänster.
b) Gemensamma regler för finansiell insyn och för hamnavgifter och hamninfrastrukturavgifter.
2.
Denna förordning tillämpas på tillhandahållande av följande typer av hamntjänster (nedan kallade hamntjänster),
antingen inom ett hamnområde eller på en vattenväg till en hamn:
a) Bunkring.
b) Lasthantering.
c) Förtöjning.
d) Passagerartjänster.
e) Uppsamling av fartygsgenererat avfall och lastrester.
f) Lotsning.
g) Bogsering.
3.

Artikel 11.2 tillämpas även på muddring.

4.
Denna förordning tillämpas på alla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet, enligt förteckningen i
bilaga II till förordning (EU) nr 1315/2013.
5.
Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa denna förordning på kusthamnar i det övergripande nätet belägna i de
yttersta randområden som avses i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om medlemsstaterna
beslutar att inte tillämpa denna förordning på sådana kusthamnar, ska de anmäla det beslutet till kommissionen.
6.
Medlemsstaterna får också tillämpa denna förordning på andra kusthamnar. Om medlemsstaterna beslutar att till
lämpa denna förordning på andra kusthamnar ska de anmäla sitt beslut till kommissionen.
7.
Denna förordning påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (1),
2014/24/EU (2) och 2014/25/EU.
Artikel 2
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. bunkring: tillhandahållande av fast, flytande eller gasformigt bränsle eller annan energikälla som används till såväl
framdrivning av fartyg som till den allmänna och särskilda energiförsörjningen ombord på fartyg vid kaj.
2. lasthantering: organisation och hantering av last mellan fraktfartyget och land, oavsett om det gäller import, export
eller transitering av lasten, inklusive beredning, surrning, lossning av surrning, stuvning, transport och tillfällig
förvaring av lasten i den relevanta lasthanteringsterminalen och i direkt anknytning till transporten av lasten,
men exklusive magasinering, undanskaffande, ompackning eller andra mervärdestjänster som avser lasten, såvida
inget annat fastställs av medlemsstaterna.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94,
28.3.2014, s. 1).
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av
direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).
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3. behörig myndighet: ett offentligt eller privat organ som på lokal, regional eller nationell nivå har rätt att i enlighet med
nationella lagar eller förordningar bedriva sådan verksamhet som rör organisation och administration av hamnverk
samhet, i samverkan med eller i stället för hamnledningen.
4. muddring: avlägsnande av sand, sediment eller annat material från botten av en vattenväg till en hamn eller inom det
hamnområde som omfattas av hamnledningens behörighet, inklusive bortskaffande av det avlägsnade materialet, så
att fartyg kan anlöpa hamnen; muddring omfattar både det initiala avlägsnandet (nymuddring) och underhållsmudd
ring som utförs i syfte att hålla vattenvägen öppen, men som inte utgör någon hamntjänst som erbjuds användarna.
5. hamnledning: ett offentligt eller privat organ som i enlighet med nationella lagar eller förordningar har till uppgift,
eller som bemyndigats genom dessa lagar eller förordningar, att på lokal nivå, i samband med annan verksamhet
eller inte, administrera och sköta hamnens infrastruktur samt en eller flera av följande uppgifter i den berörda
hamnen: samordning av hamntrafiken, ledning av hamntrafiken, samordning av den verksamhet som bedrivs av
operatörerna i den berörda hamnen och kontrollen av den verksamhet som bedrivs av operatörerna i den berörda
hamnen.
6. förtöjning: de tjänster för att lägga till eller kasta loss, inbegripet förflyttning vid kajen, som krävs för säker drift av ett
fartyg i hamnen eller på vattenvägen till hamnen.
7. passagerartjänster: mottagande och hantering av passagerare, deras bagage och fordon mellan passagerarfartyget och
land samt behandling av personuppgifter och transport av passagerare inom den berörda passagerarterminalen.
8. lotsning: vägledningstjänst för fartyg utförd av lots eller lotsstation för att tillse att fartyget via vattenvägen till
hamnen på ett säkert sätt kan anlöpa och avgå från hamnen eller på ett säkert sätt kan navigera i hamnen.
9. hamninfrastrukturavgift: en avgift som tas ut till direkt eller indirekt förmån för hamnledningen eller den behöriga
myndigheten för utnyttjande av infrastruktur, anläggningar och tjänster, inklusive de vattenvägar som leder till den
berörda hamnen, samt för tillgång till tjänster för hantering av passagerare och last, men exklusive arrendeavgifter
och avgifter med motsvarande verkan.
10. uppsamling av fartygsgenererat avfall och lastrester: mottagande av fartygsgenererat avfall och lastrester i fasta, flytande
eller rörliga anordningar som kan ta emot fartygsgenererat avfall eller lastrester enligt definitionen i Europaparlamen
tets och rådets direktiv 2000/59/EG (1).
11. hamnavgift: en avgift som tas ut till förmån för hamntjänsteleverantören och som betalas av dem som utnyttjar den
berörda tjänsten.
12. hamntjänstekontrakt: ett formellt och rättsligt bindande avtal eller en handling med motsvarande rättslig verkan mellan
en hamntjänsteleverantör och en hamnledning eller en behörig myndighet, vilken avser tillhandahållande av en eller
flera hamntjänster, utan att detta påverkar formen för hur hamntjänsteleverantörer utses.
13. hamntjänsteleverantör: varje fysisk eller juridisk person som mot ersättning tillhandahåller eller önskar tillhandahålla en
eller flera typer av hamntjänster.
14. skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster: krav som anges eller fastställs för att säkerställa tillhandahållande av
de allmännyttiga hamntjänster eller den allmännyttiga verksamhet som en operatör med tanke på sitt eget kom
mersiella intresse inte skulle åta sig alls, eller inte skulle åta sig i samma omfattning eller på samma villkor.
15. närsjöfart: transport av last och passagerare till sjöss mellan hamnar i det geografiska Europa eller mellan dessa
hamnar och hamnar i icke-europeiska länder som har en kustlinje mot de slutna hav som gränsar till Europa.
(1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanordningar i hamn för fartygs
genererat avfall och lastrester (EGT L 332, 28.12.2000, s. 81).
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16. kusthamn: land- och vattenområde som består av sådan infrastruktur och utrustning som i första hand möjliggör
mottagande av fartyg, lastning och lossning av fartyg, lagring av varor, mottagande och leverans av dessa varor,
ombord- och landstigning av passagerare, besättning och andra personer samt annan infrastruktur som är nödvändig
för transportoperatörer inom hamnområdet.
17. bogsering: assistans till ett fartyg med hjälp av bogserbåt, varigenom fartyget på ett säkert sätt kan anlöpa eller avgå
från hamnen eller på ett säkert sätt kan navigera i hamnen genom assisterad manövrering.
18. vattenväg: sjöväg till hamnen från öppet hav, t.ex. hamninlopp, farleder, floder, kanaler och fjordar, förutsatt att
denna vattenväg omfattas av hamnledningens behörighet.
KAPITEL II
TILLHANDAHÅLLANDE AV HAMNTJÄNSTER

Artikel 3
Organisation av hamntjänster
1.
Tillträde till marknaden för tillhandahållande av hamntjänster i kusthamnar får, i enlighet med denna förordning,
göras föremål för
a) minimikrav för tillhandahållande av hamntjänster,
b) begränsning av antalet leverantörer,
c) allmännyttiga skyldigheter,
d) inskränkningar med avseende på interna operatörer.
2.
Medlemsstaterna får genom nationell rätt besluta att inte föreskriva något av de villkor som avses i punkt 1 med
avseende på en eller flera typer av hamntjänster.
3.
Villkoren för tillträde till hamnens lokaler, anläggningar och utrustning ska vara rättvisa, skäliga och icke-dis
kriminerande.
Artikel 4
Minimikrav för tillhandahållande av hamntjänster
1.
Hamnledningen, eller den behöriga myndigheten, får kräva att hamntjänsteleverantörerna, och deras underleveran
törer, uppfyller minimikraven för att utföra de aktuella hamntjänsterna.
2.

De minimikrav som anges i punkt 1 får endast gälla följande:

a) Yrkeskvalifikationerna hos hamntjänsteleverantören, dess personal eller de fysiska personer som faktiskt och fortlö
pande sköter hamntjänsteleverantörens verksamhet.
b) Hamntjänsteleverantörens ekonomiska förmåga.
c) Den utrustning som behövs för att tillhandahålla de relevanta hamntjänsterna under normala och säkra omständig
heter samt kapaciteten att hålla denna utrustning i erforderligt skick.
d) Tillgängligheten till den relevanta hamntjänsten, för samtliga användare, vid samtliga kajplatser, utan avbrott, dygnet
runt, året om.
e) Efterlevnaden av sjösäkerhetskrav eller krav i fråga om säkerhet och skydd med avseende på hamnen och tillträde till
den, dess anläggningar, utrustning, arbetstagare och övriga personer.
f) Efterlevnaden av lokala, nationella, unionsspecifika och internationella miljökrav.
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g) Efterlevnaden av social- och arbetsrättsliga skyldigheter som är tillämpliga i den medlemsstat där den berörda hamnen
är belägen, inbegripet villkoren i tillämpliga kollektivavtal, bemanningskrav och krav rörande sjöfolks arbetstid och
vilotid och tillämpliga regler om yrkesinspektioner.
h) Hamntjänsteleverantörens goda anseende, som fastställts i enlighet med tillämplig nationell rätt om gott anseende,
med beaktande av eventuella tvingande skäl att betvivla hamntjänsteleverantörens tillförlitlighet.
3.
Om en medlemsstat anser det nödvändigt att i syfte att säkerställa fullständig efterlevnad av punkt 2 g införa
flaggkrav för fartyg som huvudsakligen används för bogsering eller förtöjning i hamnar på dess territorium, ska medlems
staten, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4, informera kommissionen om sitt beslut innan meddelandet om
upphandling offentliggörs eller, i avsaknad av ett meddelande om upphandling, innan flaggkravet införs.
4.

Minimikraven ska

a) vara öppet redovisade, objektiva, icke-diskriminerande, proportionella och relevanta för den kategori och typ av
hamntjänster som berörs,
b) uppfyllas till dess att rätten att tillhandahålla en hamntjänst upphör.
5.
Om minimikraven omfattar särskild kännedom om lokala förhållanden ska hamnledningen, eller den behöriga
myndigheten, på ett öppet och icke-diskriminerande sätt säkerställa att det finns tillfredsställande tillgång till information.
6.
I de fall som anges i punkt 1 ska hamnledningen eller den behöriga myndigheten offentliggöra de minimikrav som
avses i punkt 2 tillsammans med förfarandet för beviljande av rätten att tillhandahålla hamntjänster i enlighet med de
kraven senast den 24 mars 2019 eller, i fråga om minimikrav som ska tillämpas efter det datumet, minst tre månader
före den dag då kraven blir tillämpliga. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska i förväg underrätta hamn
tjänsteleverantörer om ändringar av kriterierna eller förfarandet.
7.

Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av artikel 7.
Artikel 5
Förfarande för att säkerställa efterlevnad av minimikraven

1.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska behandla hamntjänsteleverantörer på ett öppet, objektivt, ickediskriminerande och proportionellt sätt.
2.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska inom rimlig tid, dock senast inom fyra månader från det att
ansökan och de nödvändiga handlingarna inkommit, bevilja eller förvägra en leverantör rätten att tillhandahålla hamn
tjänster enligt de minimikrav som fastställs i enlighet med artikel 4.
3.
Varje sådan vägran från hamnledningens, eller den behöriga myndighetens, sida ska vederbörligen motiveras på
grundval av minimikraven i artikel 4.2.
4.
En eventuell begränsning eller uppsägning, från hamnledningens, eller den behöriga myndighetens sida, av rätten att
tillhandahålla en hamntjänst ska vederbörligen motiveras och ske i enlighet med punkt 1.
Artikel 6
Begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer
1.
Hamnledningen, eller den behöriga myndigheten, får begränsa antalet leverantörer av en viss hamntjänst av ett eller
flera av följande skäl:
a) Brist på eller reserverad användning av mark eller vattennära plats, förutsatt att begränsningen är förenlig med de
beslut eller planer som antagits av hamnledningen och i förekommande fall eventuella andra myndigheter som är
behöriga i enlighet med nationell rätt.
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b) Avsaknaden av en sådan begränsning förhindrar fullgörandet av en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i
enlighet med artikel 7, inbegripet när denna avsaknad leder till alltför höga kostnader i anslutning till fullgörandet av
dessa skyldigheter för hamnledningen, den behöriga myndigheten eller hamnanvändarna.
c) Avsaknaden av en sådan begränsning strider mot behovet att säkerställa en säker, skyddad och miljömässigt hållbar
hamnverksamhet.
d) Hamninfrastrukturens karaktär eller hamntrafikens art är sådan att den gör det omöjligt för flera hamntjänsteleveran
törer att vara verksamma i hamnen.
e) Det har i enlighet med artikel 35 i direktiv 2014/25/EU fastställts att en hamnsektor eller -undersektor med sina
hamntjänster inom en medlemsstat utför verksamhet som är direkt konkurrensutsatt i enlighet med artikel 34 i det
direktivet. I sådana fall ska punkterna 2 och 3 i den här artikeln inte tillämpas.
2.
För att ge alla berörda parter möjlighet att yttra sig inom rimlig tid, ska hamnledningen eller den behöriga
myndigheten offentliggöra eventuella förslag om att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer i enlighet med punkt 1
tillsammans med en motivering för detta minst tre månader innan antagandet av beslutet att begränsa antalet hamn
tjänsteleverantörer.
3.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska offentliggöra det antagna beslutet att begränsa antalet hamn
tjänsteleverantörer.
4.
Om hamnledningen eller den berörda myndigheten beslutar att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer ska detta
ske i enlighet med ett urvalsförfarande som är öppet för alla berörda parter, icke-diskriminerande och insynsvänligt.
Hamnledningen, eller den behöriga myndigheten, ska offentliggöra information om den hamntjänst som ska tillhanda
hållas och om urvalsförfarandet och ska säkerställa att all väsentlig information som är nödvändig för utarbetandet av
ansökningarna faktiskt är tillgänglig för alla berörda parter. Berörda parter ska ges en tillräckligt lång tidsfrist för att ge
dem möjlighet att göra en meningsfull utvärdering och utarbeta sina ansökningar. Under normala omständigheter ska
denna minimifrist vara 30 dagar.
5.

Punkt 4 ska inte tillämpas i de fall som avses i punkterna 1 e och 7 i denna artikel samt i artikel 8.

6.
När hamnledningen eller den behöriga myndigheten antingen själv tillhandahåller en hamntjänst eller tillhandahåller
en hamntjänst genom en i rättsligt hänseende fristående enhet som den direkt eller indirekt kontrollerar, ska den berörda
medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder för att undvika intressekonflikter. I avsaknad av sådana åtgärder får antalet
leverantörer inte vara lägre än två, såvida inte något av de skäl som anges i punkt 1 motiverar en begränsning av antalet
leverantörer av en viss hamntjänst till en enda leverantör.
7.
Medlemsstaterna får besluta att de av deras hamnar i det övergripande nätet som inte uppfyller kriterierna i
artikel 20.2 b i förordning (EU) nr 1315/2013 får begränsa antalet tjänsteleverantörer för en viss hamntjänst. Medlems
staterna ska underrätta kommissionen om sådana beslut.
Artikel 7
Skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster
1.
Medlemsstaterna får besluta att ålägga leverantörer av hamntjänster skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster som har koppling till hamntjänster och får anförtro rätten att införa dessa skyldigheter åt hamnledningen, eller en
behörig myndighet, för att säkerställa åtminstone ett av följande villkor:
a) Hamntjänstens tillgänglighet, för samtliga hamnanvändare, vid samtliga kajplatser, utan avbrott, dygnet runt, året om.
b) Samtliga användares tillgång till tjänsten på lika villkor.
c) Tjänstens tillgänglighet till ett överkomligt pris för vissa kategorier av användare.
d) Hamnverksamhetens säkerhet, skydd och miljömässiga hållbarhet.
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e) Tillhandahållande av lämpliga transporttjänster för allmänheten.
f) Territoriell sammanhållning.
2.
De skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som avses i punkt 1 ska vara klart fastställda, öppna, ickediskriminerande och verifierbara samt garantera samtliga hamntjänsteleverantörer som är etablerade i unionen tillträde på
lika villkor.
3.
Om en medlemsstat beslutar att införa skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i fråga om samma tjänst
i alla de kusthamnar som omfattas av denna förordning, ska den anmäla dessa skyldigheter till kommissionen.
4.
Vid en störning i hamntjänster som omfattas av en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster eller vid en
överhängande risk för sådan störning, får hamnledningen eller den behöriga myndigheten vidta nödåtgärder. Nödåtgärden
kan bestå i en direkttilldelning, så att tjänsterna tilldelas en annan leverantör under en period av högst två år. Under
denna period ska hamnledningen eller den behöriga myndigheten antingen inleda ett nytt förfarande för att välja en
hamntjänsteleverantör eller tillämpa artikel 8. Kollektiva stridsåtgärder som vidtas i enlighet med nationell rätt ska inte
anses vara en störning av hamntjänster som kan föranleda nödåtgärder.
Artikel 8
Intern operatör
1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6.6 får hamnledningen eller den behöriga myndigheten antingen
besluta att själv tillhandahålla en hamntjänst eller att tillhandahålla den genom en i rättsligt hänseende fristående enhet
över vilken den utövar kontroll på ett liknande sätt som över sina egna avdelningar, under förutsättning att artikel 4
tillämpas i lika grad på alla leverantörer som tillhandahåller den berörda hamntjänsten. I dylika fall ska hamntjäns
televerantören anses vara en intern operatör med avseende på tillämpningen av denna förordning.
2.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska endast anses utöva kontroll över en i rättsligt hänseende
fristående enhet på ett liknande sätt som över sina egna avdelningar, om hamnledningen eller myndigheten utövar ett
avgörande inflytande över den berörda juridiska personens strategiska mål och betydelsefulla beslut.
3.
I de fall som avses i artikel 6.1 a-d, får den interna operatören utföra den tilldelade hamntjänsten endast i den eller
de hamnar som omfattas av tillståndet att tillhandahålla hamntjänster.
Artikel 9
Skydd av arbetstagarnas rättigheter
1.

Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av socialskydds- och arbetsrättsreglerna i medlemsstaterna.

2.
Utan att det påverkar tillämpningen av unionsrätten och nationell rätt, inklusive tillämpliga kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter, ska hamnledningen eller den behöriga myndigheten begära att den hamntjänsteleverantör som
har utsetts tillförsäkrar personalen arbetsvillkor i enlighet med tillämpliga social- och arbetsrättsliga skyldigheter och följer
socialskyddsnormer som fastställts i unionsrätten, nationell rätt eller kollektivavtal.
3.
Om ett byte av hamntjänsteleverantör sker till följd av tilldelningen av en koncession eller ett offentligt kontrakt får
hamnledningen eller den behöriga myndigheten kräva att den avgående hamntjänsteleverantörens rättigheter och skyl
digheter som följer av ett anställningsavtal eller ett anställningsförhållande enligt definitionen i nationell rätt och som
gäller vid tidpunkten för bytet övergår på den nyligen utsedda hamntjänsteleverantören. I sådana fall ska den personal
som tidigare anställts av den avgående hamntjänsteleverantören garanteras samma rättigheter som den skulle ha haft i
samband med en överlåtelse av företag enligt direktiv 2001/23/EG.
4.
Om det i samband med tillhandahållandet av hamntjänster sker en överföring av personal ska anbudshandlingarna
och hamntjänstekontrakten innehålla dels en förteckning över den berörda personalen, dels klara och tydliga uppgifter
om deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna kommer att kopplas till hamntjänsterna.
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Artikel 10
Undantag
1.

Detta kapitel och artikel 21 ska inte tillämpas på lasthanteringstjänster, passagerartjänster eller lotsning.

2.
Medlemsstaterna får besluta att tillämpa detta kapitel och artikel 21 på lotsning. Medlemsstaterna ska underrätta
kommissionen om sådana beslut.
KAPITEL III
FINANSIELL INSYN OCH OBEROENDE

Artikel 11
Insyn i de finansiella förbindelserna
1.
De finansiella förbindelserna mellan myndigheter och en hamnledning eller annan enhet som tillhandahåller hamn
tjänster för dess räkning och som erhåller offentliga medel ska på ett öppet sätt kunna avläsas i räkenskapssystemet för att
tydligt visa
a) vilka offentliga medel som myndigheterna direkt ställer till den berörda hamnledningens förfogande,
b) vilka offentliga medel som myndigheter ställer till förfogande genom offentliga företags eller offentliga finansinstituts
förmedling, och
c) vilket användningsområde som dessa offentliga medel har anvisats för.
2.
Om en hamnledning som mottar offentliga medel själv tillhandahåller hamntjänster eller muddringstjänster, eller en
annan enhet för hamnledningens räkning tillhandahåller sådana tjänster, ska den redovisa dessa offentligt finansierade
hamntjänster eller muddringstjänster skilt från redovisningen för sin övriga verksamhet på så sätt att
a) alla kostnader och intäkter konteras eller fördelas korrekt på grundval av konsekvent tillämpade och sakligt motiverade
redovisningsprinciper, och
b) de principer för kostnadsredovisning som ligger till grund för den separata redovisningen tydligt framgår.
3.
De offentliga medel som avses i punkt 1 ska omfatta aktiekapital och kapital av liknande art som aktiekapital, icke
återbetalningspliktigt eller endast under vissa omständigheter återbetalningspliktigt stöd, lån (däribland överdragningsrätter
och förskott på kapitaltillskott), garantier som hamnledningen beviljats av myndigheter och andra former av offentligt
ekonomiskt stöd.
4.
Hamnledningen eller den andra enhet som tillhandahåller hamntjänster för dess räkning ska förvara uppgifterna om
de finansiella förbindelser som avses i punkterna 1 och 2 under fem år efter utgången av det räkenskapsår som upp
gifterna avser.
5.
Hamnledningen eller den andra enhet som tillhandahåller hamntjänster för dess räkning ska vid ett formellt
klagomål och på begäran förse den berörda myndigheten i den berörda medlemsstaten med de uppgifter som avses i
punkterna 1 och 2 och eventuella ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för att kunna genomföra en ingående
granskning av de uppgifter som tillhandahållits och bedöma efterlevnaden av denna förordning i enlighet med kon
kurrensreglerna. Den berörda myndigheten ska på begäran förse kommissionen med dessa uppgifter. Uppgifterna ska
översändas inom tre månader från dagen för begäran.
6.
Den hamnledning eller andra enhet som tillhandahåller hamntjänster för dess räkning som inte har erhållit några
offentliga medel under tidigare räkenskapsår, men som börjar erhålla sådana medel, ska tillämpa punkterna 1 och 2 från
och med det räkenskapsår som närmast följer på året för överföringen av de offentliga medlen.
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7.
Om offentliga medel utbetalas som ersättning för skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, ska de
redovisas separat i de berörda räkenskaperna och får inte överföras till någon annan tjänst eller affärsverksamhet.

8.
Medlemsstaterna får besluta att punkt 2 i denna artikel inte ska tillämpas i de av deras hamnar inom det över
gripande nätet som inte uppfyller kriterierna i artikel 20.2 b i förordning (EU) nr 1315/2013 om detta leder till
oproportionella administrativa bördor, förutsatt att alla offentliga medel som har erhållits samt användningen av dessa
medel för tillhandahållande av hamntjänster förblir fullt öppna i räkenskapssystemet. Medlemsstaterna ska i förväg
underrätta kommissionen om ett sådant beslut.

