Europeiska unionens

officiella tidning

L 339
sextiofjärde årgången

Lagstiftning

Svensk utgåva

24 september 2021

Innehållsförteckning
I

Lagstiftningsakter
FÖRORDNINGAR
★

II

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1701 av den 21 september 2021 om
ändring av förordning (EU) 2020/2222 för att förlänga giltighetstiden för säkerhetsintyg och
tillstånd för järnvägsföretag som bedriver verksamhet via den fasta förbindelsen under Engelska
kanalen (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Icke-lagstiftningsakter
FÖRORDNINGAR
★

★

★

★

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1702 av den 12 juli 2021 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av ytterligare
inslag i och detaljerade regler för InvestEU:s resultattavla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1703 av den 13 juli 2021 om ändring av
delegerad förordning (EU) 2020/692 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen av
produkter av animaliskt ursprung som ingår i sammansatta produkter (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704 av den 14 juli 2021 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 vad gäller närmare detaljer för de
statistiska uppgifter som skatte- och tullmyndigheterna ska lämna och om ändring av bilagorna
V och VI (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1705 av den 14 juli 2021 om ändring av
delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och
hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt
ursprung (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

(1) Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av
jordbrukspolitiska frågor. De har normalt begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fet stil och föregås av en asterisk.

★

★

★

★

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1706 av den 14 juli 2021 om ändring och
rättelse av delegerad förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur
och kläckägg inom unionen (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1707 av den 22 september 2021 om ändring
av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna
för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1708 av den 23 september 2021 om tillägg
till 2021 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2020 i enlighet med
artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1709 av den 23 september 2021 om ändring
av genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller enhetliga praktiska arrangemang för
utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

BESLUT
★

★

Rådets beslut (EU) 2021/1710 av den 21 september 2021 om fastställande av den ståndpunkt som
ska intas på Europeiska unionens vägnar i den specialiserade kommitté för samordning av de
sociala trygghetssystemen som inrättats genom avtalet om handel och samarbete mellan
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade
konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, vad gäller antagande av ett beslut om
att ändra bilagorna till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Kommissionens beslut (EU) 2021/1711 av den 23 september 2021 om utnämning av ledamöter i
den urvalskommitté som ska bistå kommissionen vid urvalet av kandidater som ska tjänstgöra
som ledamöter av internationella investeringsdomstolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

(1) Text av betydelse för EES.

24.9.2021

Europeiska unionens officiella tidning

SV

L 339/1

I
(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/1701
av den 21 september 2021
om ändring av förordning (EU) 2020/2222 för att förlänga giltighetstiden för säkerhetsintyg och
tillstånd för järnvägsföretag som bedriver verksamhet via den fasta förbindelsen under Engelska
kanalen
(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,
efter att ha hört Regionkommittén,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och
av följande skäl:
(1)

För att säkerställa förbindelserna mellan unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Förenade
kungariket) efter övergångsperiodens slut enligt artikel 126 i avtalet om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2), och kontinuiteten i verksamheten för järnvägsföretag som är
etablerade i och innehar ett tillstånd som utfärdats av Förenade kungariket och bedriver verksamhet via den fasta
förbindelsen under Engelska kanalen, har genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2222 (3)
giltighetstiden förlängts till den 30 september 2021 för de tillstånd som utfärdats av Förenade kungariket enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (4) för järnvägsföretag som är etablerade på dess territorium, liksom
även för säkerhetsintyg som av den mellanstatliga kommission som inrättats i enlighet med artikel 10 i fördraget mellan
Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland och Republiken Frankrike om privata koncessionsinnehavares
uppförande och drift av en fast förbindelse under Engelska kanalen utfärdats för dessa företag enligt direktiv
2004/49/EG (5), undertecknat i Canterbury den 12 februari 1986 (Canterburyfördraget).

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 september 2021 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 september
2021.
(2) Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergige
menskapen (EUT L 29, 31.1.2020, s. 7).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2222 av den 23 december 2020 om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och
järnvägsförbindelser med avseende på den gränsöverskridande infrastruktur som förbinder unionen och Förenade kungariket genom
den fasta förbindelsen under Engelska kanalen (EUT L 437, 28.12.2020, s. 43).
(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av
rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av
avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 164,
30.4.2004, s. 44).

L 339/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

24.9.2021

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/1531 (6) bemyndigas Frankrike och Förenade kungariket
att ingå ett internationellt avtal som kompletterar Canterburyfördraget vad gäller tillämpningen av järnvägssäker
hetsregler på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen. Det avtalet har dock ännu inte ingåtts och kommer
sannolikt inte att ingås inom kort.

(3)

Under dessa omständigheter förhandlar Frankrike med Förenade kungariket i enlighet med artikel 14 i direktiv
2012/34/EU om ett gränsöverskridande avtal om säkerhetsintyg. Frankrike har redan förhandlat fram ett sådant
avtal om tillstånd för järnvägsföretag, som anmäldes till kommissionen den 1 juni 2021 och som bemyndigades av
kommissionen den 20 augusti 2021. De interna förfaranden som krävs enligt Frankrikes och Förenade kungarikets
rätt för den provisoriska tillämpningen eller ikraftträdandet av dessa avtal förväntas ta sex månader efter det att de
åtgärder som föreskrivs i förordning (EU) 2020/2222 har upphört att gälla den 30 september 2021.

(4)

Om inte giltighetstiden för tillstånden och säkerhetsintygen förlängs så att de gränsöverskridande avtalen rörande
säkerhetsintyg kan förhandlas fram, med förbehåll för den bedömning som ska göras och det genomförandebeslut
som ska antas av kommissionen enligt artikel 14 i direktiv 2012/34/EU, och så att det gränsöverskridande avtalet
rörande säkerhetsintyg och det gränsöverskridande avtalet rörande tillstånd kan tillämpas provisoriskt eller ingås,
kommer den verksamhet som de berörda järnvägsföretagen bedriver via den fasta förbindelsen under Engelska
kanalen att upphöra den 30 september 2021. Detta skulle orsaka betydande störningar i person- och godstrans
porterna mellan unionen och Förenade kungariket.

(5)

Det ligger därför i unionens intresse att förlänga giltighetstiden för dessa intyg och tillstånd till och med den 31 mars
2022 genom en ändring av förordning (EU) 2020/2222.

(6)

Med tanke på ärendets brådskande karaktär som följer av utgången av de åtgärder som avses i förordning (EU)
2020/2222, är det lämpligt att föreskriva ett undantag från den tidsfrist på åtta veckor som avses i artikel 4 i
protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen,
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergige
menskapen.

(7)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att förlänga giltigheten för säkerhetsintyg och tillstånd för
järnvägsföretag som bedriver verksamhet via den fasta förbindelsen under Engelska kanalen efter övergångs
periodens utgång, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess
omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiari
tetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma
artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska kunna genomföras så snart som möjligt, bör denna
förordning av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Förordning (EU) 2020/2222 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 2 ska första meningen ersättas med följande:
”2.
De säkerhetsintyg som avses i artikel 1.2 b ska fortsätta att gälla i femton månader från och med denna
förordnings tillämpningsdag.”
(6) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/1531 av den 21 oktober 2020 om bemyndigande för Frankrike att förhandla om,
underteckna och ingå ett internationellt avtal som kompletterar fördraget mellan Frankrike och Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirland om privata koncessionsinnehavares uppförande och drift av en fast förbindelse under Engelska kanalen (EUT L 352,
22.10.2020, s. 4).
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b) I punkt 3 ska första meningen ersättas med följande:
”3.
De tillstånd som avses i artikel 1.2 c ska fortsätta att gälla i femton månader från och med denna förordnings
tillämpningsdag.”
2. Artikel 8.3 ska ersättas med följande:
”3.

Denna förordning ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.”
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 21 september 2021.

På Europaparlamentets vägnar
D.M. SASSOLI
Ordförande

På rådets vägnar
G. DOVŽAN
Ordförande
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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1702
av den 12 juli 2021
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 genom fastställande
av ytterligare inslag i och detaljerade regler för InvestEU:s resultattavla

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av
InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017 (1), särskilt artikel 22.4, och

av följande skäl:

(1)

De förslag till finansierings- och investeringstransaktioner som genomförandepartner har lämnat in för att de ska
täckas av EU-garantin inom ramen för InvestEU-fonden ska bedömas av investeringskommittén i enlighet med
artikel 22.1 i förordning (EU) 2021/523.

(2)

Investeringskommittén ska utföra sin bedömning och kontroll av de föreslagna finansierings- och investeringstran
saktionerna med hjälp av en resultattavla med indikatorer som fylls i av genomförandepartnerna i enlighet med
artikel 22.2, vilket syftar till att säkerställa en oberoende, öppen och harmoniserad utvärdering av förslagen.

(3)

I enlighet med artikel 22.3 i förordning (EU) 2021/523 ska resultattavlan med indikatorer bestå av följande sju
pelare: transaktionens bidrag till EU:s politiska mål, en beskrivning av additionaliteten, en beskrivning av det
marknadsmisslyckande eller den suboptimala investeringssituation som åtgärdas genom transaktionen, genomföran
departnerns finansiella och tekniska bidrag, investeringens effekter, transaktionens finansiella profil samt
kompletterande indikatorer.

(4)

För att säkerställa att investeringskommittén kan utföra en oberoende, öppen och harmoniserad bedömning av
ansökningar om användning av EU-garantin bör man fastställa vilka olika inslag, indikatorer och delindikatorer som
ska ingå i varje pelare, liksom poängsättningskriterier och relevanta viktningar som ska användas av genomförande
partnerna vid bedömningen av de föreslagna finansierings- eller investeringstransaktionerna.

(5)

För att snabbt kunna tillämpa de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(1) EUT L 107, 26.3.2021, s. 30.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
I bilagan till denna förordning fastställs de detaljerade regler som genomförandepartner ska tillämpa för att fylla i den
resultattavla med indikatorer som avses i artikel 22 i förordning (EU) 2021/523, så att investeringskommittén för
InvestEU-fonden kan utföra en oberoende, öppen och harmoniserad bedömning av ansökningarna om användning av
EU-garantin.
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 12 juli 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA

1.

Allmänna principer

En resultattavla med indikatorer (nedan kallad InvestEU:s resultattavla) ska användas av den investeringskommitté som
inrättats enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 (1) (nedan kallad InvestEUförordningen) för att bedöma de finansierings- och investeringstransaktioner som genomförandepartnerna föreslår ska
täckas av EU-garantin. Som en del av den granskning som avses i artikel 24.1 och i enlighet med artikel 24.4 i InvestEUförordningen ska investeringskommittén använda InvestEU:s resultattavla för att genomföra en oberoende, öppen och
harmoniserad bedömning av ansökningar om användning av EU-garantin för finansierings- och investeringstransaktioner
som föreslås av genomförandepartner.
InvestEU:s resultattavla ska fyllas i av den genomförandepartner som lämnar in ett förslag till en finansierings- eller
investeringstransaktion (2), inbegripet ramtransaktioner (3), till investeringskommittén. Detaljnivån för varje pelare
kommer att skilja sig åt mellan enskilda finansierings- och investeringstransaktioner och ramtransaktioner. I det senare
fallet kan övergripande uppskattningar tillhandahållas, till exempel typ av finansiella intermediärer, uppskattat antal och
typ av slutmottagare, genomsnittliga finansieringsbelopp som ska tillhandahållas slutmottagare och uppskattad effekt av
ramtransaktionen.
1.1

Innehållet i InvestEU:s resultattavla

Enligt artikel 22.3 i InvestEU-förordningen ska InvestEU:s resultattavla omfatta följande:
a) En presentation av finansierings- eller investeringstransaktionen, som ska inbegripa dess namn, slutmottagaren vid
direkta transaktioner eller, vid transaktioner genom intermediärer, den eller de finansiella intermediärerna (namnet på
den finansiella intermediären, om detta är känt, annars åtminstone typen), det eller de länder där transaktionen
genomförs och en kort beskrivning av finansierings- eller investeringstransaktionen.
b) Pelare 1 – Hur finansierings- eller investeringstransaktionen bidrar till EU:s politiska mål.
c) Pelare 2 – En beskrivning av finansierings- eller investeringstransaktionens additionalitet.
d) Pelare 3 – Marknadsmisslyckande eller suboptimal investeringssituation som finansierings- eller investeringstran
saktionen åtgärdar.
e) Pelare 4 – Genomförandepartnerns finansiella och tekniska bidrag.
f) Pelare 5 – Finansierings- eller investeringstransaktionens effekter.
g) Pelare 6 – Finansierings- eller investeringstransaktionens finansiella profil.
h) Pelare 7 – Kompletterande indikatorer.
1.2

Bedömning av pelarna

Varje finansierings- eller investeringstransaktion som läggs fram för investeringskommittén ska poängsättas av
genomförandepartnern med avseende på pelarna 3, 4 och 5 och bedömas genom icke poängsatta kvalitativa eller
kvantitativa indikatorer med avseende på pelarna 1, 2, 6 och 7.
Vid poängsättningen av pelarna 3, 4 och 5 ska nedanstående skala användas. Samma skala ska användas för poängsatta
indikatorer och delindikatorer.
Poäng

Betyg

1

Ganska bra

2

Bra

3

Mycket bra

4

Utmärkt

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om
ändring av förordning (EU) 2015/1017 (EUT L 107, 26.3.2021, s. 30).
(2) Enligt definitionen i artikel 2.10 i InvestEU-förordningen.
(3) Med detta avses en facilitet, ett program eller en struktur med underliggande delprojekt i den mening som avses i artikel 24.6 i
InvestEU-förordningen. För att undvika missförstånd inbegriper alla hänvisningar till finansierings- eller investeringstransaktioner i
detta dokument även ramtransaktioner.
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På grund av pelarnas inriktning ska varje poängsatt pelare bedömas separat utan sammanräkning av poängen till ett enda
betyg. När pelarna bedöms genom särskilda indikatorer och delindikatorer ska viktningen av dessa indikatorer och
delindikatorer beaktas vid beräkningen av den relevanta pelarens betyg (genom att multiplicera det relevanta antalet poäng
med den relevanta viktningen) (4).
Genomförandepartnerna ska ge en motivering för varje betyg som ges, som bygger på den metod som beskrivs i det
relevanta tillägget och på andra relevanta delar av InvestEU-förordningen, investeringsriktlinjerna (5), kommissionens
riktlinjedokument för exempelvis hållbarhetssäkring (6) och metoden för klimat- och miljöspårning (7).
Investeringskommittén ska ge lika stor vikt till varje pelare när finansiering- eller investeringstransaktioner bedöms, oavsett
om resultatet för en viss pelare utgörs av ett numeriskt poängtal eller om pelaren består av icke poängsatta kvalitativa och
kvantitativa indikatorer.
Enligt artikel 24.4 i InvestEU-förordningen ska den bedömning som genomförandepartnern utför inte vara bindande för
investeringskommittén.

1.3

Offentliggörande av InvestEU:s resultattavla

Enligt artikel 24.5 i InvestEU-förordningen ska den relevanta resultattavlan offentliggöras på InvestEU:s webbplats efter
undertecknandet av motsvarande finansierings- eller investeringstransaktion mellan genomförandepartnern och den
finansiella intermediären eller, i tillämpliga fall, slutmottagaren. När det gäller ramtransaktioner ska InvestEU:s resultattavla
offentliggöras efter undertecknandet av det första delprojektet.
När ansökan om täckning genom EU-garantin lämnas in till investeringskommittén ska genomförandepartnern lämna in
InvestEU:s resultattavla med fullständig information om alla pelare. InvestEU:s resultattavla måste innehålla en motivering
för bedömningen i enlighet med pelarna 1–6, inbegripet de relevanta indikatorerna och indikatorerna i pelare 7. Därför
kan den resultattavla som lämnas till investeringskommittén innehålla kommersiellt känsliga eller konfidentiella uppgifter
som inte får offentliggöras.
Senast tio arbetsdagar efter dagen för undertecknandet av finansierings- eller investeringstransaktionen, eller av det första
delprojektet när det gäller ramtransaktioner, ska genomförandepartnern lämna en offentlig version av InvestEU:s
resultattavla till investeringskommitténs sekretariat, som innehåller information som omfattar pelarna 1–5 och
indikatorerna i pelare 7, som ska offentliggöras. Denna offentliga version av InvestEU:s resultattavla ska inte innehålla
några kommersiellt känsliga eller konfidentiella uppgifter. Eftersom finansierings- eller investeringstransaktionens
finansiella profil innehåller kommersiellt känsliga uppgifter behöver inga uppgifter om pelare 6 lämnas i den offentliga
versionen av InvestEU:s resultattavla.

2.

InvestEU:s resultattavla

2.1

Pelare 1 – Hur finansierings- eller investeringstransaktionen bidrar till EU:s politiska mål

Under pelare 1 ska genomförandepartnern beskriva i vilken utsträckning finansierings- eller investeringstransaktionen
bidrar till de stödberättigade områden som ingår i InvestEU, i enlighet med bilaga II till InvestEU-förordningen, investerings
riktlinjerna och villkoren för den relevanta finansiella produkten. När det gäller medlemsstatskomponenten i den mening
som avses i artiklarna 9 och 10 i InvestEU-förordningen ska bedömningen innefatta de politiska mål som fastställs i den
relevanta överenskommelsen om medverkan.
Finansierings- och investeringstransaktioner måste ingå i åtminstone ett stödberättigat område i det berörda politikområdet
för den relevanta finansiella produkten.
(4) Allmänna avrundningsregler ska tillämpas vid sammanräkningen av delindikatorernas betyg. Avrundningen ska göras utifrån två
decimaler till närmaste heltal: Ganska bra (1): 1,00 ≤ x ≤ 1,50. Bra (2): 1,51 ≤ x ≤ 2,50. Mycket bra (3): 2,51 ≤ x ≤ 3,50. Utmärkt (4):
3,51 ≤ x ≤ 4,00.
(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1078 av den 14 april 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2021/523 genom fastställande av investeringsriktlinjer för InvestEU-fonden (EUT L 234, 2.7.2021, s. 18).
(6) Kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden (C(2021) 2632 final) (EUT C 280,
13.7.2021, s. 1).
(7) Kommissionens tillkännagivande om riktlinjer för klimat- och miljöspårning under InvestEU-programmet (C(2021) 3316 final).
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Pelare 2 – Beskrivning av finansierings- eller investeringstransaktionens additionalitet

Under pelare 2 ska genomförandepartnern lägga fram de främsta argumenten som förklarar varför finansierings- eller
investeringstransaktionen tillför additionalitet till privata källor eller till befintligt stöd från andra offentliga källor, eller till
båda. Genomförandepartnern ska särskilt visa att finansierings- eller investeringstransaktionen tar itu med minst ett av de
inslag som anges i del A.2 andra stycket a–f i bilaga V till InvestEU-förordningen (se tillägg 1).

2.3

Pelare 3 – Marknadsmisslyckande eller suboptimal investeringssituation som finansierings- eller investeringstransaktionen
åtgärdar

Under pelare 3 ska genomförandepartnern beskriva det eller de marknadsmisslyckanden eller den eller de suboptimala
investeringssituationer som finansierings- eller investeringstransaktionen åtgärdar. Varje finansierings- eller investerings
transaktion ska ta itu med minst ett av de inslag som anges i del A.1 a–f i bilaga V till InvestEU-förordningen. Genomföran
departnern ska identifiera det eller de inslag som finansierings- eller investeringstransaktionen tar itu med och inkludera
tillhörande motivering (se tillägg 2).
På grundval av dessa identifierade inslag ska genomförandepartnern bedöma i vilken utsträckning finansierings- eller
investeringstransaktionen åtgärdar suboptimala investeringssituationer och investeringsluckor till följd av marknadsmiss
lyckanden. Genomförandepartnern ska poängsätta denna pelare i enlighet med de poängsättningskriterier som anges i
tillägg 2. Transaktioner som endast åtgärdar ett marknadsmisslyckande eller en suboptimal investeringssituation skulle få
ett betyg som motsvarar ”Ganska bra”, medan transaktioner som åtgärdar ytterligare marknadsmisslyckanden eller
suboptimala investeringssituationer skulle få fler poäng. Dessutom ska finansierings- och investeringstransaktioner som
endast åtgärdar ett marknadsmisslyckande få ytterligare poäng beroende på betydelsen av det marknadsmisslyckande som
de åtgärdar och/eller av deras inriktning på särskilda politiska prioriteringar enligt beskrivningen i tillägg 2, tabellerna 1
och 2.

2.4

Pelare 4 – Genomförandepartnerns finansiella och tekniska bidrag

Pelare 4 är inriktad på mervärdet av genomförandepartnerns deltagande, som ger finansierings- eller investeringstran
saktionen ekonomiska och tekniska fördelar. Det totala betyget för pelare 4 ska grundas på de enskilda betygen för de
underliggande indikatorerna, enligt beskrivningen i tillägg 3. Olika metoder används för finansierings- och investeringstran
saktioner som består av direkt finansiering och de som består av finansiering genom intermediärer.
Pelare 4 bedöms med hjälp av följande indikatorer:

1.

