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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/285
av den 26 februari 2018
om ändring av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,
med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp (1),
med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
och Europeiska kommissionen, och
av följande skäl:
(1)

Rådets förordning (EU) 2017/1509 (2) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut (Gusp) 2016/849.

(2)

Den 22 december 2017 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (nedan kallat FN:s säkerhetsråd) resolution 2397
(2017) och uttryckte sin djupaste oro över den uppskjutning av en ballistisk robot som Demokratiska
folkrepubliken Korea (nedan kallad Nordkorea) genomförde den 28 november 2017. FN:s säkerhetsråd bekräftade
sin ståndpunkt att spridning av kärnvapen och kemiska och biologiska vapen samt bärare av sådana vapen utgör
ett hot mot internationell fred och säkerhet och införde nya åtgärder mot Nordkorea. Dessa åtgärder förstärker
ytterligare de restriktiva åtgärder som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) och 2375 (2017).

(3)

FN:s säkerhetsråd beslutade bland annat att skärpa förbudet mot export av oljeprodukter samt att införa ett
förbud mot import av livsmedelsprodukter, maskiner, elektrisk utrustning, jord och sten från Nordkorea, ett
förbud mot export av industriutrustning, maskiner, transportfordon och industrimetaller till Nordkorea, samt
ytterligare restriktiva åtgärder avseende sjöfart.

(4)

Kommissionen bör ges befogenhet att ändra förteckningarna över livsmedel och jordbruksprodukter, maskiner
och elektrisk utrustning, jord och sten, inklusive magnesit och magnesia, trä, fartyg, industrimaskiner,
transportfordon samt järn, stål och andra metaller på grundval av sanktionskommitténs eller FN:s säkerhetsråds
avgöranden samt att uppdatera nomenklaturnummer från Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 (3).

(5)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av åtgärderna avseende sjöfart i FN:s säkerhetsråds resolution 2397
(2017) bör en ny bilaga XVIII till förordning (EU) 2017/1509 upprättas som avser en förteckning över fartyg
som rådet har skäl att tro varit involverade i sådana verksamheter eller transport av sådana produkter som är
förbjudna enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270
(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).

(1) EUT L 141, 28.5.2016, s. 79.
(2) Rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om
upphävande av förordning (EG) nr 329/2007 (EUT L 224, 31.8.2017, s. 1).
(3) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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(6)

Befogenheten att ändra den förteckning över fartyg som framgår av bilaga XVIII i rådets förordning (EU)
2017/1506 bör utövas av rådet för att säkerställa enhetlighet med förfarandet för att anta och ändra
förteckningen över fartyg i bilaga VI till beslut (Gusp) 2016/849.

(7)

Vidare bör tre personer och en enhet som angetts av FN:s säkerhetsråd strykas i förteckningen över personer och
enheter som angetts autonomt av rådet i bilaga XV till förordning (EU) 2017/1509.

(8)

Genom rådets beslut (Gusp) 2018/293 (1) ändrades beslut (Gusp) 2016/849 för att ge verkan åt de nya åtgärder
som infördes genom FN:s säkerhetsråds resolution 2397 (2017).

(9)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget, och det är därför nödvändigt, särskilt för att
säkerställa att åtgärderna tillämpas på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater, med lagstiftningsåtgärder på
unionsnivå.

(10)

Förordning (EU) 2017/1509 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EU) 2017/1509 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 16a ska ersättas med följande:
”Artikel 16a
1.
Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra skaldjur,
inbegripet fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur i alla dess former, enligt förteckningen
i bilaga XIa, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.
2.

Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt köpa eller överföra fiskerättigheter.”

2. Artikel 16d, 16e och 16f ska ersättas med följande:
”Artikel 16d
Det ska vara förbjudet att till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera samtliga
raffinerade petroleumprodukter enligt förteckningen i bilaga XId, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller
inte.
Artikel 16e
1.
Genom undantag från artikel 16d får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till transaktioner
med raffinerade petroleumprodukter som har fastställts enbart ha humanitära ändamål, under förutsättning att
samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Transaktionerna involverar inte personer eller enheter som har samröre med Nordkoreas program med
anknytning till kärnteknik eller ballistiska robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s
säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016),
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), inbegripet de personer, enheter och organ som
förtecknas i bilagorna XIII, XV, XVI och XVII.
b) Transaktionen skapar inte intäkter för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik eller ballistiska
robotar eller annan verksamhet som är förbjuden enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller
2397 (2017).
c) Sanktionskommittén har inte underrättat medlemsstaterna om att 90 % av den sammantagna årliga gränsen har
nåtts.
d) Den berörda medlemsstaten underrättar sanktionskommittén om exportmängden och lämnar information om
alla parter i transaktionen var 30:e dag.
2.
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd
som beviljas enligt punkt 1.
(1) Rådets beslut (Gusp) 2018/293 av den 26 februari 2018 om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot
Demokratiska folkrepubliken Korea (EUT L 55, 27.2.2018, s. 50).
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Artikel 16f
Det ska vara förbjudet att till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera råolja enligt
förteckningen i bilaga XIe, oavsett om den har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.”
3. Artikel 16g.1 ska ersättas med följande:
”1. Genom undantag från artikel 16f får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till transaktioner
med råolja under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:
a) Medlemsstatens behöriga myndighet har fastställt att transaktionen är uteslutande för humanitära ändamål.
b) Medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet
i enlighet med punkt 4 i FN:s säkerhetsråds resolution 2397 (2017).”
4. Följande artiklar ska införas:
”Artikel 16j
Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra livsmedel och
jordbruksprodukter enligt förteckningen i bilaga XIg, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.
Artikel 16k
Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra maskiner och elektrisk
utrustning enligt förteckningen i bilaga XIh, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.
Artikel 16l
Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra jord och sten, inklusive
magnesit och magnesia, enligt förteckningen i bilaga XIi, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.
Artikel 16m
Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra trä enligt förteckningen
i bilaga XIj, oavsett om det har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.
Artikel 16n
Det ska vara förbjudet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra fartyg enligt
förteckningen i bilaga XIk, oavsett om de har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.
Artikel 16o
1.
Genom undantag från artiklarna 16j–16n får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta import, köp eller
överföring av de produkter som avses i dessa artiklar senast den 21 januari 2018 på villkor att
a) importen, köpet eller överföringen omfattas av ett skriftligt avtal som ingicks före den 22 december 2017, och
b) medlemsstaten i fråga underrättar sanktionskommittén om närmare detaljer om importen, köpet eller
överföringen senast den 5 februari 2018.
2.
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd
som beviljas enligt punkt 1.
Artikel 16p
Det ska vara förbjudet att till Nordkorea direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera samtliga industri
maskiner, transportfordon samt järn, stål och andra metaller enligt förteckningen i del A i bilaga XII, oavsett om de
har sitt ursprung i Nordkorea eller inte.

L 55/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

27.2.2018

Artikel 16q
1.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter får ge tillstånd för export av reservdelar som behövs för att
upprätthålla en säker drift av Nordkoreas kommersiella civila passagerarflygplan av de modeller och typer av
luftfartyg som förtecknas i del B i bilaga XIl.
2.
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd
som beviljas enligt punkt 1.”
5. Artikel 34 ska ändras på följande sätt:
a) Punkterna 7, 8 och 9 ska utgå.
b) Punkterna 10, 11 och 12 ska omnumreras som 7, 8 och 9.
6. Artiklarna 43 och 44 ska ersättas med följande:
”Artikel 43
1.

Det ska vara förbjudet att

a) leasa eller befrakta fartyg eller luftfartyg eller tillhandahålla besättningstjänster till Nordkorea, de personer och
enheter som förtecknas i bilaga XIII, XV, XVI eller XVII, andra nordkoreanska enheter, andra personer eller
enheter som har bidragit till överträdelser av bestämmelserna i FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) eller 2371 (2017), eller personer eller enheter
som agerar på vägnar av eller på uppdrag av en sådan person eller enhet, och enheter som ägs eller kontrolleras
av dem,
b) från Nordkorea anskaffa besättningstjänster för fartyg eller luftfartyg,
c) äga, leasa, driva, befrakta eller försäkra, eller tillhandahålla tjänster för klassificering av fartyg eller tillhörande
tjänster till fartyg som för nordkoreansk flagg,
d) tillhandahålla tjänster för klassificering av fartyg till fartyg som förtecknas i bilaga XVIII,
e) att ansöka om eller delta i registrering, eller bibehållande av registrering, av fartyg som ägs, kontrolleras eller
drivs av Nordkorea eller nordkoreanska medborgare, fartyg som förtecknas i bilaga XVIII eller som har
avregistrerats av en annan stat i enlighet med punkt 24 i FN:s säkerhetsråds resolution 2321 (2016), punkt 8
i FN:s säkerhetsråds resolution 2375 (2017), eller punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2397 (2017), eller
f) tillhandahålla försäkrings- eller återförsäkringstjänster till fartyg som ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea
eller fartyg som förtecknas i bilaga XVIII.
2.
Bilaga XVIII ska omfatta de fartyg som inte förtecknas i bilaga XIV och som rådet har skäl att tro varit
involverade i sådana verksamheter eller transport av sådana produkter som är förbjudna enligt FN:s säkerhetsråds
resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371
(2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).
Artikel 44
1.
Genom undantag från förbudet i artikel 43.1 a får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta leasing,
befraktning eller tillhandahållande av besättningstjänster, under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhands
godkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.
2.
Genom undantag från förbuden i artikel 43.1 c och e får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta
ägande, leasing, drift eller befraktning av, eller tillhandahållande av tjänster för klassificering av fartyg eller
tillhörande tjänster till fartyg som för nordkoreansk flagg, eller registrering eller behållande i registret av fartyg som
ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea eller nordkoreanska medborgare, under förutsättning att medlemsstaten
har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.
3.
Genom undantag från förbudet i artikel 43.1 d får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta tillhanda
hållande av tjänster för klassificering av fartyg till fartyg som förtecknas i bilaga XVIII, under förutsättning att
medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en bedömning i det enskilda fallet.
4.
Genom undantag från förbudet i artikel 43.1 e får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta registrering
av fartyg som har avregistrerats av en annan stat i enlighet med punkt 12 i FN:s säkerhetsråds resolution 2397
(2017), under förutsättning att medlemsstaten har fått ett förhandsgodkännande av sanktionskommittén efter en
bedömning i det enskilda fallet.
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5.
Genom undantag från förbudet i artikel 43.1 f får medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåta tillhanda
hållande av försäkrings- eller återförsäkringstjänster, under förutsättning att sanktionskommittén på förhand efter en
bedömning i det enskilda fallet har fastställt att fartyget bedriver verksamhet som uteslutande har försörjningssyfte
och inte kommer att utnyttjas av nordkoreanska personer eller enheter för att skapa intäkter, eller som uteslutande
har ett humanitärt syfte.
6.
Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd
som beviljas enligt punkterna 1, 2, 3, 4 och 5.”
7. Artikel 45 ska ersättas med följande:
”Artikel 45
1.
Genom undantag från de förbud som härrör från FN:s säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017)
får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till all verksamhet med avseende på vilken sanktions
kommittén efter en bedömning i det enskilda fallet har fastställt att den är nödvändig för att underlätta arbetet för
internationella och icke-statliga organisationer som tillhandahåller bistånd och katastrofhjälp i Nordkorea till förmån
för Nordkoreas civilbefolkning, eller för något annat syfte som överensstämmer med målen för dessa resolutioner.
2.
Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd
som beviljas enligt punkt 1.”
8. Följande artikel ska införas:
”Artikel 45a
1.
Om inte annat föreskrivs i denna förordning, och genom undantag från de förbud som härrör från FN:s
säkerhetsråds resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356
(2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), får medlemsstaternas behöriga myndigheter efter en
bedömning i det enskilda fallet ge tillstånd till all verksamhet som är nödvändig för att diplomatiska beskickningar
eller konsulat i Nordkorea enligt 1961 och 1963 års Wienkonventioner, eller internationella organisationer som
åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, ska kunna fungera.
2.
Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd
som beviljas enligt punkt 1.”
9. Artikel 46 b ska ersättas med följande:
”b) ändra delarna II, III, IV, V, VI, VII, VIII och IX i bilaga II samt bilagorna VI, VII, IX, X, XI, Xia, XIb, XIc, XId, XIe,
XIf, XIg, XIh, XIi, XIj, XIk och XIl på grundval av sanktionskommitténs eller FN:s säkerhetsråds avgöranden och
uppdatera referensnummer från Kombinerade nomenklaturen enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87,”.
10. Artikel 47.2 ska ersättas med följande:
”2. Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana
åtgärder som avses i artikel 34.1, 34.2 eller 34.3 eller att förteckna ett fartyg enligt artikel 43 ska rådet ändra
bilagorna XV, XVII, XVII och XVIII i enlighet med detta.”
11. Följande artikel ska införas:
”Artikel 47a
1.