Artikel 12
Hamnavgifter
1.
Avgifterna för tjänster som tillhandahålls av en intern operatör inom ramen för en skyldighet att tillhandahålla
allmännyttiga tjänster, avgifterna för lotstjänster som inte är konkurrensutsatta och de avgifter som tas ut av hamntjäns
televerantörer enligt artikel 6.1 b ska fastställas på ett öppet, objektivt och icke-diskriminerande sätt och ska stå i
proportion till kostnaden för den tillhandahållna tjänsten.

2.
Betalning av hamnavgifter får integreras i övriga betalningar, exempelvis betalning av hamninfrastrukturavgifter. I
detta fall ska hamntjänsteleverantören och i förekommande fall hamnledningen se till att hamnavgiftsbeloppet lätt kan
utläsas av hamntjänsteanvändaren.

3.
Hamntjänsteleverantören ska vid ett formellt klagomål och på begäran förse den berörda myndigheten i den berörda
medlemsstaten med alla relevanta uppgifter om beräkningsgrunden för att fastställa strukturen och nivån på de hamn
avgifter som omfattas av punkt 1.

Artikel 13
Hamninfrastrukturavgifter
1.
Medlemsstaterna ska se till att en hamninfrastrukturavgift tas ut. Detta ska inte hindra hamntjänsteleverantörer som
använder sig av hamnens infrastruktur från att ta ut hamnavgifter.

2.
Betalningen av hamninfrastrukturavgifter får integreras i övriga betalningar, exempelvis betalning av hamnavgifter. I
detta fall ska hamnledningen se till att hamninfrastrukturanvändaren lätt kan utläsa hamninfrastrukturavgiften.

3.
För att bidra till ett effektivt system för infrastrukturavgifter ska hamninfrastrukturavgiftens struktur och omfattning
fastställas i enlighet med den hamnens egna affärsstrategi och investeringsplaner och vara förenlig med konkurrens
reglerna. I förekommande fall ska dessa avgifter också uppfylla de allmänna krav som fastställs inom ramen för den
berörda medlemsstatens allmänna hamnpolitik.

4.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får hamninfrastrukturavgifterna variera i enlighet med hamnens
egna ekonomiska strategi och policy när det gäller fysisk planering, bland annat med avseende på vissa kategorier av
användare, eller i syfte att främja en effektivare användning av hamninfrastrukturen, närsjöfarten eller omfattningen av
transporternas miljö-, energi- eller koldioxidvinster. Kriterierna för sådana variationer ska vara öppna, objektiva och ickediskriminerande samt förenliga med konkurrensrätten, inbegripet reglerna för statligt stöd. Hamninfrastrukturavgifterna
får beakta externa kostnader och får variera beroende på kommersiell praxis.

5.
Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska se till att hamnanvändarna och företrädarna för eller samman
slutningarna av hamnanvändare underrättas om hamninfrastrukturavgifternas art och nivå. Hamnledningen eller den
behöriga myndigheten ska säkerställa att hamninfrastrukturanvändarna senast två månader före den dag dessa ändringar
får verkan informeras om eventuella förändringar av hamninfrastrukturavgifternas art eller nivå. Hamnledningen eller den
behöriga myndigheten är inte skyldiga att redovisa skillnader i avgifterna som är resultat av individuella förhandlingar.
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6.
Hamnledningen ska vid ett formellt klagomål och på begäran förse den berörda myndigheten i den berörda
medlemsstaten med de uppgifter som avses i punkterna 4 och 5 samt med alla relevanta uppgifter om beräkningsgrunden
för att fastställa strukturen och nivån på hamninfrastrukturavgifterna. Den myndigheten ska på begäran förse kommis
sionen med dessa uppgifter.
KAPITEL IV
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14
Utbildning av personal
Hamntjänsteleverantörer ska säkerställa att arbetstagare erhåller nödvändig utbildning för att förvärva den kunskap som
krävs för deras arbete, med särskilt fokus på hälso- och säkerhetsaspekter, och att utbildningskraven uppdateras regel
bundet för att möta de utmaningar som den tekniska innovationen medför.
Artikel 15
Samråd med hamnanvändare och övriga berörda parter
1.
Hamnledningen ska, i enlighet med gällande nationell rätt, samråda med hamnanvändare om sin avgiftspolitik,
inbegripet i fall som omfattas av artikel 8. Sådana samråd ska inbegripa väsentliga ändringar av hamninfrastrukturavgifter
och hamnavgifter i fall där interna operatörer tillhandahåller hamntjänster inom ramen för skyldigheter att tillhandahålla
allmännyttiga tjänster.
2.
Hamnledningen ska, i enlighet med tillämplig nationell rätt, samråda med hamnanvändare och övriga berörda parter
om väsentliga frågor som omfattas av dess behörighet och som avser
a) samordningen av hamntjänster inom hamnområdet,
b) åtgärder för att förbättra förbindelser med inlandet, inbegripet åtgärder för att utveckla och förbättra effektiviteten hos
transporter på järnväg och inre vattenvägar,
c) effektiviteten i de administrativa rutinerna i hamnen och åtgärder för att förenkla dessa,
d) miljöfrågor,
e) fysisk planering,
f) åtgärder för att säkerställa säkerheten i hamnområdet, inbegripet, i förekommande fall, hamnarbetarnas hälsa och
säkerhet.
3.
Hamntjänsteleverantörerna ska göra lämplig information om hamnavgifternas art och nivå tillgänglig för hamn
användare.
4.
Hamnledningen och hamntjänsteleverantörer ska respektera konfidentialiteten för kommersiellt känsliga uppgifter
när de fullgör sina skyldigheter enligt denna artikel.
Artikel 16
Hantering av klagomål
1.
Varje medlemsstat ska säkerställa att det finns ett effektivt förfarande för att hantera klagomål som uppstår i
samband med tillämpningen av denna förordning för de av deras kusthamnar som omfattas av denna förordning.
2.
Hanteringen av klagomål ska genomföras på ett sätt som utesluter intressekonflikter och som är funktionellt
oberoende av varje hamnledningsorgan eller hamntjänsteleverantör. Medlemsstaterna ska säkerställa att det föreligger
en faktisk funktionell uppdelning mellan hanteringen av klagomål å ena sidan och ägandet och förvaltningen av hamnar,
tillhandahållandet av hamntjänster och hamnanvändningen å andra sidan. Hanteringen av klagomål ska vara opartisk och
öppen och vederbörligen respektera rätten att fritt bedriva affärsverksamhet.
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3.
Klagomål ska inges i den medlemsstat i vilken hamnen där tvisten anses ha sitt ursprung är belägen. Medlems
staterna ska säkerställa att hamnanvändare och övriga berörda parter informeras om var och hur klagomål ska lämnas in
samt om vilka myndigheter som ansvarar för hanteringen av klagomål.
4.
De myndigheter som ansvarar för hanteringen av klagomål ska, vid behov, samarbeta i syfte att ömsesidigt bistå
varandra i tvister mellan parter som är etablerade i olika medlemsstater.
5.
De myndigheter som ansvarar för hanteringen av klagomål ska, i enlighet med nationell rätt, ha befogenhet att
kräva av hamnledningar, hamntjänsteleverantörer och hamnanvändare att de tillhandahåller information som är relevant
för ett klagomål.
6.
De myndigheter som ansvarar för hanteringen av klagomål ska i enlighet med nationell rätt ha befogenhet att fatta
beslut som har bindande verkan, med förbehåll för domstolsprövning i tillämpliga fall.
7.
Medlemsstaterna ska senast den 24 mars 2019 informera kommissionen om förfarandet för hantering av klagomål
och ange vilka de myndigheter som avses i punkt 3 är och därefter om eventuella ändringar. Kommissionen ska
offentliggöra och regelbundet uppdatera denna information på sin webbplats.
8.
Medlemsstater ska vid behov utbyta allmän information om tillämpningen av denna artikel. Kommissionen ska
stödja sådant samarbete.
Artikel 17
Berörda myndigheter
Medlemsstaterna ska säkerställa att hamnanvändare och övriga berörda parter informeras om de berörda myndigheter
som avses i artiklarna 11.5, 12.3 och 13.6. Medlemsstaterna ska även informera kommissionen om dessa myndigheter
senast den 24 mars 2019 om eventuella ändringar av den informationen. Kommissionen ska offentliggöra och regel
bundet uppdatera denna information på sin webbplats.
Artikel 18
Överklaganden
1.
Varje part med ett legitimt intresse har rätt att överklaga de beslut eller enskilda åtgärder som fattats eller vidtagits
enligt denna förordning av hamnledningen, den behöriga myndigheten eller någon annan berörd nationell myndighet.
Överklagandeinstansen ska vara oberoende av de inblandade parterna och får vara domstolar.
2.
Om den överklagandeinstans som avses i punkt 1 inte är någon rättsinstans, ska den skriftligen motivera sina
beslut. Besluten ska även kunna prövas av en nationell domstol.
Artikel 19
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner som är tillämpliga på överträdelser av denna förordning och
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De sanktioner som fastställs ska vara effektiva, propor
tionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen dessa åtgärder senast den 24 mars 2019 och ska
utan dröjsmål underrätta den om varje senare ändring som påverkar dem.
Artikel 20
Rapport
Kommissionen ska senast den 24 mars 2023 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen
och effekten av denna förordning.
Rapporten ska ta i beaktande de eventuella framsteg som gjorts inom ramen för EU:s kommitté för social dialog inom
hamnsektorn.
Artikel 21
Övergångsbestämmelser
1.
Denna förordning ska inte gälla för hamntjänstekontrakt som ingåtts före den 15 februari 2017 och som är
tidsbegränsade.
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2.
Hamntjänstekontrakt som ingåtts före den 15 februari 2017 och som inte är tidsbegränsade, eller har motsvarande
verkan, ska ändras för att överensstämma med denna förordning senast den 1 juli 2025.
Artikel 22
Ikraftträdande
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 24 mars 2019.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 15 februari 2017.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

I. BORG

Ordförande

Ordförande
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/353
av den 15 februari 2017
om ersättande av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 81,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och
av följande skäl:

(1)

I bilagorna A och B till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 (2) förtecknas de insolvens
förfaranden och förvaltare i medlemsstaternas nationella rätt för vilka den förordningen gäller. I bilaga A förtecknas
de insolvensförfaranden som avses i artikel 2.4 i den förordningen och i bilaga B förtecknas de förvaltare som
avses i led 5 i den artikeln.

(2)

Den 4 december 2015 meddelade Polen kommissionen om ändringar i förteckningarna i bilagorna A och B till
förordning (EU) 2015/848. Dessa ändringar uppfyller kraven i den förordningen.

(3)

I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med
avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket genom en skrivelse av den 1 september 2016
meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(4)

I enlighet med artiklarna 1, 2 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med
avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet,
deltar Irland inte i antagandet av denna förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Irland.

(5)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska
unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i antagandet av denna för
ordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Danmark.

