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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1728
av den 13 juli 2018
om komplettering av förordning (EU) nr 515/2014 med avseende på tilldelningen av extra
finansiering från EU-budgeten till tillämpandet av in- och utresesystemet
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande,
som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om
upphävande av beslut nr 574/2007/EG (1), särskilt artikel 15 andra stycket, och
av följande skäl:
(1)

Genom artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014 anslås 791 miljoner euro för utveckling av it-system som
stöd för hanteringen av migrationsströmmar över de yttre gränserna, med förbehåll för att de relevanta unionslag
stiftningsakterna antas.

(2)

Artikel 15 i förordning (EU) nr 515/2014 ger kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt som fastställer
fördelningen av det belopp som anges i artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014 för utveckling av it-system,
om fördelningen av detta belopp inte görs i de relevanta unionsrättsakterna.

(3)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 (2) inrättades in- och utresesystemet. In- och
utresesystemet är en viktig komponent i de it-system som avses i skälen 1 och 2. Dessutom är det mycket viktigt
att genomförandet av förordning (EU) 2017/2226 inleds utan ytterligare dröjsmål, så att systemet är fullt
operativt senast 2020 som planerat.

(4)

I artikel 64 i förordning (EU) 2017/2226 anges de kostnader i samband med genomförandet av in- och
utresesystemet som ska belasta unionens allmänna budget, och därigenom täckas till 100 %. Denna bestämmelse
fastställer emellertid varken storleken på de extra belopp som kommer att anslås för att täcka dessa kostnader
eller uppdelningen per typ av kostnader och mottagare.

(5)

Från den finansieringsram som fastställs i artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014 bör ett totalt anslag på
480 241 000 euro göras tillgängligt för att täcka kostnader kopplade till tillämpningen av artikel 64.1 och 64.2
i förordning (EU) 2017/2226.

(6)

Av totalbeloppet bör ett belopp på 287 863 000 euro tillgängliggöras till Europeiska byrån för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (nedan kallad eu-LISA) för att täcka
kostnaderna enligt artikel 37 i förordning (EU) 2017/2226 för inrättande och drift av in- och utresesystemets
centrala system, kommunikationsinfrastrukturen, det enhetliga nationella gränssnittet, webbtjänsten och det
uppgiftsregister som avses i artikel 63.2 i förordning (EU) 2017/2226, i enlighet med artikel 64.1 i den
förordningen.

(1) EUT L 150, 20.5.2014, s. 143.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för
registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre
gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av
konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011 (EUT L 327,
9.12.2017, s. 20).
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(7)

Av totalbeloppet bör ett belopp på 192 378 000 euro tillgängliggöras för medlemsstaterna för att täcka
kostnaderna i samband med integreringen av den befintliga nationella gränsinfrastrukturen och dess anslutning
till det enhetliga nationella gränssnittet samt i samband med värdskapet för det enhetliga nationella gränssnittet
i enlighet med artikel 64.2 i förordning (EU) 2017/2226. Dessutom bör detta belopp också täcka kostnaderna för
inrättande och drift av de enhetliga nationella gränssnitt som avses i artikel 64.1 i förordning (EU) 2017/2226,
eftersom både eu-LISA och medlemsstaterna ådrar sig dessa kostnader.

(8)

I enlighet med artikel 64.2 andra stycket i förordning (EU) 2017/2226 kan ett belopp på 192 378 000 euro inte
användas för att stödja sådana kostnader som anges i det stycket. Dessa kostnader skulle dock vara berättigade till
finansiering inom ramen för de nationella program inom fonden för inre säkerhet som inrättades genom
förordning (EU) nr 515/2014 med den medfinansieringsgrad som avses i artikel 16.3, 16.4 och 16.5 i förordning
(EU) nr 514/2014.

(9)

Eftersom förordning (EU) 2017/2226 bygger på Schengenregelverket har Danmark, i enlighet med artikel 4
i protokoll nr 22 om Danmarks ställning som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, beslutat att införliva förordning (EU) 2017/2226 med sin nationella
lagstiftning. Danmark är därför enligt internationell rätt förpliktat att genomföra denna förordning.

(10)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte
deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG (1). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av denna
förordning, som inte är bindande för eller tillämplig på Förenade kungariket. Denna förordning riktar sig därför
inte till Förenade kungariket.