Bilagorna XV, XVI, XVII och XVIII ska ses över regelbundet, minst en gång var tolfte månad.

2.
Bilagorna XIII, XV, XVI, XVII och XVIII ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna, organen
och fartygen har förts upp i förteckningen.
3.
Bilagorna XIII, XV, XVI, XVII och XVIII ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de
berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna, organen och fartygen, förutsatt att sådan information finns att
tillgå. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter omfatta namn inklusive alias, födelsedatum och födelseort,
nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller
juridiska personer, enheter och organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering samt
registreringsnummer och driftsställe.”
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12. Artikel 53.1 a ska ersättas med följande:
”a) de angivna personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIII, XV, XVI eller XVII, eller de fartygsägare
som förtecknas i bilaga XIV eller XVIII,”.
13. Texten i bilaga I till denna förordning ska införas som bilaga XIg.
14. Texten i bilaga II till denna förordning ska införas som bilaga XIh.
15. Texten i bilaga III till denna förordning ska införas som bilaga XIi.
16. Texten i bilaga IV till denna förordning ska införas som bilaga XIj.
17. Texten i bilaga V till denna förordning ska införas som bilaga XIk.
18. Texten i bilaga IV till denna förordning ska införas som bilaga XIl.
19. Bilaga XV ska ändras i enlighet med bilaga VII till denna förordning.
20. Texten i bilaga VIII till denna förordning ska läggas till som bilaga XVIII.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.
På rådets vägnar
F. MOGHERINI

Ordförande

27.2.2018
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BILAGA I

”BILAGA XIg
LIVSMEDEL OCH JORDBRUKSPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 16j
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen
offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.
KN-nummer

Varuslag

07

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

08

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller me
dicinskt bruk; halm och foderväxter”

L 55/8
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BILAGA II

”BILAGA XIh
MASKINER OCH ELEKTRISK UTRUSTNING SOM AVSES I ARTIKEL 16k
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen
offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.
KN-nummer

Varuslag

84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor

85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för in
spelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för te
levision samt delar och tillbehör till sådana apparater”

27.2.2018
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BILAGA III

”BILAGA XIi
JORD OCH STEN, INKLUSIVE MAGNESIT OCH MAGNESIA, SOM AVSES I ARTIKEL 16l
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen
offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.
KN-nummer

25

Varuslag

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement”
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BILAGA IV

”BILAGA XIj
TRÄ SOM AVSES I ARTIKEL 16m
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen
offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.
KN-nummer

44

Varuslag

Trä och varor av trä; träkol”

27.2.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/11

BILAGA V

”BILAGA XIk
FARTYG SOM AVSES I ARTIKEL 16n
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen
offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.
KN-nummer

89

Varuslag

Fartyg samt annan flytande materiel”
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BILAGA VI

”BILAGA XIl
DEL A

Industrimaskiner, transportfordon samt järn, stål och andra metaller som avses i artikel 16p
FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

Nomenklaturnumren är de som anges i Kombinerade nomenklaturen såsom den definieras i artikel 1.2 i rådets
förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan samt enligt bilaga I till den förordningen, och som är giltiga vid den tidpunkt då den här förordningen
offentliggörs, med nödvändiga anpassningar enligt senare ändringslagstiftning.
KN-nummer

Varuslag

72

Järn och stål

73

Varor av järn eller stål

74

Koppar och varor av koppar

75

Nickel och varor av nickel

76

Aluminium och varor av aluminium

78

Bly och varor av bly

79

Zink och varor av zink

80

Tenn och varor av tenn

81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar

83

Diverse varor av oädel metall

84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor

85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspel
ning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television
samt delar och tillbehör till sådana apparater

86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järn
vägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafik
signaleringsutrustning av alla slag

87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till fordon

88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

89

Fartyg och annan flytande materiel
DEL B

Modeller och typer av luftfartyg som avses i artikel 16q.1
An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B och Tu-204-300”
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BILAGA VII

I bilaga XV till förordning (EU) 2017/1509 ska följande utgå:
a) Fysiska personer som är uppförda på förteckningen i enlighet med artikel 34.4 a:
”23.

PAK Yong-sik (alias
PAK Yong Sik)

31.

KIM Jong Sik

Vice direktör för
Munitions Industry
Department vid
ministeriet för
militärindustri.

20.5.2016

Fyrstjärnig general, medlem av avdelningen för statens sä
kerhet, minister för folkrepublikens försvarsmakt. Ledamot
av Koreas arbetarpartis centrala militära kommission och
nationella försvarskommissionen, som var ett huvudorgan
för nationella försvarsfrågor i Nordkorea innan den genom
en reform omvandlades till kommissionen för statliga frå
gor; båda dessa kommissioner är huvudorgan för nationella
försvarsfrågor i Nordkorea. Närvarade vid testet av ballis
tiska robotar i mars 2016. I denna egenskap ansvarig för
stöd till eller främjande av Nordkoreas program med an
knytning till kärnteknik, ballistiska robotar eller andra
massförstörelsevapen.

16.10.2017

Ger som vice direktör för Munitions Industry Department
stöd till Nordkoreas program med anknytning till kärntek
nik och ballistiska robotar, bland annat genom att ha när
varat vid evenemang med anknytning till kärnteknik och
ballistiska robotar under 2016 och vid en presentation
i mars 2016 av något som enligt Nordkorea var en kärnva
penladdning i litet format.”

b) Juridiska personer, enheter och organ som är uppförda på förteckningen i enlighet med artikel 34.4 a:
”5.

Ministeriet för folkrepublikens för
svarsmakt

16.10.2017

Ansvarigt för att ha gett stöd och ledning till det nordkoreanska Strate
gic Rocket Force som kontrollerar Nordkoreas strategiska robotenheter
för kärnvapen och konventionella vapen. Strategic Rocket Force har förts
upp på en sanktionsförteckning genom FN:s säkerhetsråds resolution
2356 (2017).”

c) Fysiska personer som är uppförda på förteckningen i enlighet med artikel 34.4 b
”5.

CHOE Chun-Sik
(alias CHOE Chun

Födelsedatum:
23.12.1963

Sik)

Födelseort: Pyongyang,
Nordkorea
Passnummer: 745132109
Giltigt t.o.m. 12.2.2020

3.7.2015

Direktör på återförsäkringsavdelningen vid Korea National
Insurance Corporations (KNIC) huvudkontor i Pyongyang,
agerar på KNIC:s vägnar eller på dess uppdrag.”
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”BILAGA XVIII

Fartyg som avses i artikel 43 d, e och f.”
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RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/286
av den 26 februari 2018
om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007 (1), särskilt artikel 47.1,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 30 augusti 2017 antog rådet förordning (EU) 2017/1509.

(2)

I bilaga XIV till förordning (EU) 2017/1509 förtecknas de fartyg som ska tas i beslag om sanktionskommittén så
föreskriver. Där förtecknas även de fartyg för vilka det är förbjudet att ge tillträde till hamnar inom unionens
territorium om sanktionskommittén så föreskriver.

(3)

Den 26 februari 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/293 (2) som ändrar strukturen i bilaga IV till beslut (Gusp)
2016/849 (3), i vilken förtecknas de fartyg som angetts av sanktionskommittén.

(4)

Bilaga XIV till förordning (EU) 2017/1509 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga XIV till förordning (EU) 2017/1509 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.
På rådets vägnar
F. MOGHERINI

Ordförande

(1) EUT L 224, 31.8.2017, s. 1.
(2) Se sidan 50 i detta nummer av EUT.
(3) Rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om
upphävande av beslut 2013/183/Gusp (EUT L 141, 28.5.2016, s. 79).
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BILAGA

Bilaga XIV till förordning (EU) 2017/1509 ska ersättas med följande:
”BILAGA XIV
Fartyg som avses i artiklarna 34.2 och 39.1 g och tillämpliga åtgärder som anges av sanktionskommittén
A. Fartyg som ska tas i beslag
B. Fartyg som förbjuds att anlöpa hamnar
1. Namn: PETREL 8
Ytterligare uppgifter
IMO: 9562233. MMSI: 620233000
2. Namn: HAO FAN 6
Ytterligare uppgifter
IMO: 8628597. MMSI: 341985000
3. Namn: TONG SAN 2
Ytterligare uppgifter
IMO: 8937675. MMSI: 445539000
4. Namn: JIE SHUN
Ytterligare uppgifter
IMO: 8518780. MMSI: 514569000
5. Namn: BILLIONS NO. 18
Ytterligare uppgifter
IMO: 9191773
6. Namn: UL JI BONG 6
Ytterligare uppgifter
IMO: 9114556
7. Namn: RUNG RA 2
Ytterligare uppgifter
IMO: 9020534
8. Namn: RYE SONG GANG 1
Ytterligare uppgifter
IMO: 7389704”.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/287
av den 15 februari 2018
om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett
namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar (Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic [SGB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

Kommissionen har i enlighet med artikel 53.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 granskat Spaniens
ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen
”Salchichón de Vic”/”Llonganissa de Vic”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG)
nr 2601/2001 (2).

(2)

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

(3)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ändring av produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande namnet
”Salchichón de Vic”/”Llonganissa de Vic” (SGB) godkänns.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 februari 2018.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Phil HOGAN

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 2601/2001 av den 28 december 2001 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2400/96
om upptagandet av vissa namn i Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som föreskrivs
i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel
(EUT L 345, 29.12.2001, s. 47).
(3) EUT C 368, 28.10.2017, s. 10.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/288
av den 19 februari 2018
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 om fastställande av det nettoanslag som
är tillgängligt för EGFJ:s utgifter
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets
förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG)
nr 485/2008 (1), särskilt artikel 16.2, och
av följande skäl:
(1)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 (2) fastställs det nettoanslag som är tillgängligt för utgifter
inom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) samt de belopp som är tillgängliga för budgetåren
2014–2020 för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i enlighet med artiklarna 10c.2,
136, 136a och 136b i rådets förordning (EG) nr 73/2009 (3) och artiklarna 7.2, 14 och 66.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (4).

(2)

I enlighet med artikel 14.1 fjärde stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 har Frankrike, Litauen och
Nederländerna senast den 1 augusti 2017 anmält sina beslut till kommissionen att, för kalenderåren 2018 och
2019, se över sina tidigare beslut att överföra en viss procentandel av sina årliga nationella tak för direktstöd till
program för landsbygdsutveckling, som finansieras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (5). De aktuella nationella
taken anpassades genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/162 (6).

(3)

I enlighet med artikel 3.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (7) bör det särskilda utgiftstaket för
marknadsrelaterade utgifter och direktstöd i den fleråriga budgetram som fastställs i bilaga I till den förordningen
anpassas enligt den tekniska justering som föreskrivs i artikel 6.1 i samma förordning efter överföringarna mellan
Ejflu och direktstödet.

(4)

Till följd av dessa ändringar är det nödvändigt att ändra det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter
enligt genomförandeförordning (EU) nr 367/2014. För tydlighets skull bör de belopp som ska göras tillgängliga
för Ejflu också offentliggöras.