(6)

Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 december 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 23 januari 2017.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (EUT L 141, 5.6.2015,
s. 19).
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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 26 juni 2017.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet
med fördragen.
Utfärdad i Strasbourg den 15 februari 2017.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

I. BORG

Ordförande

Ordförande

3.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/21

BILAGA
”BILAGA A
Insolvensförfaranden som avses i artikel 2.4
BELGIQUE/BELGIË

— Het faillissement/La faillite,
— De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,
— De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,
— De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous
autorité de justice,
— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,
— De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,
— De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,
— De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé
à l'article 8 de la loi sur les faillites,
БЪЛГАРИЯ

— Производство по несъстоятелност,
ČESKÁ REPUBLIKA

— Konkurs,
— Reorganizace,
— Oddlužení,
DEUTSCHLAND

— Das Konkursverfahren,
— Das gerichtliche Vergleichsverfahren,
— Das Gesamtvollstreckungsverfahren,
— Das Insolvenzverfahren,
EESTI

— Pankrotimenetlus,
— Võlgade ümberkujundamise menetlus,
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ÉIRE/IRELAND

— Compulsory winding-up by the court,
— Bankruptcy,
— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,
— Winding-up in bankruptcy of partnerships,
— Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),
— Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in
the Official Assignee for realisation and distribution,
— Examinership,
— Debt Relief Notice,
— Debt Settlement Arrangement,
— Personal Insolvency Arrangement,
ΕΛΛΑΔΑ

— Η πτώχευση,
— Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,
— Σχέδιο αναδιοργάνωσης,
— Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,
— Διαδικασία εξυγίανσης,
ESPAÑA

— Concurso,
— Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,
— Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,
— Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de
refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,
FRANCE

— Sauvegarde,
— Sauvegarde accélérée,
— Sauvegarde financière accélérée,
— Redressement judiciaire,
— Liquidation judiciaire,
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HRVATSKA

— Stečajni postupak,
ITALIA

— Fallimento,
— Concordato preventivo,
— Liquidazione coatta amministrativa,
— Amministrazione straordinaria,
— Accordi di ristrutturazione,
— Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),
— Liquidazione dei beni,
ΚΥΠΡΟΣ

— Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,
— Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,
— Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές
— Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,
— Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,
— Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,
LATVIJA

— Tiesiskās aizsardzības process,
— Juridiskās personas maksātnespējas process,
— Fiziskās personas maksātnespējas process,
LIETUVA

— Įmonės restruktūrizavimo byla,
— Įmonės bankroto byla,
— Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,
— Fizinio asmens bankroto procesas,
LUXEMBOURG

— Faillite,
— Gestion contrôlée,
— Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),
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— Régime spécial de liquidation du notariat,
— Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,
MAGYARORSZÁG

— Csődeljárás,
— Felszámolási eljárás,
MALTA

— Xoljiment,
— Amministrazzjoni,
— Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,
— Stralċ mill-Qorti,
— Falliment f’każ ta’ kummerċjant,
— Proċedura biex kumpanija tirkupra,
NEDERLAND

— Het faillissement,
— De surséance van betaling,
— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
ÖSTERREICH

— Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),
— Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
— Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),
— Das Schuldenregulierungsverfahren,
— Das Abschöpfungsverfahren,
— Das Ausgleichsverfahren,
POLSKA

— Upadłość,
— Postępowanie o zatwierdzenie układu,
— Przyspieszone postępowanie układowe,
— Postępowanie układowe,
— Postępowanie sanacyjne,
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PORTUGAL

— Processo de insolvência,
— Processo especial de revitalização,
ROMÂNIA

— Procedura insolvenței,
— Reorganizarea judiciară,
— Procedura falimentului,
— Concordatul preventiv,
SLOVENIJA

— Postopek preventivnega prestrukturiranja,
— Postopek prisilne poravnave,
— Postopek poenostavljene prisilne poravnave,
— Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,
SLOVENSKO

— Konkurzné konanie,
— Reštrukturalizačné konanie,
— Oddlženie,
SUOMI/FINLAND

— Konkurssi/konkurs,
— Yrityssaneeraus/företagssanering,
— Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,
SVERIGE

— Konkurs,
— Företagsrekonstruktion,
— Skuldsanering,
UNITED KINGDOM

— Winding-up by or subject to the supervision of the court,
— Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court),
— Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,
— Voluntary arrangements under insolvency legislation,
— Bankruptcy or sequestration.
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BILAGA B
Förvaltare som avses i artikel 2.5
BELGIQUE/BELGIË

— De curator/Le curateur,
— De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,
— De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,
— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,
— De vereffenaar/Le liquidateur,
— De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,
БЪЛГАРИЯ

— Назначен предварително временен синдик,
— Временен синдик,
— (Постоянен) синдик,
— Служебен синдик,
ČESKÁ REPUBLIKA

— Insolvenční správce,
— Předběžný insolvenční správce,
— Oddělený insolvenční správce,
— Zvláštní insolvenční správce,
— Zástupce insolvenčního správce,
DEUTSCHLAND

— Konkursverwalter,
— Vergleichsverwalter,
— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),
— Verwalter,
— Insolvenzverwalter,
— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),
— Treuhänder,
— Vorläufiger Insolvenzverwalter,
— Vorläufiger Sachwalter,
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EESTI

— Pankrotihaldur,
— Ajutine pankrotihaldur,
— Usaldusisik,
ÉIRE/IRELAND

— Liquidator,
— Official Assignee,
— Trustee in bankruptcy,
— Provisional Liquidator,
— Examiner,
— Personal Insolvency Practitioner,
— Insolvency Service,
ΕΛΛΑΔΑ

— Ο σύνδικος,
— Ο εισηγητής,
— Η επιτροπή των πιστωτών,
— Ο ειδικός εκκαθαριστής,
ESPAÑA

— Administrador concursal,
— Mediador concursal,
FRANCE

— Mandataire judiciaire,
— Liquidateur,
— Administrateur judiciaire,
— Commissaire à l'exécution du plan,
HRVATSKA

— Stečajni upravitelj,
— Privremeni stečajni upravitelj,
— Stečajni povjerenik,
— Povjerenik,
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ITALIA

— Curatore,
— Commissario giudiziale,
— Commissario straordinario,
— Commissario liquidatore,
— Liquidatore giudiziale,
— Professionista nominato dal Tribunale,
— Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del
consumatore,
— Liquidatore,
ΚΥΠΡΟΣ

— Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,
— Επίσημος Παραλήπτης,
— Διαχειριστής της Πτώχευσης,
LATVIJA

— Maksātnespējas procesa administrators,
LIETUVA

— Bankroto administratorius,
— Restruktūrizavimo administratorius,
LUXEMBOURG

— Le curateur,
— Le commissaire,
— Le liquidateur,
— Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,
— Le liquidateur dans le cadre du surendettement,
MAGYARORSZÁG

— Vagyonfelügyelő,
— Felszámoló,
MALTA

— Amministratur Proviżorju,
— Riċevitur Uffiċjali,
— Stralċjarju,
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— Manager Speċjali,
— Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,
— Kontrollur Speċjali,
NEDERLAND

— De curator in het faillissement,
— De bewindvoerder in de surséance van betaling,
— De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,
ÖSTERREICH

— Masseverwalter,
— Sanierungsverwalter,
— Ausgleichsverwalter,
— Besonderer Verwalter,
— Einstweiliger Verwalter,
— Sachwalter,
— Treuhänder,
— Insolvenzgericht,
— Konkursgericht,
POLSKA

— Syndyk,
— Nadzorca sądowy,
— Zarządca,
— Nadzorca układu,
— Tymczasowy nadzorca sądowy,
— Tymczasowy zarządca,
— Zarządca przymusowy,
PORTUGAL

— Administrador da insolvência,
— Administrador judicial provisório,
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ROMÂNIA

— Practician în insolvență,
— Administrator concordatar,
— Administrator judiciar,
— Lichidator judiciar,
SLOVENIJA

— Upravitelj,
SLOVENSKO

— Predbežný správca,
— Správca,
SUOMI/FINLAND

— Pesänhoitaja/boförvaltare,
— Selvittäjä/utredare,
SVERIGE

— Förvaltare,
— Rekonstruktör,
UNITED KINGDOM

— Liquidator,
— Supervisor of a voluntary arrangement,
— Administrator,
— Official Receiver,
— Trustee,
— Provisional Liquidator,
— Interim Receiver,
— Judicial factor.”
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/354
av den 15 februari 2017
om ändring av förordning (EU) 2015/936 om gemensamma bestämmelser för import av
textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra
överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och
av följande skäl:
(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 (2) fastställs gemensamma bestämmelser för
import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra över
enskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import.

(2)

Frigivandet av politiska fångar i Republiken Vitryssland den 22 augusti 2015 utgjorde ett viktigt steg, som
tillsammans med flera positiva initiativ från Republiken Vitryssland under de senaste två åren, såsom återupp
tagandet av människorättsdialogen mellan EU och Vitryssland, bidrog till att förbättra förbindelserna mellan
unionen och Republiken Vitryssland.

(3)

Förbindelserna mellan EU och Vitryssland bör baseras på gemensamma värderingar, särskilt när det gäller mänsk
liga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen, och det bör betonas att situationen för de mänskliga rättighe
terna i Vitryssland fortfarande ger upphov till oro i unionen, särskilt frågor såsom dödsstraffet, som bör avskaffas.

(4)

Denna positiva politiska utveckling mellan unionen och Republiken Vitryssland bör erkännas och de bilaterala
förbindelserna bör förbättras ytterligare. I enlighet med detta bör denna förordning upphäva de autonoma kvoterna
för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken Vitryssland, som anges i bilagorna II och III
till förordning (EU) 2015/936, utan att detta påverkar unionens möjlighet att utnyttja kvoter i framtiden om
situationen för de mänskliga rättigheterna i Vitryssland allvarligt skulle försämras.

(5)

Avskaffandet av de autonoma kvoterna för import av textilprodukter och kläder med ursprung i Republiken
Vitryssland innebär att kvoterna för den passiva förädlingen inte längre behövs. Som ett resultat av detta bör
artikel 4.2 och kapitel V i förordning (EU) 2015/936 samt bilaga V till den förordningen utgå. Artikel 31 i den
förordningen om antagande av delegerade akter bör också ändras i enlighet med detta. Den begränsade använd
ningen av autonoma kvoter och kvoter för passiv förädling för import av textilprodukter och kläder med ursprung
i Republiken Vitryssland innebär att avskaffandet av dessa kvoter kommer att ha en begränsad inverkan på
unionens handel.

(6)

För att korrigera felaktiga nummer i Kombinerade nomenklaturen i kategorierna 12, 13, 18, 68, 78, 83 (grupp II
B), 67, 70, 94, 96 (grupp III B) och 161 (grupp V) bör bilaga I till förordning (EU) 2015/936 ändras.

(7)

Det officiella namnet Demokratiska folkrepubliken Korea bör användas i bilagorna II, III och IV till förordning (EU)
2015/936.

(8)

För att underlätta de administrativa förfarandena bör giltighetstiden för importtillstånd som fastställs i artikel 21.2
i förordning (EU) 2015/936 förlängas från sex till nio månader.

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 januari 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 februari 2017.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av
textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra
särskilda unionsbestämmelser för import (EUT L 160, 25.6.2015, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EU) 2015/936 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 4.2 ska utgå.
2. Artikel 21.2 ska ersättas med följande:
”2.
Giltighetsperioden för de importtillstånd som utfärdats av medlemsstaternas behöriga myndigheter ska vara nio
månader. Denna giltighetsperiod får om nödvändigt ändras i enlighet med det granskningsförfarande som avses i
artikel 30.3.”
3. Kapitel V ska utgå.
4. Artikel 31.2 och 31.3 ska ersättas med följande:
”2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13 och 35 ska ges till kom
missionen för en period på fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om
delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska
genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter
sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 5.2, 12.3, 13 och 35 får när som helst återkallas av
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i
beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i
kraft.”
5. Artikel 31.6 ska ersättas med följande:
”6.
En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3 eller 12.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet
eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten
delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med fyra månader på
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
6. Avsnitt A i bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning, och bilagorna II, III och IV ska ersättas
med texten i bilagan till denna förordning.
7. Bilaga V ska utgå.
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 Strasbourg den 15 februari 2017.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

I. BORG

Ordförande

Ordförande
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BILAGA

Bilagorna I, II, III och IV till förordning (EU) 2015/936 ska ändras på följande sätt:
1. Avsnitt A i bilaga I ska ersättas med följande:
”A. TEXTILPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 1

1. Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen (KN) ska varube
skrivningens lydelse endast anses vara vägledande, eftersom det är KN-numren som avgör vilka produkter som
ingår i varje kategori i denna bilaga. Om ett KN-nummer föregås av beteckningen ’ex’ innebär detta att KN-numrets
räckvidd och den motsvarande varubeskrivningen ligger till grund för bestämningen av vilka produkter som ingår i
varje kategori.
2. Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller som kläder för kvinnor eller flickor
ska klassificeras enligt de nummer som omfattar kläder för kvinnor eller flickor.
3. Med babykläder avses plagg upp till och med handelsstorlek 86.