De ekonomiska fördelar som genomförandepartnerns medverkan medför (vikt av direkt finansiering: 12,5 %; vikt av
finansiering genom intermediärer: 35 %). Detta avser ekonomiska fördelar som genomförandepartnerns medverkan
medför för dess motpart, t.ex. lägre ränta.

2.

Längre löptid för den finansiering som tillhandahålls slutmottagare (endast för vikt av direkt finansiering: 25 %).
Detta avser den löptid för vilken finansieringen görs tillgänglig för slutmottagaren.

3.

Andra fördelar som genereras för slutmottagare (endast för vikt av direkt finansiering: 12,5 %). Detta avser andra
fördelar såsom anståndsperioder, mer flexibelt utnyttjande av krediter och möjlighet att ändra räntesatser, som
bidrar till diversifieringen av finansieringskällor för slutmottagare.

4.

Att andra investerare attraheras och signalverkan (vikt av direkt finansiering: 25 %; vikt av finansiering genom intermediärer:
40 %). Detta avser genomförandepartnerns pådrivande roll när det gäller att mobilisera andra privata eller offentliga
investerare och skapa signalverkan på marknaden.

5.

Ekonomisk rådgivning och/eller expertkunskap om strukturering (både för vikt av direkt finansiering och vikt av
finansiering genom intermediärer: 12,5 %). Detta omfattar alla dimensioner av den ekonomiska rådgivning och/eller
expertkunskap om strukturering som genomförandepartnern tillhandahåller (även i egenskap av rådgivningspartner
inom ramen för InvestEU:s rådgivningscentrum). Det inbegriper rådgivningstjänster i ett tidigt skede och bidrag från
genomförandepartnerns interna sakkunskap till förbättringen av en finansierings- eller investeringstransaktions
finansiella struktur under förberedelserna eller genomförandet, däribland genom innovativa finansieringsstrukturer,
i tillämpliga fall.
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6.

Tekniska råd och bidrag (både för vikt av direkt finansiering och vikt av finansiering genom intermediärer: 12,5 %).
Alla dimensioner av den tekniska rådgivning som genomförandepartnern tillhandahåller (även i egenskap av
rådgivningspartner inom ramen för InvestEU:s rådgivningscentrum). Detta inbegriper rådgivningstjänster i ett tidigt
skede, externt tekniskt stöd som finansieras och/eller övervakas av genomförandepartnern samt bidrag från
genomförandepartnerns interna sakkunskap till förbättringen av en finansierings- eller investeringstransaktion,
inbegripet dess investeringsduglighet och förverkligandet av investeringarna/projekten/finansieringen.

2.5

Pelare 5 – Finansierings- eller investeringstransaktionens effekter

Det totala betyget för denna pelare ska grundas på de enskilda betygen för de underliggande indikatorerna och
delindikatorerna, enligt beskrivningen i tillägg 4 nedan. Olika metoder används för finansierings- och investeringstran
saktioner som består av direkt finansiering och de som består av finansiering genom intermediärer.

2.5.1 Di re k t f i n a n s i er i n g
De dimensioner och tillhörande indikatorer och delindikatorer som beskrivs nedan ska tillämpas.

1.

Effekt på ekonomin och tillväxten: Denna indikator ska återspegla en finansierings- eller investeringstransaktions
bidrag till den ekonomiska aktiviteten och dess hållbara tillväxt i termer av socioekonomisk kostnad och nytta. Det
betyg som tilldelas denna indikator ska grundas på finansierings- eller investeringstransaktionens ekonomiska
avkastningsgrad, som beräknas av genomförandepartnern (8).
Avkastningsgraden kvantifieras med hjälp av bästa praxis för ekonomisk bedömning. Sådan praxis beaktar
finansierings- eller investeringstransaktionens socioekonomiska kostnader och fördelar, inklusive dess spridnings
effekter (t.ex. positiva effekter på forskning, utveckling och innovation, långsiktiga klimatfördelar, inverkan på
arbetsmarknaden och/eller positiva och negativa miljöeffekter). För vissa projekt kan dock avkastningsgraden vara
svår att uppskatta, och det finns metoder för ekonomisk bedömning som inte nödvändigtvis motiverar en
numerisk avkastningsgrad (t.ex. multikriterieanalys). För ett flertal sektorer krävs överensstämmelse med EU:s
standarder och det viktigaste vid bedömningen kan vara att se till att den mest kostnadsgynnsamma lösningen
antas för att uppnå dessa mål (detta gäller till exempel för vatten- och avfallshantering).
När avkastningsgraden inte går att kvantifiera kan poängsättningen av denna indikator grundas på en motiverad
kvalitativ bedömning av projektets socioekonomiska kostnader och fördelar (9) samt dess förväntade effekter på
den ekonomiska aktiviteten och hållbar tillväxt. Denna kvalitativa bedömning bör kombineras med en analys av
hur lämpliga både investerings- och driftskostnaderna är för att uppnå de förväntade målen, eventuellt genom en
analys av den mest kostnadsgynnsamma lösningen och riktmärkning med jämförbara investeringar.
Denna indikator ska utgöra [40 %] av det totala betyget för denna pelare.

2.

Effekter på sysselsättningen: Denna indikator ska återspegla finansierings- eller investeringstransaktionens
förväntade bidrag till antal skapade eller stödda arbetstillfällen under finansierings- eller investeringstransaktionens
livstid, med beaktande av mängden finansiering genom finansierings- eller investeringstransaktionen. Genomförande
partnern ska också kommentera slutmottagarens könsfördelning (särskilt i beslutsfattande roller).
Denna indikator ska utgöra [15 %] av det totala betyget för denna pelare.

(8) Enligt genomförandepartnerns egen metod. Om genomförandepartnern saknar en metod ska relevanta referenser i riktlinjerna för
hållbarhetssäkring användas som stöd för analysen. Den metod som används för att beräkna avkastningsgraden ska överensstämma
med internationellt erkänd god praxis. Genomförandepartnern ska ge en tydlig motivering för de underliggande antaganden som
används för att beräkna avkastningsgraden, inbegripet de fördelar som beaktas och de enhetsvärden som används för
monetariseringen av dem.
(9) Bland de referensdokument som beskrivs i riktlinjerna för hållbarhetssäkring, kommissionens vägledning för kostnads-nyttoanalys och
den kommande handboken för ekonomisk bedömning finns exempel på typiska kostnader och fördelar för ett antal sektorer.
Genomförandepartnern kan också använda alternativa internationellt erkända metoder.
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Hållbarhetssäkringsaspekter: Denna indikator ska, beroende på vad som är tillämpligt, återspegla resultaten av
kontrollerna och bedömningarna av hållbarhetssäkring (10), inbegripet följande:
— Projektet, inklusive eventuella kompensations- eller begränsningsåtgärder, har inga betydande skadliga effekter
på någon av de tre hållbarhetsdimensionerna (klimat, miljö och sociala aspekter), på grundval av InvestEUgranskningen.
— Projektet har positiva effekter på klimatet, miljön eller det sociala området.
Indikatorn för hållbarhetssäkring ska utgöra [45 %] av det totala betyget för denna pelare och grundas på betygen för
följande underliggande delindikatorer, viktade på det sätt som där anges, inbegripet ytterligare poäng som anges där
och som kan tilldelas som bonus om den projektansvarige, i samarbete med genomförandepartnern, beslutar att
delta i den positiva agenda som beskrivs i riktlinjerna för hållbarhetssäkring:
i)

Klimataspekter [15 %]: Denna delindikator ska återspegla de positiva eller negativa klimateffekterna och
klimatriskerna med finansierings- eller investeringstransaktionen.
Genomförandepartnern ska kontrollera
— huruvida några negativa permanenta eller tillfälliga klimateffekter är kopplade till projektet, både när det
gäller begränsning av klimatförändringarna (växthusgasutsläpp) och klimatanpassning (klimateffekter och
klimatrisker) samt om och hur de kommer att begränsas eller kompenseras,
— hur dessa klimatrelaterade problem hanteras (dvs. åtgärder som vidtas för att minska växthusgasutsläpp eller
minska de kvarstående riskerna av klimatförändringarnas effekter och hot till en godtagbar nivå),
— huruvida projekten medför några positiva klimateffekter (11) och deras signifikansnivå.

ii) Frivillig positiv agenda (bonus) [7,5 %]: Denna delindikator är en bonusindikator och ska återspegla att
frivilliga klimatbedömningar utförs för projekt under den tröskel som fastställs i riktlinjerna för
hållbarhetssäkring och att åtgärder vidtas för att komma till rätta med de identifierade klimatriskerna.
iii) Miljöaspekter [15 %]: Denna delindikator ska återspegla de positiva eller negativa miljöeffekterna och
miljöriskerna med finansierings- eller investeringstransaktionen.
Genomförandepartnern ska kontrollera
— huruvida det finns några permanenta eller tillfälliga miljöeffekter samt om och hur de kommer att begränsas
eller kompenseras,
— hur de miljörelaterade effekterna och riskerna hanteras (kvarstående risker efter genomförandet av
begränsnings- och/eller kompensationsåtgärder),
— huruvida projekten medför några positiva miljöeffekter (12) och deras signifikansnivå.
iv) Frivillig positiv agenda (bonus) [7,5 %]: Denna delindikator är en bonusindikator och ska återspegla ett
frivilligt åtagande att vidta åtgärder som kan bidra till att förstärka projektets positiva effekter och/eller
ytterligare begränsa effekterna på grundval av den bedömning som utförts.
v) Sociala aspekter [15 %]: Denna delindikator ska återspegla de positiva eller negativa sociala effekterna och
riskerna med finansierings- eller investeringstransaktionen.
Genomförandepartnern ska kontrollera
— huruvida det finns några negativa permanenta eller tillfälliga sociala effekter samt om och hur de kommer att
begränsas eller kompenseras,
(10) I linje med riktlinjerna för hållbarhetssäkring.
(11) Görs inte på frivillig basis enligt beskrivningen i följande punkt om den ”frivilliga positiva agendan”.
(12) Se fotnot 10.
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— hur dessa effekter och risker som rör sociala aspekter hanteras (kvarstående risker efter införandet av
begränsnings- och/eller kompensationsåtgärder),
— huruvida projektet medför några positiva sociala effekter (13) och deras signifikansnivå.
vi) Frivillig positiv agenda (bonus) [7,5 %]: Denna delindikator är en bonusindikator och ska återspegla ett
frivilligt åtagande att vidta åtgärder som kan bidra till att förstärka projektets positiva effekter och/eller
ytterligare begränsa effekterna på grundval av den bedömning som utförts.
Mer detaljerad information om poängsättningskriterierna för de hållbarhetssäkringsaspekter som anges i punkt 3 finns i
tillägg 4, tabell 2.
För projekt för vilka, utifrån riktlinjerna för hållbarhetssäkring, inga effekter som kräver ytterligare bedömning identifieras
för en specifik delindikator anses det att betyget för indikatorn för hållbarhetssäkringsaspekter är ”Bra” så länge
överensstämmelse med de relevanta rättsliga kraven säkerställs och motiveringen till varför en hållbarhetssäkring inte
gjorts lämnas till investeringskommittén. Ytterligare poäng kan tilldelas om positiva effekter tydligt identifieras eller
frivilliga åtgärder för att öka hållbarhetsprestandan vidtas.
För delindikatorerna under ”hållbarhetssäkringsaspekterna” kan ett likvärdigt system hos genomförandepartnern
överenskommas i garantiavtalet.

2.5.2 Fi nans i er i n g gen om in t er m ed i ä rer
Denna pelare kommer att ge en bedömning av finansierings- eller investeringstransaktionens effekter på tillgången till
finansiering och bättre finansieringsvillkor för slutmottagarna. Bedömningen ska bygga på följande indikatorer och
delindikatorer:
1. Öka tillgången till finansiering och förbättra finansieringsvillkoren för slutmottagarna: Denna indikator ska
återspegla följande aspekter:
i)

Den finansieringsvolym som den finansiella intermediären gör tillgänglig för slutmottagarna, kopplat till den
InvestEU-stödda finansieringen (dvs. hävstång) (vikt: 30 %).

ii) Fördelar för slutmottagarna (vikt: 30 %): Denna indikator beskriver en rad fördelar som skapas för slutmottagaren.
iii) Förväntade effekter på det finansiella ekosystemet (vikt: 20 %), förbättrad konkurrens/diversifiering av
finansieringskällor/ny produkt/nya intermediärer.
Denna indikator ska utgöra [80 %] av det totala betyget för pelare 5.
2. Effekter på sysselsättningen: Denna indikator ska grundas på den sysselsättning som förväntas stödjas på
slutmottagarnivå, för varje miljon euro av finansiering som tillhandahålls genom finansierings- eller investeringstran
saktionen.
Denna indikator ska utgöra [20 %] av det totala betyget för pelare 5.

2.6

Pelare 6 – Finansierings- eller investeringstransaktionens finansiella profil

Finansierings- eller investeringstransaktionens finansiella profil ska bedömas utifrån relevanta riskmått såsom förväntad
förlust, intervallet för förväntad förlust under den finansiella produkt som finansierings- eller investeringstransaktionen
tillhör, överföringssats, förväntad internränta och motpartens kreditvärdering eller annan kvantitativ information om
riskaspekter, i enlighet med de finansiella kriterier som fastställs för varje finansiell produkt i garantiavtalet (se tillägg 5).
Om sådana riskmått inte finns tillgängliga i fråga om de finansiella kriterier som fastställs för varje finansiell produkt i
garantiavtalet ska en kvalitativ bedömning av hur finansierings- eller investeringstransaktionen passar in i den planerade
samlade portfölj som stöds inom ramen för den finansiella produkten under InvestEU lämnas.

2.7

Pelare 7 – Kompletterande indikatorer

Denna pelare innehåller en förteckning över obligatoriska indikatorer (se tillägg 6) som inte poängsätts.
(13) Se fotnot 10.
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Förteckningen över obligatoriska indikatorer ska bestå av transaktionsspecifika indikatorer, som gör det möjligt för
investeringskommittén att få viss ytterligare detaljerad information om särskilda aspekter av finansierings- eller
investeringstransaktionen, t.ex. mobiliserade investeringar, multiplikatoreffekten och andra relevanta transaktionsspecifika
indikatorer som avgörs av den relevanta finansiella produkten.
Förteckningen kan också innehålla indikatorer för medlemsstatskomponenten, om medlemsstaten och kommissionen
kommer överens om detta inom ramen för överenskommelsen om medverkan och införlivar detta i det relevanta
garantiavtalet med genomförandepartnern.
Vid finansiering genom intermediärer måste genomförandepartnern lämna information om ESG-aspekterna (14), när så är
tillämpligt (15). Denna indikator ska återspegla finansiella intermediärers effektiva hantering av ESG-aspekter i sin
verksamhet. Genomförandepartnern ska kontrollera huruvida den finansiella intermediären har ett miljöledningssystem
och ett socialt ledningssystem (eller motsvarande), som står i proportion till portföljens hållbarhetsriskprofil (16).
Genomförandepartnern ska kort beskriva nivån för de kontroller som görs på intermediärnivå och huruvida miljölednings
systemet och det sociala ledningssystemet anses vara tillräckliga för portföljens hållbarhetsrisk (i enlighet med kraven i
kapitel 3 i riktlinjerna för hållbarhetssäkring). Den ska också ange om luckor identifierades och om intermediären i sådana
fall var tvungen att åtgärda dessa luckor.

(14) I linje med riktlinjerna för hållbarhetssäkring.
(15) Om detta finns vid tidpunkten för överlämnandet, när det gäller ramtransaktioner.
(16) I enlighet med riktlinjerna för hållbarhetssäkring.
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TILLÄGG 1

Pelare 2 – Beskrivning av finansierings- eller investeringstransaktionens additionalitet
För att visa att de finansierings- och investeringstransaktioner som omfattas av EU-garantin tillför additionalitet jämfört
med det befintliga stödet från marknaden och annat befintligt offentligt stöd ska genomförandepartnerna ge information
som påvisar minst ett av följande inslag:
a) Stöd som tillhandahålls genom efterställda positioner i förhållande till andra offentliga eller privata långivare eller inom
finansieringsstrukturen.
b) Stöd som tillhandahålls genom eget kapital och kapital likställt med eget kapital eller genom lån med villkor i fråga om
långa löptider, prissättning, krav på säkerheter eller andra villkor som inte är tillgängliga i tillräcklig utsträckning på
marknaden eller från andra offentliga källor.
c) Stöd till transaktioner som har en högre riskprofil än den risk som i allmänhet accepteras inom genomförandepartnerns
egen normala verksamhet eller stöd till genomförandepartner för att nå utöver den egna kapaciteten att stödja sådana
transaktioner.
d) Deltagande i riskdelningsmekanismer med inriktning på politikområden som exponerar genomförandepartnern för
högre risknivåer jämfört med de nivåer som denne i allmänhet accepterar eller som privata finansiella aktörer kan eller
vill acceptera.
e) Stöd som katalyserar/drar till sig ytterligare privat eller offentlig finansiering och kompletterar andra privata och
kommersiella källor, särskilt från traditionellt riskovilliga investerargrupper eller institutionella investerare, som ett
resultat av den signalverkan som stödet från InvestEU-fonden ger.
f) Stöd som tillhandahålls genom finansiella produkter som inte är tillgängliga eller som inte erbjuds i tillräcklig grad i de
berörda länderna eller regionerna på grund av att marknaderna saknas eller är underutvecklade eller ofullständiga.
När det gäller finansierings- och investeringstransaktioner genom intermediärer, särskilt för stöd till små och medelstora
företag, ska additionaliteten kontrolleras på intermediärnivå snarare än på slutmottagarnivå. Additionalitet ska anses
föreligga när InvestEU-fonden stöder en finansiell intermediär med att skapa en ny portfölj med högre risknivå eller öka
volymen av verksamhet som redan har hög risk, jämfört med de risknivåer som privata och offentliga finansiella aktörer
för närvarande kan eller vill acceptera i de berörda länderna eller regionerna.
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TILLÄGG 2

Pelare 3 – Marknadsmisslyckande eller suboptimal investeringssituation som finansierings- eller investeringstransaktionen åtgärdar
En underbyggd beskrivning av det marknadsmisslyckande eller den suboptimala investeringssituation som finansierings- eller investeringstransaktionen åtgärdar på grundval av kraven i del
A.1 i bilaga V till InvestEU-förordningen, enligt beskrivningen i leden a–f i andra stycket.

SV

I syfte att åtgärda sådana marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer som avses i artikel 209.2 a i budgetförordningen (1) ska de investeringar som finansierings- och
investeringstransaktionerna inriktas på ha ett av följande inslag:
a) Karaktären av en kollektiv nyttighet för vilken aktören eller företaget inte kan uppnå tillräckliga ekonomiska fördelar (såsom utbildning och kompetenser, hälso- och sjukvård och
tillgänglighet, säkerhet och försvar samt infrastruktur som är tillgänglig utan kostnad eller till försumbar kostnad).
b) Externa effekter som aktören eller företaget i allmänhet inte kan internalisera, såsom investeringar i FoU, energieffektivitet och klimat- eller miljöskydd.
c) Informationsasymmetrier, särskilt när det gäller små och medelstora företag och små midcap-bolag, inklusive högre risknivåer i samband med nystartade företag, företag med
huvudsakligen immateriella tillgångar eller otillräcklig säkerhet eller företag som inriktar sig på verksamheter med högre risk.

e) Exponering för högre risknivåer i vissa sektorer, länder eller regioner utöver de nivåer som privata finansiella aktörer kan eller vill acceptera, inbegripet att investeringen inte skulle ha
genomförts alls eller inte i samma utsträckning, på grund av att den har en ny karaktär eller medför risker som är förknippade med innovationer eller oprövad teknik.
f) Nya eller komplexa marknadsmisslyckanden eller suboptimala investeringssituationer i enlighet med artikel 9.1 a iii i InvestEU-förordningen.
Tabell 1
Pelare 3 – Alla finansierings- och investeringstransaktioner förutom finansiering genom intermediärer för små och medelstora företag och små midcap-bolag
Indikator

Marknadsmisslyckande eller
suboptimal investeringssituation som
finansierings- eller
investeringstransaktionen åtgärdar

Ganska bra (= 1)

Bra (= 2)

Mycket bra (= 3)

Utmärkt (= 4)

En normal finansierings- eller
investeringstransaktion som
åtgärdar ett marknadsmisslyckande
eller en suboptimal
investeringssituation som hänger
samman med den huvudsakliga
marknaden/sektorn.

En
finansieringseller
investeringstransaktion
som
åtgärdar
i)
ett
marknadsmisslyckande eller en
suboptimal
investeringssituation
som hänger samman med den
huvudsakliga marknaden/sektorn
samt ii) ett annat relevant
marknadsmisslyckande.