(5)

Genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.
(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 av den 10 april 2014 om fastställande av det nettoanslag som är tillgängligt
för EGFJ:s utgifter (EUT L 108, 11.4.2014, s. 13).
(3) Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för
jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av
förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003
(EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom
de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och
rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 487).
(6) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/162 av den 23 november 2017 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013
(EUT L 30, 2.2.2018, s. 6).
(7) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347,
20.12.2013, s. 884).
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

”BILAGA
(miljoner euro - löpande priser)
Belopp som
överförs från
Ejflu

Belopp som avsatts för Ejflu

Budget
år

2014
2015

Artikel 10b
i förordning
(EG)
nr 73/2009

Artikel 136
i förordning
(EG)
nr 73/2009

296,300

51,600

Artikel 136b
i förordning
(EG)
nr 73/2009

Artikel 66
i förordning
(EU)
nr 1307/2013

Artikel 136a.1
i förordning
(EG)
nr 73/2009
och
artikel 14.1
i förordning
(EU)
nr 1307/2013

Artikel 7.2
i förordning
(EU)
nr 1307/2013

Artikel 136a.2
i förordning
(EG)
nr 73/2009
och
artikel 14.2
i förordning
(EU)
nr 1307/2013

4,000
51,600

Nettoanslag
som blir till
gängliga för
EGFJ:s utgifter

43 778,100

4,000

621,999

499,384

44 189,785

2016

4,000

1 138,146

108,659

573,047

43 950,242

2017

4,000

1 174,732

111,026

572,440

44 145,682

2018

4,000

1 184,257

110,213

571,820

44 162,350

2019

4,000

1 491,459

111,358

571,158

43 880,341

2020

4,000

1 507,843

112,041

570,356

43 887,472”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/289
av den 26 februari 2018
om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella
redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1606/2002 vad gäller International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Aktierelaterade
ersättningar
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av
internationella redovisningsstandarder (1), särskilt artikel 3.1, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 (2) antogs vissa internationella standarder och tolkningar
som förelåg per den 15 oktober 2008.

(2)

Den 20 juni 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ändringar av International
Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Aktierelaterade ersättningar. Ändringarna syftar till att klargöra hur företag
bör tillämpa standarden i vissa specifika fall.

(3)

Efter samråd med European Financial Advisory Group konstaterar kommissionen att ändringarna i IFRS 2
uppfyller kriterierna för antagande i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1606/2002.

(4)

Förordning (EG) nr 1126/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

IASB fastställde att ändringarna i IFRS 2 träder i kraft från och med den 1 januari 2018.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från föreskrivande kommittén för
redovisningsfrågor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I bilagan till förordning (EG) nr 1126/2008 ska International Financial Reporting standard (IFRS) 2 Aktierelaterade
ersättningar ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Alla företag ska tillämpa de ändringar som avses i artikel 1 senast från och med den första dagen av deras första
räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare.

Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).
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Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

Klassificering och värdering av aktierelaterade ersättningar
Ändring av IFRS 2

Ändring av IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar

Punkterna 19, 30–31, 33, 52 och 63 ändras och punkterna 33A–33H, 59A–59B och 63D läggs till. Rubriker som
föregår punkterna 33A och 33E läggs till. Punkterna 32 och 34 ändras inte, men återges ändå här som referens.

HUR INTJÄNINGSVILLKOR BEAKTAS

19.

En tilldelning av egetkapitalinstrument kan vara villkorad av att angivna intjäningsvillkor uppfylls. Exempelvis är
en tilldelning av aktier eller aktieoptioner till en anställd normalt villkorad av att den anställde kvarstår i sin
anställning i företaget under en angiven tidsperiod. Det kan finnas resultatvillkor som måste uppfyllas, såsom att
företaget uppnår en viss vinstökning eller en viss ökning av företagets aktiekurs. Intjäningsvillkor, andra än
marknadsvillkor, ska inte beaktas vid uppskattningen av det verkliga värdet på aktierna eller aktieoptionerna vid
värderingstidpunkten. I stället ska intjäningsvillkor, andra än marknadsvillkor, beaktas genom justering av det
antal egetkapitalinstrument som ingår i beräkningen av beloppet så att, slutligen, det redovisade beloppet för de
varor eller tjänster som erhållits som ersättning för de tilldelade egetkapitalinstrumenten ska baseras på det antal
egetkapitalinstrument som slutligen intjänas. Följaktligen, ackumulerat, redovisas inte något belopp för erhållna
varor eller tjänster, om de tilldelade egetkapitalinstrumenten inte intjänas på grund av att ett intjäningsvillkor,
annat än ett marknadsvillkor, inte uppfyllts, exempelvis om motparten inte fullgjort en viss tjänstgöringsperiod,
eller på grund av att resultatvillkoret inte uppfyllts, i enlighet med kraven i punkt 21.

…

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR SOM REGLERAS MED KONTANTER

30.

När det gäller aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter ska företaget värdera de varor
och tjänster som köps och de skulder som uppkommer till det verkliga värdet för skulden, med
beaktande av kraven i punkterna 31–33D. Fram till dess att skulden är reglerad ska företaget omvärdera
det verkliga värdet för skulden per slutet av varje rapportperiod samt per likviddagen, där varje
förändring av det verkliga värdet redovisas i periodens resultat.

31.

Ett företag kan exempelvis som en del av ersättningspaketet tilldela syntetiska optioner till sina anställda, vilket
medför att de anställda är berättigade till en framtida kontantersättning (i stället för egetkapitalinstrument),
baserad på ökningen i företagets aktiekurs från en viss nivå och under en angiven tidsperiod. Alternativt kan ett
företag ge sina anställda en rätt att erhålla en framtida kontantersättning genom att tilldela dem rätt till aktier
(inklusive aktier som ska emitteras när aktieoptionerna löses in) som är inlösningsbara, antingen genom
tvingande inlösen (exempelvis vid anställningens upphörande) eller på den anställdes begäran. Dessa
arrangemang är exempel på aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter. Syntetiska optioner
används för att illustrera några av kraven i punkterna 32–33D. Kraven i de punkterna gäller emellertid för alla
aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter.

32.

Företaget ska redovisa de erhållna tjänsterna, och den uppkomna skulden avseende ersättningen för dessa, när
de anställda utför tjänsterna. Exempelvis intjänas vissa syntetiska optioner direkt och då behöver inte de
anställda fullgöra en viss tjänstgöringsperiod för att vara berättigade till kontantersättningen. Såvida det inte
finns belägg för motsatsen, ska företaget anta att de tjänster som de anställda utför som ersättning för syntetiska
optioner har erhållits. Företaget ska således omedelbart redovisa de erhållna tjänsterna och skulden avseende
ersättningen för dessa. Om de tilldelade syntetiska optionerna inte intjänas förrän de anställda fullgjort en viss
tjänstgöringsperiod, ska företaget redovisa de erhållna tjänsterna och skulden avseende ersättningen för dessa,
när de anställda utför tjänsterna under den tjänstgöringsperioden.
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Skulden ska värderas, vid första redovisningstillfället och per varje rapportperiods slut till dess att skulden är
reglerad, till det verkliga värdet för de syntetiska optionerna genom tillämpning av en optionsvärderingsmodell,
med beaktande av gällande villkor och bestämmelser för tilldelningen av de syntetiska optionerna och till
den del de anställda per rapportperiodens slut har utfört tjänsterna, med beaktande av kraven
i punkterna 33A–33D. Företag kan förändra de villkor och bestämmelser enligt vilka aktierelaterade ersättningar
som regleras med kontanter tilldelas. Vägledning för en ändring av en aktierelaterad ersättning vars klassificering
ändras från reglerad med kontanter till reglerad med egetkapitalinstrument återfinns i punkterna B44A–B44C
i bilaga B.

HUR INTJÄNINGSVILLKOR OCH ANDRA VILLKOR BEAKTAS

33A

En tilldelning av aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter kan vara villkorad av att angivna
intjäningsvillkor uppfylls. Det kan finnas prestationsvillkor som måste uppfyllas, såsom att företaget uppnår en
viss vinstökning eller en viss ökning av företagets aktiekurs. Intjäningsvillkor, andra än marknadsvillkor, ska vid
värderingstidpunkten inte beaktas vid bedömningen av det verkliga värdet av aktierelaterade ersättningar som
regleras med kontanter. I stället beaktas intjäningsvillkor, andra än marknadsvillkor, genom justering av det antal
tilldelningar som ingår i värderingen av skulden till följd av transaktionen.

33B

Vid tillämpning av kraven i punkt 33A ska företaget redovisa ett värde för de varor eller tjänster som erhålls
under intjänandeperioden. Värdet ska vara baserat på bästa möjliga bedömning av det antal tilldelningar som
förväntas intjänas. Företaget ska, om så krävs, ompröva den bedömningen om det senare visar sig att det antal
tilldelningar som förväntas intjänas skiljer sig från tidigare bedömningar. Vid intjänandetidpunkten ska företaget
ompröva bedömningen så att den överensstämmer med det antal tilldelningar som slutligen intjänades.

33C

Marknadsvillkor, exempelvis en målkurs för en aktie som intjänandet (eller möjligheten till inlösen) är villkorad
av, samt intjänandevillkor, ska beaktas vid uppskattningen av det verkliga värdet av de tilldelade aktierelaterade
ersättningarna som regleras med kontanter och vid omvärdering av det verkliga värdet i slutet av varje
rapportperiod samt per likviddagen.

33D

Till följd av tillämpningen av punkterna 30–33C motsvaras det sammanlagda värde som slutligen redovisas för
erhållna varor eller tjänster som ersättning för aktierelaterad ersättning som regleras med kontanter, de likvida
medel som betalas ut.

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR MED EN NETTOREGLERINGSBESTÄMMELSE FÖR SKYLDIGHET ATT HÅLLA
INNE KÄLLSKATT

33E

Företag kan enligt skattelagstiftning eller andra skattebestämmelser vara ålagda att hålla inne ett belopp för den
anställdes skattskyldighet till följd av aktierelaterad ersättning och överföra detta belopp, vanligtvis i kontanter,
till skattemyndigheten å den anställdes vägnar. För att uppfylla denna skyldighet kan villkoren i avtalet om
aktierelaterad ersättning medge eller kräva att företaget håller inne ett antal egetkapitalinstrument, som
motsvarar det monetära värdet av den anställdes skattskyldighet, från det totala antalet egetkapitalinstrument
som annars skulle ha emitterats till den anställde vid inlösen (eller intjänande) av aktierelaterad ersättning (det
vill säga att avtalet om aktierelaterad ersättning har en ”nettoregleringsbestämmelse”).

33F

Som ett undantag från bestämmelserna i punkt 34 ska den transaktion som beskrivs i punkt 33E i sin helhet
klassificeras som en aktierelaterad ersättning som regleras med egetkapitalinstrument om den skulle ha
klassificerats så i avsaknad av nettoregleringsbestämmelsen.

33G

Företaget tillämpar punkt 29 i denna standard för att redovisa aktier som hålls inne för att finansiera betalning
till skattemyndigheten avseende den anställdes skattskyldighet till följd av den aktierelaterade ersättningen.
Betalningen ska därför redovisas som ett avdrag från eget kapital för de aktier som hålls inne, utom eventuell
del av betalningen som överstiger det verkliga värdet på dagen för nettoregleringen av de egetkapitalinstrument
som hålls inne.
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Undantaget i punkt 33F gäller inte:
a) ett avtal om aktierelaterade ersättningar med en nettoregleringsbestämmelse där det inte finns någon
skyldighet för företaget enligt skattelagstiftning eller andra skattebestämmelser att hålla inne ett belopp för
den anställdes skattskyldighet till följd av den aktierelaterade ersättningen, eller
b) egetkapitalinstrument som företaget håller inne utöver den anställdes skattskyldighet till följd av den
aktierelaterade ersättningen (dvs. företaget innehöll aktier till ett värde som överstiger det monetära värdet av
den anställdes skattskyldighet). Sådana innehållna överskjutande aktier ska redovisas som aktierelaterade
ersättningar som regleras med kontanter när beloppet betalas kontant (eller med andra tillgångar) till den
anställde.

34.