Omräkningstabell

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

styck/kg

GRUPP I A

1

Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar
5204 11 00
5205 14 00
5205 23 00
5205 31 00
5205 41 00
5205 47 00
5206 14 00
5206 24 00
5206 34 00
5206 44 00

2

5204 19 00
5205 15 10
5205 24 00
5205 32 00
5205 42 00
5205 48 00
5206 15 00
5206 25 00
5206 35 00
5206 45 00

5205 11 00 5205 12 00
5205 15 90 5205 21 00
5205 26 00 5205 27 00
5205 33 00 5205 34 00
5205 43 00 5205 44 00
5206 11 00 5206 12 00
5206 21 00 5206 22 00
5206 31 00 5206 32 00
5206 41 00 5206 42 00
ex 5604 90 90

5205 13 00
5205 22 00
5205 28 00
5205 35 00
5205 46 00
5206 13 00
5206 23 00
5206 33 00
5206 43 00

Vävnader av bomull andra än slingervävnader, frotté, vävda band,
luggvävnader, sniljvävnader, tyll, trådgardinsvävnad och nätknyt
ningar
5208 11 10 5208 11 90
5208 12 99 5208 13 00
5208 22 16 5208 22 19
5208 29 00 5208 31 00
5208 32 99 5208 33 00
5208 43 00 5208 49 00
5208 59 90 5209 11 00
5209 22 00 5209 29 00
5209 41 00 5209 42 00
5209 52 00 5209 59 00
5210 29 00 5210 31 00
5210 49 00 5210 51 00
5211 19 00 5211 20 00
5211 41 00 5211 42 00
5211 51 00 5211 52 00
5212 12 10 5212 12 90
5212 14 90 5212 15 10
5212 22 10 5212 22 90
5212 24 90 5212 25 10
ex 6308 00 00

5208 12 16
5208 19 00
5208 22 96
5208 32 16
5208 39 00
5208 51 00
5209 12 00
5209 31 00
5209 43 00
5210 11 00
5210 32 00
5210 59 00
5211 31 00
5211 43 00
5211 59 00
5212 13 10
5212 15 90
5212 23 10
5212 25 90

5208 12 19 5208 12 96
5208 21 10 5208 21 90
5208 22 99 5208 23 00
5208 32 19 5208 32 96
5208 41 00 5208 42 00
5208 52 00 5208 59 10
5209 19 00 5209 21 00
5209 32 00 5209 39 00
5209 49 00 5209 51 00
5210 19 00 5210 21 00
5210 39 00 5210 41 00
5211 11 00 5211 12 00
5211 32 00 5211 39 00
5211 49 10 5211 49 90
5212 11 10 5212 11 90
5212 13 90 5212 14 10
5212 21 10 5212 21 90
5212 23 90 5212 24 10
ex 5811 00 00

g/styck
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Kategori

2 a)
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styck/kg

g/styck

6,48

154

—

—

Varav: andra än oblekta eller blekta
5208 32 96
5208 42 00
5208 59 10
5209 41 00
5209 52 00
5210 41 00
5211 32 00
5211 49 10
5212 13 10
5212 15 90
5212 25 10

5208 32 99
5208 43 00
5208 59 90
5209 42 00
5209 59 00
5210 49 00
5211 39 00
5211 49 90
5212 13 90
5212 23 10
5212 25 90

Vävnader av syntetstapelfibrer (diskontinuerliga eller avfall) andra än
vävda band, luggvaror (inbegripet frotté) och sniljvävnader
5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00
5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90
5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00
5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00
5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00
5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00
5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90
5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10
5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90
5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10
5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90
5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00
5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40
ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

3 a)

Omräkningstabell

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19
5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00
5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00
5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00
5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00
5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00
5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00
5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00
5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00
5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10
5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90
ex 5811 00 00 ex 6308 00 00
3

3.3.2017

5512 29 10
5513 11 20
5513 21 00
5513 39 00
5514 19 10
5514 29 00
5514 41 00
5515 11 30
5515 13 11
5515 19 30
5515 22 11
5515 91 10
5515 99 80

Varav: andra än oblekta eller blekta
5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10
5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10
5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00
5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00
5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00
5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90
5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30
5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99
5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80
ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

5512 29 90 5512 99 10
5513 23 90 5513 29 00
5513 49 00 5514 21 00
5514 30 10 5514 30 30
5514 42 00 5514 43 00
5515 12 30 5515 12 90
5515 19 90 5515 21 30
ex 5515 29 00 5515 91 30
ex 5803 00 90

GRUPP I B

4

Skjortor, T-tröjor, lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, poloeller turtleneckkrage (andra än av ull eller fina djurhår), undertröjor
och liknande, av trikå
6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00
6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

SV
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5

6

styck/kg

g/styck

Tröjor, pullovrar, slipovrar, västar, twinsets, koftor, bäddjackor och
jumprar (andra än kavajer och blazrar), anoraker, vindjackor, mid
jejackor och liknande, av trikå

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90
6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10
6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99
6110 30 91 6110 30 99

—

—

Knäbyxor, korta byxor andra än badbyxor och långa byxor (in
begripet fritidsbyxor), vävda, för män eller pojkar; långbyxor och
fritidsbyxor, vävda, av ull, bomull eller konstfibrer för kvinnor eller
flickor; underdelar av fodrade träningsoveraller, andra än de som
ingår i kategori 16 eller 29, av bomull eller konstfibrer

1,76

568

—

—

5,55

180

—

—

4,60

217

—

—

6203 41 10
6203 42 90
6204 61 10
6204 69 18

7

Omräkningstabell

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

6203 41 90
6203 43 19
6204 62 31
6211 32 42

6203 42 31
6203 43 90
6204 62 33
6211 33 42

6203 42 33
6203 49 19
6204 62 39
6211 42 42

6203 42 35
6203 49 50
6204 63 18
6211 43 42

Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå eller annan textilvara, av
ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00
6206 40 00

8

Skjortor, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller konst
fibrer, för män eller pojkar

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRUPP II A

9

Handduksfrotté och liknande frottévävnader av bomull; toalett
handdukar och kökshanddukar av annan textilvara än trikå, av
handduksfrotté och liknande vävnader, av bomull

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

20

L 57/35

Sänglinne, av annan textilvara än trikå

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90
6302 39 90
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Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

22

Omräkningstabell
styck/kg

g/styck

Strumpbyxor och trikåer, strumpor, understrumpor, sockor, ankel
sockor och liknande, av trikå, andra än för spädbarn, inbegripet
åderbråcksstrumpor, andra än produkter i kategori 70

24,3 par

41

ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11
6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99
6115 99 00

—

—

Garn av syntetstapelfibrer eller syntetfiberavfall, inte i detaljhan
delsuppläggningar
5508 10 10
5509 31 00
5509 52 00
5509 69 00

22 a)

3.3.2017

5509 11 00
5509 32 00
5509 53 00
5509 91 00

5509 12 00
5509 41 00
5509 59 00
5509 92 00

5509 21 00 5509 22 00
5509 42 00 5509 51 00
5509 61 00 5509 62 00
5509 99 00

Varav: av akryl
ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00
5509 69 00

23

Garn av korta regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00
5510 90 00

32

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader (andra än handduksfrotté
eller frottévävnader av bomull och vävda band) och tuftade duk
varor, av ull, bomull eller konstfibrer
5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00
5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00
5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

32 a)

Varav: av bomullsmanchester
5801 22 00

39

Bordslinne, toalett- och kökshanddukar, av annan textilvara än trikå,
andra än av handduksfrotté eller liknande frottévävnader av bomull
6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90
ex 6302 99 90

GRUPP II B

12
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13

14
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Varubeskrivning
KN-nummer 2016

16

17

g/styck

Kalsonger för män eller pojkar, underbyxor och trosor för kvinnor
eller flickor, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00
6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

—

—

0,72

1389

—

—

Vävda kappor och regnkappor, slängkappor; kavajer, jackor, blazrar
för kvinnor eller flickor, av ull, bomull eller konstfiber (andra än
parkas) (i kategori 21)

0,84

1190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10
ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19
6210 30 00

—

—

Kostymer och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bo
mull eller konstfibrer, utom skiddräkter, för män eller pojkar; fod
rade träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textil
material, av bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

0,80

1250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80
6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

—

—

Kavajer, blazrar och jackor, av annan textilvara än trikå, av ull,
bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar

1,43

700

—

—

Vävda överrockar, regnrockar och andra rockar, slängkappor, av ull,
bomull eller konstfibrer, för män eller pojkar (andra än parkas) (i
kategori 21)

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19
18

Omräkningstabell
styck/kg

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10
ex 6201 13 90 6210 20 00
15

L 57/37

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgon
rockar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för män
eller pojkar
6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00
6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90
Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyxor,
trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och
liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, för kvinnor eller
flickor
6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00
6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10
ex 9619 00 50

SV
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Kategori

19

21

24

26

27

28
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Varubeskrivning
KN-nummer 2016

3.3.2017

Omräkningstabell
styck/kg

g/styck

Näsdukar, av annan textilvara än trikå

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

—

—

Parkas; anoraker, vindjackor och liknande, av annan textilvara än
trikå, av ull, bomull eller konstfibrer; överdelar av fodrade trä
ningsoveraller, andra än kategori 16 eller 29, av bomull eller
konstfibrer

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90
6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10
ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00
6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41
6211 43 41

—

—

Nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande ar
tiklar, av trikå, för män eller pojkar

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

—

—

Nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och lik
nande artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor

—

—

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00
ex 6108 99 00

—

—

Klänningar, av ull, bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00
6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

—

—

Kjolar, inbegripet byxkjolar, för kvinnor eller flickor

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00
6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

—

—

Långbyxor, byxor med bröstlapp, knäbyxor och kortbyxor (andra
än badbyxor), av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00
6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

—

—
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Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

29

Dräkter och ensembler, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull
eller konstfibrer, utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor; fodrade
träningsoveraller med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, av
bomull eller konstfibrer, för kvinnor eller flickor

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00
6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Bysthållare, vävda eller av trikå

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

L 57/39

Omräkningstabell
styck/kg

g/styck

1,37

730

—

—

18,2

55

—

—

1,67

600

—

—

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, utom handskar, halv
handskar och vantar i kategorierna 10 och 87, och strumpor,
sockor och liknande, av annan textilvara än trikå, i kategori 88

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90
ex 9619 00 50

73

Träningsoveraller, av trikå, ull, bomull eller konstfibrer

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Arbets- och skyddskläder, av annan textilvara än trikå, för män eller
pojkar

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10
6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31
6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

Förkläden, skyddsrockar och andra arbets- och skyddskläder, av
annan textilvara än trikå, för kvinnor eller flickor

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10
6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31
6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

77

Skiddräkter, av annan textilvara än trikå

ex 6211 20 00

SV
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78

Omräkningstabell

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

styck/kg

Plagg, av annan textilvara än trikå, utom plagg i kategorierna 6, 7,
8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 och 77
6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85
6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39
6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90
ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00
ex 9619 00 50

83

Överrockar, kavajer, blazrar, jackor och andra plagg, inbegripet
skiddräkter, av trikå, utom plagg i kategorierna 4, 5, 7, 13, 24, 26,
27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 och 75
ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10
6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00
6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00
6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00
ex 9619 00 50