En
finansieringseller
investeringstransaktion
som
åtgärdar
i)
ett
marknadsmisslyckande eller en
suboptimal
investeringssituation
som hänger samman med den
huvudsakliga marknaden/sektorn
samt ii) åtminstone två andra
relevanta marknadsmisslyckanden
eller
suboptimala
investeringssituationer.

En
finansieringseller
investeringstransaktion som är
föredömlig eller transformativ
när det gäller att åtgärda flera
marknadsmisslyckanden
eller
suboptimala
investeringssituationer
genom
banbrytande innovation/teknik
eller spridningseffekter.

ELLER

ELLER

Europeiska unionens officiella tidning

d) Gränsöverskridande infrastrukturprojekt och tillhörande tjänster eller fonder som investerar över gränserna för att komma tillrätta med fragmenteringen av den inre marknaden och
förbättra samordningen på den inre marknaden.

ELLER
24.9.2021

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU)
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU,
Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

En
finansieringseller
investeringstransaktion
som
åtgärdar
ett
viktigt
marknadsmisslyckande som är i den
övre delen av spektrumet i fråga om
förekomst (signifikans) på den
berörda marknaden.

SV

En
finansieringseller
investeringstransaktion
som
åtgärdar
ett
viktigt
marknadsmisslyckande som är i den
mellersta delen av spektrumet i fråga
om förekomst (signifikans) på den
berörda marknaden.

24.9.2021

En finansierings- eller
investeringstransaktion som
åtgärdar ett viktigt
marknadsmisslyckande som är i den
nedre delen av spektrumet i fråga om
förekomst (signifikans) på den
berörda marknaden.

Tabell 2
Pelare 3 – Finansiering genom intermediärer för små och medelstora företag och små midcap-bolag

A. Tillgång till finansiering (Ganska bra = 1)
B. Om finansierings- eller investeringstransaktionen äger rum i ett område som får stöd för sammanhållning eller en rättvis omställning (mer än 50 % av finansierings- eller investerings
transaktionen) eller om den särskilt inriktas på politiska prioriteringar för forskning och innovation i EU-medlemsstater som är måttliga och framväxande innovatörer kommer en
poäng att läggas till.
C. Om finansierings- eller investeringstransaktionen inriktas på utsatta/begränsade segment (mellan 10–50 % av finansierings- eller investeringstransaktionen) kommer en poäng att läggas
till.
ELLER
Om finansierings- eller investeringstransaktionen inriktas på utsatta/begränsade segment (mer än 50 % av finansierings- eller investeringstransaktionen) kommer två poäng att läggas
till.

Europeiska unionens officiella tidning

Finansiering genom intermediärer som riktar sig till små och medelstora företag och små midcap-bolag ska få en poäng. Om finansieringen äger rum i länder där majoriteten av anslag
(> 50 % av finansierings- eller investeringstransaktionen) förväntas tilldelas områden som får stöd för sammanhållning eller en rättvis omställning (2) eller, för finansierings- och
investeringstransaktioner som särskilt inriktas på politiska prioriteringar för forskning och innovation i EU-medlemsstater som är måttliga eller framväxande innovatörer (3), ska
finansierings- eller investeringstransaktionen uppgraderas med en poäng. Ytterligare poäng ska tilldelas om finansierings- eller investeringstransaktionen inriktas på utsatta/begränsade
segment av ekosystemet för små och medelstora företag (mikroföretag, sociala företag, effektstyrda företag, uppstartsföretag eller unga företag, kvinnoägda/kvinnodrivna företag, företag
som drivs av utsatta/missgynnade grupper, unga jordbrukare osv.) eller på ytterligare politiska prioriteringar (hållbarhet, forskning och innovation, färdigheter, utbildning, digitalisering,
investeringar i landsbygdsområden, kulturella och kreativa sektorer). Slutbetyget motsvarar summan av de poäng som tilldelats under A, B, C och D enligt nedan.

D. Om finansierings- eller investeringstransaktionen inriktas på ytterligare politiska prioriteringar (mellan 10–50 % av finansierings- eller investeringstransaktionen) kommer en poäng att
läggas till.
ELLER
Om finansierings- eller investeringstransaktionen inriktas på ytterligare politiska prioriteringar (mer än 50 % av finansierings- eller investeringstransaktionen) kommer två poäng att
läggas till.

L 339/15

(2) När det gäller ramtransaktioner bör kriteriet kontrolleras på aggregerad nivå.
(3) För hänvisningen till EU-medlemsstater som är måttliga eller framväxande innovatörer, se den europeiska resultattavlan för innovation på https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/
scoreboards_sv.
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TILLÄGG 3

Pelare 4 – Genomförandepartnerns finansiella och tekniska bidrag
Tabell 1

SV

Direkt finansiering
Indikatorer

1. Ekonomiska fördelar som
genomförandepartnerns
medverkan medför (vikt:
12,5 %)

Ganska bra (= 1)

FVA ( ) ≤ 5 bps
1

5 bps < FVA≤ 30 bps

Andra
finansieringseller Prioriterade trancher.
investeringstransaktioner
som
inte förtecknas i följande avsnitt.
Slutmottagaren skulle enkelt
kunna anskaffa medel med
liknande
löptid
eller
förlängningen av löptiden är
mellan 30 och 49 %.

Tillämpliga poängalternativ:
a) flexibelt kreditutnyttjande,
b) skräddarsydda återbetalningar,
c) längden på den tillgängliga utbetalningsperioden,
d) anståndsperiodens längd,
e) möjlighet att omvandla/ändra räntesatser,

Mycket bra (= 3)

30 bps < FVA ≤ 100 bps

Utmärkt (= 4)

FVA > 100 bps

Efterställda
lån,
mezzanintrancher, Transaktioner med eget kapital eller med
hybridobligationer, villkorade lån och kapital likställt med eget kapital.
garantiprodukter.
Slutmottagaren skulle med viss svårighet Slutmottagaren kan inte anskaffa medel
kunna anskaffa medel med liknande med liknande löptid eller förlängningen
löptid eller förlängningen av löptiden är av löptiden är minst 100 %.
mellan 50 och 99 %.
f) längden på den fasta ränteperioden,
g) finansiering i den lokala valutan inom EU,
h) bidrag till diversifieringen av och stabiliteten hos slutmottagarens finansiering,
i) efterställd position,
j) annat, ange vilket (till exempel krav på säkerhet, som kan uppkomma i samband
med finansierings- eller investeringstransaktionen).

Inget av ovanstående alternativ är Ett eller två av ovanstående Tre eller fyra av ovanstående alternativ är Minst fem av ovanstående alternativ är
tillämpligt.
alternativ är tillämpliga.
tillämpliga.
tillämpliga.
4. Att andra investerare at Genomförandepartnerns
traheras och signalverkan deltagande i finansierings- eller
investeringstransaktionen
(vikt: 25 %)
förväntas inte ha i) en katalytisk
effekt på att attrahera andra
medfinansierare/borgensmän/
investerare
(t.ex.
genomförandepartnern
medfinansierar
enbart
med
låntagarens egna medel),
och/eller ii) någon signalverkan på
respektive marknad.

Genomförandepartnerns
deltagande i finansierings- eller
investeringstransaktionen
förväntas ha viss inverkan när det
gäller att mobilisera andra
medfinansierare/borgensmän/
investerare och signalera att
transaktionen/investeringen
förväntas vara säker och värd att
stödja, vilket därmed främjar den
fullständiga finansieringen och
genomförandet.

Genomförandepartnerns deltagande i
finansieringseller
investeringstransaktionen förväntas vara
av
avgörande
betydelse
för
förverkligandet av transaktionen och/eller
uppnåendet
av
den
avsedda
finansieringsnivån
(utan
genomförandepartnern
kommer
projektet troligtvis inte att genomföras
eller inte att genomföras med samma fart
eller storlek). Detta inbegriper t.ex. i) att
genomförandepartnern tar på sig rollen
som
hörnstensinvesterare,
ii)
att
genomförandepartnerns lån kombineras
med offentliga och/eller privata resurser
från tredje part.

24.9.2021

Genomförandepartnerns deltagande i
finansieringseller
investeringstransaktionen förväntas ha
betydande inverkan på andra finansierares/
borgensmäns/investerares
beslut
att
förbinda sig till eller saminvestera parallellt
med transaktionen, vilket därmed har en
stark katalytisk effekt. Detta inbegriper
situationer där genomförandepartnern har
medverkat till att kombinera sin
finansiering med bidrag från tredje part
eller andra former av externt stöd för
särskilda projekt/program.

Europeiska unionens officiella tidning

2. Längre löptid (vikt: 25 %) Slutmottagaren
anskaffar
regelbundet medel med liknande
löptid eller förlängningen av
löptiden är mindre än 30 %.
3. Andra förmåner som ge
nereras för slutmottagar
na
(vikt: 12,5 %)

Bra (= 2)

Det
bidrag
som
utgörs
av
genomförandepartnerns expertkunskap
om finansiell strukturering förväntas vara
innovativt och av stort värde för motparten
(t.ex. genom att betydligt påskynda den
finansiella transaktionens slutförande eller
tillämpa standardiserade strukturer på
komplexa fall, tekniskt stöd eller
rådgivningsstöd
för
transaktionens
finansiella strukturering, experter från
den finansiella sektorn osv.).

6. Teknisk rådgivning och Genomförandepartners tekniska
tekniskt bidrag
expertkunskap
och/eller
(vikt: 12,5 %)
rådgivningstjänster behövdes inte
av slutmottagaren.

Genomförandepartnerns tekniska
rådgivning
säkerställer
investeringens kvalitet genom
projektspecifika
utbetalningsvillkor och särskilda
insatser
(t.ex.
övervakningsuppdrag för att
säkerställa
efterlevnaden
av
utbetalningsvillkoren).
ELLER
Årliga lägesrapporter för projektet.

Genomförandepartnern stöder teknisk
förberedelse eller strukturering av
finansieringseller
investeringstransaktionen för att bättre
anpassa den till de politiska målen.
ELLER
Riktade bidrag (tekniska, ekonomiska,
upphandlingsrelaterade, klimatmässiga,
miljömässiga, sociala) och värdefull
vägledning om projektinslag eller
utformningsalternativ och regelbundna
insatser (t.ex. övervakningsuppdrag för
att
säkerställa
efterlevnaden
av
standarderna).
ELLER
Riktad övervakning (upphandling, klimat,
miljö, sociala aspekter).

Genomförandepartnern stöder teknisk
förberedelse eller strukturering av
finansieringseller
investeringstransaktionen för att anpassa
den helt till de politiska målen.
ELLER
Genomförandepartnerns tekniska stöd har
stor inverkan på investeringens tekniska
eller ekonomiska kvalitet, främst genom
det särskilda tekniska stöd eller
rådgivningsstöd som tillhandahålls.
ELLER
Betydande fysisk övervakning, såsom för
komplexa projekt eller högriskprojekt.

(1) FVA = finansiellt mervärde (financial value added). Det representerar skillnaden mellan det närmaste marknadsalternativet (alternativ finansieringskostnad) för slutmottagaren och priset för det lån som beviljas av
genomförandepartnern. Slutmottagarens alternativa finansieringskostnad kan bestämmas genom en direkt hänvisning till en likvid obligation eller ett nyligen undertecknat lån från samma emittent för en
löptid som liknar den för lånet från genomförandepartnern. Vid medfinansiering är den mest relevanta jämförelsen den parallella kommersiella faciliteten, förutsatt att priset är känt och strukturerna är
förhållandevis jämförbara. Om ett sådant instrument inte finns kan alternativt en obligation/ett lån som utfärdas av en jämförbar enhet användas som en proxyvariabel. Marknadspriset kommer att grundas på
de primära och sekundära handelsnivåerna för de valda obligationerna eller lånen, inbegripet årsavgifterna. Eftersom prisvariationerna är stora för de flesta obligationer på sekundärmarknaden bör man se till
att den valda alternativa finansieringskostnaden återspeglar antingen medelvärdena på längre sikt eller de nuvarande marknadsförhållandena, om dessa förväntas kvarstå.
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Genomförandepartnerns expertkunskap
om finansiell strukturering förväntas ha
betydande inverkan på investeringens
finansieringsstruktur och förväntas vara
av betydande värde för motparten (t.ex.
genom att påskynda den finansiella
transaktionens slutförande eller tillämpa
standardiserade strukturer osv.), och/eller
investeringens initiering förväntas gynnas
av
genomförandepartnerns
expertkunskap.

SV

Genomförandepartnerns
expertkunskap om finansiell
strukturering förväntas ha positiv
inverkan
på
investeringens
finansieringsstruktur
och
förväntas vara av värde för
motparten,
och/eller
investeringens initiering förväntas
gynnas av genomförandepartnerns
expertkunskap.

24.9.2021

Genomförandepartnern behöver
inte ha expertkunskap om
finansiell strukturering, och
genomförandepartnerns
deltagande
förväntas
vara
marginellt.
Investeringens
initiering
gynnas
inte
av
genomförandepartners
expertkunskap.

5. Ekonomisk rådgivning
och/eller expertkunskap
om strukturering
(vikt: 12,5 %)
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Tabell 2
Finansiering genom intermediärer
Indikatorer

Ganska bra (= 1)

Bra (= 2)

Mycket bra (= 3)

Utmärkt (= 4)

2. Att andra investerare at Genomförandepartnerns
traheras och signalverkan deltagande i finansierings- eller
(vikt: 40 %)
investeringstransaktionen
förväntas inte ha i) en katalytisk
effekt på att attrahera andra
medfinansierare/borgensmän/
investerare
(t.ex.
genomförandepartnern
medfinansierar
enbart
med
låntagarens egna medel),
och/eller ii) någon signalverkan på
respektive marknad.

Genomförandepartnerns
deltagande i finansierings- eller
investeringstransaktionen
förväntas ha viss inverkan när det
gäller att mobilisera andra
medfinansierare/borgensmän/
investerare och signalera att
investeringarna förväntas vara
säkra och värda att stödja, vilket
därmed främjar den fullständiga
finansieringen och genomförandet.

Genomförandepartnerns deltagande i
finansieringseller
investeringstransaktionen förväntas ha
betydande
inverkan
på
andra
finansierares/borgensmäns/investerares
beslut att förbinda sig till eller saminvestera
parallellt med transaktionen, vilket därmed
har en stark katalytisk effekt. Detta
inbegriper
situationer
där
genomförandepartnern har medverkat till
att kombinera sin finansiering med bidrag
från tredje part eller andra former av
externt stöd för särskilda projekt/program.

Genomförandepartnerns deltagande i
finansieringseller
investeringstransaktionen förväntas vara
av
avgörande
betydelse
för
förverkligandet av transaktionen och/eller
för att uppnå den finansieringsnivå som
uppsatts som mål. Detta inbegriper t.ex. i)
att genomförandepartnern tar på sig rollen
som
hörnstensinvesterare,
ii)
att
genomförandepartnerns lån kombineras
med offentliga och/eller privata resurser
från tredje part.

3. Ekonomisk rådgivning
och expertkunskap om
strukturering
(vikt: 12,5 %)

Genomförandepartnerns
expertkunskap om finansiell
strukturering förväntas ha positiv
inverkan
på
investeringens
finansieringsstruktur
och
förväntas vara av värde för
motparten,
och/eller
investeringens initiering förväntas
gynnas av genomförandepartnerns
expertkunskap.

Genomförandepartnerns expertkunskap
om finansiell strukturering förväntas ha
betydande inverkan på investeringens
finansieringsstruktur och förväntas vara
av betydande värde för motparten (t.ex.
genom att påskynda den finansiella
transaktionens slutförande eller tillämpa
standardiserade strukturer osv.), och/eller
investeringens initiering förväntas gynnas
av
genomförandepartnerns
expertkunskap.

Det
bidrag
som
utgörs
av
genomförandepartnerns expertkunskap
om finansiell strukturering förväntas vara
innovativt och av stort värde för motparten
(t.ex. genom att betydligt påskynda den
finansiella transaktionens slutförande eller
tillämpa standardiserade strukturer på
komplexa fall, tekniskt stöd eller
rådgivningsstöd
för
transaktionens
finansiella strukturering, experter från
den finansiella sektorn osv.).

Genomförandepartnern behöver
inte ha expertkunskap om
finansiell strukturering, och
genomförandepartnerns
deltagande
förväntas
vara
marginellt.
Investeringens
initiering
gynnas
inte
av
genomförandepartners
expertkunskap.
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Efterställda
lån,
mezzanintrancher, Transaktioner med eget kapital eller med
hybridobligationer, villkorade lån och kapital likställt med eget kapital.
garantiprodukter.

SV

1. Ekonomiska fördelar som Andra
finansieringseller Prioriterade trancher.
genomförandepartnerns investeringstransaktioner
som
medverkan medför
inte förtecknas i följande avsnitt.
(vikt: 35 %)

24.9.2021

Genomförandepartnern förväntas delta i
det tekniska stöd eller den utbildning som
tillhandahålls till intermediären för att
förbättra dennes prestationer eller
kapacitet att uppfylla kraven (t.ex. om
rapportering,
stödberättigande,
hållbarhetsaspekter
och
upphandlingsstandarder).
Stödet
förväntas
gå
utöver
genomförandepartnerns reguljära due
diligence-granskning
på
bedömningsstadiet.

Omfattande tekniskt stöd eller rådgivning
förväntas tillhandahållas för att bistå
intermediären
med
att
utveckla
affärssegment med särskilda effekter
såsom avspeglas i politikområdena inom
ramen för InvestEU. Stödet förväntas gå
utöver genomförandepartnerns reguljära
due
diligence-granskning
på
bedömningsstadiet.

SV

Genomförandepartnern förväntas
ställa upp särskilda villkor som
har med genomförandet av de
underliggande transaktionerna att
göra och ger råd till intermediären
för att välja ut dem eller förväntar
sig att intermediären kommer att
behöva rådgivning när det gäller
genomförandet av de kriterier
som avser finansierings- eller
investeringstransaktionen.

24.9.2021

4. Teknisk rådgivning och Genomförandepartnern förväntas
inte erbjuda något tekniskt stöd
tekniskt bidrag
eller
någon
(vikt: 12,5 %)
kapacitetsuppbyggnad
till
intermediären.
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TILLÄGG 4

Pelare 5 – Finansierings- eller investeringstransaktionens effekter
Tabell 1

SV

Direkt finansiering
Finansierings- eller investeringstransaktionens effekter
Ganska bra (= 1)

Bra (= 2)

Mycket bra (= 3)

Utmärkt (= 4)

2. Effekter på sysselsättningen
(vikt: 15 %)

3. Hållbarhetssäkring
saspekter
(vikt: 45 %) + bonus

Uppbyggnads-/
genomförandefas
(heltidsekvivalenter/miljon
euro) 3–6

Uppbyggnads-/
genomförandefas
(heltidsekvivalenter/miljon
euro) 6–8

Uppbyggnads-/
genomförandefas
(heltidsekvivalenter/miljon
euro) > 8

Driftsfas (heltidsekvivalenter/
miljon euro) < 0,4

Driftsfas (heltidsekvivalenter/
miljon euro) 0,4–0,7

Driftsfas (heltidsekvivalenter/
miljon euro) 0,7–1,1

Driftsfas (heltidsekvivalenter/
miljon euro) > 1,1

a) Klimat
(vikt: 15 %)

De negativa effekterna
begränsas inte helt, inga
betydande positiva effekter.

De negativa effekterna
De negativa effekterna
begränsas delvis, vissa positiva begränsas helt, betydande
effekter.
positiva effekter.

De negativa effekterna begränsas
helt, mycket stora positiva
effekter.

b) Miljö
(vikt: 15 %)

De negativa effekterna
begränsas inte helt, inga
betydande positiva effekter.

De negativa effekterna
De negativa effekterna
begränsas delvis, vissa positiva begränsas helt, betydande
effekter.
positiva effekter.

De negativa effekterna begränsas
helt,
mycket stora positiva effekter.

c) Den sociala dimensionen De negativa effekterna
begränsas inte helt, inga
(vikt: 15 %)
betydande positiva effekter.

De negativa effekterna
De negativa effekterna
begränsas delvis, vissa positiva begränsas helt,
effekter.
betydande positiva effekter.

De negativa effekterna begränsas
helt,
mycket stora positiva effekter.

Bonus
Ej tillämpligt
Checklista för positiv agenda
(vikt: 22,5 % totalt för de tre
dimensionerna)

Ej tillämpligt

Om ja, se tabell 3 för närmare
uppgifter.

(1) Genomförandepartnerna bör förklara skälet till varför en avkastningsgrad inte kan beräknas.