När det gäller aktierelaterade ersättningar där avtalsvillkoren ger antingen företaget eller dess motpart
rätten att avgöra om företaget ska reglera transaktionerna med kontanter (eller andra tillgångar) eller
genom att emittera egetkapitalinstrument, ska företaget redovisa transaktionerna, eller delar av dem,
som aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter om, och till den del som, företaget ådragit
sig en skyldighet att reglera transaktionerna med kontanter eller andra tillgångar, eller som
aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument om, och till den del som, en sådan
skyldighet inte uppkommit.

UPPLYSNINGAR

…
52.

Om det visar sig att de upplysningar som ska lämnas enligt kraven i denna standard inte uppfyller principerna
i punkterna 44, 46 och 50, ska företaget lämna ytterligare erforderliga upplysningar för att uppfylla dem. Om
exempelvis ett företag har klassificerat aktierelaterade ersättningar som reglerade med egetkapitalinstrument
i enlighet med punkt 33F, ska företaget lämna upplysning om det beräknade belopp som det räknar med att
överföra till skattemyndigheten för att reglera den anställdes skattskyldighet när det är nödvändigt att informera
användarna om effekterna på de framtida kassaflödena till följd av avtalet om aktierelaterade ersättningar.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

…
59A

Företag ska tillämpa ändringarna i punkterna 30, 31, 33–33H och B44A–B44C enligt vad som anges nedan.
Tidigare perioder ska inte omräknas.
a) Ändringarna i punkterna B44A–B44C tillämpas endast på ändringar som inträffar den dag då företaget först
tillämpar ändringarna eller senare.
b) Ändringarna i punkterna 30, 31 och 33–33D tillämpas på aktierelaterade ersättningar som inte är intjänade
vid den tidpunkt då företaget först tillämpar ändringarna och på aktierelaterade ersättningar med en
tilldelningsdag som infaller den dag då företaget först tillämpar ändringarna eller senare. För aktierelaterade
ersättningar som inte är intjänade och som tilldelats före den dag då företaget först tillämpar ändringarna ska
företaget omvärdera skulden vid denna tidpunkt och redovisa omvärderingseffekten som ingående balanserat
resultat (eller annan komponent i eget kapital, efter vad som är lämpligt) för den rapportperiod då
ändringarna börjar tillämpas.
c) Ändringarna i punkterna 33E–33H och ändringarna i punkt 52 tillämpas på aktierelaterade ersättningar som
inte är intjänade (eller intjänade men inte inlösta) vid den tidpunkt då företaget först tillämpar ändringarna,
och på aktierelaterade ersättningar med en tilldelningsdag som infaller den dag då företaget först tillämpar
ändringarna eller senare. För icke intjänade (eller intjänade men inte inlösta) aktierelaterade ersättningar (eller
delar därav) som tidigare klassificerats som aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter, men nu
klassificeras som reglerade med egetkapitalinstrument i enlighet med ändringarna, ska företaget
omklassificera det redovisade värdet av skulden för de aktierelaterade ersättningarna till eget kapital vid den
tidpunkt då företaget först tillämpar ändringarna.

59B

Trots kraven i punkt 59A får ett företag tillämpa ändringarna i punkt 63D retroaktivt, med beaktande av
övergångsbestämmelserna i punkterna 53–59 i denna standard, i enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper,
ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, om, och endast om, detta är möjligt utan att göra
bedömningar med facit i hand. Om ett företag väljer retroaktiv tillämpning måste detta gälla för alla ändringar
som införts genom Klassificering och värdering av aktierelaterade ersättningar (Ändring av IFRS 2).
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IKRAFTTRÄDANDE

…
63.

Företag ska retroaktivt tillämpa följande ändringar som införts genom Group Cash-settled Share-based Payment
Transactions (Koncerninterna aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter), som utfärdades i juni 2009, med
beaktande av övergångsbestämmelserna i punkterna 53–59, i enlighet med IAS 8 för räkenskapsår som börjar
den 1 januari 2010 eller senare:
a) …
…

63D

Klassificering och värdering av aktierelaterade ersättningar (Ändring av IFRS 2), som utfärdades i juni 2016, innebar
ändring av punkterna 19, 30–31, 33, 52 och 63 samt tillägg av punkterna 33A–33H, 59A–59B, 63D och
B44A–B44C och med tillhörande rubriker. Företag ska tillämpa dessa ändringar för räkenskapsår som påbörjas
den 1 januari 2018 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Om ett företag tillämpar ändringarna för en
tidigare period ska det lämna upplysning om detta.

I bilaga B ska punkterna B44A–B44C och deras respektive tillhörande rubriker läggas till.
Redovisning av en ändring av en aktierelaterad ersättning som ändrar dess klassificering från reglerad med
kontanter till reglerad med egetkapitalinstrument

B44A

Om villkoren för en aktierelaterad ersättning som regleras med kontanter ändras så att den blir en aktierelaterad
ersättning som regleras med egetkapitalinstrument, ska den redovisas som sådan från och med dagen för
ändringen. Framför allt gäller följande:
a) Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument ska värderas genom hänvisning till de
tilldelade egetkapitalinstrumentens verkliga värde på dagen för ändringen. Aktierelaterade ersättningar som
regleras med egetkapitalinstrument ska redovisas i eget kapital på dagen för ändringen i den mån varorna
eller tjänsterna har mottagits.
b) Skulden avseende aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter per dagen för ändringen ska tas
bort från balansräkningen den dagen.
c) Eventuell skillnad mellan det redovisade värdet av skulden som tas bort från balansräkningen och värdet av
det egna kapital som redovisas på dagen för ändringen ska redovisas direkt i resultatet.

B44B

Om intjänandeperioden till följd av ändringen förlängs eller förkortas avspeglar tillämpningen av kraven
i punkt B44A den ändrade intjänandeperioden. Kraven i punkt B44A tillämpas även om ändringen inträffar
efter denna period.

B44C

En transaktion med aktierelaterad ersättning som regleras med kontanter kan dras in eller regleras (på annat sätt
än genom förverkande på grund av att intjäningsvillkoren inte uppfyllts). Om egetkapitalinstrument tilldelas och
om företaget på dagen för tilldelningen betraktar dem som ersättning för den indragna aktierelaterade ersättning
som regleras med kontanter, ska företaget tillämpa punkterna B44A och B44B.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/290
av den 26 februari 2018
om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för glycidylfettsyraestrar
i vegetabiliska oljor och fetter, modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella
medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaran
den för främmande ämnen i livsmedel (1), särskilt artikel 2.3, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (2) fastställs gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

(2)

I maj 2016 antog den vetenskapliga panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (Contam) vid Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) ett vetenskapligt yttrande om riskerna för
människors hälsa i samband med förekomsten av 3- och 2-monoklorpropanediol (MCPD) och deras fettsyraestrar
samt glycidylfettsyraestrar i livsmedel (3).

(3)

Myndigheten har mot bakgrund av uppdateringen av riktlinjerna från dess vetenskapliga kommitté om
användningen av metoden med benchmarkdos vid riskbedömning (4) beslutat att återuppta bedömningen av
3-MCPD och dess fettsyraestrar, med anledning av en detaljerad analys av skillnaderna i de yttranden som
FAO/WHO:s gemensamma expertkommitté för livsmedelstillsatser (5) och myndigheten har avgett om detta
främmande ämne. Det är därför lämpligt att vänta på resultatet av bedömningen av 3-MCPD och dess
fettsyraestrar innan lämpliga regleringsåtgärder vidtas.

(4)

Glycidylfettsyraestrar är främmande ämnen i livsmedel varav de högsta värdena påträffas i raffinerade
vegetabiliska oljor och fetter. Glycidylfettsyraestrar hydrolyseras till glycidol i mag-tarmkanalen.

(5)

Myndigheten konstaterade att glycidol är en genotoxisk och cancerframkallande förening. På grund av glycidols
genotoxiska och cancerframkallande potential tillämpade myndigheten en metod med exponeringsmarginal (MoE).
Scenarier för exponering av spädbarn, småbarn och andra barn resulterade i ett MoE-värde på mellan 12 800
och 4 900 och av spädbarn som endast fick modersmjölksersättning i ett MoE-värde på ca 5 500–2 100.
Myndigheten ansåg att ett lägre MoE-värde än 25 000 utgör en hälsorisk. Det bör därför fastställas ett gränsvärde
för förekomst av glycidylfettsyraestrar i vegetabiliska oljor och fetter som släpps ut på marknaden för
slutkonsumenten eller för användning som ingrediens i livsmedel. På grund av hälsoriskerna för spädbarn,
småbarn och små barn är det lämpligt att införa ett strängare gränsvärde när det gäller vegetabiliska oljor och
fetter avsedda för produktion av barnmat och bearbetade spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och
småbarn.

(6)

För att utesluta eventuella hälsorisker när det gäller spädbarn, småbarn och små barn, särskilt med hänsyn till
den möjliga exponeringen för glycidylfettsyraestrar hos spädbarn som föds upp med endast modersmjölker
sättning bör det fastställas ett särskilt strängt gränsvärde när det gäller modersmjölksersättning, tillskottsnäring
och livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn. Det finns dock ett behov av
att ytterligare minska förekomsten av glycidylfettsyraestrar i modersmjölksersättning, tillskottsnäring och

(1) EGT L 37, 13.2.1993, s. 1.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen
i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).
(3) ”Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty
acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food”, EFSA Journal, vol. 14(2016):5, artikelnr 4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426
(4) Protokoll från vetenskapliga kommitténs 82:e plenarsammanträde den 13 och 14 februari 2017. Finns på https://www.efsa.europa.
eu/sites/default/files/event/170213-m.pdf
(5) Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Eighty-third meeting, Rome, 8–17 November 2016, Summary and Conclusions. Finns på
http://www.fao.org/3/a-bq821e.pdf
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livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn och det är därför nödvändigt att
se över gränsvärdena så snart det finns en tillförlitlig analysmetod för att analysera strängare gränsvärden i syfte
att säkerställa en effektiv tillämpning av dessa gränsvärden.
(7)

Livsmedelsföretagare bör få tillräckligt med tid för att anpassa sina produktionsprocesser.

(8)

Förordning (EG) nr 1881/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Livsmedel som förtecknas i bilagan till den här förordningen och som lagligen har släppts ut på marknaden före
ikraftträdandet av denna förordning får fortsätta att saluföras till och med den 19 september 2018.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

27.2.2018
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BILAGA

I bilagan till förordning (EG) nr 1881/2006 ska avsnitt 4: 3-monoklorpropan-1,2-diol (3-MCPD) ersättas med följande:
”Avsnitt 4: 3-monokloropropanediol (3-MCPD) och glycidylfettsyraestrar
Gränsvärde
(µg/kg)

Livsmedel (1)

4.1

3-monokloropropanediol (3-MCPD)

4.1.1

Hydrolyserat vegetabiliskt protein (30)

20

4.1.2

Sojasås (30)

20

4.2

Glycidylfettsyraestrar uttryckt som glycidol

4.2.1

Vegetabiliska oljor och fetter som släpps ut på marknaden för slutkonsu 1 000
menten eller för användning som en ingrediens i livsmedel, med undantag
för de livsmedel som avses i 4.2.2

4.2.2

Vegetabiliska oljor och fetter avsedda för produktion av barnmat och bear 500
betade spannmålsbaserade livsmedel för spädbarn och småbarn (3)

4.2.3

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medi 75 till och med 30.6.2019
cinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn (pulver) (3) (29)
50 från och med 1.7.2019

4.2.4

Modersmjölksersättning, tillskottsnäring och livsmedel för speciella medi 10,0 till och med 30.6.2019
cinska ändamål avsedda för spädbarn och småbarn (flytande) (3) (29)
6,0 från och med 1.7.2019”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/291
av den 26 februari 2018
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av
det verksamma ämnet bifentrin
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1),
särskilt artikel 21.3 andra alternativet och artikel 78.2, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 582/2012 (2) godkändes bifentrin som verksamt ämne
i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009. I denna genomförandeförordning krävdes att den sökande på vars
begäran bifentrin godkändes inkommer med bland annat bekräftande uppgifter om kvarvarande toxicitet för
leddjur som inte är målarter och deras möjlighet till återkolonisering samt ett övervakningsprogram för att
bedöma potentiell bioackumulering och biomagnifiering i vatten- och landmiljön.