(11)

Denna förordning utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar
i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG (2). Irland deltar därför inte i antagandet av denna förordning, som inte
är bindande för eller tillämplig på Irland. Denna förordning riktar sig därför inte till Irland.

(12)

När det gäller Island och Norge utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd
och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen
och utvecklingen av Schengenregelverket (3), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som
omfattas av de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i rådets beslut 1999/437/EG (4).

(13)

När det gäller Schweiz utgör denna förordning, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska
gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet,
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (5), en utveckling av de bestämmelser i Schengenre
gelverket som omfattas av det område som avses i artikel 1.A och 1.B i beslut 1999/437/EG jämförd med
artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (6).

(14)

När det gäller Liechtenstein utgör denna förordning, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen,
Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet
Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska
edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av
Schengenregelverket (7), en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av det område
som avses i artikel 1.A och 1.B i beslut 1999/437/EG jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2011/350/EU (8).

(1) Rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få
delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (EGT L 131, 1.6.2000, s. 43).
(2) Rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket
(EGT L 64, 7.3.2002, s. 20).
(3) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
(4) Rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska
unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och
utvecklingen av Schengenregelverket (EGT L 176, 10.7.1999, s. 31).
5
( ) EUT L 53, 27.2.2008, s. 52.
(6) Rådets beslut 2008/146/EG av den 28 januari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av avtalet mellan Europeiska
unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet,
tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (EUT L 53, 27.2.2008, s. 1).
(7) EUT L 160, 18.6.2011, s. 21.
(8) Rådets beslut 2011/350/EU av den 7 mars 2011 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet mellan Europeiska
unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins
anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska
edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, om avskaffande av kontroller vid
de inre gränserna och om personers rörlighet (EUT L 160, 18.6.2011, s. 19).
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(15)

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

(16)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttranden från experter från alla medlemsstater
som rådfrågats särskilt för detta ändamål.

(17)

Förordning (EU) nr 515/2014 bör därför kompletteras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Ett totalt belopp på 480 241 000 euro ska anslås från unionens allmänna budget för att täcka kostnaderna för
genomförandet av förordning (EU) 2017/2226 i enlighet med artikel 64 i den förordningen.
2.
Det belopp som avses i punkt 1 ska tas från det belopp på 791 000 000 euro som öronmärkts för utveckling av
it-system som avses i artikel 5.5 b i förordning (EU) nr 515/2014.
Artikel 2
Det belopp som avses i artikel 1.1 ska användas enligt följande:
a) 287 863 000 euro ska anslås till Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området
frihet, säkerhet och rättvisa som inrättades genom förordning (EU) nr 1077/2011, för att täcka de kostnader som
avses i artikel 64.1 i förordning (EU) 2017/2226.
b) 192 378 000 euro ska anslås till medlemsstaterna för att täcka de kostnader som avses i artikel 64.2 i förordning
(EU) 2017/2226 samt kostnaderna i samband med inrättande och drift av det enhetliga nationella gränssnitt som
avses i artikel 64.1 i förordning (EU) 2017/2226. I enlighet med artikel 64.1 och 64.2 i förordning (EU) 2017/2226
ska bidraget från unionens budget till kostnaderna uppgå till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna. Detta
bidrag ska fördelas i lika delar mellan medlemsstaterna.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet
med fördragen.
Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1729
av den 15 november 2018
om ändring av förordning (EG) nr 206/2009 vad gäller information på affischer till resande och
allmänheten om visst personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för
produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som
livsmedel (1), särskilt artikel 8.5 tredje strecksatsen, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 (2) fastställs bestämmelser om införsel för personligt bruk till
unionen av produkter av animaliskt ursprung av icke-kommersiell natur som utgör personligt bagage eller sänds
som små försändelser till privatpersoner, eller fjärrbeställs och levereras till konsumenten.

(2)

Enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 206/2009 ska medlemsstaterna se till att resande som anländer från
tredjeländer vid unionens samtliga införselorter uppmärksammas på de veterinärvillkor som gäller varor för
personligt bruk som förs in i unionen. Den information som ska ges till resande ska åtminstone omfatta
informationen på en av affischerna i bilaga III till förordningen.

(3)

Affischerna bör få en ny layout för att göra informationen mer synlig för resande och allmänheten.