Ej tillämpligt

24.9.2021

Uppbyggnads-/
genomförandefas
(heltidsekvivalenter/miljon
euro) < 3

Europeiska unionens officiella tidning

1. Effekter på ekonomin och tillväxten (avkastnings > 0 %–5 %
5 %–7 %
7 %–10 %
> 10 %
grad)
Poängsättningen kommer att göras på grundval av vederbörligen motiverade kvalitativa bedömningar av projektets
(vikt: 40 %)
socioekonomiska kostnad och nytta, och dess förväntade bidrag till den ekonomiska verksamheten och tillväxten.
ELLER
Kvalitativ bedömning (1)

24.9.2021

Tabell 2

Ganska bra

Klimat
15 %

Bra

Mycket bra

SV

Hållbarhetssäkringsaspekter – detaljerade uppgifter (direkt finansiering)
Utmärkt

Projektet medför positiva
effekter, inga frivilliga
åtgärder (2) vidtas av den
projektansvarige/
slutmottagaren
(vikt: 50 %)

Inga betydande positiva effekter
identifierades.

Vissa positiva effekterför
begränsning av eller anpassning
till klimatförändringarna kunde
identifieras.

Betydande positiva effekter (målet
att bidra till begränsning av eller
anpassning till
klimatförändringarna anges
uttryckligen, men det är inte den
grundläggande orsaken till att
projektet genomförs).

Betydande positiva effekter
(projektet är helt inriktat på
begränsning av eller anpassning till
klimatförändringarna, och det är
den grundläggande orsaken till att
projektet genomförs).
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Negativa effekter och risker — Det finns en del betydande — Betydande negativa effekter — Vissa negativa effekter kvars — Inga eller obetydliga negativa
kopplade till projektet (1)
problem med begränsning av
minskas eller begränsas
tår efter det att begränsnings
effekter efter begränsningsåt
(vikt: 50 %)
och/eller anpassning till kli
genom åtgärder som förväntas
åtgärderna har genomförts,
gärderna (eller behöver ej
matförändringarna som inte
undvika, förhindra, minska
men de är inte betydande och
begränsas). Projektet medför
helt kan begränsas eller kom
eller, om möjligt, kompensera
inga ytterligare åtgärder anses
låga klimatförändringsrelate
penseras för.
rade risker.
för eventuella identifierade
vara nödvändiga.
— Projektet medför höga klimat
betydande negativa effekter. — Projektet medför medelhöga ELLER
förändringsrelaterade risker, — Projektet medför medelhöga
eller höga klimatförändring — Höga eller medelhöga risker
srelaterade risker, och de
och vissa begränsningsåtgär
klimatförändringsrelaterade
som begränsas fullständigt.
der genomförs som delvis
begränsas och hanteras väl.
risker, och begränsningsåtgär
åtgärdar dessa risker.
der genomförs som delvis
åtgärdar dessa risker.

Frivilliga åtgärder genomförs för att öka projektets På frivillig basis kommer den projektansvarige under vägledning av genomförandepartnern att vidta en eller flera av följande åtgärder av relevans för
klimatprestanda
projektet:
(vikt: 7,5 % [bonus])
— genomföra klimatsäkringen (anpassning och/eller begränsning) för direkt finansierade projekt under tröskelvärdet

Miljö
15 %

Vissa negativa effekter eller risker
kvarstår efter begränsningen, men
de är inte betydande och inga
ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Inga eller endast obetydliga
negativa effekter eller risker efter
begränsningen (eller behöver ej
begränsas).
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Negativa effekter och risker Det finns vissa betydande negativa Betydande negativa effekter eller
kopplade till projektet
effekter eller risker som inte fullt ut risker minskas eller begränsas
(50 %)
har begränsats.
genom åtgärder som förväntas
undvika, förhindra, minska eller,
om möjligt, kompensera för
eventuella identifierade betydande
negativa effekter.

Frivilliga åtgärder vidtas för att öka projektets
miljöprestanda
(vikt: 7,5 % )
[bonus]

Vissa positiva effekter
på miljöaspekterna kunde
fastställas.

Utmärkt

Betydande positiva effekter (målet
att bidra till miljömålet anges
uttryckligen, men det är inte den
grundläggande orsaken till att
projektet genomförs).

Stora positiva effekter (projektet är
helt inriktat på miljömålet, och det
är den grundläggande orsaken till
att projektet genomförs).

På frivillig basis kommer den projektansvarige under vägledning av genomförandepartnern att vidta en eller flera av följande åtgärder av relevans för
projektet:
— frivilliga åtgärder vidtas av den projektansvarige/slutmottagaren för att öka projektets miljöprestanda, inklusive genom att genomföra åtgärder för att
ytterligare begränsa/kompensera för negativa effekter

Negativa effekter och risker Det finns en del betydande
Vissa betydande negativa effekter
kopplade till projektet
negativa effekter som inte helt kan minskas eller begränsas genom
(vikt: 50 %)
begränsas eller kompenseras för. åtgärder som förväntas undvika,
förhindra, minska eller, om
möjligt, kompensera för
eventuella identifierade betydande
negativa effekter.

En del negativa effekter kvarstår
efter begränsningen, men de är
inte betydande och inga
kompensationsåtgärder är
nödvändiga.

Inga eller endast obetydliga
negativa tillfälliga effekter efter
begränsningen (eller behöver ej
begränsas).

Projektet medför positiva
effekter, inga frivilliga
åtgärder vidtas av den
projektansvarige/
slutmottagaren
(vikt: 50 %)

Betydande positiva effekter (målet
att bidra till de sociala aspekterna
anges uttryckligen, men det är inte
den grundläggande orsaken till att
projektet genomförs).

Stora positiva effekter (projektet är
helt inriktat på sociala mål, och de
är den grundläggande orsaken till
att projektet genomförs).

Frivilliga åtgärder vidtas för att öka projektets
sociala prestanda
(vikt: 7,5 % [bonus])

Inga betydande positiva effekter.

Vissa positiva effekter på de
sociala aspekterna kunde
fastställas.
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Sociala aspekter
15 %

Inga betydande positiva effekter.

Mycket bra

SV

Projektet medför positiva
effekter, inga frivilliga
åtgärder vidtas av den
projektansvarige/
slutmottagaren
(vikt: 50 %)

Bra
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Ganska bra

På frivillig basis kommer den projektansvarige under vägledning av genomförandepartnern att vidta en eller flera av följande åtgärder av relevans för
projektet:
— frivilliga åtgärder vidtas av den projektansvarige/slutmottagaren för att öka projektets sociala prestanda

24.9.2021

(1) Projektet i övergripande betydelse, inklusive till exempel de relevanta kompensationsåtgärder och begränsande åtgärder som införts för att åtgärda klimatförändringsfrågor rörande begränsning (t.ex.
växthusgasutsläpp) och anpassning (t.ex. åtgärda klimatförändringsrelaterade faror, effekter och risker).
(2) Enligt beskrivning i riktlinjerna för hållbarhetssäkring under rekommendationerna för den positiva agendan.

24.9.2021

Tabell 3
Finansiering genom intermediärer
Finansierings- eller investeringstransaktionens effekter
Bra (= 2)

Mycket bra (= 3)

Utmärkt (= 4)

SV

Ganska bra (= 1)

1. Öka tillgången till finansiering och förbättra finansieringsvillkoren för slutmottagarna (vikt: 80 %)
Måttlig förväntad finansieringsvolym (mellan 2
och 3 gånger).

b) Fördelar för slutmottagar Finansierings- eller investeringstransaktionen gör det möjligt för
na (1)
intermediären (intermediärerna) att erbjuda mer gynnsamma villkor till
(vikt: 30 %)
slutmottagarna genom
a) flexibelt kreditutnyttjande,
b) skräddarsydda återbetalningar,
c) längden på den tillgängliga utbetalningsperioden,
d) anståndsperiodens längd,
e) längre löptid,
f) finansiering i den lokala valutan inom EU,
Inget av ovanstående alternativ är tillämpligt.

c) Förväntade effekter på det Finansierings-/investeringsverksamheten
finansiella ekosystemet
förväntas stödja väletablerade intermediärer,
(vikt: 20 %)
bibehålla befintliga finansiella kanaler främst på
lokal nivå med begränsat ömsesidigt utbyte eller
interaktioner med ekosystemet i sin helhet.

Stor förväntad
Mycket stor förväntad finansieringsvolym (mer än 5
finansieringsvolym
gånger).
(mellan 3 och 5 gånger).

g) bidrag till diversifieringen av och stabiliteten hos slutmottagarens
finansiering,
h) ökande tillgång på alternativ låne- och/eller egetkapitalfinansiering utanför
banksektorn,
i) efterställd position,
j) krav på säkerheter,
k) överföring av den ekonomiska fördelen från intermediären till
slutmottagaren,
l) annat, ange vilket (som kan uppstå i samband med finansierings- eller
investeringstransaktionen).

Ett eller två av
Två eller tre av ovanstående alternativ är Fler än tre av ovanstående alternativ är
ovanstående alternativ är tillämpliga.
tillämpliga.
tillämpliga.
En betydande del av finansierings-/
investeringsverksamheten förväntas
genomföras genom att stödja nya
intermediärer, inklusive en ny kategori av
intermediärer, eller genom att utveckla
alternativa finansieringsmekanismer eller
investeringskanaler för att ta itu med de
politiska målen för InvestEU enligt
definitionen i artiklarna 3 och 8 i
InvestEU-förordningen.

Finansierings-/
investeringsverksamheten syftar till att
stödja nya åtgärder i en sektor i linje
med de politiska prioriteringarna enligt
definitionen i garantiavtalen, eller
vertikalt, och/eller genom att gynna
partnerskap, utveckla plattformar eller
på annat sätt genomföra systematiska
samarbeten inom det större
ekosystemet för att ta itu med de
politiska målen för InvestEU enligt
definitionen i artiklarna 3 och 8 i
InvestEU-förordningen.
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Finansierings-/
investeringsverksamhe
ten förväntas i huvudsak
stödja väletablerade
intermediärer, skala upp
eller expandera befintliga
finansiella kanaler
bortom deras lokala
ekosystem för att ta itu
med de politiska målen
för InvestEU enligt
definitionen i artiklarna 3
och 8 i InvestEUförordningen.
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a) Den finansieringsvolym Begränsad förväntad
som förväntas göras tillgänglig finansieringsvolym (< 2
av den finansiella intermediä gånger).
ren för
slutmottagarna med anknyt
ning till den InvestEU-stödda
finansieringen
(vikt: 30 %)

Antal arbetstillfällen som
förväntas stödjas på
slutmottagarnivå
(vikt: 20 %)

Det antal arbetstillfällen (inklusive
säsongsarbeten och deltidsarbeten) och/eller
egna företagare som förväntas stödjas per miljon
euro i finansiering av genomförandepartnern
förväntas vara
— för garantier: mellan 50 och 100,
— för eget kapital: mellan 5 och 10.

Det antal arbetstillfällen
(inklusive säsongsarbeten
och deltidsarbeten)
och/eller egna företagare
som förväntas stödjas per
miljon euro i finansiering
av
genomförandepartnern
förväntas vara
— för garantier: mellan
100 och 175,
— för eget kapital: mel
lan 10 och 15.

Det antal arbetstillfällen (inklusive säsongsarbeten
och deltidsarbeten) och/eller egna företagare som
förväntas stödjas per miljon euro i finansiering av
genomförandepartnern förväntas vara
— för garantier: fler än 300,
— för eget kapital: fler än 15.

SV

Det antal arbetstillfällen
(inklusive säsongsarbeten
och deltidsarbeten)
och/eller egna företagare
som förväntas stödjas per
miljon euro i finansiering
av
genomförandepartnern
förväntas vara
— för garantier: färre än
50,
— för eget kapital: färre
än 5.
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2. Sysselsättning (vikt: 20 %)

(1) När det gäller ramtransaktioner bör genomförandepartnern ange vilken typ av fördelar som förväntas uppnås på systemnivå för de underliggande delprojekten.
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Pelare 6 – Finansierings- eller investeringstransaktionens finansiella profil

Lånetransaktioner (1)

Exempel 2

Finansiell profilindikator (i linje med
garantiavtalet)

Förväntad förlust

Överföringssats

Intervall (där så är relevant, enligt
definitionen i garantiavtalet)

X % ≤ förväntad förlust ≤ Y %

Ej tillämpligt

Underliggande mått

Finansierings- eller
investeringstransaktionens förväntade
förluster.
Den finansiella produktens/portföljens
förväntade förluster.

Tillämplig överföringssats för den relevanta
portföljen/finansiella produkten på grundval
av finansierings- eller
investeringstransaktionens förväntade
förluster.

Finansiell profilindikator (i linje med
garantiavtalet)

Internränta, motpartens kreditvärdering för medel eller andra relevanta mått som ska avtalas i
garantiavtalet.
Motpartens kreditvärdering, om tillgänglig.

Intervall (där så är relevant, enligt
definitionen i garantiavtalet)

X ≤ internränta eller annat relevant mått ≤ Y

Underliggande mått

Internränta för medel eller andra relevanta mått som ska avtalas i garantiavtalet.
Motpartens kreditvärdering.
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Egetkapitaltransaktioner

Exempel 1

SV

I följande tabell anges exempel på indikatorer för finansiell profil som kan användas för låne- och egetkapitaltransaktioner. Beroende på de finansiella produkternas/portföljernas särdrag
kan olika indikatorer anges av en genomförandepartner. För ramtransaktioner behöver genomförandepartnern tillhandahålla något av följande: Intervall för godtagbara kreditvärderingar
för de underliggande delprojekten, genomsnittlig kreditvärdering, de olika överföringssatserna, eller andra relevanta inslag om de finns tillgängliga, såsom förväntade förluster och de
underliggande portföljernas varaktighet.

24.9.2021

TILLÄGG 5

(1) Inklusive begränsade och obegränsade garantier.
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TILLÄGG 6

Pelare 7 – Kompletterande indikatorer
SV

Värden som förväntas uppnås i slutet av transaktionens livslängd (1)
För alla finansierings- och investeringstransaktioner:
a) Hävstångs- och multiplikatoreffekt
b) Mobiliserat investeringsbelopp
c) Uppskattat [antal] slutmottagare i målgruppen
e) Investeringar som stöder miljömålen (2)
f) Investeringar som stöder digitalisering (2)
g) Investeringar som stöder industriell omställning (2)
h) Investeringar som stöder en rättvis omställning (2)
i) Investeringar för tillhandahållande av kritisk infrastruktur (2)
j) Investeringar i cybersäkerhet, rymd- och försvarssektorer (2)
k) I händelse av kombination med andra unionskällor, ange den icke-återbetalningspliktiga komponenten eller den finansiella instrumentkomponenten från andra unionsprogram (2)
l) Övriga transaktionsspecifika indikatorer som krävs av finansierings- eller investeringstransaktionens finansiella produkt, i tillämpliga fall
I tillämpliga fall, beroende på transaktionens politikområde och transaktionstypen (direkt eller indirekt transaktion):
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d) Investeringar som stöder klimatmålen (2)

Politikområdet ”Hållbar infrastruktur”
Energi:
a) Ytterligare installerad kapacitet för produktion av förnybar och annan säker och hållbar utsläppsfri och utsläppssnål energi (i megawatt, MW).
b) Antal hushåll och antal offentliga byggnader och kommersiella lokaler med förbättrad energiförbrukningsklass.
c) Beräknade energibesparingar som genererats av projekten (i kilowattimmar, kWh).
d) Årliga utsläpp av växthusgaser i ton koldioxidekvivalenter som minskats/undvikits.
e) Volym investeringar i utveckling och modernisering av smart och hållbar energiinfrastruktur.

Ytterligare hushåll, företag eller offentliga byggnader med bredbandsanslutning på minst 100 Mbps med möjlighet till uppgradering till gigabit-hastighet eller antal inrättade wifiuppkopplingszoner.
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Digitalisering:

a) Finansierings- eller investeringstransaktionen är gränsöverskridande och/eller bidrar till projekt för felande länkar (inbegripet projekt som rör urbana knutpunkter, regionala
gränsöverskridande järnvägsförbindelser, multimodala plattformar, kusthamnar, inlandshamnar, förbindelser till flygplatser och järnvägs-/vägterminaler i stomnätet och det
övergripande nätet i TEN-T).

c) Antal inrättade eller uppgraderade leveranspunkter för alternativa bränslen.

SV

b) Finansierings- eller investeringstransaktionen bidrar till digitalisering av transporter, särskilt genom utbyggnad av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), flodinfor
mationstjänster, intelligenta transportsystem (ITS), övervaknings- och informationssystem för sjötrafik (VTMIS)/e-tjänster för sjöfart och Sesar (Single European Sky ATM Research).
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Transporter:

d) Finansierings- eller investeringstransaktionen bidrar till transportsäkerheten.
Miljö:
Finansierings- eller investeringstransaktionen bidrar till genomförandet av planer och program som föreskrivs i unionens regelverk på miljöområdet avseende luftkvalitet, vatten, avfall
och natur.

a) Antal företag som bedriver forsknings- och innovationsprojekt.
b) Bidrag till målet att 3 % av unionens bruttonationalprodukt (BNP) ska investeras i forskning, utveckling och innovation.
Politikområdet ”Små och medelstora företag”
a) Antal företag som får stöd.
b) Tilldelningsvolym avsatt till små och medelstora företag/midcap-bolag [%], om denna rimligen kan uppskattas vid inlämningstillfället.
Politikområdet ”Sociala investeringar och kompetens”
a) Social infrastruktur: kapacitet på och tillgång till stödd social infrastruktur efter sektor: bostäder, utbildning, hälsa, annat.
b) Mikrofinansiering och finansiering av sociala företag: antal mottagare av mikrofinansiering och stödda företag inom den sociala sektorn.
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Politikområdet ”Forskning, innovation och digitalisering”

c) Kompetens: antal enskilda som förvärvat nya kompetenser eller fått sina kompetenser validerade och certifierade: formell utbildning och yrkeskvalifikationer.
För direkta transaktioner, i tillämpliga fall:
a) Inledning och avslutning av verksamheten.
b) Projektinvesteringskostnad.
c) Könsfördelning för
i)

slutmottagarens ledningsgrupp,

ii) arbetsstyrkan,
iii) ägarskapet (entreprenörskapet).
L 339/27

ESG-aspekter

L 339/28

För transaktioner via intermediärer:

Indikatorer för medlemsstatskomponenten: Andra indikatorer enligt överenskommelse mellan medlemsstaten och kommissionen inom ramen för överenskommelsen om
medverkan och som har införlivats i det relevanta garantiavtalet med genomförandepartnern.
SV

_____________
(1) För beräkning av dessa indikatorer ska den tekniska metod användas som utvecklats för nyckelprestations- och övervakningsindikatorerna för InvestEU.
(2) Ange om finansierings- eller investeringstransaktionen bidrar till det särskilda området (Ja, Nej eller Vet ej) och i tillämpliga fall det belopp som förväntas bidras till detta område.
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24.9.2021

SV
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1703
av den 13 juli 2021
om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 vad gäller djurhälsokrav för införsel till unionen
av produkter av animaliskt ursprung som ingår i sammansatta produkter
(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) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt
artiklarna 234.2, 237.4 och 239.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) kompletterar djurhälsobestämmelserna i förordning (EU)
2016/429 vad gäller införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel till unionen av sändningar av
vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung. I artiklarna 162 och 163 i delegerad förordning (EU)
2020/692 fastställs i synnerhet särskilda krav för införsel till unionen av produkter av animaliskt ursprung som ingår
i sammansatta produkter. I artiklarna 162 och 163 i delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs inga särskilda
krav för råmjölksbaserade produkter som ingår i sammansatta produkter. I den här förordningen bör det därför
klargöras vilka krav som gäller för införsel till unionen av råmjölksbaserade produkter som ingår i sammansatta
produkter i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna för införsel till unionen av råmjölksbaserade produkter i
artikel 153 i delegerad förordning (EU) 2020/692.

(2)

Gelatin och kollagen omfattas av definitionen av köttprodukter i artikel 2.44 i delegerad förordning (EU) 2020/692
och därför får endast sändningar av gelatin och kollagen som uppfyller kraven för införsel till unionen av
köttprodukter föras in till unionen. Gelatin och kollagen som ingår i lagringståliga sammansatta produkter utgör
dock en mycket låg djurhälsorisk med anledning av de behandlingar de genomgår när de bearbetas. Sammansatta
produkter som bara innehåller sådana köttprodukter bör därför läggas till i förteckningen över sammansatta
produkter som omfattas av det undantag som föreskrivs i artikel 163 i delegerad förordning (EU) 2020/692 och
därmed inte behöva åtföljas av ett djurhälsointyg, utan i stället bara av en försäkran.