(2)

Sökanden lämnade in övervakningsprogrammet den 29 juli 2013 och dess resultat den 31 juli 2015. Den 29 juli
2014 lämnade sökanden in kompletterande information rörande de bekräftande uppgifterna. Dessa tre
inlämningar inkom till den rapporterande medlemsstaten Frankrike inom den fastställda tidsfristen.

(3)

Frankrike bedömde den kompletterande informationen och det övervakningsprogram som sökanden hade lämnat
in och lämnade sin bedömning i form av ett addendum till utkastet till bedömningsrapport till övriga
medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) vad
gäller den kompletterande informationen rörande de bekräftande uppgifterna den 17 december 2014, och vad
gäller övervakningsprogrammet den 3 november 2015.

(4)

De övriga medlemsstaterna, sökanden och myndigheten konsulterades och ombads lämna synpunkter på
bedömningen från den rapporterande medlemsstaten. Myndigheten offentliggjorde de tekniska rapporterna som
sammanfattar resultaten av detta samråd rörande bifentrin vad gäller den kompletterande informationen rörande
de bekräftande uppgifterna den 26 mars 2015 (3), och vad gäller övervakningsprogrammet den 14 april 2016 (4).

(5)

Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, addendumet och myndighetens
tekniska rapporter i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, och en rapport färdigställdes den
26 januari 2018 i form av kommissionens granskningsrapport om bifentrin. Kommissionen uppmanade
sökanden att inkomma med synpunkter på granskningsrapporten om bifentrin. Sökanden lämnade synpunkter
som har granskats omsorgsfullt.

(6)

Kommissionen har dragit slutsatsen att de uppgifter som lämnats in är otillräckliga och inte gör det möjligt att
dra slutsatser om att tillräcklig återkolonisering av vissa arter av leddjur som inte är målarter på fältet sker medan
andra möjligheter till begränsning av sådana risker inte kan genomföras på ett realistiskt sätt. Det är dessutom
osäkert om resultaten från övervakningsprogrammet, baserat på överlagring av begränsningstekniker, är
representativa för lantbrukspraxis och tillräckliga för att utvärdera potentiell bioackumulering och
biomagnifiering i vatten- och landmiljön.

(1) EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 582/2012 av den 2 juli 2012 om godkännande av det verksamma ämnet bifentrin
i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och
om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 173, 3.7.2012, s. 3).
(3) Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), ”Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the
applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin.” EFSA supporting publication, EN-780, 2015,
s. 23
4
( ) Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), ”Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the
applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin.” EFSA supporting publication, EN-1019, 2016,
s. 39
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(7)

För att utesluta den fastställda höga risken för leddjur som inte är målarter och för att även ta hänsyn till
potentiell bioackumulering och biomagnifiering i vatten- och landmiljön, är det därför lämpligt att ytterligare
begränsa villkoren för användning av bifentrin och endast tillåta användning i fasta växthus.

(8)

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1) bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Medlemsstaterna bör få tillräckligt med tid för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som
innehåller bifentrin.

(10)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG)
nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller bifentrin bör löpa ut senast den 19 juni 2019.

(11)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011
Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Övergångsbestämmelser
Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga
godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller bifentrin som verksamt ämne senast den 19 juni 2018.

Artikel 3
Anståndsperiod
Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska
vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 19 juni 2019.

Artikel 4
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

27.2.2018
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I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska kolumnen ”Särskilda bestämmelser” på rad 23 om
bifentrin ersättas med följande:
”DEL A

Får godkännas endast för användning som insekticid i fasta växthus.
DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till
slutsatserna i granskningsrapporten om bifentrin från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, särskilt
tilläggen I och II.
Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:
a) Utsläpp från växthus, såsom kondensvatten, avloppsvatten, jord eller artificiellt substrat, för att utesluta riskerna för
vattenlevande organismer och andra icke-målorganismer.
b) Skyddet av pollinerande bikolonier som avsiktligt placerats i växthuset.
c) Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla
föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.
Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder och lämplig märkning av växtskyddsmedel.”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/292
av den 26 februari 2018
om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller förfaranden och former för
informationsutbyte och bistånd mellan behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 596/2014
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknads
missbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG
och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (1), särskilt artikel 25.9, och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa att de myndigheter som utsetts till behöriga myndigheter i enlighet med förordning (EU)
nr 596/2014 kan samarbeta och utbyta information i rätt tid och på ett effektivt sätt och ge varandra fullständigt
ömsesidigt bistånd vid tillämpningen av förordningen, är det lämpligt att fastställa gemensamma förfaranden och
former som de behöriga myndigheterna ska använda för informationsutbyte och bistånd, inbegripet för
inlämnande av begäran om bistånd, mottagningsbevis och svar på sådana begäranden.

(2)

Utbytet av skriftlig information bör hjälpa en behörig myndighet när den fullgör sina skyldigheter. Muntlig
kommunikation får i förekommande fall ske, även innan en skriftlig begäran skickas, för att informera om en
kommande begäran om bistånd och för att diskutera eventuella frågor som kan utgöra hinder för det bistånd som
tillhandahålls. I brådskande fall bör också en begäran om bistånd tillåtas ske muntligen, om brådskan inte beror
på sena åtgärder från den ansökande parten.

(3)

I förordning (EU) nr 596/2014 fastställs att de behöriga myndigheterna ska utbyta information och tillhandahålla
bistånd. Begäranden om bistånd bör dock, så långt det är möjligt, omfatta ett uttalande eller genomförande av en
inspektion på plats eller en utredning, endast i de fall då en enkel begäran om utbyte av information inte skulle
vara tillräcklig. Innan en begäran om bistånd lämnas till en annan medlemsstats behöriga myndighet, förväntas
en behörig myndighet ha vidtagit alla åtgärder som rimligen är möjligt inom sin egen jurisdiktion, även om det
kanske inte varit praktiskt genomförbart för denna myndighet att ha uttömt alla utredningsmetoder innan
begäran lämnades.

(4)

Spontant bistånd bör tillhandahållas i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014, inklusive på frivillig basis när
en behörig myndighet i en medlemsstat anser att uppgifter den förfogar över kan vara användbara för en annan
behörig myndighet.

(5)

En begäran om bistånd i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014 bör innehålla tillräcklig information om
syftet med begäran, inklusive skälen för begäran och dess bakgrund, så att den anmodade myndigheten kan
behandla ansökan på ett effektivt sätt och så snart som möjligt. Angivande av de omständigheter som gav
upphov till misstanken bör inte anses som en förutsättning för en begärande myndighet att ta emot bistånd om
den begärda informationen är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(6)

Utöver användning av formulären för begäran om och svar på en begäran om bistånd, bör förfaranden för
samarbete möjliggöra och underlätta kommunikation, samråd och samverkan mellan den begärande myndigheten
och den anmodade myndigheten under hela förfarandet, för att säkerställa en effektiv behandling av en begäran
om information eller bistånd. Dessa förfaranden bör även göra det möjligt för behöriga myndigheter att ge
varandra återkoppling om nyttan av den information eller det bistånd som erhållits, om resultatet av de fall för
vilka bistånd sökts och eventuella svårigheter att tillhandahålla sådan information eller sådant bistånd.

(7)

Förfarandena och formerna för informationsutbyte och bistånd bör säkerställa konfidentiell behandling av den
information som utbyts eller överförs och efterlevnad av reglerna om skydd för enskilda personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

(8)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har överlämnat till
kommissionen.

(1) EUT L 173, 12.6.2014, s. 1.
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(9)

Esma har inte genomfört några öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som
denna förordning grundar sig på eller gjort någon analys av potentiell kostnad och nytta för de relevanta
behöriga myndigheterna av införandet av former och förfaranden som de ska använda, eftersom detta inte skulle
ha stått i proportion till standardernas tillämpningsområde och konsekvenser, med tanke på att de endast riktar
sig till medlemsstaternas nationella behöriga myndigheter och inte till marknadsdeltagarna.

(10)

Esma har begärt in ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet
med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (1).

(11)

För att säkerställa att finansmarknaderna fungerar smidigt och med tanke på att förordning (EU) nr 596/2014
redan tillämpas, är det nödvändigt att denna förordning träder i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
I denna förordning avses med säkra elektroniska medel alla former av elektronisk utrustning för behandling (inklusive
digital komprimering), lagring och överföring av data med hjälp av ledningar, radiovågor, optisk teknik eller eventuella
andra elektromagnetiska medel som säkerställer att informationens fullständighet, integritet och konfidentialitet
upprätthålls under överföringen.

Artikel 2
Kontaktpunkter
1.

Behöriga myndigheter ska utse kontaktpunkter för tillämpningen av denna förordning.

2.
De behöriga myndigheterna ska inom 30 dagar efter det att denna förordning har trätt i kraft underrätta
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om uppgifter om dessa kontaktpunkter. De ska förse Esma
med uppdaterad information i nödvändiga fall.
3.
Esma ska upprätthålla en förteckning över de kontaktpunkter som har utsetts av de behöriga myndigheterna
i enlighet med punkt 1 och uppdatera den när det krävs för myndigheternas användning av den.

Artikel 3
Begäran om bistånd
1.
Den begärande myndigheten ska inkomma med en begäran om bistånd skriftligen via post, fax eller genom säkra
elektroniska medel. Den ska ställa begäran till den kontaktpunkt som utsetts av den anmodade myndigheten i enlighet
med artikel 2.
2.

En behörig myndighet som begär bistånd ska använda det formulär som anges i bilaga I och ska göra följande:

a) Specificera den relevanta information som den begärande myndigheten begär från den anmodade myndigheten.
b) Ange, där så är lämpligt, frågor som rör konfidentialiteten hos de uppgifter som kan komma att erhållas.
3.
Den begärande myndigheten får till sin begäran bifoga dokument eller underlag som den bedömer vara
nödvändiga för att underbygga denna.
4.
I brådskande fall får den begärande myndigheten framföra en begäran om bistånd muntligen. Förutsatt att den
anmodade myndigheten inte överenskommer om annat, ska en sådan muntlig begäran därefter bekräftas skriftligen utan
onödigt dröjsmål med hjälp av de medel som anges i punkt 1.
(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande
av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
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Artikel 4
Bekräftelse av mottagande av handlingar
Inom 10 arbetsdagar från och med mottagandet av en skriftlig begäran om bistånd, ska en anmodad myndighet skicka
ett mottagningsbevis per post, fax eller säkra elektroniska medel till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med
artikel 2, om inte annat anges i begäran. Detta mottagningsbevis ska grundas på formuläret i bilaga II och ska, om
möjligt, innehålla ett uppskattat svarsdatum.
Artikel 5
Svar på begäran om bistånd
1.
Den anmodade myndigheten ska besvara en begäran om bistånd skriftligen via post, fax eller genom säkra
elektroniska medel. Svaret ska skickas till den kontaktpunkt som utsetts i enlighet med artikel 2, om inte annat anges
i begäran.
2.
Den anmodade myndigheten ska besvara begäran om bistånd med hjälp av det formulär som anges i bilaga III och
ska göra följande:
a) Så snart som möjligt begära ytterligare förtydliganden, oavsett i vilken form, om det skulle råda oklarheter om
informationens innehåll.
b) Vidta alla rimliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att tillhandahålla det begärda biståndet.
c) Verkställa begäran om bistånd utan dröjsmål och på ett sätt som säkerställer att alla nödvändiga regleringsåtgärder
genomförs så snart som möjligt, varvid hänsyn ska tas till begärans komplexitet och om det är nödvändigt att
involvera tredje part eller en annan behörig myndighet.
3.
Om den anmodade myndigheten vägrar att helt eller delvis tillmötesgå begäran, ska den så snart som möjligt
muntligen eller skriftligen underrätta den begärande myndigheten om sitt beslut. Den anmodade myndigheten ska också
lämna ett skriftligt svar som lämnas in i enlighet med punkt 1, där det anges vilket av undantagen som anges
i artikel 25.2 i förordning (EU) nr 596/2014 myndigheten åberopat för sin vägran.
Artikel 6
Förfaranden för inlämning och handläggning av begäranden om bistånd
1.
Den begärande myndigheten och den anmodade myndigheten ska kommunicera med varandra gällande en
begäran om bistånd och svaret på den i den form som är snabbast, med vederbörlig hänsyn till behov av sekretess,
korrespondenstider, hur mycket material som ska kommuniceras och hur lättåtkomlig informationen ska vara för den
begärande myndigheten. Den begärande myndigheten ska i synnerhet svara så snart som möjligt om den anmodade
myndigheten ber om förtydliganden.
2.
Om den anmodade myndigheten får kännedom om omständigheter som kan leda till en försening av det
uppskattade svarsdatumet på mer än 10 arbetsdagar, ska den utan onödigt dröjsmål underrätta den begärande
myndigheten om detta.
3.
I förekommande fall ska den anmodade myndigheten regelbundet informera om hur arbetet med en pågående
begäran fortlöper, inklusive nya uppskattningar av svarsdatum till den begärande myndigheten.
4.
Om den begärande myndigheten klassificerat sin begäran som brådskande, ska de behöriga myndigheterna
samråda med varandra om hur ofta den anmodade myndigheten ska uppdatera den begärande myndigheten.
5.
Den anmodade myndigheten och den begärande myndigheten ska samarbeta för att hantera eventuella problem
som kan uppstå vid tillmötesgåendet av en begäran.
Artikel 7
Förfarande för en begäran om att få intervjua en person
1.
Om den begärande myndigheten begär att få intervjua en person inom ramen för en utredning eller kontroll ska
den anmodade myndigheten och den begärande myndigheten, med beaktande av befintliga rättsliga begränsningar och
restriktioner och eventuella skillnader i processrättsliga krav, bedöma och ta hänsyn till följande:
a) Vilka rättigheter den person man avser att intervjua har, inbegripet i tillämpliga fall, frågor om självangivelse.
b) Vilken roll den begärande myndighetens personal bör ha (som observatörer eller som aktiva deltagare).
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c) Vilken roll personalen hos den anmodade myndigheten och den begärande myndigheten ska ha under intervjun.
d) Om den person som ska intervjuas har rätt till juridiskt ombud och vad ombudets bistånd i så fall ska omfatta under
intervjun samt i fråga om eventuell upptagning eller rapportering från intervjun.
e) Om intervjun ska ske på frivillig eller tvingande basis, om en sådan åtskillnad finns.
f) Om den person som ska intervjuas på grundval av den information som är tillgänglig vid tidpunkten för begäran är
ett vittne eller misstänkt, om sådan åtskillnad föreligger.
g) Om intervjun på grundval av den information som är tillgänglig vid tidpunkten för begäran kan komma att användas
eller är avsedd att användas i ett straffrättsligt förfarande.
h) Om den redogörelse som lämnas under intervjun är tillåtlig i den begärande myndighetens jurisdiktion.
i) Upptagningen av redogörelsen och tillämpliga förfaranden, däribland om den ska utgöras av ett fullständigt eller
sammanfattande skriftligt protokoll, av en ljudinspelning eller av en ljud- och videoinspelning.
j) Förfaranden för hur de personer som intervjuas ska styrka eller intyga sina redogörelser, bland annat om detta ska
ske efter intervjun.
k) Förfaranden för hur den anmodade myndigheten ska meddela den begärande myndigheten de uppgifter som
framkommer under hörandet, även format och tidsramar.
2.
Den anmodade myndigheten och den begärande myndigheten ska säkerställa att det finns arrangemang som gör
det möjligt för deras personal att agera effektivt, bland annat för hur de ska komma överens om eventuell ytterligare
information som kan vara nödvändig, bland annat följande:
a) En tidsplan.
b) Listan över frågor som ska ställas till den intervjuade.
c) Researrangemang, bland annat säkerställande av att den anmodade myndigheten och den begärande myndigheten
kan mötas för att diskutera ärendet innan intervjun äger rum.
d) Språkarrangemang.

Artikel 8
Förfarande för begäran om utredning eller kontroll på plats
1.
När en begäran om att utföra en utredning eller kontroll på plats görs i enlighet med artikel 25.6 i förordning (EU)
nr 596/2014 ska den begärande myndigheten och den anmodade myndigheten samråda om bästa sättet att tillmötesgå
begäran om bistånd, med hänsyn tagen till artikel 25.6 tredje stycket punkterna a-e i förordning (EU) nr 596/2014,
inklusive om de eventuella fördelarna med en gemensam utredning eller en gemensam kontroll på plats.
2.
Den anmodade myndigheten ska hålla den begärande myndigheten underrättad om framstegen i utredningen eller
kontrollen på plats och presentera sina resultat så snart den kan för den begärande myndigheten.
3.
När den begärande myndigheten och den anmodade myndigheten beslutar inleda en gemensam utredning eller
kontroll på plats ska de minst beakta följande:
a) Innehållet i alla begäranden om samarbete som har mottagits från den begärande myndigheten, däribland sådant som
tyder på att en gemensam utredning eller kontroll på plats vore lämplig.
b) Om de var för sig genomför egna utredningar av ett ärende med gränsöverskridande följder och om det vore mer
lämpligt att hantera ärendet genom samarbete.
c) Den rättsliga ramen och regelverket i respektive jurisdiktioner för att säkerställa att bägge myndigheterna har god
kännedom om de potentiella restriktioner och rättsliga begränsningar som föreligger när det gäller genomförandet av
en gemensam utredning eller kontroll på plats och alla förfaranden som en sådan kan ge upphov till, inbegripet
problem som avser principen ne bis in idem.
d) Nödvändig ledning av och inriktning för utredningen eller kontrollen på plats.
e) Sannolikheten för att de kommer att enas om utredningarna.
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f) Tilldelningen av resurser och utnämning av personal som ska ansvara för utredningar eller kontroller på plats.
g) Möjligheten att upprätta en gemensam handlingsplan och en tidsplan för det arbete som ska utföras av varje
myndighet.
h) Fastställandet av åtgärder som ska vidtas gemensamt eller enskilt av respektive myndighet.
i) Huruvida tillgången till informationen som samlas in ska vara gemensam och hur rapporteringen av enskilda
åtgärder ska gå till.
j) Andra ärendespecifika frågor.
4.
Om den begärande myndigheten och den anmodade myndigheten beslutar att genomföra en gemensam utredning
eller kontroll på plats ska de
a) enas om förfaranden för utredningens genomförande och avslutande,
b) stå i kontinuerlig kontakt med varandra för att samordna insamlingen av information och undersökningar,
c) nära samarbeta i fråga om genomförandet av den gemensamma utredningen eller kontrollen på platsen,
d) erbjuda varandra bistånd i samband med verkställighetsförfaranden i den utsträckning som lagen tillåter, inbegripet
genom att koordinera eventuella rättsliga förfaranden eller andra verkställighetsåtgärder (förvaltnings-, civil- eller
straffrättsliga) som kan följa av den gemensamma utredningen eller kontrollen på plats eller i förekommande fall,
utsikterna till en tvistlösning,
e) fastställa exakt vilka rättsliga bestämmelser som ligger till grund för den gemensamma utredningen eller kontrollen
på plats,
f) i relevanta fall överväga åtminstone följande:
(1) Upprättande av en gemensam handlingsplan över bland annat de åtgärder som ska vidtas med beskrivning av
innehåll, typ och tidsplanering, samt milstolpar och ansvarsfördelningen när det gäller resultatet av arbetet, varvid
hänsyn ska tas till varje myndighets respektive prioriteringar.
(2) Förekomst och bedömning av de rättsliga begränsningar eller restriktioner som finns och eventuella skillnader
i förfaranden när det gäller utrednings- eller verkställighetsåtgärder eller eventuella andra rättsliga förfaranden,
inbegripet de rättigheter som personen som utreds har.
(3) Fastställande och bedömning av bestämmelser om juridiska ombuds tystnadsplikt som kan vara av betydelse för
utrednings- och verkställighetsförfarandet, inbegripet bestämmelser om självangivelse.
(4) Strategin för information till allmänheten och media.
(5) Hur den information som utbyts är avsedd att användas.

Artikel 9
Förfaranden för bistånd för indrivning av sanktionsavgifter
1.
Den begärande myndigheten och den anmodade myndigheten ska samråda med varandra när en ansökan om
bistånd för indrivning av sanktionsavgifter görs i enlighet med enligt artikel 25.6 i förordning (EU) nr 596/2014 om
bästa sättet att tillmötesgå ansökan. Myndigheterna ska beakta de åtgärder som redan vidtagits av den begärande
myndighetens inom dess jurisdiktion och inom den anmodade myndighetens nationella ramverk för indrivning av
sanktionsavgifter.
2.
Den anmodade myndigheten ska ge bistånd eller tillgängliggöra all information som är nödvändig för
tillämpningen av denna artikel i enlighet med relevant nationell lagstiftning. Om det begärda biståndet kan
tillhandahållas av eller informationen kan finnas tillgänglig för en annan myndighet eller annat relevant organ i den
anmodade myndighetens medlemsstat ska den anmodade myndigheten erbjuda den begärande myndigheten den
information som behövs för att upprätta direktkontakt mellan den begärande myndigheten och den andra myndigheten
eller andra organet som kan göra den begärda informationen tillgänglig i enlighet med nationell lagstiftning.
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Artikel 10
Informationsutbyte utan föregående begäran
1.
För att överföra icke efterfrågad information i enlighet med artikel 16.4 och artikel 25.5 i förordning (EU)
nr 596/2014, eller om en behörig myndighet har information som den bedömer skulle vara användbar för en annan
behörig myndighet i fullgörandet av sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 596/2014, ska den översända denna
information skriftligen, via post, fax eller säkra elektroniska medel, till den behöriga myndighetens kontaktpunkt som
utsetts i enlighet med artikel 2.
2.
Om den behöriga myndighet som skickar informationen anser att den bör översändas omgående, får den
underrätta den andra myndigheten muntligen, förutsatt att en senare överföring görs skriftligen och utan onödigt
dröjsmål.
3.
En behörig myndighet som skickar information utan någon föregående begäran ska göra detta genom att fylla
i formuläret i bilaga IV och särskilt ange om det finns sekretesshänsyn gällande informationen.
Artikel 11
Begränsningar och tillåten användning av information
1.
Den begärande myndigheten och den anmodade myndigheten ska låta en lämplig sekretessvarning ingå i begäran
om bistånd, svar på en begäran om bistånd eller överföring av icke efterfrågad information i enlighet med formulären
i bilagorna.
2.
Om den anmodade myndigheten, för att tillmötesgå begäran, blir tvungen att offentliggöra det faktum att den
begärande myndigheten har lämnat en begäran, ska den endast göra detta efter att ha diskuterat med den begärande
myndigheten på vilket sätt och i vilken omfattning ett sådant offentliggörande ska ske och efter att den begärande
myndigheten lämnat sitt samtycke till offentliggörandet. Om den begärande myndigheten inte samtycker till
offentliggörande, ska den anmodade myndigheten inte vidta åtgärder i fråga om begäran och den begärande
myndigheten kan dra tillbaka eller skjuta upp begäran till dess att den har möjlighet att samtycka till offentliggörande.
3.
Information som tillhandahålls i enlighet med artikel 10 ska endast användas för att säkerställa efterlevnad eller
verkställighet av bestämmelserna i förordning (EU) nr 596/2014, inklusive, men inte begränsat till, att inleda, genomföra
eller bistå vid straffrättsliga, administrativa, civilrättsliga eller disciplinära förfaranden som följer av en överträdelse av
bestämmelserna i den förordningen.
Artikel 12
Ikraftträdande och tillämpning
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/293
av den 26 februari 2018
om ändring av beslut (Gusp) 2016/849 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken
Korea
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp (1),
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 maj 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/849.