GRUPP III A

33

Vävnader av garn av syntetfilament framställda av remsor e.d. av
polyetylen eller polypropylen, med en bredd av mindre än 3 m
5407 20 11
Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av
varor, av annan textilvara än trikå, framställda av remsor e.d.
6305 32 19 6305 33 90

34

Vävnader av garn av syntetfilament, framställda av remsor e.d. av
polyeten eller polypropen, med en bredd av minst 3 m
5407 20 19

35

Vävnader av syntetfilament, andra än sådana som används för
framställning av däck i kategori 114
5407 10 00 5407 20 90
5407 43 00 5407 44 00
5407 54 00 5407 61 10
5407 69 10 5407 69 90
5407 74 00 5407 81 00
5407 91 00 5407 92 00
ex 5905 00 70

5407 30 00
5407 51 00
5407 61 30
5407 71 00
5407 82 00
5407 93 00

5407 41 00
5407 52 00
5407 61 50
5407 72 00
5407 83 00
5407 94 00

3.3.2017

5407 42 00
5407 53 00
5407 61 90
5407 73 00
5407 84 00
ex 5811 00 00

g/styck
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35 a)

Omräkningstabell

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

styck/kg

Varav: andra än oblekta eller blekta
ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00
5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00
5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00
5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00
5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

36

Vävnader av regenatfilament, andra än sådana som används för
framställning av däck i kategori 114
5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00
5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00
ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

36 a)

Varav: andra än oblekta eller blekta
ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00
5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00
ex 5905 00 70

37

Vävnader av regenatstapelfibrer
5516 11 00
5516 22 00
5516 32 00
5516 43 00
5516 94 00

37 a)

5516 21 00
5516 31 00
5516 42 00
5516 93 00

Varav: andra än oblekta eller blekta
5516 12 00
5516 23 90
5516 42 00
5516 94 00

38 A

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00
5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00
5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00
5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00
ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10
5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00
5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00
ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

Syntetiska gardintyger, inbegripet nätgardintyger, av trikå
6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10
6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

38 B

Nätgardiner, av annan textilvara än trikå
ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

L 57/41

g/styck
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Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

40

Vävda gardiner (inbegripet draperier, rullgardiner, gardinkappor och
sängomhängen och andra inredningsartiklar), av annan textilvara än
trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10
ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

41

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsupplägg
ningar, annat än otexturerat enkelt garn, utan snodd eller med en
snodd av högst 50 varv per meter
5401 10 12 5401 10 14
5402 19 00 5402 20 00
5402 34 00 5402 39 00
5402 51 00 5402 52 00
5402 62 00 5402 69 10
ex 5604 90 90

42

5401 10 16
5402 31 00
5402 44 00
5402 59 10
5402 69 90

5401 10 18 5402 11 00
5402 32 00 5402 33 00
5402 48 00 5402 49 00
5402 59 90 5402 61 00
ex 5604 90 10

Garn av kontinuerliga konstfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
5401 20 10
Garn av regenatfibrer; garn av regenatfilament, inte i detaljhan
delsuppläggningar, annat än enkelt garn av viskos, utan snodd eller
med en snodd av högst 250 varv per meter och otexturerat enkelt
garn av cellulosaacetat
5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00
5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

43

Garn av konstfilament, garn av regenatstapelfibrer, garn av bomull, i
detaljhandelsuppläggningar
5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90
5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

46

Kardad eller kammad får- eller lammull eller andra kardade eller
kammade fina djurhår
5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

47

Kardgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detalj
handelsuppläggningar
5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99
5108 10 10 5108 10 90

3.3.2017

Omräkningstabell
styck/kg

g/styck

SV

3.3.2017

Europeiska unionens officiella tidning

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

48

Kamgarn av får- eller lammull eller av fina djurhår, inte i detalj
handelsuppläggningar
5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51
5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

49

Garn av får- eller lammull eller fina djurhår, i detaljhandelsupp
läggningar
5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

50

Vävnader av får- eller lammull eller fina djurhår
5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80
5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00
5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91
5112 90 98

51

Bomull, kardad eller kammad
5203 00 00

53

Slingervävnader av bomull
5803 00 10

54

Regenatstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning
5507 00 00

55

Syntetstapelfibrer, inbegripet avfall, kardade, kammade eller på an
nat sätt beredda för spinning
5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

56

Garn av syntetstapelfibrer (inbegripet avfall), i detaljhandelsupp
läggningar
5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

58

Mattor och annan golvbeläggning, knutna (även konfektionerade)
5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

L 57/43
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59

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, andra än mat
torna i kategori 58
5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90
ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90
ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39
ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90
ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92
5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88
5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30
ex 5705 00 80

60

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson,
Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med
petits points eller korsstygn), även konfektionerade
5805 00 00

61

Vävda band och band bestående av sammanklistrade parallella trå
dar eller fibrer, andra än etiketter och liknande artiklar i kate
gori 62
Elastiskt textilmaterial (av annan textilvara än trikå), framställt av
textilmaterial som satts samman med gummitrådar
ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90
5806 39 00 5806 40 00

62

Sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock), överspunnet
garn (dock inte metalliserat garn och överspunnet tagelgarn)
5606 00 91 5606 00 99
Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar, med undantag av vävda,
stickade och virkade vävnader, hand- eller maskingjorda spetsar som
längdvara, remsor eller i form av motiv
5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10
5804 29 90 5804 30 00
Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, inte bro
derade, som längdvara eller tillskurna, vävda
5807 10 10 5807 10 90
Flätor och snörmakeriarbeten som längdvara; tofsar, pomponger
och liknande artiklar
5808 10 00 5808 90 00
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59

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv
5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10
5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90
63

Trikå av syntetfibrer innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn
och trikå innehållande minst 5 viktprocent gummitråd
5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00
6004 90 00
Raschelspetsar och varor med lång lugg av syntetfibrer
ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50
6005 34 50

65

Dukvaror av trikå, andra än de som ingår i kategorierna 38 A och
63, av ull, bomull eller konstfibrer
5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00
ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00
ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00
ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00
6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90
6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00
6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90
6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00
6006 43 00 6006 44 00

66

Res- och sängfiltar, av annan textilvara än trikå, av ull, bomull eller
konstfibrer
6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90
ex 6301 90 90

GRUPP III B

10

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå
6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20
6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Tillbehör till kläder, av trikå, andra än för spädbarn; hushållslinne av
alla slag, av trikå; gardiner, rullgardiner och draperier, gardinkappor
och sängomhängen och andra inredningsartiklar, av trikå; res- och
sängfiltar av trikå, andra artiklar av trikå inbegripet delar av plagg
eller tillbehör till kläder

SV
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7,8

128

30,4 par

33

9,7

103

1,54

650

0,80

1 250

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80
6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10
6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00
6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11
ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00
6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50
67 a)

Varav: säckar och påsar av sådana slag som används för förpack
ning av varor, framställda av polyeten- eller polypropenremsor
6305 32 11 6305 33 10

69

Underklänningar och underkjolar, av trikå, för kvinnor eller flickor
6108 11 00 6108 19 00

70

Strumpbyxor och trikåer av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet
har en längdvikt av mindre än 67 decitex (6,7 tex)
ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19
Långa strumpor för damer, av syntetfibrer
ex 6115 10 10 6115 96 91

72

Baddräkter och badbyxor, av ull, bomull eller konstfibrer
6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10
6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Dräkter och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer,
utom skiddräkter, för kvinnor eller flickor
6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00
6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Kostymer och ensembler, av trikå, av ull, bomull eller konstfibrer,
utom skiddräkter, för män eller pojkar
6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara
än trikå, av ull, bomull eller konstfibrer
6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

SV

3.3.2017

Europeiska unionens officiella tidning

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

85

Slipsar och liknande artiklar, av annan textilvara än trikå, av ull,
bomull eller konstfibrer

L 57/47

Omräkningstabell
styck/kg

g/styck

17,9

56

8,8

114

6215 20 00 6215 90 00
86

Korsetter, strumpebandshållare, hängslen, strumphållare, strumpe
band och liknande artiklar samt delar till sådana varor, av trikå eller
annan textilvara
6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Handskar, halvhandskar och vantar, av annan textilvara än trikå
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90
6216 00 00

88

Strumpor och sockor, av annan textilvara än trikå; andra tillbehör
till kläder, delar till kläder eller tillbehör till kläder, andra än för
spädbarn, av annan textilvara än trikå
ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90
6217 10 00 6217 90 00

90

Surrningsgarn och tågvirke av syntetfibrer, även flätat
5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11
5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

91

Tält
6306 22 00 6306 29 00

93

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av
varor, av vävnad, andra än sådana som är framställda av remsor av
polyetylen eller polypropylen
ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

94

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer med en
längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av textilmaterial
5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00
5601 30 00 9619 00 30

95

Filt och varor av filt, även impregnerade eller överdragna, andra än
golvbeläggningar
5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00
ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70
6210 10 10 6307 90 91

SV
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96

Bondad duk och varor av bondad duk, även impregnerad, över
dragen, belagd eller laminerad
5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10
5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90
5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10
5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92
6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10
6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10
ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90
ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98
ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

97

Nät av surrningsgarn eller tågvirke och konfektionerade fisknät av
garn, surrningsgarn eller tågvirke
5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30
5608 19 90 5608 90 00

98

Andra varor av garn, surrningsgarn eller tågvirke, andra än textil
vävnader, varor av sådana vävnader och varor i kategori 97
5609 00 00 5905 00 10

99

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med
stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.;
kalkerväv; preparerad målarduk; kanvas och liknande styva textil
vävnader av sådana slag som används till hattstommar
5901 10 00 5901 90 00
Linoleummattor o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning be
stående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i
tillskurna stycken
5904 10 00 5904 90 00
Gummibehandlade textilvävnader, av annan textilvara än trikå,
utom sådana som används till däck
5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90
Textilvävnader med annan impregnering eller annat överdrag; må
lade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad, andra än de
som ingår i kategori 100
5907 00 00
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100

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
med beredningar av cellulosaderivat eller andra plaster
5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10
5903 90 91 5903 90 99

101

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, annat än sådant som
framställs av syntetfibrer
ex 5607 90 90

109

Presenningar, segel och markiser
6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

110

Vävda luftmadrasser
6306 40 00

111

Campingartiklar, vävda, andra än luftmadrasser och tält
6306 90 00

112

Andra konfektionerade textilvaror, vävda, andra än de som ingår i
kategorierna 113 och 114
6307 20 00 ex 6307 90 98

113

Skurtrasor, disktrasor och dammhanddukar, av annan textilvara än
trikå
6307 10 90

114

Textilvävnader och artiklar för tekniskt bruk
5902 10 10
5902 90 90
5911 10 00
5911 32 11
5911 90 90

5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10
5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00
ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90
5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10

GRUPP IV

115

Garn av lin eller rami
5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10
5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

L 57/49

Omräkningstabell
styck/kg

g/styck

SV

L 57/50

Europeiska unionens officiella tidning

Varubeskrivning
KN-nummer 2016

Kategori

117

Vävnader av lin eller rami
5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00
5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

118

Bordslinne, toaletthanddukar och kökshanddukar av lin eller rami,
av annan textilvara än trikå
6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10
ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullgardiner, draperier, gardinkappor, sängomhängen och
andra inredningsartiklar, av annan textilvara än trikå, av lin eller
rami
ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

121

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av lin eller rami
ex 5607 90 90

122

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av
varor, begagnade, av lin, av annan textilvara än trikå
ex 6305 90 00

123

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, av lin eller rami, andra än
vävda band
5801 90 10 ex 5801 90 90
Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor och liknande, av lin eller
rami, av annan textilvara än trikå
ex 6214 90 00

GRUPP V

124

Syntetstapelfibrer
5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00
5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00
5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70
5505 10 90

125 A

Garn av syntetfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsupplägg
ningar, annat än garn i kategori 41
5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00
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125 B