(3)

I enlighet med artikel 163 i delegerad förordning (EU) 2020/692 ska lagringståliga sammansatta produkter som inte
innehåller köttprodukter åtföljas av en försäkran som utarbetats och undertecknats av en aktör. De bearbetade
produkterna av animaliskt ursprung måste dock genomgå en strikt riskreducerande behandling som säkerställer att
de är säkra ur djurhälsosynpunkt. Det skulle dock förefalla oproportionerligt att kräva sådana strikta
riskreducerande behandlingar för mjölkprodukter som har sitt ursprung i länder från vilka obehandlad mjölk eller
mjölkprodukter får föras in till unionen. För dessa tredjeländer bör kraven stå i proportion till den risk som
ursprungslandet utgör, och de garantier som de behöriga myndigheterna lämnar bör beaktas. Delegerad förordning
(EU) 2020/692 bör därför ändras för att tillåta införsel till unionen av lagringståliga sammansatta produkter som
innehåller mjölkprodukter med ursprung i de tredjeländer som förtecknats för införsel till unionen av obehandlad
mjölk och mjölkprodukter som inte behöver genomgå någon riskreducerande behandling, utan att ha genomgått
någon särskild riskreducerande behandling. Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör också ändras för att tillåta

(1) EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av
sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).
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införsel till unionen av lagringståliga sammansatta produkter som innehåller mjölkprodukter med ursprung i de
tredjeländer som förtecknats för införsel till unionen av mjölkprodukter som måste genomgå en riskreducerande
behandling, om de har genomgått en riskreducerande behandling i enlighet med artikel 157 i delegerad förordning
(EU) 2020/692.
(4)

Mjölkprodukter som har genomgått strikta riskreducerande behandlingar och äggprodukter som ingår i
lagringståliga sammansatta produkter utgör bara en begränsad risk ur djurhälso- och folkhälsoperspektiv. Dessa
varor bör därför få föras in till unionen om de kommer från ett tredjeland eller ett territorium eller en zon däri som
inte förtecknats för införsel till unionen av den specifika arten och kategorin av produkt av animaliskt ursprung, men
som förtecknats för införsel till unionen av köttprodukter, mjölkprodukter eller äggprodukter.

(5)

För att undvika onödiga administrativa bördor vid införsel till unionen av sändningar av sammansatta produkter
som utgör en låg djurhälsorisk bör den aktör som ansvarar för införsel till unionen av sändningarna få underteckna
den försäkran som avses i artikel 163 i delegerade förordning (EU) 2020/692.

(6)

Bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2020/692 kompletterar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429.
Eftersom dessa bestämmelser är kopplade till varandra fastställs de tillsammans i en enda akt. Bestämmelserna om
ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 bör för tydlighetens skull och för att de ska kunna tillämpas
effektivt också fastställs i en enda delegerad akt i vilken det föreskrivs en heltäckande uppsättning krav för införsel
till unionen av produkter av animaliskt ursprung.

(7)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom delegerad förordning (EU) 2020/692 ska tillämpas från och med den 21 april 2021 bör den här
förordningen för rättssäkerhetens skull träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Delegerad förordning (EU) 2020/692 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 162 ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Artikel 162
Sammansatta produkter som innehåller köttprodukter, mjölkprodukter, råmjölksbaserade produkter
och/eller äggprodukter”
b) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Sändningar av följande sammansatta produkter får endast föras in till unionen om de sammansatta
produkterna i sändningarna kommer från ett tredjeland eller territorium eller zon däri som förtecknats för införsel
till unionen av de särskilda produkter av animaliskt ursprung som ingår i de sammansatta produkterna:
a) Sammansatta produkter som innehåller köttprodukter.
b) Icke lagringståliga sammansatta produkter som innehåller mjölkprodukter och/eller äggprodukter.
c) Sammansatta produkter som innehåller råmjölksbaserade produkter.”
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2. Artikel 163 ska ersättas med följande:
”Artikel 163
Särskilda krav för lagringståliga sammansatta produkter
1.
Genom undantag från artikel 3 c i ska sändningar av sammansatta produkter som inte innehåller köttprodukter
(utom gelatin och kollagen), eller råmjölksbaserade produkter, och som har behandlats för att bli lagringståliga vid
rumstemperatur få föras in till unionen åtföljda av en försäkran enligt punkt 2 om de innehåller följande:
a) Mjölkprodukter som uppfyller ett av följande villkor:
i)

De har inte genomgått någon riskreducerande behandling enligt bilaga XXVII, förutsatt att mjölkprodukterna
har erhållits
— i unionen eller
— i ett tredjeland eller territorium eller zon däri som förtecknats för införsel till unionen av mjölkprodukter
utan att de har genomgått någon särskild riskreducerande behandling, i enlighet med artikel 156, och det
tredjeland eller det territorium eller den zon däri där den sammansatta produkten framställs, om det inte är
samma land, territorium eller zon, också förtecknats för införsel till unionen av dessa produkter utan
skyldighet att tillämpa någon särskild riskreducerande behandling.

ii) De har genomgått en riskreducerande behandling enligt kolumn A eller B i bilaga XXVII som är relevant för den
djurart från vilken mjölken kommer, förutsatt att de har erhållits i ett tredjeland eller territorium eller zon däri
som förtecknats för införsel till unionen av mjölkprodukter som har genomgått en särskild riskreducerande
behandling, i enlighet med artikel 157, och att det tredjeland eller det territorium eller den zon däri där den
sammansatta produkten framställs, om det inte är samma land, territorium eller zon, också förtecknats för
införsel till unionen av dessa produkter om de har genomgått en särskild riskreducerande behandling.
iii) De har genomgått en riskreducerande behandling som åtminstone motsvarar de behandlingar som anges i
kolumn B i bilaga XXVII, oavsett från vilken djurart mjölken kommer, om mjölkprodukterna inte uppfyller alla
krav som föreskrivs i led i eller ii eller har erhållits i ett tredjeland eller ett territorium eller en zon däri från
vilket/vilken mjölkprodukter inte får föras in till unionen men varifrån andra produkter av animaliskt ursprung
får föras in till unionen i enlighet med denna förordning.
b) Äggprodukter som har genomgått en riskreducerande behandling motsvarande de behandlingar som föreskrivs i
bilaga XXVIII.
2.

Den försäkran som avses i punkt 1

a) ska endast åtfölja sändningar av sammansatta produkter om slutdestinationen för de sammansatta produkterna är i
unionen,
b) ska utfärdas av den aktör som ansvarar för införsel till unionen av de sammansatta produkterna och ska intyga att de
sammansatta produkterna i sändningen uppfyller kraven i punkt 1.
3.
Genom undantag från artikel 3 a i ska de mjölkprodukter som avses i punkt 1 a iii i denna artikel och
äggprodukter som ingår i sammansatta produkter som har behandlats för att bli lagringståliga vid rumstemperatur få
föras in till unionen om de kommer från ett tredjeland eller ett territorium eller en zon däri som inte specifikt har
förtecknats för införsel till unionen av dessa produkter av animaliskt ursprung, men som förtecknats för införsel till
unionen av
a) köttprodukter, mjölkprodukter eller äggprodukter,
eller
b) fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EU) 2017/625.”

Artikel 2
Hänvisningar till tidigare artikel 163 a i delegerad förordning (EU) 2020/692 ska anses som hänvisningar till artikel 163.1 i
den delegerade förordningen.
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Artikel 3
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1704
av den 14 juli 2021
om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 vad gäller närmare
detaljer för de statistiska uppgifter som skatte- och tullmyndigheterna ska lämna och om ändring av
bilagorna V och VI
(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) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk
företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (1), särskilt artikel 5.2 och 5.3, och
av följande skäl:
(1)

I bilagorna V och VI till förordning (EU) 2019/2152 anges vilka uppgifter om export och import av varor som
skatte- och tullmyndigheterna i varje medlemsstat för statistiska ändamål ska lämna till de behöriga nationella
statistikmyndigheterna.

(2)

Närmare detaljer bör anges för de statistiska uppgifter om export och import av varor som skatte- och
tullmyndigheterna i varje medlemsstat ska lämna till de behöriga nationella statistikmyndigheterna, enligt bilagorna
V och VI till förordning (EU) 2019/2152.

(3)

För att säkerställa att de uppgifter som skattemyndigheterna för statistiska ändamål lämnar till de nationella statistik
myndigheterna omfattar uppgifter om gemenskapsintern distansförsäljning av varor, är det nödvändigt att ändra
bilaga V till förordning (EU) 2019/2152.

(4)

Det är nödvändigt att ändra bilaga VI till förordning (EU) 2019/2152 för att säkerställa att, inom ramen för
centraliserad klarering enligt artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (2), där fler
än en medlemsstat berörs, tullmyndigheternas skyldighet att lämna tulldeklarationsuppgifter till sina nationella
statistikmyndigheter även är tillämplig i den medlemsstat där varorna är belägna.

(5)

Det är också nödvändigt att ändra bilaga VI till förordning (EU) 2019/2152 för att säkerställa att de nationella
statistikmyndigheterna kan ta emot uppgifter från sina tullmyndigheter om tillämpade tullförenklingar och om
berörda handelsaktörer.

(6)

Bilagorna V och VI till förordning (EU) 2019/2152 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Innehåll
Genom denna delegerade förordning anges närmare detaljer för de statistiska uppgifter om export och import av varor som
skatte- och tullmyndigheterna i varje medlemsstat ska lämna till de behöriga nationella statistikmyndigheterna.
(1) EUT L 327, 17.12.2019, s. 1.
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
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Artikel 2
Uppgifter från mervärdesskattedeklarationer
Uppgifter från mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara juridiska
personer, enligt punkt a i bilaga V till förordning (EU) 2019/2152, ska omfatta åtminstone följande:
a) Fullständigt namn på den beskattningsbara personen eller den icke beskattningsbara juridiska personen.
b) Fullständig adress, inklusive postnummer.
c) Det registreringsnummer som tilldelats personen i enlighet med artikel 214 i rådets direktiv 2006/112/EG (3).
d) För varje beskattningsbar person eller icke beskattningsbar juridisk person:
i) Det beskattningsunderlag vid unionsinterna leveranser och förvärv av varor som samlats in på grundval av
mervärdesskattedeklarationer i enlighet med artikel 251 a och c i direktiv 2006/112/EG.
ii) Beskattningsperioden.

Artikel 3
Uppgifter från sammanställningar
1.
Uppgifter om leveranser inom unionen som har samlats in från periodiska mervärdesskattesammanställningar, enligt
punkt b i bilaga V till förordning (EU) 2019/2152, ska omfatta åtminstone följande:
a) Beskattningsperioden.
b) Varje nationell leverantörs registreringsnummer för mervärdesskatt.
c) Registreringsnumret för mervärdesskatt för förvärvaren i partnermedlemsstaten.
d) Beskattningsunderlaget mellan varje nationell leverantör och förvärvare i partnermedlemsstaten.
e) Identifiering av efterföljande leveranser.
2.
Uppgifter om förvärv inom unionen som har meddelats av alla andra medlemsstater, enligt punkt c i bilaga V till
förordning (EU) 2019/2152, ska omfatta åtminstone följande:
a) Beskattningsperioden.
b) Varje nationell förvärvares registreringsnummer för mervärdesskatt.
c) Det totala beskattningsunderlaget uppdelat efter nationell förvärvare och med aggregering efter partnermedlemsstat.

Artikel 4
Tulldeklarationsuppgifter
Uppgifter enligt punkt c i bilaga VI till förordning (EU) 2019/2152 ska omfatta alla uppgifter som krävs av den nationella
statistikmyndigheten för framställning av europeisk statistik över internationell varuhandel och ska omfatta åtminstone de
uppgifter som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 5
Ändring av förordning (EU) 2019/2152
Bilagorna V och VI till förordning (EU) 2019/2152 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.
(3) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
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Artikel 6
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 14 juli 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA I

1. Allmänna uppgifter
1.1 Typ av deklaration
1.2 Typ av tilläggsdeklaration
1.3 Förfarande
1.4 Ytterligare förfarande(n)
1.5 Datum för godkännande av tulldeklarationen
2. Tillstånd
2.1 För centraliserad klarering, där fler än en medlemsstat berörs: nummer för tillståndet till centraliserad klarering
3. Parter
3.1 Exportörens registreringsnummer
3.2 Importörens registreringsnummer
3.3 Köparens registreringsnummer
3.4 Mottagarens registreringsnummer (1)
4. Värderingsuppgifter/Avgifter
4.1 Faktureringsvaluta
4.2 Förmåner (förmånsbehandling som tillämpas av tullen)
5. Länder
5.1 Kod för destinationsland
5.2 Kod för avsändnings-/exportland
5.3 Kod för ursprungsland
5.4 Kod för förmånsursprungsland
5.5 För centraliserad klarering: antingen koden för anmälningstullkontoret eller koden för den medlemsstat där varorna
anmäls till tullen
6. Identifiering av varor
6.1 Nettovikt (kg)
6.2 Extra mängdenheter
6.3 Varukod – KN-nummer
6.4 Varukod – Taric-nummer
6.5 Varukod HS6, där Taric- eller KN-nummer inte är tillgängligt
7. Transportuppgifter
7.1 Container
7.2 Transportsätt vid gränsen
7.3 Transportsätt inrikes

24.9.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/37

8. Statistiska uppgifter
8.1 Transaktionens art
8.2 Statistiskt värde
(1) Endast för tulluppgiftskraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i
de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU)
2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).
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BILAGA II
”BILAGA V

Uppgifter som ska lämnas av de ansvariga skattemyndigheterna i varje medlemsstat till den nationella statistikmyndighet
som avses i artikel 5.2
a) uppgifter från mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsbara personer eller icke beskattningsbara juridiska
personer som för perioden i fråga har deklarerat leveranser inom unionen av varor i enlighet med artikel 251 a i direktiv
2006/112/EG eller förvärv av varor inom unionen i enlighet med artikel 251 c i det direktivet,
b) uppgifter från sammanställningar om leveranser inom unionen insamlade från periodiska mervärdesskattesammans
tällningar i enlighet med artiklarna 264 och 265 i direktiv 2006/112/EG,
c) uppgifter om förvärv inom unionen som har meddelats av alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 21.2 i rådets
förordning (EU) nr 904/2010 (1),
d) uppgifter från mervärdesskattedeklarationer avseende beskattningsbara personer som inte är etablerade i konsumtions
medlemsstaten och som tillämpar den särskilda ordningen enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 3 i rådets direktiv
2006/112/EG, och som för perioden i fråga har deklarerat leveranser av varor inom ramen för den ordningen, i
enlighet med artikel 369g i det direktivet,
e) uppgifter om leveranser av varor med anknytning till den särskilda ordningen enligt avdelning XII kapitel 6 avsnitt 3 i
rådets direktiv 2006/112/EG, som har meddelats av alla andra medlemsstater i enlighet med artikel 21.1 i förordning
(EU) nr 904/2010.

(1) Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
(EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).
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BILAGA VI

Uppgifter som ska lämnas av de ansvariga tullmyndigheterna i varje medlemsstat till den nationella statistikmyndighet som
avses i artikel 5.3
a) uppgifter som identifierar den person som genomför export inom unionen och import inom unionen av varor som
omfattas av tullförfarandet för aktiv förädling,
b) registreringsuppgifter och identitetsuppgifter för ekonomiska aktörer som föreskrivs i unionens tullbestämmelser och
som är tillgängliga i det elektroniska system för Eori-nummer som avses i artikel 7 i kommissionens genomförande
förordning (EU) 2015/2447 (1),
c) uppgifter om import och export på grundval av tulldeklarationer som tagits emot eller som varit föremål för tullbeslut
av de nationella tullmyndigheterna och
i)

som har lämnats in hos dem, eller

ii) för vilka den kompletterande deklarationen i enlighet med artikel 225 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447
finns tillgänglig för dem genom direkt elektronisk tillgång till tillståndshavarens system, eller
iii) som de erhållit i enlighet med artikel 179 i förordning (EU) nr 952/2013,
d) uppgifter om tillämpade förfaranden, förenklingar eller tillstånd som beviljats handelsaktörer samt uppgifter som
identifierar dessa handelsaktörer.

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT
L 343, 29.12.2015, s. 558).”
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1705
av den 14 juli 2021
om ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning
och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur, avelsmaterial och 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt
artiklarna 234.2, 237.4, 239.2 och 279.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 (2) kompletterar djurhälsobestämmelserna i förordning (EU)
2016/429 vad gäller införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av sändningar av vissa djur,
avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung.

(2)

Efter offentliggörandet av delegerad förordning (EU) 2020/692 den 3 juni 2020 i Europeiska unionens officiella tidning
upptäcktes vissa smärre misstag och utelämnanden i den förordningen. Dessa misstag och utelämnanden bör rättas,
och delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

Dessutom bör vissa bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2020/692 ändras för att säkerställa att de är förenliga
med bestämmelserna i andra delegerade akter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (3).

(4)

Det är också nödvändigt att ändra delegerad förordning (EU) 2020/692 så att den omfattar vissa omständigheter
som ursprungligen utelämnades från den akten och för att omfatta vissa möjligheter som föreskrivs i unionsakter
som antogs före förordning (EU) 2016/429 och som bör bibehållas inom ramen för förordning (EU) 2016/429.
Detta är viktigt för att säkerställa en smidig övergång från de krav som fastställts i de tidigare unionsakterna om
införsel till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung, eller för att klargöra vilka
djurarter, kategorier av djur och produkter av animaliskt ursprung som bör eller inte bör omfattas av vissa krav.

(1) EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av
sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd
och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG)
nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG
och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
(förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).
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(5)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör också säkerställa en smidig övergång från de krav som fastställts i tidigare
unionsakter när det gäller införsel till unionen av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från
dessa, eftersom de har visat sig vara effektiva. Därför bör syftet med och innehållet i de befintliga bestämmelserna
bibehållas i den delegerade förordningen, men anpassas till den nya rättsliga ram som fastställs genom förordning
(EU) 2016/429.

(6)

Dessutom bör de djurhälsokrav som fastställs i delegerad förordning (EU) 2020/692 inte tillämpas på produkter av
animaliskt ursprung från andra vattenlevande djur än levande vattenlevande djur, utom de som är avsedda för
vidare bearbetning i unionen, eftersom det inte finns några betydande djurhälsoskäl för att inkludera sådana
produkter i den delegerade förordningens tillämpningsområde. Artikel 1.6 i delegerad förordning (EU) 2020/692,
som anger tillämpningsområdet för den akten, bör därför ändras.

(7)

Den definition av svin som för närvarande fastställs i artikel 2.8 i delegerad förordning (EU) 2020/692 är endast
lämplig för införsel till unionen av dessa djur. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 (4), som
fastställer bestämmelser om förflyttning av avelsmaterial inom unionen, innehåller en annan definition av svin som
är lämplig för donatorer av avelsmaterial. Definitionen av svin i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför
ändras så att den omfattar införsel till unionen av både svin och avelsmaterial från svin.

(8)

Den definition av brunnbåt som för närvarande fastställs i artikel 2.48 i delegerad förordning (EU) 2020/692
överensstämmer inte med definitionen av brunnbåt i artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2020/990 (5). För att skapa enhetlighet i unionslagstiftningen bör definitionen i artikel 2.48 i delegerad förordning
(EU) 2020/692 ändras så att den överensstämmer med definitionen i delegerad förordning (EU) 2020/990.

(9)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs krav avseende besiktning av landlevande djur innan de avsänds till
unionen, som när det gäller fjäderfä även omfattar ursprungsflocken. Det bör dock klargöras att dessa krav inte
gäller daggamla kycklingars ursprungsflock, i enlighet med de krav som är tillämpliga till och med den 21 april
2021 och som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 (6). Artikel 13.1 i delegerad förordning (EU)
2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Delegerad förordning (EU) 2020/692, som tillämpas från och med den 21 april 2021, bör säkerställa en smidig
övergång från de krav som fastställts i tidigare unionsakter avseende införsel till unionen av landlevande djur samt
avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur, eftersom de har visat sig vara effektiva.
Därför bör syftet med och innehållet i de bestämmelserna bibehållas i den delegerade förordningen, men anpassas
till den nya rättsliga ram som fastställs genom förordning (EU) 2016/429. Enligt artikel 11.1 i kommissionens
förordning (EU) nr 206/2010 (7) ska sändningar av andra hov- och klövdjur än hov- och klövdjur som är avsedda
för avgränsade anläggningar efter införseln till unionen vistas på den mottagande anläggningen i minst 30 dagar,
om de inte sänds direkt till ett slakteri. Förordning (EU) nr 206/2010 upphävdes genom delegerad förordning (EU)
2020/692. I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs dock inte någon möjlighet att flytta hov- och klövdjur
till ett slakteri under den perioden på 30 dagar efter införseln till unionen. Artikel 26 i delegerad förordning (EU)
2020/692 bör därför ändras så att denna möjlighet ges, eftersom förflyttningar under den perioden inte medför
några betydande djurhälsoproblem.