(2)

Den 22 december 2017 antog Förenta nationernas säkerhetsråd (nedan kallat säkerhetsrådet) resolution 2397
(2017) där det uttryckte sin djupaste oro över den uppskjutning av en ballistisk robot som Demokratiska
folkrepubliken Korea (nedan kallad Nordkorea) genomförde den 28 november 2017 i strid med befintliga
resolutioner från säkerhetsrådet och över den fara som detta utgör för freden och stabiliteten i och utanför
regionen, och fastslog att det fortfarande föreligger ett uttalat hot mot internationell fred och säkerhet.

(3)

Säkerhetsrådet konstaterade att intäkterna från Nordkoreas handel med sektorsspecifika varor liksom de
inkomster som skapas av bl.a. nordkoreanska arbetstagare utomlands bidrar till Nordkoreas kärnvapenprogram
och program för ballistiska robotar och uttryckte allvarlig oro över att dessa program tar resurser i anspråk på
bekostnad av Nordkoreas befolkning, med ödesdigra konsekvenser.

(4)

Säkerhetsrådet beslutade att öka de befintliga restriktiva åtgärderna inom ett antal sektorer som bl.a. omfattar
leveransen av råolja och alla raffinerade petroleumprodukter till Nordkorea, och införde nya förbud inom ett
antal sektorer, bl.a. leveransen till Nordkorea av livsmedel och jordbruksprodukter, maskiner, elektrisk utrustning,
jord och sten samt trä, och förbud mot leverans till Nordkorea av industrimaskiner, transportfordon samt järn,
stål och andra metaller.

(5)

Säkerhetsrådet gav också befogenheter att beslagta, inspektera och kvarhålla alla fartyg som antas vara inblandade
i överträdelser av säkerhetsrådets befintliga resolutioner, och att kräva att alla nordkoreanska arbetstagare
i utlandet ska återsändas, i enlighet med tillämplig nationell och internationell rätt.

(6)

De uppgifter om tre personer och en enhet som angetts av säkerhetsrådet och förts upp på förteckningen
i bilaga I till beslut (Gusp) 2016/849 bör avföras från förteckningen över personer och enheter som angetts
autonomt av rådet i bilaga II till det beslutet.

(7)

Det krävs ytterligare insatser av unionen för genomförandet av vissa åtgärder i detta beslut.

(8)

Beslut (Gusp) 2016/849 bör därför ändras i enlighet med detta.

(1) EUT L 141, 28.5.2016, s. 79.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut (Gusp) 2016/849 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 9.2 och 9.3 ska ersättas med följande:
”2.
Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea av samtliga raffinerade petroleump
rodukter, genom medlemsstaternas medborgares försorg, genom eller från medlemsstaternas territorium, eller med
användning av fartyg eller luftfartyg som för medlemsstaternas flagg, rörledningar, järnvägar eller fordon, ska vara
förbjuden, oavsett om dessa raffinerade petroleumprodukter har sitt ursprung inom medlemsstaternas territorium
eller inte.
3.
Genom undantag från förbudet i punkt 2, får en medlemsstats behöriga myndighet i enskilda fall ge tillstånd
till leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea av raffinerade petroleumprodukter, om den behöriga
myndigheten har fastställt att leveransen, försäljningen eller överföringen sker uteslutande av humanitära skäl och
förutsatt att mängden raffinerade petroleumprodukter, inbegripet diesel och fotogen, som levereras, säljs eller
överförs till Nordkorea inte överstiger 500 000 fat under den tolvmånadersperiod som inleds den 1 januari 2018
och årligen därefter, samt förutsatt att
a) medlemsstaten underrättar sanktionskommittén var trettionde dag om vilken mängd raffinerade petroleump
rodukter sådan leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea avser samt om överföringens samtliga parter,
b) leveransen, försäljningen eller överföringen av sådana raffinerade petroleumprodukter inte involverar några
personer eller enheter som har samröre med Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska
robotar eller någon annan verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller
2397 (2017), inbegripet förtecknade personer eller enheter, och
c) leveransen, försäljningen eller överföringen av raffinerade petroleumprodukter inte är relaterad till att generera
inkomst till Nordkoreas kärntekniska program eller program för ballistiska robotar eller någon annan
verksamhet som är förbjuden enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).”
2. Artikel 9a.1 ska ersättas med följande:
”1.
Anskaffande av skaldjur oavsett om de har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte samt
anskaffande av fiskerättigheter, från Nordkorea, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med användning
av fartyg som för medlemsstaternas flagg eller av deras luftfartyg, ska vara förbjudet.”
3. Artikel 9b ska ersättas med följande:
”Artikel 9b
1.
Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring av råolja till Nordkorea genom medlemsstaternas
medborgares försorg, eller genom eller från medlemsstaternas territorium eller med användning av fartyg eller
luftfartyg som för medlemsstaternas flagg, rörledningar, järnvägar eller fordon ska vara förbjuden, oavsett om den
har sitt ursprung inom medlemsstaternas territorium eller inte.
2.
Genom undantag från punkt 1 ska förbudet i punkt 1 inte gälla om en medlemsstat fastställer att leveransen,
försäljningen eller överföringen av råolja till Nordkorea uteslutande sker av humanitära skäl och sanktionskommittén
i förväg har godkänt sändningen i fråga i det enskilda fallet i enlighet med punkt 4 i säkerhetsrådets resolution
2397 (2017).
3.
Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av denna
artikel.”
4. Följande artiklar ska införas:
”Artikel 9d
1.
Direkt eller indirekt anskaffande från Nordkorea, genom medlemsstaternas medborgares försorg eller med
användning av fartyg som för medlemsstaternas flagg eller av deras luftfartyg, av livsmedel och jordbruksprodukter,
maskiner, elektrisk utrustning, jord och sten, inklusive magnesit och magnesia, trä och fartyg ska vara förbjudet,
oavsett om de har sitt ursprung inom Nordkoreas territorium eller inte.
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2.
Förbudet i punkt 1 får till och med den 21 januari 2018 inte påverka fullgörandet av avtal som ingicks före
den 22 december 2017. Uppgifterna om varje sändning måste meddelas sanktionskommittén senast den 5 februari
2018.
3.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som ska omfattas av punkt 1.

Artikel 9e
1.
Direkt eller indirekt leverans, försäljning eller överföring till Nordkorea, genom medlemsstaternas medborgares
försorg eller genom medlemsstaternas territorier, eller med användning av fartyg eller luftfartyg som för
medlemsstaternas flagg, rörledningar, järnvägar eller fordon, av alla industrimaskiner, transportfordon samt järn, stål
och andra metaller ska vara förbjuden, oavsett om de har sitt ursprung inom medlemsstaternas territorier eller inte.
2.
Genom undantag från punkt 1 ska förbudet i punkt 1 inte tillämpas om en medlemsstat beslutar att tillhanda
hållandet av reservdelar är nödvändigt för att upprätthålla en säker drift av Nordkoreas passagerarflygplan.
3.
Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta artiklar som omfattas av denna
artikel.”
5. Artikel 16 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.
Medlemsstaterna ska, i enlighet med sin nationella lagstiftning, samarbeta med inspektioner i enlighet med
punkterna 1–3.
Medlemsstaterna ska samarbeta så snabbt som möjligt och på vederbörligt sätt när en annan stat som har
information som tyder på att Nordkorea direkt eller indirekt försöker leverera, sälja, överföra eller anskaffa
olaglig last begär ytterligare sjöfarts- eller leveransinformation, bland annat för att fastställa huruvida artikeln,
varan eller produkten i fråga har sitt ursprung i Nordkorea.”
b) Punkt 6 ska ersättas med följande:
”6.
Medlemsstaterna ska, på ett sätt som är förenligt med deras förpliktelser enligt tillämplig internationell
rätt, vidta de åtgärder som krävs för att beslagta och bortskaffa, exempelvis genom att de förstörs, görs
obrukbara eller oanvändbara, lagras eller överförs till en annan stat än ursprungs- eller destinationsstaten för
bortskaffande, artiklar som identifierats vid inspektioner och som det enligt säkerhetsrådets resolution 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) eller
2397 (2017) är förbjudet att leverera, sälja, överföra eller exportera.”
6. Följande artikel ska införas:
”Artikel 18b
1.
Medlemsstaterna ska beslagta, inspektera och kvarhålla alla fartyg i sina hamnar och får beslagta, inspektera
och kvarhålla alla fartyg inom ramen för deras jurisdiktion i sina territorialvatten om det finns skäl att tro att
fartyget varit involverat i verksamheter eller transport av artiklar som är förbjudna enligt säkerhetsrådets resolution
1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017),
2375 (2017) eller 2397 (2017).
2.
Bestämmelserna om kvarhållande av fartyg i punkt 1 ska upphöra att gälla efter sex månader från det datum
då fartyget kvarhölls om sanktionskommittén i ett enskilt fall och på begäran av en flaggstat beslutar att lämpliga
åtgärder har vidtagits för att hindra fartyget från att bidra till framtida överträdelser av säkerhetsrådets resolutioner
som avses i punkt 1.
3.
Medlemsstaterna ska avregistrera alla fartyg om det finns skäl att tro att fartyget varit involverat
i verksamheter eller transport av artiklar som är förbjudna enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller
2397 (2017).
4.
Tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium av
klassificeringstjänster för fartyg som förtecknas i bilaga VI ska vara förbjudet såvida inte sanktionskommittén gett
sitt förhandsgodkännande i det enskilda fallet.
5.
Tillhandahållande genom medlemsstaternas medborgares försorg eller från medlemsstaternas territorium av
försäkrings- eller återförsäkringstjänster för fartyg som förtecknas i bilaga VI ska vara förbjudet.
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6.
Punkterna 4 och 5 ska inte gälla om sanktionskommittén i det enskilda fallet fastställer att fartygets
verksamhet bedrivs uteslutande i försörjningssyfte och inte kommer att utnyttjas av nordkoreanska personer eller
enheter för att generera intäkter, eller att verksamheten bedrivs uteslutande för humanitära ändamål.
7.
Bilaga VI ska omfatta de fartyg som avses i punkterna 4 och 5 i denna artikel om det finns skäl att tro att
fartyget varit involverat i sådana verksamheter eller transport av sådana artiklar som är förbjudna enligt
säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016),
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017).”
7. Artikel 21 ska ersättas med följande:
”Artikel 21
Medlemsstaterna ska avregistrera alla fartyg som ägs, kontrolleras eller drivs av Nordkorea och får inte registrera
några fartyg som har blivit avregistrerade av en annan stat enligt punkt 24 i säkerhetsrådets resolution 2321 (2016),
punkt 8 i säkerhetsrådets resolution 2375 (2017) eller punkt 12 i säkerhetsrådets resolution 2397 (2017) såvida
inte sanktionskommittén gett sitt förhandsgodkännande i det enskilda fallet.”
8. I artikel 26a ska följande punkt införas:
”5. Medlemsstaterna ska omedelbart men senast den 21 december 2019 återsända till Nordkorea alla
nordkoreanska medborgare som uppbär inkomst i den medlemsstatens jurisdiktion och alla nordkoreanska
regeringsattachéer för säkerhetstillsyn som övervakar nordkoreanska arbetstagare utomlands om inte medlemsstaten
fastställer att en nordkoreansk medborgare är medborgare i den medlemsstaten eller är en nordkoreansk
medborgare som inte får återsändas i enlighet med gällande nationell och internationell rätt, däribland internationell
flyktingrätt och internationell människorättslagstiftning, och överenskommelsen om Förenta nationernas högkvarter
och konventionen rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter.”
9. Artikel 32 ska ersättas med följande:
”Artikel 32
Inga anspråk som har samband med avtal eller transaktioner som direkt eller indirekt helt eller delvis har påverkats
av åtgärder som fastställts enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017), inbegripet åtgärder av unionen eller
någon medlemsstat i enlighet med, enligt kraven för eller med anknytning till genomförandet av FN:s säkerhetsråds
relevanta beslut eller åtgärder som omfattas av det här beslutet, inbegripet krav på kompensation eller andra
anspråk av detta slag, särskilt kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller
betalning av särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form får beviljas, om kraven ställs av
a) de personer eller enheter som är uppförda på förteckningen i bilaga I, II, III, IV, V eller VI,
b) någon annan person eller enhet i Nordkorea, inbegripet Nordkoreas regering och landets myndigheter,
offentligägda företag och offentliga organ,
c) någon person eller enhet som agerar genom eller till förmån för en av de personer och enheter som avses i leden
a eller b, eller
d) någon fartygsägare eller någon som chartrat ett fartyg som har beslagtagits eller kvarhållits i enlighet med
artikel 18b.1 eller avregistrerats i enlighet med artikel 18b.3 eller förtecknas i bilaga VI.”
10. Följande artikel ska införas:
”Artikel 32a
De åtgärder som fastställs i säkerhetsrådets resolutioner 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) och 2397 (2017) ska inte tillämpas om de på
något sätt inkräktar på den verksamhet som bedrivs av diplomatiska eller konsulära beskickningars i Nordkorea
i enlighet med Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser.”
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11. Artikel 33.1 och 33.2 ska ersättas med följande:
”1.
Rådet ska göra ändringar i bilagorna I och IV på grundval av beslut som fattats av säkerhetsrådet eller
sanktionskommittén.
2.
Rådet ska, genom enhälligt beslut på förslag av medlemsstater eller unionens höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik, upprätta förteckningarna i bilagorna II, III, V och VI och anta ändringar av dessa.”
12. Artikel 34.2 ska ersättas med följande:
”2.
Om rådet beslutar att en person eller enhet ska omfattas av de åtgärder som avses i artikel 18b.4 eller 18b.5,
23.1 b eller c, eller 27.1 b, c eller d ska rådet ändra bilaga II, III, V eller VI i enlighet med detta.”
13. Artikel 36a ska ersättas med följande:
”Artikel 36a
Med avvikelse från de åtgärder som fastställs i säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) eller 2397 (2017) ska den
behöriga myndigheten i en medlemsstat bevilja det nödvändiga tillståndet under förutsättning att sanktions
kommittén har fastställt att ett undantag är nödvändigt för att underlätta arbetet för internationella och icke-statliga
organisationer som tillhandahåller bistånd och katastrofhjälp i Nordkorea till förmån för civilbefolkningen
i Nordkorea eller för något annat ändamål som överensstämmer med målen för dessa resolutioner.”
14. Bilaga II ska ändras i enlighet med bilaga I till detta beslut.
15. Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga II till detta beslut.
16. Texten i bilaga III till detta beslut ska läggas till som bilaga VI.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2018.
På rådets vägnar
Ordförande
F. MOGHERINI
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BILAGA I