(4)

Bilaga III till förordning (EG) nr 206/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

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
De två affischerna i bilagan till denna förordning läggs till i bilaga III till förordning (EG) nr 206/2009.
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 november 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

(1) EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av
animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004 (EUT L 77, 24.3.2009, s. 1).
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1730
av den 12 november 2018
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det andra mötet
i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller antagandet av vägledning
för miljömässigt hållbar mellanlagring av annat kvicksilver än kvicksilverhaltigt avfall enligt
artikel 10.2 och 10.3 i konventionen
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.9,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
av följande skäl:
(1)

Minamatakonventionen om kvicksilver (nedan kallad konventionen) ingicks av unionen genom rådets beslut (EU)
2017/939 (1) och trädde i kraft den 16 augusti 2017.

(2)

I enlighet med beslut MC-1/1 om arbetsordning, som antagits av partskonferensen för konventionen vid dess
första möte, ska parterna göra sitt yttersta för att i samförstånd nå en överenskommelse om alla sakfrågor.

(3)

Under sitt andra möte den 19-23 november 2018, ska partskonferensen för konventionen anta en vägledning för
miljömässigt hållbar mellanlagring av annat kvicksilver än kvicksilverhaltigt avfall (nedan kallad vägledningen).

(4)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det andra mötet i partskon
ferensen för konventionen, då vägledningen kommer att ha rättslig verkan, eftersom parterna i konventionen
måste ta hänsyn till denna vägledning när de vidtar åtgärder för mellanlagring.

(5)

Unionen bidrog till den omarbetning av utkastet till vägledning inom ramen för experternas arbete mellan
mötena som inleddes genom beslut MC-1/18, som antogs av partskonferensen för konventionen vid dess första
möte. Unionen ansåg inte att det var nödvändigt att föreslå ytterligare ändringar av den omarbetning av utkastet
till vägledning som blev resultatet av arbetet mellan mötena.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 (2), och särskilt artikel 7.3 i den förordningen, är
förenlig med bestämmelserna i artikel 10.2 i konventionen, med de kompletteringar som följer av omarbetningen
av utkastet till vägledning.

(7)

Omarbetningen av utkastet till vägledning bör därför stödjas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det andra mötet i partskonferensen för Minamatakon
ventionen om kvicksilver (nedan kallad COP2) ska vara att stödja antagandet av vägledningen för miljömässigt hållbar
mellanlagring av annat kvicksilver än kvicksilverhaltigt avfall enligt artikel 10.2 och 10.3 i konventionen, som ingår i de
dokument som läggs fram för antagande vid COP2.
Mot bakgrund av utvecklingen vid COP2 får unionens företrädare, i samråd med medlemsstaterna under
samordningsmöten på plats, godkänna mindre ändringar av de dokument som avses i första stycket utan ett nytt
rådsbeslut.
(1) Rådets beslut (EU) 2017/939 av den 11 maj 2017 om ingående på unionens vägnar av Minamatakonventionen om kvicksilver
(EUT L 142, 2.6.2017, s. 4).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG)
nr 1102/2008 (EUT L 137, 24.5.2017, s. 1).
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2018.
På rådets vägnar
G. BLÜMEL

Ordförande
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RÅDETS BESLUT (EU) 2018/1731
av den 12 november 2018
om utnämning av två ledamöter och två suppleanter i Regionkommittén på förslag av
Konungariket Danmark
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 305,
med beaktande av den danska regeringens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Den 26 januari 2015, 5 februari 2015 och 23 juni 2015 antog rådet besluten (EU) 2015/116 (1), (EU)
2015/190 (2) och (EU) 2015/994 (3) om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för
perioden 26 januari 2015–25 januari 2020. Den 5 april 2016 ersattes Thomas KASTRUP-LARSEN av Erik NIELSEN
som ledamot genom rådets beslut (EU) 2016/552 (4). Den 7 mars 2017 ersattes Erik NIELSEN av Kirstine BILLE
som ledamot och Kirsten JENSEN utnämndes på nytt som ledamot genom rådets beslut (EU) 2017/426 (5).

(2)

Två platser som ledamot i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för Kirstine BILLE och Jens
Christian GJESING har löpt ut.