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av
syntetmaterial
5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90
ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

126

Konstgjorda stapelfibrer
5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00
5505 20 00

127 A

Garn av regenatfilament (kontinuerliga), inte i detaljhandelsupp
läggningar, annat än garn i kategori 42
5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

127 B

Monofilamentgarn, remsor (konstbast o.d.) och katgutimitation av
regenatmaterial
5405 00 00 ex 5604 90 90

128

Grova djurhår, kardade eller kammade
5105 40 00

129

Garn av grova djurhår eller tagel
5110 00 00

130 A

Garn av natursilke annat än garn spunnet av avfall av natursilke
5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

130 B

Garn av natursilke annat än i kategori 130 A; gut
5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

131

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer
5308 90 90

132

Pappersgarn
5308 90 50

133

Garn av mjukhampa
5308 20 10 5308 20 90

L 57/51
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134

Metalliserat garn
5605 00 00

135

Vävnader av grova djurhår eller av tagel
5113 00 00

136

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke
5007 10 00
5007 20 39
5007 20 69
5007 90 90

137

5007 20 11
5007 20 41
5007 20 71
5803 00 30

5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31
5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61
5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50
ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

Luggvävnader, inbegripet sniljvaror, och vävda band, av natursilke
eller avfall av natursilke
ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

138

Vävnader av pappersgarn och andra textilfibrer andra än rami
5311 00 90 ex 5905 00 90

139

Vävnader av metalltråd eller metalliserat garn
5809 00 00

140

Dukvaror av trikå av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår,
bomull eller konstfibrer
ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00
6005 90 90 6006 90 00

141

Res- och sängfiltar av annat textilmaterial än ull eller fina djurhår,
bomull eller konstfibrer
ex 6301 90 90

142

Mattor och annan golvbeläggning av sisal, andra fibrer av släktet
Agave eller av manillahampa
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00
ex 5705 00 80

144

Filt av grova djurhår
ex 5602 10 38 ex 5602 29 00
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145

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av abaca (manillahampa)
eller mjukhampa
ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

146 A

Skördegarn för jordbruksmaskiner, av sisal eller andra fibrer av
släktet Agave
ex 5607 21 00

146 B

Surrningsgarn och tågvirke, av sisal eller andra fibrer av släktet
Agave, andra än produkter i kategori 146 A
ex 5607 21 00 5607 29 00

146 C

Surrningsgarn och tågvirke, även flätat, av jute eller andra bastfibrer
för textilt ändamål enligt nr 5303
ex 5607 90 20

147

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för
avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), annat än
okardat och okammat
ex 5003 00 00

148 A

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr 5303
5307 10 00 5307 20 00

148 B

Garn av kokosfibrer
5308 10 00

149

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en
bredd av mer än 150 cm
5310 10 90 ex 5310 90 00

150

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, med en
bredd av högst 150 cm; säckar och påsar av sådana slag som
används för förpackning av varor, av jute eller andra bastfibrer för
textilt ändamål, andra än begagnade
5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

151 A

Golvbeläggning av kokosfibrer
5702 20 00
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151 B

Mattor och annan golvbeläggning, av jute eller andra bastfibrer för
textilt ändamål, andra än tuftade eller flockade
ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

152

Nålfilt av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål, inte im
pregnerad eller överdragen, annan än golvbeläggning
5602 10 11

153

Begagnade säckar och påsar av sådana slag som används för för
packning av varor, av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål
enligt nr 5303
6305 10 10

154

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
5001 00 00
Råsilke, ej snott eller tvinnat
5002 00 00
Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för
avhaspling), garnavfall samt rivet avfall och riven lump, okardat och
okammat
ex 5003 00 00
Ull, okardad och okammad
5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00
Fina eller grova djurhår, okardade och okammade
5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90
5102 20 00
Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall,
men inte rivet avfall och riven lump
5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00
Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår
5104 00 00
Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin
(inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00
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Rami och andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda
men inte spunna; blånor och avfall, andra än kokosfibrer och
manillahampa
5305 00 00
Bomull, okardad och okammad
5201 00 10 5201 00 90
Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven
lump)
5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00
Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte
spunnen blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall
samt rivet avfall och riven lump)
5302 10 00 5302 90 00
Manillahampa (abaca eller Musa textilis Nee), oberedd eller beredd
men inte spunnen; blånor och avfall av abaca (inbegripet garnavfall
samt rivet avfall och riven lump)
5305 00 00
Jute och andra basfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin,
mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna;
blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet
avfall av riven lump)
5303 10 00 5303 90 00
Andra vegetabiliska textilfibrer, oberedda eller beredda men inte
spunna; blånor och avfall av sådana fibrer (inbegripet garnavfall
samt rivet avfall och riven lump)
5305 00 00
156

Blusar och pullovrar av trikå, av natursilke eller avfall av natursilke,
för kvinnor eller flickor
6106 90 30 ex 6110 90 90

157

Plagg av trikå, andra än de som ingår i kategori 1–123 samt
kategori 156
ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90
ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90
ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90
6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00
6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90
ex 6114 90 00
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159

3.3.2017

styck/kg

Klänningar, blusar och skjortblusar av annan textilvara än trikå, av
natursilke eller avfall av natursilke
6204 49 10 6206 10 00
Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d., av annan textilvara
än trikå, av natursilke eller avfall av natursilke
6214 10 00
Slipsar och liknande artiklar av natursilke eller avfall av natursilke
6215 10 00
Näsdukar av natursilke eller avfall av natursilke

160

ex 6213 90 00
Plagg av annan textilvara än trikå, andra än de som ingår i kategori
1–123 samt kategori 159

161

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90
6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90
6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10
ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00
ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50
Förbandsgas och artiklar av förbandsgas föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln

163

3005 90 31”

2. Bilaga II ska ersättas med följande:
”BILAGA II
Förteckning över länder som avses I artikel 2

Demokratiska folkrepubliken Korea”.
3. Bilaga III ska ersättas med följande:
”BILAGA III
De årliga kvantitativa unionsbegränsningar som avses I artikel 3.1
DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN KOREA

Kategori

Enhet

Mängd

1

ton

128

2

ton

153

3

ton

117

4

1 000 styck

289

5

1 000 styck

189

6

1 000 styck

218

g/styck
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Enhet

Kategori

L 57/57

Mängd

7

1 000 styck

101

8

1 000 styck

302

9

ton

71

12

1 000 styck

1 308

13

1 000 styck

1 509

14

1 000 styck

154

15

1 000 styck

175

16

1 000 styck

88

17

1 000 styck

61

18

ton

61

19

1 000 styck

411

20

ton

142

21

1 000 styck

3 416

24

1 000 styck

263

26

1 000 styck

176

27

1 000 styck

289

28

1 000 styck

286

29

1 000 styck

120

31

1 000 styck

293

36

ton

96

37

ton

394

39

ton

51

59

ton

466

61

ton

40

68

ton

120

69

1 000 styck

184

70

1 000 styck

270

73

1 000 styck

149

74

1 000 styck

133

75

1 000 styck

39
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Enhet

Kategori

3.3.2017

Mängd

76

ton

120

77

ton

14

78

ton

184

83

ton

54

87

ton

8

109

ton

11

117

ton

52

118

ton

23

142

ton

10

151A

ton

10

151B

ton

10

161

ton

152”

4. Bilaga IV ska ersättas med följande:
”BILAGA IV
som avses I artikel 3.3

(Produktbeskrivning av de kategorier som förtecknas i denna bilaga återfinns i avdelning A i bilaga I)
Demokratiska folkrepubliken Korea

Kategorier:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85,
86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159,
160.”

3.3.2017

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/59

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/355
av den 15 februari 2017
om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo *, å andra sidan
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och
av följande skäl:
(1)

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena
sidan, och Kosovo *, å andra sidan (2) (nedan kallat avtalet) undertecknades den 27 oktober 2015. Avtalet trädde i
kraft den 1 april 2016.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa regler för genomförandet av vissa bestämmelser i avtalet och förfarandena för
antagandet av närmare regler för genomförandet.

(3)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av avtalet bör kommissionen tilldelas genomförandebefo
genheter. Dessa genomförandebefogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 182/2011 (3). I enlighet med den förordningen tillämpas granskningsförfarandet särskilt vid antagande av
genomförandeakter med anknytning till den gemensamma handelspolitiken. Det rådgivande förfarandet får emel
lertid tillämpas i vederbörligen motiverade fall. När det i avtalet föreskrivs en möjlighet att vid särskilda och kritiska
omständigheter genast tillämpa åtgärder som är nödvändiga för att hantera situationen, bör kommissionen ome
delbart anta sådana genomförandeakter. Kommissionen bör anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter om
det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på åtgärder rörande jordbruks- och fiskeriprodukter, är nöd
vändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet.

(4)

Enligt avtalet får vissa jordbruks- och fiskeriprodukter med ursprung i Kosovo importeras till unionen till nedsatt
tullsats inom ramen för tullkvoter. Det är därför nödvändigt att fastställa bestämmelser för förvaltningen och
översynen av dessa tullkvoter så att de kan genomgå en grundlig bedömning.

(5)

Om handelspolitiska skyddsåtgärder blir nödvändiga, bör de antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/478 (4), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (5) eller, alltefter om
ständigheterna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 (6).

*
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution
1244(1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
Europaparlamentets ståndpunkt av den 19 januari 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 7 februari 2017.
EUT L 71, 16.3.2016, s. 3.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och
principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011,
s. 13).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler (EUT L 83,
27.3.2015, s. 16).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte
är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 21).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037 av den 8 juni 2016 om skydd mot subventionerad import från länder
som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 30.6.2016, s. 55).
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(6)

Om en medlemsstat informerar kommissionen om eventuella fall av bedrägeri eller bristande administrativt sam
arbete bör relevant unionslagstiftning tillämpas, särskilt rådets förordning (EG) nr 515/97 (1).

(7)

Denna förordning innehåller genomförandeåtgärder för avtalet och bör därför tillämpas från och med avtalets
ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs regler och förfaranden för antagande av närmare regler för genomförandet av vissa be
stämmelser i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å
ena sidan, och Kosovo *, å andra sidan (nedan kallat avtalet).
Artikel 2
Medgivanden för fisk och fiskeriprodukter
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta närmare regler för genomförandet av artikel 31 i avtalet, med
avseende på tullkvoterna för fisk och fiskeriprodukter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransk
ningsförfarande som avses i artikel 12.3 i denna förordning.
Artikel 3
Tullsänkningar
1.

Om inte annat följer av punkt 2 ska förmånstullsatserna avrundas nedåt till en decimal.