Uppgifterna avseende följande personer och enheter ska avföras från förteckningen i bilaga II till beslut (Gusp)
2016/849.
I. Personer och enheter som är ansvariga för Nordkoreas program med anknytning till kärnteknik, ballistiska robotar
eller andra massförstörelsevapen eller personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag eller
enheter som ägs eller kontrolleras av dem.
A. Personer
23. PAK Yong Sik
31. KIM Jong Sik
B. Enheter
5. Ministeriet för folkrepublikens försvarsmakt
II. Personer eller enheter som erbjuder finansiella tjänster som kunde bidra till Nordkoreas program med anknytning till
kärnteknik, ballistiska robotar eller andra massförstörelsevapen.
5. CHOE Chun-Sik
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BILAGA II

”BILAGA IV
FÖRTECKNING ÖVER FARTYG ENLIGT ARTIKEL 18a.6

A. Utflaggade fartyg
B. Fartyg som beordrats att bege sig till en hamn
C. Avregistrerade fartyg
D. Fartyg som förbjudits att anlöpa hamnar
1. Namn: PETREL 8
Ytterligare uppgifter
IMO: 9562233. MMSI: 620233000
2. Namn: HAO FAN 6
Ytterligare uppgifter
IMO: 8628597. MMSI: 341985000
3. Namn: TONG SAN 2
Ytterligare uppgifter
IMO: 8937675. MMSI: 445539000
4. Namn: JIE SHUN
Ytterligare uppgifter
IMO: 8518780. MMSI: 514569000
5. Namn: BILLIONS NO. 18
Ytterligare uppgifter
IMO: 9191773
6. Namn: UL JI BONG 6
Ytterligare uppgifter
IMO: 9114555
7. Namn: RUNG RA 2
Ytterligare uppgifter
IMO: 9020534
8. Namn: RYE SONG GANG 1
Ytterligare uppgifter
IMO: 7389704
E. Fartyg som omfattas av en frysning av tillgångar”
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BILAGA III
”BILAGA VI
FÖRTECKNING ÖVER FARTYG ENLIGT ARTIKEL 18b.7”
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RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/294
av den 26 februari 2018
om ändring av beslut (Gusp) 2015/259 till stöd för Organisationen för förbud mot kemiska vapens
(OPCW) verksamhet inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av
massförstörelsevapen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 28.1 jämförd med artikel 31.1,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 17 februari 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/259 (1).

(2)

I beslut (Gusp) 2015/259 föreskrivs en genomförandeperiod för den verksamhet som avses i artikel 1.2 i det
beslutet på 36 månader efter dagen för ingåendet av den finansieringsöverenskommelse som avses i artikel 3.3
i det beslutet.

(3)

Den 17 januari 2018 anhöll genomförandeorganet (nedan kallat OPCW:s tekniska sekretariat) om unionens
godkännande av en förlängning av genomförandeperioden i beslut (Gusp) 2015/259 med nio månader för att
möjliggöra det fortsatta genomförandet av verksamheten efter det datum som avses i artikel 5.2 i det beslutet, då
beslutet ska upphöra att gälla.

(4)

Den begärda ändringen av beslut (Gusp) 2015/259 avser artikel 5.2 och bilagan därtill, i synnerhet vad gäller
beskrivningarna av vissa verksamheter som bör ändras.

(5)

Det fortsatta genomförandet av den verksamhet som avses i artikel 1.2 i beslut (Gusp) 2015/259 är, i enlighet
med vad som specifikt anges i den framställan som OPCW:s tekniska sekretariat gjorde den 17 januari 2018,
möjligt utan några resursmässiga konsekvenser.

(6)

Beslut (Gusp) 2015/259 bör därför ändras så att den verksamhet som fastställs däri kan fortsätta att genomföras
genom att dess varaktighet förlängs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut (Gusp) 2015/259 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 5 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
Det ska upphöra att gälla 45 månader efter dagen för ingåendet av den finansieringsöverenskommelse som
avses i artikel 3.3.”
2. I bilagan, under rubriken ”Projekt I: Nationellt genomförande och verifikation”, underrubrik ”Verksamhet”, ska den
sista meningen av beskrivningen av verksamhet ”1. Regionala fortbildningskurser för konventionsstaternas
tullmyndigheter om tekniska aspekter av CWC:s överföringsordning” ersättas med följande:
”Fortbildningen ska genomföras av tekniska sekretariatets avdelning för genomförandestöd, med hjälp av teknisk
expertis från deklarationsavdelningen, i Afrikaregionen.”
3. I bilagan, under rubriken ”Projekt I: Nationellt genomförande och verifikation”, underrubrik ”Verksamhet”, ska de två
sista meningarna av beskrivningen av verksamhet ”10. Tillämpning av de erfarenheter som tillvaratagits under
uppdraget i Syrien” ersättas med följande:
”För att göra detta så effektivt som möjligt föreslås att sekretariatet håller en intern workshop för att se över och
analysera de tillvaratagna erfarenheterna och genomföra dem så snart som möjligt. Resultaten av denna workshop
bör inbegripa fastställande och genomförande av relevanta utbildningsprogram samt inköp av rekommenderad
utrustning som identifierats under workshopen.”
(1) Rådets beslut (Gusp) 2015/259 av den 17 februari 2015 till stöd för Organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) verksamhet
inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 43, 18.2.2015, s. 14).
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4. I bilagan, under rubriken ”Projekt V – Universalitet och utåtriktad verksamhet”, underrubrik ”Verksamhet” ska den
första meningen av beskrivningen av verksamhet ”2. Anordnande av en utställning om OPCW”, ersättas med
följande:
”Anordnande av en professionell fysisk utställning och utställning på nätet om OPCW och CWC för användning vid
relevanta möten, konferenser etc. i samarbete med vetenskaps- och fredsmuséer.”
5. I bilagan, under rubriken ”Projekt V – Universalitet och utåtriktad verksamhet”, underrubrik ”Verksamhet”, ska
beskrivningen av verksamhet ”3. Verksamhet inriktad på ungdomar” ersättas med följande:
”Utåtriktad verksamhet med unga som målgrupp (ålder 15–25 år) i syfte att både höja medvetenheten om OPCW
och CWC och få unga att delta i utforskandet av möjligheter till en framtida karriär inom områden och sektorer på
internationell nivå. Detta kommer att omfatta utåtriktad verksamhet genom videobloggar och utarbetande av
kommunikationsmaterial med inriktning på en ung publik.”
6. I bilagan, under rubriken ”Projekt V – Universalitet och utåtriktad verksamhet”, underrubrik ”Verksamhet”, ska
beskrivningen av verksamhet ”4. Universalitet som underlättar för icke-konventionsstater att ansluta sig till CWC”
ersättas med följande:
”I och med att få stater inte är parter i CWC och i syfte att främja anslutning till CWC som en stats åtagande om
nedrustning och internationellt samarbete ska OPCW:s tekniska sekretariat inrikta sig på bilaterala och utåtriktade
möten med stater som inte är parter och sponsorskap för deltagare från stater som inte är parter i CWC för
deltagande i OPCW:s evenemang.”
7. I bilagan, under rubriken ”Projekt V – Universalitet och utåtriktad verksamhet”, underrubrik ”Verksamhet”, ska sista
meningen av beskrivningen av verksamhet ”5. Stöd till icke-statliga organisationers deltagande i OPCW:s verksamhet”
ersättas med följande:
”Detta förslag kommer att ge grundläggande stöd till resor och logi för företrädare för icke-statliga organisationer från
stater med utvecklings- eller övergångsekonomier för deltagande i var och en av konventionsstatskonferenserna under
2015, 2016, 2017 och 2018.”
8. I bilagan, under rubriken ”Projekt VI – Program för Afrika”, underrubrik ”Verksamhet”, ska beskrivningen av
verksamhet ”4. Synergier och partnerskap för effektivt genomförande” ändras på följande sätt:
”Denna verksamhet har som syfte dels att förbättra de nationella CWC-myndigheternas förmåga att nå ut till
nationella intressenter, dels att främja att myndigheter/organ som är intressenter engagerar sig för att stödja
genomförandet av CWC. Dessa är nationella branschorganisationer, regionala/subregionala organisationer, fortbild
ningsinstitutioner för tullpersonal, laboratorier och akademiska institutioner. Verksamheten ska underlätta utbyte av
praxis mellan konventionsstater från Afrikaregionen och främja stöd mellan stater. Deltagare från afrikanska
konventionsstater kommer att bli sponsrade för att delta i ett möte mellan nationella myndigheter vid OPCW:s
huvudkvarter i Haag.”
9. I bilagan, under rubriken ”Projekt VI – Program för Afrika”, underrubrik ”Verksamhet”, ska den sista meningen av
beskrivningen av verksamhet ”5. Kurser i utveckling av analytisk kompetens” ersättas med följande:
”Kurserna genomförs med stöd av Verifin, en välrenommerad institution som valts ut i ett transparent
anbudsförfarande och som OPCW ingått ett femårigt avtal med, och det nationella institutet för fysikalisk-kemisk
forskning och analys (Inrap) i Tunisien.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 2018.
På rådets vägnar
Ordförande
F. MOGHERINI
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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2268 av den 26 september 2017 om
ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för
kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla
användningsområden
(Europeiska unionens officiella tidning L 334 av den 15 december 2017)
Sidan 51, bilaga I, som ersätter bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, avsnitt 1V009
I stället för:

”1V009 Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:”

ska det stå:

”1C009 Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:”.
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