(3)

Två platser som suppleant i Regionkommittén har blivit lediga till följd av att mandaten för John SCHMIDT
ANDERSEN och Kirsten JENSEN har löpt ut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Till Regionkommittén utnämns härmed för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 25 januari 2020,
a) som ledamöter
— Jens Christian GJESING, Councillor Haderslev,
— Kirstine BILLE, 2. Deputy Mayor Syddjurs,
b) som suppleanter
— Kirsten JENSEN, Mayor Hillerød,
— Karsten SØNDERGAARD NIELSEN, Mayor Egedal.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 2018.
På rådets vägnar
G. BLÜMEL

Ordförande

(1) Rådets beslut (EU) 2015/116 av den 26 januari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden
26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 20, 27.1.2015, s. 42).
(2) Rådets beslut (EU) 2015/190 av den 5 februari 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden
26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 31, 7.2.2015, s. 25).
(3) Rådets beslut (EU) 2015/994 av den 23 juni 2015 om utnämning av ledamöter och suppleanter i Regionkommittén för perioden
26 januari 2015–25 januari 2020 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 70).
(4) Rådets beslut (EU) 2016/552 av den 5 april 2016 om utnämning av en ledamot i Regionkommittén på förslag av Konungariket
Danmark. (EUT L 95, 9.4.2016, s. 12.)
(5) Rådets beslut (EU) 2017/426 av den 7 mars 2017 om utnämning av en ledamot och en suppleant i Regionkommittén på förslag av
Konungariket Danmark. (EUT L 64, 10.3.2017, s. 108.)
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1732
av den 30 oktober 2018
om inrättande av observationssystemet för tektoniska plattor – konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur (Epos-Eric-konsortiet)
[delgivet med nr C(2018) 7011]
(Endast de danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, slovenska och tyska
texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett
konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium) (1), särskilt artikel 6.1 a, och
av följande skäl:
(1)

Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal och Slovenien har
begärt att kommissionen inrättar observationssystemet för tektoniska plattor – konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur (Epos-Eric-konsortiet). Grekland, Island och Schweiz har tillkännagett sitt beslut att
inledningsvis delta i Epos-Eric-konsortiet som observatör. De har enats om att Italien ska vara värdmedlemsstat
för Epos-Eric-konsortiet.

(2)

Eftersom Förenade kungariket den 29 mars 2017 anmälde sin avsikt att utträda ur unionen kommer fördragen,
i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen, att upphöra att vara tillämpliga på Förenade
kungariket från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal,
två år efter anmälan, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket beslutar att förlänga
denna tidsfrist. Följaktligen kommer Förenade kungariket efter utträdesdatumet, utan att det inverkar på
tillämpningen av någon av bestämmelserna i avtalet om utträde, att betraktas som ett tredjeland i den mening
som avses i artikel 2 b i förordning (EG) nr 723/2009 vid tillämpningen av detta genomförandebeslut.

(3)

Förordning (EG) nr 723/2009 har införlivats i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) genom
gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2015 (2).

(4)

Kommissionen har utvärderat ansökan i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 723/2009 och konstaterat
att den uppfyller kraven i den förordningen.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom
artikel 20 i förordning (EG) nr 723/2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Härmed inrättas observationssystemet för tektoniska plattor – konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur,
nedan kallat Epos-Eric-konsortiet.
2.

De viktigaste delarna i stadgarna för Epos-Eric-konsortiet anges i bilagan.

(1) EUT L 206, 8.8.2009, s. 1.
(2) Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2015 av den 20 mars 2015 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete
inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna (EUT L 129, 19.5.2016, s. 85).
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Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Konungariket Danmark, Republiken Frankrike, Republiken Grekland,
Island, Republiken Italien, Konungariket Nederländerna, Konungariket Norge, Republiken Portugal, Schweiziska
edsförbundet, Republiken Slovenien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2018.
På kommissionens vägnar
Carlos MOEDAS