(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/686 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för
förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen (EUT L 174, 3.6.2020, s. 1).
(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 av den 28 april 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och
produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur inom unionen (EUT L 221, 10.7.2020, s. 42).
(6) Kommissionens förordning (EG) nr 798/2008 av den 8 augusti 2008 om fastställande av en förteckning över tredjeländer, områden,
zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till och transiteras genom gemenskapen samt kraven
för veterinärintyg (EUT L 226, 23.8.2008, s. 1).
(7) Kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 av den 12 mars 2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller
delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg (EUT
L 73, 20.3.2010, s. 1).
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(11)

Dessutom bör det undantag från kravet på att djuren ska vistas på den mottagande anläggningen i minst 30 dagar
efter införseln till unionen i artikel 26 i delegerad förordning (EU) 2020/692 som för närvarande endast gäller
hästdjur avsedda för tävling, kapplöpningar och kulturevenemang utvidgas till att omfatta alla hästdjur, och den
artikeln bör ändras i enlighet med detta.

(12)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs ett undantag från kraven i den akten för införsel till unionen av
sändningar av fjäderfä och kläckägg från fjäderfä när det gäller sändningar med färre än 20 djur av andra fjäderfän
än strutsfåglar och sändningar med färre än 20 kläckägg från andra fjäderfän än strutsfåglar. Vissa krav på
transportmedel, de behållare som de transporteras i till unionen, vaccinering mot högpatogen aviär influensa och
desinfektion som gäller för fjäderfä och kläckägg bör dock också tillämpas vid införsel till unionen av sändningar
med färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar och färre än 20 kläckägg av andra fjäderfän än strutsfåglar.
Artiklarna 49 och 101 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att alla fåglar i fångenskap som sänds till unionen ska ha vaccinerats
mot infektion med Newcastlesjukevirus. Detta är dock inte praktiskt möjligt och är oförenligt med kraven för införsel
till medlemsstater med status som fri från infektion med Newcastlesjukevirus utan vaccinering. Artikel 57 i delegerad
förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras för att klargöra att kraven avseende vacciner mot infektion med
Newcastlesjukevirus gäller när fåglar i fångenskap har vaccinerats mot den sjukdomen.

(14)

Tävlingsduvor omfattas av definitionen av fåglar i fångenskap som fastställs i artikel 4.10 i förordning (EU)
2016/429. Därför gäller de särskilda djurhälsokraven för fåglar i fångenskap i del II avdelning 3 kapitel 2 i delegerad
förordning (EU) 2020/692 även för tävlingsduvor. Kraven begränsar dock möjligheten att föra in tävlingsduvor till
unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri med avsikten att de ska flyga tillbaka till tredjelandet eller
territoriet eller zonen i fråga. Tävlingsduvor som förs in till unionen med avsikten att de ska flyga tillbaka till
ursprungstredjelandet eller territoriet eller zonen däri utgör inte heller samma djurhälsorisk som andra fåglar i
fångenskap. Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras för att föreskriva ett undantag från de särskilda
djurhälsokraven för fåglar i fångenskap vid införsel till unionen av tävlingsduvor från ett tredjeland eller territorium
eller zon däri där de normalt hålls, med avsikten att de omedelbart ska frisläppas och flyga tillbaka till tredjelandet
eller territoriet eller zonen däri.

(15)

I artikel 74 i delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs identifieringskraven för införsel till unionen av hundar,
katter och illrar. När det gäller kraven på identifieringsmärkning hänvisas till genomförandeakter antagna av
kommissionen enligt artikel 120 i förordning (EU) 2016/429. Sådana genomförandeakter har dock ännu inte
antagits, eftersom det i artikel 277 i förordning (EU) 2016/429 föreskrivs att Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 576/2013 (8) ska fortsätta att tillämpas till och med den 21 april 2026 när det gäller förflyttning
av sällskapsdjur av dessa arter utan kommersiellt syfte. Artikel 74 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför
ändras så att den hänvisar till kraven i förordning (EU) nr 576/2013.

(16)

På grund av ett utelämnande finns det inga bestämmelser i delegerad förordning (EU) 2020/692 om besiktning av
sändningar av avelsmaterial innan de avsänds till unionen. För att säkerställa att sändningar av avelsmaterial
uppfyller kraven i delegerad förordning (EU) 2020/692 innan de får föras in till unionen bör den delegerade
förordningen därför ändras så att där fastställs bestämmelser om nödvändiga undersökningar och kontroller av
sändningarna.

(17)

I artikel 86 i delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur
får föras in till unionen om ett donatordjur kommer från en anläggning som är fri från enzootisk bovin leukos. I
artikel 87.2 i samma delegerade förordning föreskrivs ett undantag för en anläggning som inte är fri från enzootisk

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt
syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 (EUT L 178, 28.6.2013, s. 1).
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bovin leukos under förutsättning att donatordjuren är yngre än två år och det inte har förekommit något kliniskt fall
av enzootisk bovin leukos under minst de tre föregående åren. Detta undantag bör gälla för donatornötkreatur
oavsett ålder. Artikel 87.2 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(18)

I delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs att kläckägg från fjäderfä ska ha sitt ursprung i flockar som har
genomgått en klinisk besiktning inom de 24 timmarna före tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för
avsändande till unionen. Tredjeländer och berörda parter har dock angett att detta krav omotiverat ökar den
administrativa bördan för behöriga myndigheter och aktörer och utgör en risk för anläggningarnas biosäkerhet.
Med tanke på att äggen har sitt ursprung i godkända anläggningar som tillämpar strikta biosäkerhetsregler är det
lämpligt att tillåta en bredare tidsram för den kliniska besiktningen av kläckäggens ursprungsflock, liknande den
som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 (9) för förflyttning av dessa produkter mellan
medlemsstaterna. Artikel 107 i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(19)

I del III avdelning 2 kapitel 4 i delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs krav för införsel till unionen av specifikt
patogenfria ägg, inbegripet krav avseende äggens ursprungsanläggning. Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör
ändras så att det föreskrivs att dessa anläggningar i tredjeländer godkänns i enlighet med de bestämmelser som
gäller för anläggningarna i unionen.

(20)

Vattenlevande djur enligt definitionen i artikel 4.3 i förordning (EU) 2016/429 inbegriper hållna djur och vilda djur.
Vattenlevande djur får därför föras in till unionen från vattenbruksanläggningar och från vilda livsmiljöer. De kan
således avsändas från en ”ursprungsplats” eller från en ”ursprungsanläggning”. I delegerad förordning (EU)
2020/692 bör denna möjlighet tillåtas och artikel 167 a och d i delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför
ändras i enlighet med detta.

(21)

I artikel 172 i delegerad förordning (EU) 2020/692 föreskrivs undantag för vissa kategorier av vattenlevande djur
och produkter från vattenlevande djur från kravet att de ska ha sitt ursprung i ett sjukdomsfritt tredjeland eller
territorium eller en sjukdomsfri zon eller anläggningskrets. I samtliga fall måste dock de djur och produkter från
vattenbruk som omfattas av delegerad förordning (EU) 2020/692 ha sitt ursprung i en anläggning som antingen är
registrerad eller godkänd i enlighet med del IV avdelning II kapitel 1 i förordning (EU) 2016/429. Den här
förordningen bör därför ändra artikel 172 i delegerad förordning (EU) 2020/692 för att klargöra att det undantag
som föreskrivs där inte är tillämpligt på artikel 170, utan specifikt på artikel 170.1 i den delegerade förordningen.

(22)

På grund av ett utelämnande bör artikel 174.3 i delegerad förordning (EU) 2020/692 ändras så att den hänvisar till
artikel 170.1 a iii snarare än till artikel 170 a iii.

(23)

Enligt artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 får medlemsstaterna vidta godkända nationella åtgärder mot andra
sjukdomar än de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d i den förordningen. Artikel 175 i delegerad
förordning (EU) 2020/692 och bilaga XXIX till den delegerade förordningen bör ändras för att klargöra att
medlemsstaterna får vidta sådana åtgärder inte bara för icke-förtecknade sjukdomar utan även för de förtecknade
sjukdomar som avses i artikel 9.1 e i förordning (EU) 2016/429.

(9) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (EUT
L 174 3.6.2020, s. 140).
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(24)

Med hänsyn till den långa lagringskapaciteten för sperma, oocyter och embryon bör det i del IV i delegerad
förordning (EU) 2020/692 fastställas särskilda övergångsbestämmelser för avelsmaterial som samlats, producerats,
bearbetats och lagrats i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG (10), 89/556/EEG (11), 90/429/EEG (12)
och 92/65/EEG (13). Bestämmelserna bör gälla godkännande av spermasamlingsstationer, spermalagringsstationer,
embryosamlingsgrupper och embryoproduktionsgrupper enligt dessa direktiv samt märkning av strån och andra
förpackningar i vilka sperma, oocyter eller embryon placeras, lagras och transporteras. Bestämmelserna bör också
gälla kraven för samling, produktion, bearbetning och lagring av avelsmaterial, för donatordjurens hälsa samt för
laboratorietester och andra tester som utförs på donatordjur och avelsmaterial enligt dessa direktiv. Det är
nödvändigt att se till att handeln med sådant avelsmaterial inte störs, med tanke på hur viktigt det är för
djuravelssektorn. För att säkerställa kontinuitet i införseln till unionen av sändningar av avelsmaterial som samlats
eller producerats före den 21 april 2021 och som uppfyller kraven i direktiven 88/407/EEG, 89/556/EEG,
90/429/EEG och 92/65/EEG, bör därför särskilda övergångsbestämmelser fastställas i delegerad förordning (EU)
2020/692. Den delegerade förordningen bör ändras i enlighet med detta.

(25)

I tabell 1 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs bland annat kraven när det gäller uppehålls
perioder för hästdjur före införseln till unionen. I synnerhet fastställs särskilda uppehållsperioder för andra hästdjur
än registrerade hästdjur, för registrerade hästdjur och för registrerade hästar som återinförs efter tillfällig export.
Dessa uppehållsperioder bör vara mer detaljerade för att ta itu med riskerna i samband med införsel av hästdjur
som inte är avsedda för slakt, registrerade hästar och hästdjur avsedda för slakt samt återinförsel efter tillfällig
export av registrerade hästar. Bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(26)

I tabell 2 i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs kraven när det gäller uppehållsperioder för
fjäderfä före införseln till unionen. I synnerhet fastställs särskilda uppehållsperioder för bruksfjäderfä för produktion
av kött och konsumtionsägg och för bruksfjäderfä för vidmakthållande av stammen av fjädervilt, men inte för
bruksfjäderfä för produktion av andra produkter. En särskild uppehållsperiod bör därför fastställas även för
kategorin bruksfjäderfä för produktion av andra produkter. Bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(27)

I punkt 2 i bilaga XV till delegerad förordning (EU) 2020/692 fastställs djurhälsokrav för fjäderfä och kläckägg med
ursprung i ett tredjeland eller territorium eller zon däri där vaccinerna mot infektion med Newcastlesjukevirus inte
uppfyller de särskilda kriterierna i punkt 1 i den bilagan. Det bör dock klargöras ytterligare vilka av dessa krav som
gäller för fjäderfä, kläckägg och deras ursprungsflockar. Bilagan bör ändras i enlighet med detta.

(28)

Bestämmelserna i delegerad förordning (EU) 2020/692 kompletterar bestämmelserna i förordning (EU) 2016/429.
Eftersom dessa bestämmelser är kopplade till varandra fastställs de tillsammans i en enda akt. Bestämmelserna om
ändring av delegerad förordning (EU) 2020/692 bör för tydlighetens skull och för att de ska kunna tillämpas
effektivt också fastställas i en enda delegerad akt i vilken det föreskrivs en heltäckande uppsättning krav för införsel
till unionen av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung.

(29)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 bör därför ändras i enlighet med detta.

(30)

Delegerad förordning (EU) 2020/692 är tillämplig från och med den 21 april 2021. Av rättssäkerhetsskäl bör den
här förordningen träda i kraft så snart som möjligt.

(10) Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import
av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10).
(11) Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med och import från
tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1).
(12) Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import
av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).
(13) Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av
djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.
I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268, 14.9.1992, s. 54).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Delegerad förordning (EU) 2020/692 ska ändras på följande sätt:
1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 6 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”6.
I del V fastställs djurhälsokrav för införsel till unionen, samt förflyttning och hantering efter införsel, av
följande arter av vattenlevande djur i alla livsstadier samt produkter av animaliskt ursprung från dessa arter, utom
produkter av animaliskt ursprung från andra vattenlevande djur än levande vattenlevande djur som är avsedda att
direkt användas som livsmedel och vilda vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från dessa vilda
vattenlevande djur som lastats av från fiskefartyg och som är avsedda att direkt användas som livsmedel, och
undantag från dessa krav:”
b) Punkt 8 ska ersättas med följande:
”8.

2.

I del VII fastställs övergångs- och slutbestämmelser.”

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:
a) Led 8 ska ersättas med följande:
”8. svin: djur av de arter av hov- och klövdjur som tillhör familjen Suidae och som förtecknas i bilaga III till
förordning (EU) 2016/429 för införsel till unionen av ett djur, eller ett djur av arten Sus scrofa för införsel till
unionen av avelsmaterial.”
b) Led 48 ska ersättas med följande:
”48. brunnbåt: brunnbåt enligt definitionen i artikel 2.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 (*).
_____________
(*) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990 av den 28 april 2020 om komplettering av Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav och krav avseende utfärdande av
intyg för förflyttningar av vattenlevande djur och produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur
inom unionen (EUT L 221, 10.7.2020, s. 42).”

3.

I artikel 3 ska led a i ersättas med följande:
”i) när det gäller landlevande djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung, ett förtecknat tredjeland eller
territorium eller zon däri för den specifika arten och kategorin av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt
ursprung,”

4.

I artikel 13.1 ska andra stycket ersättas med följande:
”När det gäller fjäderfä, utom daggamla kycklingar, och fåglar i fångenskap ska besiktningen även omfatta
ursprungsflocken för de djur som är avsedda att sändas till unionen.”

5.

Artikel 26 ska ersättas med följande:
”Artikel 26
Förflyttning och hantering av hov- och klövdjur efter deras införsel till unionen
Efter införseln till unionen ska hov- och klövdjur, förutom hästdjur, vistas på sin destinationsanläggning i minst 30
dagar efter ankomsten till anläggningen, såvida de inte flyttas för slakt.”

6.

Artikel 49 ska ändras på följande sätt:
a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
”Genom undantag från artiklarna 14.3, 40 och 43–48 får sändningar som innehåller färre än 20 djur av andra
fjäderfän än strutsfåglar föras in till unionen under förutsättning att sådana sändningar uppfyller följande krav:”
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b) Led c ska ersättas med följande:
”c) När det gäller vaccinering mot högpatogen aviär influensa gäller följande:
i)

Fjäderfäna har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.

ii) Fjäderfänas ursprungsflock, förutom daggamla kycklingar, har inte vaccinerats mot högpatogen aviär
influensa.
iii) Om de daggamla kycklingarnas föräldraflockar har vaccinerats mot högpatogen aviär influensa har
garantier för uppfyllandet av de minimikrav för vaccinationsprogram och ytterligare övervakning som
fastställs i bilaga XIII lämnats av ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet.”
c) Led e iii ska ersättas med följande:
”iii) När det gäller Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.: Salmonella
Pullorum och Salmonella Gallinarum.”
d) Följande led ska läggas till som led f:
”f) De daggamla kycklingarna kommer från kläckägg som före ruvningen har desinficerats i enlighet med
anvisningarna från den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet.”
7.

Artikel 57 ska ersättas med följande:
”Artikel 57
Särskilda djurhälsokrav för fåglarna i fångenskap
Sändningar av fåglar i fångenskap får endast föras in till unionen om djuren i sändningen uppfyller följande krav:
a) De har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.
b) Om de har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus har den behöriga myndigheten i ursprungstred
jelandet eller ursprungsterritoriet lämnat garantier för att de vacciner som använts uppfyller de allmänna och
särskilda kriterierna för vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus som anges i punkt 1 i bilaga XV.
c) De har med negativt resultat genomgått ett test för påvisande av virus för högpatogen aviär influensa och infektion
med Newcastlesjukevirus 7–14 dagar före dagen för lastning för avsändande till unionen.”

8.

I artikel 60 ska led b vi betecknas som led c enligt följande:
”c) släppa fåglarna i fångenskap från karantänen endast efter skriftligt tillstånd från en officiell veterinär.”

9.

Artikel 62 ska ersättas med följande:
”Artikel 62
Undantag från djurhälsokraven för införsel till unionen av fåglar i fångenskap
1.
Genom undantag från de krav som fastställs i artiklarna 3–10, med undantag för artikel 3 a i, samt artiklarna
11–19 och 53–61, får sändningar av fåglar i fångenskap som inte uppfyller dessa krav föras in till unionen om de har
sitt ursprung i tredjeländer eller territorier som specifikt förtecknas för införsel till unionen av fåglar i fångenskap på
grundval av likvärdiga garantier.
2.
Genom undantag från de krav som fastställs i artikel 11 och artiklarna 54–58 ska de sändningar av tävlingsduvor
som förs in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri där de normalt hålls, med avsikten att
tävlingsduvorna omedelbart ska frisläppas och med förhoppningen att de ska flyga tillbaka till tredjelandet eller
territoriet eller zonen däri och som inte uppfyller de kraven, tillåtas att föras in till unionen om de uppfyller följande
krav:
a) Destinationsmedlemsstaten har fastställt att tävlingsduvorna får föras in på dess territorium från tredjelandet eller
territoriet eller zonen däri i enlighet med artikel 230.2 i förordning (EU) 2016/429.
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b) Tävlingsduvorna kommer från en registrerad anläggning, runt vilken det inom en radie av 10 km, även i
förekommande fall på angränsande lands territorium, inte har förekommit något utbrott av högpatogen aviär
influensa eller infektion med Newcastlesjukevirus under minst 30 dagar före dagen för lastning för avsändande till
unionen.
c) Tävlingsduvorna har inte vaccinerats mot högpatogen aviär influensa.
d) Tävlingsduvorna har vaccinerats mot infektion med Newcastlesjukevirus och den behöriga myndigheten i
ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet har lämnat garantier för att de vacciner som använts uppfyller de
allmänna och särskilda kriterierna för vacciner mot infektion med Newcastlesjukevirus som anges i punkt 1 i
bilaga XV.
e) Tävlingsduvorna kommer från en anläggning där vaccinering mot infektion med Newcastlesjukevirus utförs.
3.
Genom undantag från kraven i artiklarna 59, 60 och 61 får den behöriga myndigheten i den medlemsstat där
sändningarna förs in i unionen tillåta införsel till unionen av de tävlingsduvor som inte transporteras direkt till en
karantänanläggning som godkänts i enlighet med artikel 14 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 om de
a) är tävlingsduvor som har förts in i unionen från ett tredjeland eller territorium eller en zon däri där de normalt
hålls i enlighet med punkt 2,
b) frisläpps omedelbart, under tillsyn av den behöriga myndigheten, med förhoppningen att de ska flyga tillbaka till
ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri.”
10. I artikel 74 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Sändningar av hundar, katter och illrar får endast föras in till unionen om djuren i sändningen identifieras
individuellt med hjälp av en injicerbar transponder, enligt led e i bilaga III till delegerad förordning (EU) 2019/2035,
som har förts in av en veterinär och som uppfyller de tekniska krav som avses i bilaga II till förordning (EU)
nr 576/2013.”
11. I artikel 80 ska led a ersättas med följande:
”a) De vistades under följande tidsperiod före dagen för samlingen i ett tredjeland eller territorium eller zon däri som
är förtecknat för införsel till unionen av den specifika arten och kategorin av avelsmaterial:
i) När det gäller nötkreatur, får och getter, i minst sex månader.
ii) När det gäller svin och hästdjur, i minst tre månader.”
12. I artikel 83 ska led a iii ersättas med följande:
”iii) Det unika godkännandenumret för den anläggning för avelsmaterial där avelsmaterialet har samlats eller
producerats, bearbetats och lagrats.”
13. Efter artikel 85 ska följande artikel införas som artikel 85a:
”Artikel 85a
Besiktning av sändningar av avelsmaterial före avsändande till unionen
Sändningar av sperma, oocyter och embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur får endast föras in till
unionen om dessa sändningar har genomgått en visuell undersökning och dokumentkontroll som utförts av en
officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före
tidpunkten för avsändande till unionen enligt följande:
a) Visuell undersökning av transportbehållaren för att kontrollera att kraven i artikel 84 är uppfyllda.
b) En dokumentkontroll avseende de uppgifter som stationsveterinären eller den ansvariga veterinären har lämnat för
att säkerställa att
i)

den information som intyget gäller styrks genom de journaler som förts i enlighet med
— artikel 8.1 a i delegerad förordning (EU) 2020/686, och
— artikel 8 d i den här förordningen,
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ii) det märke på strån eller andra förpackningar som har anbringats i enlighet med artikel 83 a överensstämmer
med det nummer som angetts i djurhälsointyget och på den behållare i vilken avelsmaterialet transporteras,
iii) de djurhälsokrav som avses i del III avdelning 1 har uppfyllts.”
14. I artikel 87 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
Genom undantag från artikel 86 b iii får sändningar av oocyter och embryon från nötkreatur föras in till
unionen om ett donatordjur kommer från en anläggning som inte är fri från enzootisk bovin leukos, förutsatt att den
officiella veterinär som ansvarar för ursprungsanläggningen har intygat att det inte har förekommit något kliniskt fall
av enzootisk bovin leukos på den anläggningen under minst de tre föregående åren.”
15. Artikel 91 ska ersättas med följande:

”Artikel 91

Ursprungsanläggningen för donatorfår och donatorgetter

Sändningar av sperma, oocyter och embryon från får och getter får endast föras in till unionen om de har samlats in
från donatordjur som kommer från en anläggning som var fri från infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B.
suis och de aldrig tidigare har hållits på någon anläggning med lägre status.”
16. I artikel 100 ska led b ii ersättas med följande:
”ii) kläckäggen överfördes direkt och så snart som möjligt utan att lämna hamnen eller flygplatsen till ett fartyg eller
luftfartyg som uppfyller kraven i artikel 102 a för vidarebefordran till unionen.”
17. I artikel 102 a ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”a) Kläckäggen ska ha transporterats med transportmedel som”
18. I artikel 107 ska led f ersättas med följande:
”f) Flockarna har
i) genomgått en klinisk besiktning som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller ursprungster
ritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för
avsändande till unionen i syfte att påvisa tecken som tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive de relevanta
förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I och nya sjukdomar, och de uppvisade inga sjukdomssymtom eller
gav ingen anledning att misstänka förekomst av någon av dessa sjukdomar,
eller
ii)
— genomgått månatliga kliniska besiktningar som utförts av en officiell veterinär i ursprungstredjelandet eller
ursprungsterritoriet eller zonen däri, där den senaste besiktningen utfördes under de 31 dagarna före
tidpunkten för lastning av sändningen av kläckägg för avsändande till unionen i syfte att påvisa tecken som
tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I och nya
sjukdomar, och de uppvisade inga sjukdomssymtom eller gav ingen anledning att misstänka förekomst av
någon av dessa sjukdomar,
— genomgått en utvärdering av deras aktuella hälsostatus som utförts av en officiell veterinär i ursprungstred
jelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för lastning av
sändningen av kläckägg för avsändande till unionen, med hjälp av aktuella uppgifter från aktören och
genom dokumentkontroller av de journaler över hälsa och produktion som förs på anläggningen, i syfte
att påvisa tecken som tyder på förekomst av sjukdomar, inklusive nya sjukdomar och de relevanta
förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I.”
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19. Artikel 110 ska ändras på följande sätt:
a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
”Genom undantag från artiklarna 101, 106, 107 och 108 får sändningar med färre än 20 kläckägg från andra
fjäderfän än strutsfåglar föras in till unionen under förutsättning att de uppfyller följande krav:”
b) Led d ska ersättas med följande:
”d) De kommer från flockar som har genomgått en klinisk besiktning som utförts av en officiell veterinär i
ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 24 timmarna före tidpunkten för
lastning av sändningarna av kläckägg för avsändande till unionen i syfte att påvisa tecken som tyder på
förekomst av sjukdomar, inklusive de relevanta förtecknade sjukdomar som avses i bilaga I och nya
sjukdomar, och flockarna uppvisade inga sjukdomssymtom eller gav ingen anledning att misstänka förekomst
av någon av dessa sjukdomar.”
c) I led e ii ska tredje strecksatsen ersättas med följande:
”—

När det gäller Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.: Salmonella
Pullorum och Salmonella Gallinarum.”

d) Följande led ska läggas till som led f:
”f) Kläckäggen ska ha desinficerats i enlighet med anvisningarna från den behöriga myndigheten i ursprungstred
jelandet eller ursprungsterritoriet.”
20. I artikel 111 ska led a iii ersättas med följande:
”iii) under en sammanhängande period på minst sex veckor före dagen för samlingen av äggen för avsändande till
unionen har hållits på anläggningar som
— uppfyller villkoren i den europeiska farmakopén,
— är godkända av den behöriga myndigheten i ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet i enlighet med
krav som är minst lika stränga som de som fastställs i artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2019/2035, och
för vilka godkännandet inte har tillfälligt upphävts eller återkallats,”
21. Efter artikel 119 ska följande artikel införas som artikel 119a:
”Artikel 119a
Besiktning av sändningar av avelsmaterial före avsändande till unionen
De sändningar av sperma, oocyter och embryon som avses i artikel 117 får endast föras in till unionen om dessa
sändningar har genomgått en visuell undersökning och dokumentkontroll som utförts av en officiell veterinär i
ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet eller zonen däri under de 72 timmarna före tidpunkten för
avsändande till unionen enligt följande:
a) Visuell undersökning av transportbehållaren för att kontrollera att kraven i artikel 119 är uppfyllda.
b) En dokumentkontroll avseende de uppgifter som den veterinär på anläggningen som ansvarar för den verksamhet
som bedrivs på den avgränsade anläggningen har lämnat för att säkerställa att
i)

den information som intyget gäller styrks genom de journaler som förts på den avgränsade anläggningen,

ii) det märke på strån eller andra förpackningar som har anbringats i enlighet med artikel 119 a överensstämmer
med det nummer som angetts i djurhälsointyget och på den behållare i vilken avelsmaterialet transporteras,
iii) de djurhälsokrav som avses i del III avdelning 3 har uppfyllts.”
22. I artikel 125 ska led c i ersättas med följande:
”i) De har rengjorts och desinficerats med ett desinfektionsmedel som godkänts av den behöriga myndigheten i
ursprungstredjelandet eller ursprungsterritoriet, före lastningen av slaktkroppar för avsändande till vilthanterings
anläggningen.”
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23. I artikel 154 ska följande punkt läggas till som punkt 3:
”3.
Ursprungsdjuren för den obehandlade mjölk, den råmjölk eller de råmjölksbaserade produkter som är
avsedd/avsedda för införsel till unionen behöver inte iaktta den uppehållsperiod som avses i punkt 2, förutsatt att
djuren förts in till tredjelandet eller territoriet eller zonen däri från
a) ett annat tredjeland eller territorium eller en zon däri som är förtecknat för införsel till unionen av obehandlad
mjölk, råmjölk eller råmjölksbaserade produkter och djuren har vistats där i minst tre månader före mjölkningen,
eller
b) en medlemsstat.”
24. Artikel 167 ska ändras på följande sätt:
a) Leden a och b ska ersättas med följande:
”a) De avsändes direkt från ursprungsplatsen till unionen.
b) De har inte lossats från sin behållare vid transport med flyg, båt, järnväg eller på väg, och det vatten i vilket de
transporteras har inte bytts, i ett tredjeland eller territorium, zon eller anläggningskrets som inte är förtecknat/
förtecknad för införsel av den specifika arten och kategorin av vattenlevande djur till unionen.”
b) Led d ska ersättas med följande:
”d) Från lastningen på ursprungsplatsen fram till ankomsten till unionen får de inte ha transporterats i samma
vatten eller behållare eller brunnbåt som vattenlevande djur med lägre hälsostatus eller som inte var avsedda
för införsel till unionen.”
25. I artikel 169.3 ska led b ersättas med följande:
”b) Den läsbara etikett som avses i led a ska också innehålla följande deklarationer, beroende på vad som är tillämpligt:
i)

’Fisk avsedd att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska unionen.’

ii) ’Blötdjur avsedda att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska unionen.’
iii) ’Kräftdjur avsedda att användas som livsmedel efter vidare bearbetning i Europeiska unionen.’”
26. I artikel 172 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”Genom undantag från artikel 170.1 ska kraven i den artikeln inte tillämpas på följande kategorier av vattenlevande
djur:”
27. I artikel 173 ska led b ersättas med följande:
”b) Fisk avsedd att användas som livsmedel efter ytterligare bearbetning i unionen och som slaktats och urtagits före
avsändande till unionen.”
28. I artikel 174 ska punkt 3 ersättas med följande:
”3.
Den behöriga myndigheten i medlemsstaten får endast bevilja det tillstånd som föreskrivs i punkt 2 i denna
artikel om utsättningen eller nedsänkningen i naturliga vatten inte äventyrar hälsostatusen hos vattenlevande djur på
den plats där utsättningen eller nedsänkningen äger rum, och utsättningen i naturen ska i samtliga fall uppfylla kravet
i artikel 170.1 a iii.”
29. Artikel 175 ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken ska ersättas med följande:
”Artikel 175
Ytterligare djurhälsokrav för att begränsa effekterna av de sjukdomar mot vilka medlemsstaterna har
nationella åtgärder som godkänts i enlighet med artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429”
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b) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
De behöriga myndigheterna i de medlemsstater som har nationella åtgärder som godkänts i enlighet med
artikel 226.3 i förordning (EU) 2016/429 mot andra sjukdomar än de förtecknade sjukdomar som avses i
artikel 9.1 d i den förordningen ska vidta åtgärder för att förhindra att dessa sjukdomar introduceras genom
tillämpning av ytterligare djurhälsokrav för införsel till dessa medlemsstater av sändningar av vattenlevande djur
och produkter av animaliskt ursprung från andra vattenlevande djur än levande vattenlevande djur av sådana arter
som förtecknas i andra kolumnen i tabellen i bilaga XXIX till den här förordningen.”
30. Del VII ska ändras på följande sätt:
a) Rubriken till del VII ska ersättas med följande:

”DEL VII
ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER”
b) Följande artikel 182a ska införas efter rubriken till del VII och före artikel 183:
”Artikel 182a
Övergångsbestämmelser
1.
Spermasamlingsstationer, spermalagringsstationer, embryosamlingsgrupper och embryoproduk
tionsgrupper som har godkänts före den 21 april 2021 i enlighet med rådets direktiv 88/407/EEG (*),
89/556/EEG (**), 90/429/EEG (***) och 92/65/EEG (****), till vilka hänvisning görs i artikel 270.2 sjätte, sjunde,
åttonde och tolfte strecksatserna i förordning (EU) 2016/429, ska anses vara sådana godkända anläggningar för
avelsmaterial som avses i artikel 82.1 i den här förordningen.
I alla andra avseenden ska de omfattas av bestämmelserna i artikel 82.2 i den här förordningen och i artikel 233 i
förordning (EU) 2016/429.
2.
Sändningar av sperma, oocyter och embryon som samlats, producerats, bearbetats och lagrats före den
21 april 2021 ska få föras in till unionen, förutsatt att de, när det gäller samling, produktion, bearbetning och
lagring av avelsmaterial, donatordjurens hälsokrav samt laboratorietester och andra tester som utförs på
donatordjur och avelsmaterial, uppfyller kraven i direktiven 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG
och 92/65/EEG för respektive art av donatordjur.
3.
Strån och andra förpackningar i vilka sperma, oocyter eller embryon placeras, lagras och transporteras,
oavsett om de är åtskilda eller inte åtskilda i individuella doser, och som har märkts före den 21 april 2021 i
enlighet med direktiven 88/407/EEG, 89/556/EEG, 90/429/EEG och 92/65/EEG för respektive art av donatordjur,
ska anses ha märkts i enlighet med artikel 83 a i den här förordningen.
_____________
(*)
Rådets direktiv 88/407/EEG av den 14 juni 1988 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom
gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av nötkreatur (EGT L 194, 22.7.1988, s. 10).
(**)
Rådets direktiv 89/556/EEG av den 25 september 1989 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen
med och import från tredje land av embryon från tamdjur av nötkreatur (EGT L 302, 19.10.1989, s. 1).
(***) Rådets direktiv 90/429/EEG av den 26 juni 1990 om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom
gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin (EGT L 224, 18.8.1990, s. 62).
(****) Rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och
importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som
fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG (EGT L 268,
14.9.1992, s. 54).”
c) I artikel 184 ska följande rubrik läggas till:
”Ikraftträdande och tillämpning”
31. Bilagorna III, VIII, XV, XXVIII och XXIX ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.
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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 14 juli 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA

Bilagorna III, VIII, XV, XXVIII och XXIX till delegerad förordning (EU) 2020/692 ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a) I tabell 1 (tredje, fjärde och femte raden) ska uppgifterna om andra hästdjur än registrerade hästdjur, registrerade
hästdjur och registrerade hästar som återinförs efter tillfällig export för kapplöpningar, tävlingar eller
kulturevenemang ersättas med följande:

Djurart och djurkategori

Minsta upphållsperiod i
ursprungstredjelandet eller
ursprungsterritoriet eller zonen däri,
som avses i artikel 11 b i

Minsta upphållsperiod i
ursprungsanläggningen, i enlighet med
artikel 11 b ii

Minsta period utan kontakt
med djur med lägre
hälsostatus, som avses i
artikel 11 b iii

40 dagar eller sedan födseln,
om djuren är yngre än 40
dagar, eller sedan införseln
från unionen

30 dagar (40 dagar för
riskområden för afrikansk
hästpest) eller sedan födseln, om
djuren är yngre än 30 dagar (40
dagar), eller sedan införseln från
unionen

15 dagar

40 dagar eller sedan födseln,
om djuren är yngre än 40
dagar, eller sedan införseln
från unionen eller vissa
förtecknade tredjeländer

30 dagar (40 dagar för
riskområden för afrikansk
hästpest) eller sedan födseln, om
djuren är yngre än 30 dagar (40
dagar), eller sedan införseln från
unionen eller vissa förtecknade
tredjeländer

15 dagar

Upp till 30 dagar eller upp till
90 dagar i händelse av
särskilda kapplöpningar,
tävlingar eller
kulturevenemang

Ej fastställd

Under hela den
tillfälliga exporten

90 dagar

30 dagar (40 dagar för
riskområden för afrikansk
hästpest)

30 dagar (40 dagar för
riskområden för
afrikansk hästpest)”

”Hästdjur som inte är
avsedda för slakt

Registrerade hästar

Registrerade hästar
som återinförs efter
tillfällig export för
kapplöpningar,
tävlingar
eller
kulturevenemang
Hästdjur avsedda för
slakt

b) Tabell 2 ska ändras på följande sätt:

i) På andra raden ska uppgifterna om bruksfjäderfä för produktion av kött och konsumtionsägg ersättas med
följande:

Kategori av fåglar

”Bruksfjäderfä för
produktion av kött,
konsumtionsägg och
andra produkter

Uppehållsperioden
gäller

AC

Minsta upphållsperiod i
ursprungstredjelandet
eller ursprungsterritoriet
eller zonen däri, som
avses i artikel 11 b i

Minsta upphållsperiod i
ursprungsanläggningen,
i enlighet med artikel 11
b ii

Minsta period utan
kontakt med djur med
lägre hälsostatus, som
avses i artikel 11 b iii

Tre månader eller
sedan kläckningen,
om djuren är yngre
än tre månader

Sex veckor eller
sedan kläckningen,
om djuren är yngre
än sex veckor

Sex veckor eller sedan
kläckningen,
om
djuren är yngre än
sex veckor”
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ii) På femte raden ska uppgifterna om daggamla kycklingar ersättas med följande:

Kategori av fåglar

”Daggamla
kycklingar

Uppehållsperioden
gäller

Minsta upphållsperiod i
ursprungstredjelandet
eller ursprungsterritoriet
eller zonen däri, som
avses i artikel 11 b i

Minsta upphållsperiod i
ursprungsanläggningen,
i enlighet med artikel 11
b ii

AC

Sedan kläckningen

Sedan kläckningen

FO

Tre månader före
dagen
för
insamling av de ägg
som de daggamla
kycklingarna har
kläckts från

Sex veckor före
dagen
för
insamling av de ägg
som de daggamla
kycklingarna har
kläckts från

Minsta period utan
kontakt med djur med
lägre hälsostatus, som
avses i artikel 11 b iii

Sedan kläckningen
—”

2. I bilaga VIII ska fotnot (**) i punkt 1 ersättas med följande:

”(**) Gäller inte om djuren har sitt ursprung i ett tredjeland eller territorium eller zon som är fritt eller årstidsbetingat
fritt från sjukdomen i förteckningen över tredjeländer eller territorier eller zoner däri som är godkända för
införsel till unionen av sändningar av hov- och klövdjur.”
3. I bilaga XV ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. DJURHÄLSOKRAV FÖR FJÄDERFÄ OCH KLÄCKÄGG MED URSPRUNG I ETT TREDJELAND ELLER TERRITORIUM
ELLER ZON DÄRI DÄR VACCINERNA MOT INFEKTION MED NEWCASTLESJUKEVIRUS INTE UPPFYLLER DE
SÄRSKILDA KRITERIERNA I PUNKT 1

Fjäderfä och kläckägg med ursprung i ett tredjeland eller territorium eller zon däri där vaccinerna mot infektion
med Newcastlesjukevirus inte uppfyller de särskilda kriterierna i punkt 1.2 ska uppfylla följande krav:
a) Fjäderfä, ursprungsflocken för daggamla kycklingar och ursprungsflocken för kläckägg får inte ha vaccinerats
med sådana vacciner under minst tolv månader före den dag då sändningen lastas för avsändande till unionen.
b) Ursprungsflocken för fjäderfä och för kläckägg ska ha genomgått ett virusisoleringstest för infektion med
Newcastlesjukevirus tidigast två veckor före den dag då sändningen lastas för avsändande till unionen, eller i
fråga om kläckägg tidigast två veckor före den dag då äggen samlats in. Testerna ska ha utförts i ett officiellt
laboratorium på ett slumpmässigt urval av kloaksvabbprover från minst 60 fåglar i varje flock utan att något
aviärt paramyxovirus med ICPI större än 0,4 hittats.
c) Fjäderfä, utom daggamla kycklingar, ursprungsflocken för de daggamla kycklingarna och ursprungsflocken för
kläckägg ska ha hållits isolerade under officiell övervakning på ursprungsanläggningen under den
tvåveckorsperiod som avses i led b.
d) Fjäderfä, utom daggamla kycklingar, ursprungsflocken för de daggamla kycklingarna och ursprungsflocken för
kläckägg får inte ha varit i kontakt med fjäderfä som inte uppfyller kraven i leden a och b
i) under de 60 dagarna före den dag då sändningen lastats för avsändande till unionen, när det gäller fjäderfä,
ii) under de 60 dagarna före den dag då äggen samlats in, när det gäller kläckägg.
e) De kläckägg från vilka de daggamla kycklingarna härrör får inte, i kläckeriet eller under transporten till
kläckeriet, ha varit i kontakt med fjäderfä eller kläckägg som inte uppfyller kraven i leden a–d.”
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4. I bilaga XXVIII punkt 1 tredje raden i tabellen ska uppgifterna om torkad äggvita ersättas med följande:
Behandling
Äggprodukt

”Torkad äggvita

Kärntemperatur (Celsius (°C))

Behandlingens varaktighet (i sekunder
(sek) eller timmar (tim))

67 °C

20 tim

54,4 °C

50,4 tim”

5. I bilaga XXIX ska tabellen ändras genom att följande uppgifter införs direkt ovanför den rad som avser sjukdomen
vårviremi hos karp (SVC) och dess mottagliga arter:
”Infektion med
koiherpesvirus

I enlighet med kolumn 3 i tabellen i bilagan till kommissionens
genomförandeförordning (EU) 2018/1882.”
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1706
av den 14 juli 2021
om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2020/688 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar
av landlevande djur och kläckägg inom unionen
(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) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara
djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (1), särskilt
artiklarna 131.1, 135, 136.2, 140, 144.1, 147 och 156.1, och
av följande skäl:
(1)

I förordning (EU) 2016/429 fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan
överföras till djur eller människor. I del IV avdelning I kapitlen 3, 4 och 5 i den förordningen fastställs djurhälsokrav
för förflyttningar inom unionen av hållna och vilda landlevande djur och avelsmaterial från dessa djur.

(2)

Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 (2) kompletteras de bestämmelser om förebyggande
och bekämpning av de djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor som fastställs i artikel 5.1 i
förordning (EU) 2016/429 vad gäller förflyttningar av hållna landlevande djur, vilda landlevande djur och kläckägg
inom unionen.

(3)

I del II kapitel 3 avsnitt 1 i delegerad förordning (EU) 2020/688 fastställs krav vid förflyttningar av bruksfjäderfä,
inklusive uppehållsperioden på ursprungsanläggningen. I synnerhet fastställs särskilda uppehållsperioder för
bruksfjäderfä för produktion av kött eller konsumtionsägg och för bruksfjäderfä för vidmakthållande av stammen
av fjädervilt, men inte för bruksfjäderfä för produktion av andra produkter. En särskild uppehållsperiod bör därför
fastställas även för den kategorin av bruksfjäderfä.