2.
Förmånstullen ska likställas med fullständig befrielse om de förmånstullsatser som fastställts i enlighet med punkt 1
uppgår till någon av följande satser:
a) Högst 1 % när det rör sig om värdetullar.
b) Högst 1 EUR per enskilt belopp när det rör sig om specifika tullar.
Artikel 4
Tekniska anpassningar
Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ändringar och tekniska anpassningar av de bestämmelser som antas
enligt denna förordning, vilka är nödvändiga till följd av ändringar av nummer i Kombinerade nomenklaturen och av
nummer i Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa, eller till följd av nya eller ändrade avtal, protokoll, skriftväx
lingar eller andra akter mellan unionen och Kosovo. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 12.3 i denna förordning.
Artikel 5
Allmän skyddsklausul
Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 43 i avtalet, ska kommissionen anta den åtgärden genom genom
förandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 i
denna förordning, såvida inte något annat anges i artikel 43 i avtalet.
(1) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndig
heter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
(EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).
* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution
1244(1999) och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
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Artikel 6
Bristklausul
Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 44 i avtalet, ska kommissionen anta den åtgärden genom genom
förandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3 i
denna förordning.
Artikel 7
Särskilda och kritiska omständigheter
Om det föreligger särskilda och kritiska omständigheter i den mening som avses i artiklarna 43.5 b och 44.4 i avtalet, får
kommissionen vidta omedelbart tillämpliga åtgärder enligt artiklarna 43 och 44 i avtalet, i enlighet med det förfarande
som avses i artikel 12.4 i denna förordning.
Artikel 8
Skyddsklausul för jordbruks- och fiskeriprodukter
1.
Om unionen behöver vidta en åtgärd enligt artikel 34 eller 43 i avtalet, med avseende på jordbruks- eller fiskeri
produkter, ska kommissionen, utan att det hindrar tillämpningen av de förfaranden som föreskrivs i artiklarna 5 och 6 i
denna förordning, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ besluta om nödvändiga åtgärder, i förekommande
fall efter att ha använt hänskjutningsförfarandet enligt artikel 43 i avtalet. Kommissionen ska anta dessa åtgärder genom
genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.3
i denna förordning.
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, inbegripet det fall som avses i punkt 2 i denna artikel,
ska kommissionen anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.4
i denna förordning.
2.
Om kommissionen mottar en sådan begäran som avses i punkt 1 från en medlemsstat ska den fatta beslut angående
denna
a) inom tre arbetsdagar efter mottagandet av begäran, om hänskjutningsförfarandet enligt artikel 43 i avtalet inte är
tillämpligt, eller
b) inom tre arbetsdagar efter utgången av den trettiodagarsperiod som avses i artikel 43.5 a i avtalet, om hänskjut
ningsförfarandet enligt artikel 43 i avtalet är tillämpligt.
Kommissionen ska anmäla de åtgärder som den har beslutat om till rådet.
Artikel 9
Dumpning och subventioner
Om ett förfarande kan föranleda unionen att vidta åtgärder enligt artikel 42.2 i avtalet, ska beslut om att införa
antidumpningsåtgärder, utjämningsåtgärder eller bådadera fattas i enlighet med förordning (EU) 2016/1036 respektive
förordning (EU) 2016/1037.
Artikel 10
Konkurrens
1.
Om kommissionen anser att ett förfarande är oförenligt med artikel 75 i avtalet ska den, efter att ha undersökt
frågan på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat, besluta om lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 75 i
avtalet.
Åtgärder enligt artikel 75.9 i avtalet ska, när det är fråga om stöd, antas i enlighet med förfarandena i förordning (EU)
2016/1037.
2.
Om ett förfarande kan medföra att Kosovo vidtar åtgärder mot unionen på grundval av artikel 75 i avtalet, ska
kommissionen, efter att ha undersökt frågan, avgöra om förfarandet är förenligt med principerna i avtalet. Vid behov ska
kommissionen fatta lämpliga beslut på grundval av de kriterier som följer av tillämpningen av artiklarna 101, 102 och
107 i fördraget.
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Artikel 11
Bedrägeri eller bristande administrativt samarbete
1.
Om kommissionen, på grundval av information som tillhandahålls av en medlemsstat eller på eget initiativ,
konstaterar att de villkor som fastställs i artikel 48 i avtalet är uppfyllda, ska den utan onödigt dröjsmål
a) underrätta Europaparlamentet och rådet, och
b) meddela stabiliserings- och associeringskommittén sina resultat tillsammans med de objektiva uppgifter som de bygger
på samt inleda samråd i stabiliserings- och associeringskommittén.
2.

Varje offentliggörande enligt artikel 48.5 i avtalet ska göras av kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning.

3.
Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta att tillfälligt avbryta förmånsbehandlingen av de berörda
produkterna i enlighet med artikel 48.4 i avtalet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det gransknings
förfarande som avses i artikel 12.3 i denna förordning.
Artikel 12
Kommittéförfarande
1.
Med avseende på tillämpningen av artiklarna 2, 4 och 11 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den
tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 285 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (1).
Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.
Med avseende på tillämpningen av artiklarna 5–8 i denna förordning ska kommissionen biträdas av den kommitté
för skyddsåtgärder som inrättats genom artikel 3 i förordning (EU) 2015/478. Denna kommitté ska vara en kommitté i
den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
3.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

4.
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8.1–8.4 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den
förordningen tillämpas.
Artikel 13
Anmälan
Kommissionen ska, på unionens vägnar, ansvara för anmälan till stabiliserings- och associeringsrådet respektive sta
biliserings- och associeringskommittén, i enlighet med avtalet.
Artikel 14
Ikraftträdande
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 1 april 2016.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Strasbourg den 15 februari 2017.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

I. BORG

Ordförande

Ordförande

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
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II
(Icke-lagstiftningsakter)

INTERNATIONELLA AVTAL
ÄNDRING AV BILAGORNA TILL LUGANOKONVENTIONEN AV DEN 30 OKTOBER 2007
Enligt Schweiz depositariemeddelande av den 11 april 2016, ska texten till bilagorna I–IV och IX ändras enligt följande:
[Bilaga I
De bestämmelser om behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2 i konventionen är följande:]
— I Tjeckien: akt nr 91/2012 om internationell privaträtt (Zákon o mezinárodním právu soukromém), i synnerhet artikel 6 i denna.
— I Estland: artikel 86 (domstol där egendomen är belägen) i civilprocessordningen (Tsiviilkohtumenetluse seadustik) i den mån talan inte
är knuten till denna egendom; artikel 100 (talan om hävning av standardklausuler) i civilprocessordningen i den mån talan ska
väckas vid den domstol i vars domsaga standardklausulen tillämpades.
— I Cypern: artikel 21 i lagen om domstolar, lag 14/60.
— I Lettland: artikel 27.2 och artikel 28.3, 28.5, 28.6 och 28.9 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums).
— I Litauen: artiklarna 783.3, 787 och 789.3 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas).
— I Portugal: artikel 63.1 i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) är tillämplig i fråga om regler om s.k. exorbitant forum, t.ex.
domstolen på den plats (i Portugal) där filial, agentur eller annat etableringsställe finns när svaranden är ett i en annan stat beläget
huvudkontor, och artikel 10 i lagen om rättegången i arbetstvister (Código de Processo do Trabalho) vid tillämpning av regler om
exorbitant forum, t.ex. domstolen på den plats där käranden har hemvist om det är fråga om arbetsrättsliga mål där enskild
arbetstagare väckt talan mot arbetsgivaren.
— I Rumänien: artiklarna 1065–1081 i kap. I om rumänska domstolars internationella behörighet i avsnitt VII om internationella
civilrättsliga förfaranden i lag nr 134/2010 i civilprocesslagen.
Uppgifterna för Belgien i bilaga 1 bör utgå.
[Bilaga II
Ansökan som avses i artikel 39 i konventionen ska göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter:]
— I Tjeckien: okresní soud.
— I Ungern: törvényszék székhelyén működő járásbíróság och i Budapest Budai Központi Kerületi Bíróság.
— I Portugal: instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica eller, om denna finns, secção cível
i tribunais de comarca. Beträffande underhållsskyldighet mot barn (under eller över 18 år) och när det gäller underhållsskyldighet
mellan makar secções de família e menores das instâncias centrais eller, om en sådan saknas, secções de competência genérica eller, om denna
finns, secção cível i instâncias locais. För övrig underhållsskyldighet som har sin grund i andra familjerelationer, släktskaps-, eller
svågerlagsförhållande secções de competência genérica eller, om denna finns, secção cível i instâncias locais.
— I Sverige: tingsrätt.
— I Förenade kungariket:
a) i England och Wales, High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Family Court genom förmedling av
Secretary of State.
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[Bilaga III
Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 i konventionen ska göras till följande domstolar:]
— I Tjeckien: okresní soud.
— I Ungern: törvényszék székhelyén mőködő járásbíróság (i Budapest, Budai Központi Kerületi Bíróság); ansökan om ändring prövas av
törvényszék (i Budapest, Fővárosi Törvényszék).
— I Malta: Qorti ta’ l-Appell, i enlighet med det förfarande för ansökan om ändring som föreskrivs i Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura
Ċivili – Kap. 12 eller, när det gäller domar om underhållsskyldighet, genom rikors ġuramentat inför Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili jew ilQorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha.
— I Sverige: tingsrätt.
— I Förenade kungariket:
a) i England och Wales: High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Family Court.
[Bilaga IV
Talan enligt artikel 44 i konventionen får endast föras på följande sätt:]
— I Irland genom överklagande av en rättsfråga till Court of Appeal.
— I Tjeckien genom en dovolání, en žaloba na obnovu řízení och en žaloba pro zmatečnost.
— I Lettland genom överklagande till Augstākā tiesa via Apgabaltiesa.
— I Rumänien genom recursul,
— I Sverige genom överklagande i hovrätt och Högsta domstolen.
[Bilaga IX
De stater och bestämmelser som avses i artikel II i protokoll 1 är följande:]
— Kroatien: Artikel 211 i civilprocesslagen (Zakon o parničnom postupku).
— Lettland: artiklarna 75, 78, 79, 80 och 81 i civilprocesslagen (Civilprocesa likums) angående litisdenuntiation.
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RÄTTELSER

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om
överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på
djurhälsa (”djurhälsolag”)
(Europeiska unionens officiella tidning L 84 av den 31 mars 2016)
1. Sidan 39, artikel 14.1 c i, andra strecksatsen
I stället för:
”… med avseende på åtgärder som förtecknas i artiklarna 61, 65.1 a, b, e, f och i, 70.1, 79, 80, 81.1 och 81.2
samt …,”
ska det stå:
”… med avseende på åtgärder som förtecknas i artiklarna 61, 65.1 a, b, e, f och i, 70.1, 79, 80, 81 och 82 samt …,”.
2. Sidan 103, artikel 149.1 b
I stället för:
”b) Kraven i delegerade akter som antagits enligt artiklarna 125.2, 131.1, 135, 136.2, 137.2, 138.4, 139.4 och 140.”
ska det stå:
”b) Kraven i delegerade akter som antagits enligt artiklarna 125.2, 131.1, 135, 136.2, 137.2, 138.3, 138.4, 139.4 och
140.”.
3. Sidan 134, artikel 209, rubriken
I stället för:
”Aktörernas skyldighet att se till att andra vattenlevande djur åtföljs av ett djurhälsointyg samt genomförandebefo
genheter”
ska det stå:
”Aktörernas skyldighet att se till att andra vattenlevande djur åtföljs av ett djurhälsointyg”.
4. Sidan 138, artikel 219.1 a
I stället för:
”… och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 211 och 214.2.”
ska det stå:
”… och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 211 och 214.”.
5. Sidan 138, artikel 219.1 b
I stället för:
”… när de flyttas från en restriktionszon, enligt artikel 208.2 a.”
ska det stå:
”… när de flyttas från en restriktionszon, enligt artikel 208.2.”.
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6. Sidan 140, artikel 223.1 b i
I stället för:
”… 61.1 a, 62.1, 63.1, 65.1 c, …”
ska det stå:
”… 61.1 a, 62.1, 65.1 c, …”.
7. Sidan 164, artikel 264.3
I stället för:
”3.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 5.2, 5.4, 14.3, … 42.6, 47, 48.3, … 109.2,
118, 119, 122.1, … 161.6, 162.4, …”
ska det stå:
”3.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 5.2, 5.4, 14.3, … 42.6, 47.1, 48.3, …
109.2, 118.1, 118.2, 119.1, 122.1, … 161.6, 162.3, 162.4, …”.
8. Sidan 167, artikel 271.2 andra stycket
I stället för:
”… och de genomförandeakter som föreskrivs i artikel 118 i den här förordningen.”
ska det stå:
”… och de genomförandeakter som föreskrivs i artikel 120 i den här förordningen.”.
9. Sidan 168, artikel 274
I stället för:
”… ska kommissionen anta de delegerade akter som avses i artiklarna … 122.2, … 239.1 och …”
ska det stå:
”… ska kommissionen anta de delegerade akter som avses i artiklarna … 122.1, … 239.2 och …”.
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