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
DE VIKTIGASTE DELARNA I STADGARNA FÖR EPOS-ERIC-KONSORTIET

Följande artiklar och punkter i Epos-Eric-konsortiets stadgar utgör de viktigaste delarna i enlighet med artikel 6.3
i rådets förordning (EG) nr 723/2009.
1. Uppgifter och verksamhet
(artikel 3 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Huvuduppgiften för Epos-Eric-konsortiet ska vara att inrätta och driva observationssystemet för tektoniska plattor
och att tillhandahålla en effektiv styrningsram för att främja integreringen och samordningen av de tematiska
kärntjänsterna (TCS) och bygga upp och tillhandahålla styrning för de integrerade kärntjänsterna (ICS).
2. Epos-Eric-konsortiet ska genomföra följande:
a) Genomföra TCS för de olika gemenskaper som bidrar till Epos.
b) Säkerställa samordning av TCS inom Epos-Eric-konsortiet, inbegripet rättsliga, styrningsmässiga och ekonomiska
aspekter samt teknisk anslutning till ICS.
c) Utveckla ICS för att säkerställa driftskompatibilitet, datahantering och tillträde till tjänster.
d) Harmonisera genomförandet av Epos med nationella prioriteringar och strategier.
e) Integrera Epos i det globala vetenskapliga samfundet för att förbättra Epos tjänster.
f) Se till att den nya forskningsinfrastrukturens resultat utnyttjas till fullo.
g) Främja utbildning, utåtriktad verksamhet och internationellt samarbete.
h) Delta i EU-finansierade projekt.
i) Vidta samtliga därmed sammanhängande åtgärder som krävs för att dess syfte ska uppnås.
3. Epos-Eric-konsortiet ska utföra sin huvuduppgift utan vinstsyfte. Epos-Eric-konsortiet får bedriva begränsad
ekonomisk verksamhet, under förutsättning att den är nära förknippad med huvuduppgiften och inte äventyrar
denna.
4. Epos-Eric-konsortiet ska registrera kostnaderna och intäkterna av sin ekonomiska verksamhet separat och ska ta
marknadsmässiga priser för den, eller om dessa inte kan fastställas, hela kostnaderna plus en rimlig marginal. Dessa
verksamheter ska inte omfattas av undantag från skatteplikt.
2. Epos-Eric-konsortiets stadgeenliga säte
(artikel 2.3 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
Epos-Eric-konsortiet ska ha sitt stadgeenliga säte i Rom, Italien.
3. Namn
(artikel 2.1 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
Observationssystemet för tektoniska plattor inrättas som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric)
i enlighet med förordning (EG) nr 723/2009, benämnt och nedan kallat Epos-Eric-konsortiet.
4. Varaktighet
(artikel 26 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
Epos-Eric-konsortiet ska inrättas för en inledande period på tjugo år. Denna period får förlängas efter ett beslut av
generalförsamlingen med två tredjedelars majoritet.
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5. Upplösning
(artikel 27 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Epos-Eric-konsortiet ska upplösas efter ett beslut av generalförsamlingen i enlighet med artikel 10 i stadgarna.
2. Epos-Eric-konsortiet ska utan otillbörligt dröjsmål, och i alla händelser inom tio dagar efter antagandet av beslutet
om upplösning av Epos-Eric-konsortiet, informera Europeiska kommissionen om beslutet.
3. De tillgångar som kvarstår efter betalning av Epos-Eric-konsortiets skulder ska fördelas bland medlemmarna
i proportion till deras ackumulerade årliga bidrag till konsortiet enligt artikel 9 i stadgarna.
4. Epos-Eric-konsortiet ska, utan otillbörligt dröjsmål och i alla händelser inom tio dagar efter slutförandet av
förfarandet för upplösning, informera kommissionen om detta.
5. Epos-Eric-konsortiet ska upphöra att existera den dag då Europeiska kommissionen offentliggör ett meddelande om
detta i Europeiska unionens officiella tidning.
6. Ansvar
(artikel 18 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Epos-Eric-konsortiet ska ansvara för sina skulder.
2. Medlemmarna är inte gemensamt ansvariga för Epos-Eric-konsortiets skulder. Medlemmarnas och observatörernas
ekonomiska ansvar för Epos-Eric-konsortiets skulder ska begränsas till deras respektive bidrag till konsortiet enligt
vad som anges i artikel 9 i stadgarna.
3. Epos-Eric-konsortiet ska teckna lämplig försäkring för de risker som är förknippade med konsortiets konstruktion
och drift.
7. Tillträdesstrategi
(artikel 19 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Epos-Eric-konsortiets tillträdesstrategi för data ska överensstämma med bästa internationella praxis avseende
offentliga uppgifter, t.ex. den som fastställts av Europeiska unionen, och ska erkänna äganderätten till data.
2. Epos-Eric-konsortiet ska främja forskning och generellt uppmuntra öppet tillträde enligt Fairprinciperna till
forskningsdata, dataprodukter, datatjänster och programvara samt forskningsanläggningar.
3. Om det finns skillnader i strategier när det gäller regler om delning av data och fysiskt tillträde ska Epos-Erickonsortiet uppmuntra en kultur av öppenhet och spridning inom den offentliga forskningen och bland medlemmar,
observatörer och andra. Tillträde ska grundas på principerna om öppet tillträde och följa de kriterier, förfaranden och
villkor som fastställs i genomförandebestämmelserna för Epos-Eric-konsortiet.
4. Förfaranden och kriterier för utvärdering ska göras allmänt tillgängliga på Epos-Eric-konsortiets webbplats.
8. Strategi för vetenskaplig utvärdering
(artikel 20 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
Epos-Eric-konsortiets verksamhet ska utvärderas vart femte år av en oberoende panel bestående av internationella
externa utvärderare av högsta kvalitet som är utsedda av och rapporterar till generalförsamlingen; panelen ska utföra
vetenskapliga utvärderingar av Epos-Eric-konsortiets verksamhet.
9. Strategi för spridning
(artikel 21 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Epos-Eric-konsortiet ska uppmuntra forskare att göra sina forskningsresultat allmänt tillgängliga, även genom
konsortiet.
2. Epos-Eric-konsortiet ska använda flera olika kanaler för att nå sina målgrupper, inbegripet webbportal, nyhetsbrev,
seminarier, närvaro vid konferenser, artiklar i tidskrifter och nyhetsmedier.
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10. Immateriell äganderätt
(artikel 22 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Begreppet ”immateriell äganderätt” ska ha samma innebörd som i artikel 2 i konventionen om upprättande av
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten som undertecknades den 14 juli 1967.
2. Den immateriella äganderätten till Epos-Eric-konsortiets data och annan kunskap som skapats och utvecklats inom
ramen för Epos-Eric-konsortiets verksamhet ska tillhöra den eller de enheter eller personer som har genererat den.
3. Utbyte och integrering av immateriell äganderätt medlemmar eller företrädande enheter emellan ska ske i enlighet
med de genomförandebestämmelser som antagits av generalförsamlingen. Genomförandebestämmelserna ska även
avse konfidentialitetsvillkor för de uppgifter som utbyts.
4. Immateriell äganderätt som genererats till följd av verksamhet som finansierats uteslutande av Epos-Eric-konsortiet
ska vara konsortiets egendom.
5. Epos-Eric-konsortiet ska följa tillämplig lagstiftning om dataskydd och integritetsskydd.
11. Anställningsstrategi
(artikel 23 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Epos-Eric-konsortiets anställningsstrategi ska regleras av lagstiftningen i det land där personalen är anställd och
vanligtvis utför sitt arbete.
2. Urvalsförfaranden, rekrytering och anställning till tjänster inom Epos-Eric-konsortiet ska ske med öppenhet, ickediskriminering och lika möjligheter. Alla lediga tjänster i Epos-Eric-konsortiet ska offentliggöras.
12. Strategi för upphandling
(artikel 24 i Epos-Eric-konsortiets stadgar)
1. Epos-Eric-konsortiet ska behandla kandidater för upphandling och anbudsgivare lika och på ett icke-diskriminerande
sätt. Epos-Eric-konsortiets strategi för upphandling ska följa principerna om öppenhet, icke-diskriminering och
konkurrens. Närmare regler om förfaranden och kriterier för upphandling ska fastställas i genomförandebestäm
melserna.
2. När medlemmar och observatörer genomför upphandlingar i samband med Epos-Eric-konsortiets verksamhet ska
lämplig hänsyn tas till konsortiets behov, tekniska krav och specifikationer som utfärdats av de berörda organen.
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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2018/1733
av den 14 november 2018
om godkännande, på Europeiska unionens vägnar, av ändring av tillägg 1 till bilaga XIII till
handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia,
Ecuador och Peru, å andra sidan
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets beslut 2012/735/EU av den 31 maj 2012 om undertecknande på unionens vägnar och om
provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
och Peru, å andra sidan (1), särskilt artikel 4, och
av följande skäl:
(1)

Handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra
sidan (2) (nedan kallat handelsavtalet) har tillämpats provisoriskt med Peru sedan den 1 mars 2013 (3) och med
Colombia sedan den 1 augusti 2013 (4). Ecuador anslöt sig till handelsavtalet genom ett protokoll om
anslutning (5) som tillämpats provisoriskt sedan den 1 januari 2017.

(2)

Enligt artikel 209 i handelsavtalet är det möjligt att lägga till nya geografiska beteckningar i tillägg 1 till
bilaga XIII till handelsavtalet efter att parterna har genomfört invändningsförfarandet och har granskat de
geografiska beteckningarna i enlighet med artikel 208.

(3)

Colombia lämnade in en ansökan till unionen om att lägga till nya geografiska beteckningar i tillägg 1 till
bilaga XIII till handelsavtalet. Unionen har genomfört invändningsförfarandet och granskat Colombias nio nya
geografiska beteckningar.

(4)

Enligt artikel 257.2 i handelsavtalet ska underkommittén för immateriella rättigheter, inrättad av parterna
i enlighet med artikel 257.1, ansvara för bedömningen av den information som avses i artikel 209
i handelsavtalet och för att för handelskommittén, inrättad av parterna i enlighet med artikel 12.1
i handelsavtalet, föreslå ändringar av tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet.

(5)

Den 5 oktober 2018 bedömde underkommittén för immateriella rättigheter informationen om Colombias nio
nya geografiska beteckningar och föreslog för handelskommittén en ändring av tillägg 1 till bilaga XIII till
handelsavtalet i enlighet med detta.

(6)

Enligt artikel 13.1 d i handelsavtalet ska handelskommittén utvärdera och fatta beslut enligt detta avtal i frågor
som hänskjuts till kommittén av de specialiserade organ som inrättas enligt detta avtal.

(7)

Enligt artikel 14.3 i handelsavtalet i de fall som avses i artikel 12.4 ska beslut fattas av EU-parten och det berörda
avtalsslutande andinska landet och endast ha verkan mellan dessa parter. Frågan omfattas av bestämmelserna
i artikel 12.4 eftersom det uteslutande rör de bilaterala förbindelserna mellan EU-parten och Colombia och den
har diskuterats vid ett bilateralt möte i underkommittén för immateriella rättigheter.

(8)

Tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet bör därför ändras och ändringarna bör godkännas på unionens vägnar.

(1) EUT L 354, 21.12.2012, s. 1.
(2) Handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan (EUT L 354,
21.12.2012, s. 3).
(3) Meddelande om den provisoriska tillämpningen mellan Europeiska unionen och Peru av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och
dess medlemsstater å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan (EUT L 56, 28.2.2013, s. 1).
(4) Meddelande om den provisoriska tillämpningen mellan Europeiska unionen och Colombia av handelsavtalet mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater å ena sidan och Colombia och Peru å andra sidan (EUT L 201, 26.7.2013, s. 7).
(5) Rådets beslut (EU) 2016/2369 av den 11 november 2016 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av
anslutningsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å
andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet (EUT L 356, 24.12.2016, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringarna av tillägg 1 till bilaga XIII till i handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan, som anges i utkastet till beslut av handelskommittén godkänns
härmed på Europeiska unionens vägnar.
Utkastet till beslut av handelskommittén anges i bilagan till detta beslut.
Artikel 2
Chefen för unionens delegation i handelskommittén är bemyndigad att godkänna den kommitténs beslut på Europeiska
unionens vägnar.
Artikel 3
Handelskommitténs beslut ska efter antagandet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2018.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

HANDELSKOMMITTÉNS BESLUT nr […]/2018
av den […] 2018
om ändring av tillägg 1 i bilaga XIII till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Colombia, Ecuador och Peru, å andra sidan
HANDELSKOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia,
Ecuador och Peru, å andra sidan, särskilt artikel 13.1 d, och
av följande skäl:
(1)

Den 11 februari 2014 lämnade Colombia in sin ansökan till unionen om att lägga till nya geografiska
beteckningar i tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet i enlighet med artikel 209 i handelsavtalet. Unionen har
genomfört invändningsförfarandet och granskat Colombias nio nya geografiska beteckningar.

(2)

Den 5 oktober 2018 bedömde underkommittén för immateriella rättigheter, i enlighet med artikel 257.2
i handelsavtalet, vid ett möte mellan EU-parten och Colombia informationen om Colombias nio nya geografiska
beteckningar och föreslog för handelskommittén en ändring av tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet i enlighet
med detta.

(3)

Tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet bör därför ändras.

(4)

Beslutet att ändra tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet får fattas i ett möte i handelskommittén mellan EUparten och Colombia i enlighet med artikel 14.3 i handelsavtalet, eftersom det endast har verkan mellan dessa
parter, och inte påverkar ett annat avtalsslutande andinskt lands rättigheter och skyldigheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I tabellen under punkt a) ”Förteckning över geografiska beteckningar i Colombia för jordbruksprodukter och livsmedels
produkter, viner, sprit och aromatiserade viner” i tillägg 1 till bilaga XIII till handelsavtalet ska uppgifterna i bilagan till
detta beslut läggas till.
Artikel 2
Detta beslut, som upprättats i två exemplar, ska undertecknas av företrädare för handelskommittén, som är bemyndigade
att handla på parternas vägnar vid ändringar av avtalet. Detta beslut får verkan från och med dagen för det sista
undertecknandet.
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i
För handelskommittén
Chef för EU:s delegation

Chef för Colombias delegation
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Café de Nariño

Kaffe

Café de Cauca

Kaffe

Café del Huila

Kaffe

Bizcocho de Achira del Huila

Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

Queso Paipa

Ost

Queso del Caquetá

Ost

Clavel de Colombia

Blommor och prydnadsväxter

Rosa de Colombia

Blommor och prydnadsväxter

Crisantemo de Colombia

Blommor och prydnadsväxter
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1734
av den 14 november 2018
om beviljande av undantag för Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken
Italien och Republiken Cypern vad gäller bestämmelsen om statistik enligt Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/1952
[delgivet med nr C(2018) 7465]
(Endast de grekiska, italienska, spanska och tyska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 av den 26 oktober 2016 om europeisk
statistik om naturgas- och elpriser och om upphävande av direktiv 2008/92/EG (1), särskilt artikel 9, och
av följande skäl:
(1)

Tyskland, Spanien, Italien och Cypern har lämnat in ansökningar till kommissionen om att beviljas undantag vad
gäller bestämmelsen om särskilda statistiska uppgifter om naturgas och elpriser.

(2)

Den information och de skäl som dessa medlemsstater lämnat berättigar till att undantag beviljas.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistik
systemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande undantag från bestämmelserna i förordning (EU) 2016/1952 beviljas härmed:
1. Förbundsrepubliken Tyskland ska beviljas undantag från framställande av statistiska uppgifter för referensåren 2017
och 2018 för följande:
Punkt 5 b i bilaga I vad gäller prisuppgifter för förbrukningsintervall I6.
Punkt 6 a i bilaga I.
Punkt 4 b i bilaga II vad gäller prisuppgifter för förbrukningsintervall IG.
Punkt 5 a i bilaga II vad gäller delkomponenter för nätpriser och delkomponenter för skatter, avgifter och övriga
pålagor.
2. Konungariket Spanien ska beviljas undantag från framställande av statistiska uppgifter för referensåren 2017 och
2018 för följande:
Punkt 6 a i bilaga I vad gäller komponenter och delkomponenter.
Punkt 7 i bilaga I vad gäller årliga förbrukningsvolymer.
Punkt 5 a och 5 b i bilaga II vad gäller de tre huvudkomponenterna och delkomponenterna för nätpriser och skatter,
avgifter och övriga pålagor för elpriser, samt uppdelningen i tre nivåer av dessa elpriser.
3. Republiken Italien ska beviljas undantag från framställande av statistiska uppgifter för referensåren 2017 och 2018
för följande:
Punkt 6 a i bilaga I vad gäller delkomponenter för nätpriser och delkomponenter för skatter, avgifter och övriga
pålagor.
Punkt 5 a i bilaga II vad gäller delkomponenter för nätpriser och delkomponenter för skatter, avgifter och övriga
pålagor.
(1) EUT L 311, 17.11.2016, s. 1.
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4. Republiken Cypern ska beviljas undantag från framställande av statistiska uppgifter för referensåret 2017 för följande:
Punkt 5 a i bilaga II vad gäller delkomponenter för nätpriser och delkomponenter för skatter, avgifter och övriga
pålagor.
Artikel 2
Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Italien och Republiken
Cypern.

Utfärdat i Bryssel den 14 november 2018.
På kommissionens vägnar
Marianne THYSSEN
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