(4)

I artikel 36 i delegerad förordning (EU) 2020/688 fastställs krav vid förflyttningar av dagsgamla kycklingar till en
annan medlemsstat och i artikel 37 i samma förordning föreskrivs ett undantag från kraven för förflyttningar av
fjäderfän vid förflyttning av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar, inklusive dagsgamla kycklingar, samt
särskilda krav vid sådana förflyttningar. I artiklarna 112–114 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2020/692 (3) fastställs djurhälsokrav för förflyttning och hantering av fjäderfän som kläckts från kläckägg och som
har förts in till unionen från ett tredjeland eller territorium eller zon däri. För att dessa krav ska uppfyllas föreskrivs
det i artikel 36 i delegerad förordning (EU) 2020/688, när det gäller daggamla kycklingar som har kläckts från
kläckägg och som har förts in till unionen från ett tredjeland, territorium eller zon däri och som förflyttas till en
annan medlemsstat, att den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska underrätta den behöriga
myndigheten i den avsedda destinationsmedlemsstaten. Detta krav ingår dock inte i artikel 37 i den förordningen
för förflyttningar av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar när förflyttningen gäller daggamla kycklingar.
För konsekvensens skull bör informationskravet i delegerad förordning (EU) 2020/688 därför även gälla vid
förflyttning mellan medlemsstater av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar.

(1) EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (EUT
L 174 3.6.2020, s. 140).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/692 av den 30 januari 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser för införsel till unionen samt förflyttning och hantering efter införsel av
sändningar av vissa djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung (EUT L 174, 3.6.2020, s. 379).
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(5)

Definitionen av uppsamling i artikel 4.49 i förordning (EU) 2016/429 avser en kortare period än den uppehållsperiod
som fastställts för den berörda djurarten för uppsamling av hållna landlevande djur från fler än en anläggning. I
delegerad förordning (EU) 2020/688 fastställs dock inte någon särskild uppehållsperiod för hållna hov- och
klövdjur avsedda för slakt, förutom för får och getter som är avsedda för slakt och som inte identifierats individuellt
i enlighet med artikel 45 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 (4), för vilka en uppehållsperiod
fastställs i artikel 18 i delegerad förordning (EU) 2020/688. Det är därför nödvändigt att specificera uppehålls
perioden i förhållande till definitionen av uppsamling för de hållna hov- och klövdjur avsedda för slakt för vilka en
uppehållsperiod inte fastställs i delegerad förordning (EU) 2020/688. Detta bör endast gälla efter det att djuren har
lämnat ursprungsanläggningen.

(6)

Uppsamlingsplats för hundar, katter och illrar definieras i artikel 2.7 i delegerad förordning (EU) 2019/2035 och kraven
för att bevilja godkännande fastställs i artikel 10 i samma förordning. Delegerad förordning (EU) 2020/688
innehåller dock inga bestämmelser om förflyttning av hundar, katter och illrar till en annan medlemsstat från
sådana uppsamlingsplatser. För att uppsamlingsplatsen för hundar, katter och illrar ska fungera måste det fastställas
krav för förflyttning av hundar, katter och illrar till andra medlemsstater när djur från fler än en anläggning samlas
efter det att de har lämnat ursprungsanläggningen.

(7)

I delegerad förordning (EU) 2020/688 föreskrivs att tävlingsduvor som förflyttas till sportevenemang i en annan
medlemsstat ska uppfylla kraven vid förflyttningar av fåglar i fångenskap, inklusive uppehållsperioden, och åtföljas
av ett djurhälsointyg. Dessa skyldigheter begränsar dock möjligheten för dessa djur att träna inför och delta i
sportevenemang. Delegerad förordning (EU) 2020/688 bör därför ändras så att tävlingsduvor som förflyttas till
sportevenemang i en annan medlemsstat undantas från kraven att de ska uppfylla en uppehållsperiod och åtföljas
av ett djurhälsointyg.

(8)

I artikel 101 i delegerad förordning (EU) 2020/688 fastställs krav vid förflyttning av vilda landlevande djur från deras
ursprungslivsmiljö till en livsmiljö eller en anläggning i en annan medlemsstat. Bestämmelserna i den artikeln gäller
alla arter av landlevande djur. De djurhälsokrav som fastställs i artikel 101.4 c och i artikel 101.5 i delegerad
förordning (EU) 2020/688 är dock mer specifika och endast relevanta för, och bör därför endast gälla, djur av vissa
arter. Det är därför nödvändigt att ändra delegerad förordning (EU) 2020/688 och klargöra att artikel 101.4 c
och 101.5 i den delegerade förordningen endast gäller vilda djur av de arter som förtecknas för varje specifik
sjukdom i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 (5).

(9)

I bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/688 fastställs minimikrav före förflyttning avseende infektion med
Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos getter, kameldjur och hjortdjur. Det
testsystem som fastställts för getter och kameldjur som hålls på anläggningar där sjukdomen har rapporterats är
dock mer restriktivt än det för hjortdjur. Denna skillnad är onödig och omotiverad, och testsystemen för getter och
kameldjur i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/688 bör därför korrigeras så att det blir möjligt att utföra
tester på samma sätt som för hjortdjur för den specifika sjukdomen.

(10)

I del 1 punkt 2 i bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/688 föreskrivs dessutom ett undantag från kravet på
årlig testning av alla getter som hålls på anläggningen för avelsändamål, enligt särskilda villkor. Del 1 punkt 2 a i
bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/688 måste ändras så att det klargörs vilka bestämmelser i del 1 punkt 1
i den bilagan som bör uppfyllas vid ett sådant undantag.

(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet
för vissa hållna landlevande djur och kläckägg (EUT L 314, 5.12.2019, s. 115).
(5) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 av den 3 december 2018 om tillämpningen av vissa bestämmelser om
förebyggande och bekämpning av sjukdom för kategorier av förtecknade sjukdomar och om fastställande av en förteckning över
djurarter och grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av dessa förtecknade sjukdomar (EUT L 308, 4.12.2018,
s. 21).
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(11)

Delegerad förordning (EU) 2020/688 innehåller vissa hänvisningar till kommissionens delegerade förordning (EU)
2020/689 (6) som inte är korrekta och därför bör rättas.

(12)

Av skäl som rör enkelhet och insyn samt i syfte att underlätta tillämpningen av bestämmelserna och undvika
överlappning bör dessa bestämmelser fastställas i en enda akt, snarare än i ett antal separata akter med
korshänvisningar. Detta tillvägagångssätt överensstämmer också med tillvägagångssättet i förordning (EU)
2016/429, som främjar en förenkling av unionsbestämmelserna i syfte att underlätta tillämpningen av dem och
minska den administrativa bördan, samt med tillvägagångssättet i delegerad förordning (EU) 2020/688.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Delegerad förordning (EU) 2020/688 ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 34 ska punkt 1 ändras på följande sätt:
a) I led a ii ska första strecksatsen ersättas med följande:
”– 42 dagar före avsändandet, om det rör sig om avelsfjäderfä och bruksfjäderfä för produktion av kött,
konsumtionsägg eller andra produkter,”
b) Led e ska ersättas med följande:
”e) Den övervakning som avses i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/689 har inte påvisat några bekräftade
fall av infektion med lågpatogena aviära influensavirus i djurens ursprungsflock under de sista 21 dagarna före
avsändandet.”
2. Artikel 37 ska ersättas med följande:
”Artikel 37
Undantag för förflyttningar av färre än 20 djur av andra fjäderfän än strutsfåglar
1.
Genom undantag från kraven i artiklarna 34, 35 och 36 får aktörerna flytta färre än 20 djur av andra fjäderfän än
strutsfåglar till en annan medlemsstat om följande krav är uppfyllda:
a) Djuren kommer från flockar som kontinuerligt har vistats på en enda registrerad anläggning sedan kläckning eller
under minst 21 dagar före avsändandet.
b) Djuren kommer från flockar som inte visar några kliniska tecken på eller väcker någon misstanke om förtecknade
sjukdomar för arten.
c) Den övervakning som föreskrivs i artikel 3.1 i delegerad förordning (EU) 2020/689 har inte påvisat några bekräftade
fall av infektion med lågpatogena aviära influensavirus i djurens ursprungsflock under de sista 21 dagarna före
avsändandet.
d) Djuren har inte varit i kontakt med nyligen anlända fjäderfän eller med fåglar med lägre hälsostatus under de sista 21
dagarna före avsändandet.
e) När det gäller ankor och gäss förutom de avsedda för slakt, djuren har med negativt resultat genomgått ett test för
högpatogen aviär influensa enligt bilaga IV.
f) Djuren har genomgått tester med negativt resultat för infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum och S.
arizonae samt för aviär mykoplasmos (Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis) i enlighet med bilaga V.
g) Relevanta krav avseende vaccinering i enlighet med artiklarna 41 och 42 för den specifika kategorin fjäderfä.
(6) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status för vissa förtecknade
sjukdomar och nya sjukdomar (EUT L 174, 3.6.2020, s. 211).
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2.
När det gäller dagsgamla kycklingar som kläckts från kläckägg som har förts in till unionen från ett tredjeland eller
territorium eller zon däri, ska den behöriga myndigheten i de dagsgamla kycklingarnas ursprungsmedlemsstat
underrätta den behöriga myndigheten i den avsedda destinationsmedlemsstaten om att kläckäggen har förts in till
unionen från ett tredjeland.”
3. I artikel 43 ska följande punkt läggas till som punkt 4:
”4.
När det gäller hållna hov- och klövdjur avsedda för slakt, förutom de får och getter som inte identifierats
individuellt i enlighet med artikel 45 i delegerad förordning (EU) 2019/2035, ska uppsamlingen av djur från fler än en
anläggning under en period på mindre än 20 dagar, efter det att de har lämnat ursprungsanläggningen, betraktas som
en uppsamling.”
4. I artikel 53 ska följande led läggas till:
”c) Djur som samlas efter att ha lämnat ursprungsanläggningen samlas på de uppsamlingsplatser för hundar, katter och
illrar som godkänts i enlighet med artikel 10 i delegerad förordning (EU) 2019/2035.”
5. Artikel 68 ska ersättas med följande:

”Artikel 68

Särskilda krav vid förflyttningar av tävlingsduvor till sportevenemang i en annan medlemsstat

Aktörerna får endast flytta tävlingsduvor till sportevenemang i en annan medlemsstat om dessa djur uppfyller villkoren
i artikel 59, med undantag för uppehållsperioden i artikel 59.1 a.”
6. I artikel 71 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Aktörerna får endast flytta fåglar i fångenskap (förutom tävlingsduvor till sportevenemang), honungsbin, humlor
utom humlor från godkända miljömässigt isolerade produktionsanläggningar, primater, hundar, katter, illrar eller övriga
rovdjur till en annan medlemsstat om de åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i
ursprungsmedlemsstaten.”
7. Artikel 81 ska ändras på följande sätt:
a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
Det djurhälsointyg för fåglar i fångenskap, med undantag av de som avses i punkt 2, som utfärdas av den
behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 71.1 ska innehålla den allmänna
information som anges i del 1 punkt 1 i bilaga VIII och ett intyg om överensstämmelse med kraven i artikel 59 och,
om tillämpligt för den specifika kategorin av fågel, artiklarna 61 och 62.”
b) Punkt 3 ska utgå.
8. Artikel 101 ska ändras på följande sätt:
a) I punkt 4 c ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”c) Djur av förtecknade arter för de relevanta sjukdomarna kommer från en livsmiljö där följande sjukdomar och
infektioner inte har rapporterats under de fastställda tidsramarna:”
b) I punkt 5 ska inledningsfrasen ersättas med följande:
”5.
Genom undantag från punkt 4 d i denna artikel får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten
tillåta förflyttning av vilda landlevande djur av familjerna Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae,
Moschidae eller Tragulidae från en livsmiljö som inte uppfyller minst ett av de krav för infektion med blåtungevirus
(serotyperna 1–24) som anges i del II kapitel 2 avsnitt 1 punkterna 1–3 i bilaga V till delegerad förordning (EU)
2020/689 till en annan medlemsstat eller zon däri”
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Artikel 2
Bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/688 ska rättas i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje 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 14 juli 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

24.9.2021
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BILAGA

Bilaga II till delegerad förordning (EU) 2020/688 ska rättas på följande sätt:
1. Del 1 ska rättas på följande sätt:
a) Punkt 2 a ska ersättas med följande:
”a) De uppgifter som avses i punkt 1 a, b och c, som utgör en del av det program för övervakning före förflyttning
som fastställs i punkt 1, har utförts på den anläggning som avses i punkt 1 i minst 24 månader, och infektion
med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos getter som hålls på
anläggningen har inte rapporterats under denna period.”
b) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos getter som
hålls på den anläggning som avses i punkt 1 har rapporterats, får sådana djur endast flyttas till en annan
medlemsstat om alla getter äldre än sex veckor som hålls på anläggningen har testats med negativt resultat.
Dessa tester ska utföras på getter eller med en diagnosmetod på prover som samlats in från getter tidigast 42
dagar efter det att det senast bekräftade fallet och det sista djuret som har testats positivt avlägsnats.”
2. I del 2 ska punkt 3 ersättas med följande:
”3. Om infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. bovis, M. caprae och M. tuberculosis) hos kameldjur som
hålls på den anläggning som avses i punkt 1 har rapporterats, får sådana djur endast flyttas till en annan
medlemsstat om alla kameldjur äldre än sex veckor som hålls på anläggningen har testats med negativt resultat.
Dessa tester ska utföras på kameldjur eller med en diagnosmetod på prover som samlats in från kameldjur tidigast
42 dagar efter det att det senast bekräftade fallet och det sista djuret som har testats positivt avlägsnats.”
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Europeiska unionens officiella tidning

SV

24.9.2021

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1707
av den 22 september 2021
om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom
sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 183 b,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2014 av den 16 april 2014 om systemet för
handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter och om upphävande av rådets
förordningar (EG) nr 1216/2009 och (EG) nr 614/2009 (2), särskilt artikel 5.6 a, och
av följande skäl:
(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 (3) fastställs tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av
tilläggsbelopp för import samt representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin.

(2)

Det framgår av den regelbundna kontrollen av de uppgifter som ligger till grund för fastställandet av de
representativa priserna för produkterna inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg samt för äggalbumin, att de
representativa priserna för import av vissa produkter bör ändras med hänsyn till variationerna i pris efter ursprung.

(3)

Förordning (EG) nr 1484/95 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

Eftersom denna åtgärd bör tillämpas så snart som uppdaterade uppgifter föreligger, bör denna förordning träda i
kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga I till förordning (EG) nr 1484/95 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 150, 20.5.2014, s. 1.
(3) Kommissionens förordning (EG) nr 1484/95 av den 28 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen för tillämpning av
tilläggsbelopp för import och om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin samt om
upphävande av förordning nr 163/67/EEG (EGT L 145, 29.6.1995, s. 47).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 22 september 2021.

På kommissionens vägnar
För ordföranden
Wolfgang BURTSCHER
Generaldirektör
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
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BILAGA
”BILAGA I

KN-nummer

0207 14 10

Varuslag

Styckningsdelar av höns av arten
Gallus domesticus, benfria, frysta

Representativt pris
(euro/100 kg)

Säkerhet som avses i
artikel 3
(euro/100 kg)

Ursprung (1)

196,7

32

BR

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater
vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1708
av den 23 september 2021
om tillägg till 2021 års fiskekvoter av vissa kvantiteter som hållits inne under 2020 i enlighet med
artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av
totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter (1) med fördelning mellan åren, särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96 får en medlemsstat, före den 31 oktober det år då en fiskekvot
som medlemsstaten tilldelats tillämpas, be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra denna
andel till det påföljande året.

(2)

I rådets förordningar (EU) 2018/2025 (2), (EU) 2019/1838 (3), (EU) 2019/2236 (4) och (EU) 2020/123 (5) fastställs
fiskekvoter för vissa bestånd för 2020 och anges vilka bestånd som får omfattas av de åtgärder som föreskrivs i
förordning (EG) nr 847/96.

(3)

I rådets förordningar (EU) 2020/1579 (6), (EU) 2021/90 (7), (EU) 2021/91 (8) och (EU) 2021/92 (9) fastställs
fiskekvoter för vissa bestånd för 2021.

(4)

Vissa medlemsstater begärde före den 31 oktober 2020, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96, att en
del av deras kvoter för 2020 för de bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, skulle hållas inne och
överföras till det påföljande året. Inom ramen för de begränsningar som anges i den förordningen bör de kvantiteter
som hållits inne läggas till kvoterna för 2021.

(5)

Vid tillämpningen av denna flexibilitet har de begärda beståndsöverföringarnas lämplighet och dessa bestånds
nyttjandestatus kontrollerats och beaktats. Därför kan dessa bestånd bli föremål för en överföring till 2021 av
innehållna kvoter från 2020, i enlighet med artikel 4.2 i förordning (EG) nr 847/96.

(1) EGT L 115, 9.5.1996, s. 3.
(2) Rådets förordning (EU) 2018/2025 av den 17 december 2018 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med
avseende på vissa djuphavsbestånd för 2019 och 2020 (EUT L 325, 20.12.2018, s. 7).
(3) Rådets förordning (EU) 2019/1838 av den 30 oktober 2019 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L
281, 31.10.2019, s. 1).
(4) Rådets förordning (EU) 2019/2236 av den 16 december 2019 om fastställande för 2020 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd
och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 336, 30.12.2019, s. 14).
(5) Rådets förordning (EU) 2020/123 av den 27 januari 2020 om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 25, 30.1.2020, s. 1).
(6) Rådets förordning (EU) 2020/1579 av den 29 oktober 2020 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten (EUT L
362, 30.10.2020, s. 3).
(7) Rådets förordning (EU) 2021/90 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av de fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet (EUT L 31, 29.1.2021, s. 1).
(8) Rådets förordning (EU) 2021/91 av den 28 januari 2021 om fastställande av fiskemöjligheterna för unionsfiskefartyg med avseende på
vissa djuphavsbestånd för 2021 och 2022 (EUT L 31, 29.1.2021, s. 20).
(9) Rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd
och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten (EUT L 31, 29.1.2021, s. 31).
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(6)

I syfte att undvika en alltför stor flexibilitet, vilken skulle underminera principen om ett rationellt och ansvarsfullt
nyttjande av levande marina biologiska resurser, förhindra att målen för den gemensamma fiskeripolitiken uppnås
samt försämra beståndens biologiska tillstånd, bör den flexibilitet mellan åren som föreskrivs i artikel 15.9 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 (10) inte tillämpas för de bestånd som anges i bilagan
till denna förordning.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De fiskekvoter som fastställs för 2021 i förordningarna (EU) 2020/1579, (EU) 2021/90, (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92
ska ökas i enlighet med bilagan till denna förordning.
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 23 september 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om
ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG)
nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

Land
skod

Beståndskod

Art

Zon

Marulk

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07)

BE

ANF/07.

Marulk

7

BE

HAD/*2AC4.

Kolja

4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.)

BE

HAD/07 A.

Kolja

7a

BE

HAD/2AC4.

Kolja

4; Unionens vatten i 2a

BE

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

BE

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

BE

HER/*04B.

Sill

4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D)

BE

HER/*25B-F

Sill

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för
HER/1/2-)

BE

HER/4CXB7D

Sill

4c, 7d utom Blackwaterbeståndet

BE

HKE/*03A.

Kummel

BE

HKE/*57-14

BE

Procent av
slutlig kvot

Överförd
kvantitet (ton)

360,128

82,820

0

23

36,013

2 761,522

1 111,675

82,820

43,25

276,152

0,445

0

0

0

0,045

56,447

3,619

0

6,41

5,645

236,000

40,005

0

16,95

23,600

28,501

0

0

0

2,850

127,830

107,184

0

83,85

12,783

4 803,427

10,906

0

0,23

480,343

2,200

0

0

0

0,220

133,811

104,389

10,906

86,16

13,381

3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C)

6,310

0

0

0

0,631

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
HKE/8ABDE)

4,544

0

0

0

0,454

HKE/*8ABDE

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214)

85,327

0

0

0

8,533

BE

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i 2a och 4

63,674

25,622

0

40,24

6,367

BE

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

646,932

41,880

0

6,47

64,693

BE

HKE/8ABDE.

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e

21,412

14,503

0

67,73

2,141

BE

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

4,076

0,055

0

1,35

0,408

BE

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i 2a och 4

9,992

0,859

0

8,60

0,999
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Makrill

Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.)

83,700

0

0

0

8,370

BE

MAC/*FRO1

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.)

85,800

0

0

0

8,580

BE

MAC/2A34.

Makrill

3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna
22–32

89,447

73,868

0

82,58

8,945

BE

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

56,163

48,879

0

87,03

5,616

BE

NEP/07.

Havskräfta

7

3,468

2,795

0

80,59

0,347

BE

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i 2a och 4

1 517,321

674,836

0

44,48

151,732

BE

NEP/8ABDE.

Havskräfta

8a, 8b, 8d och 8e

1,155

0

0

0

0,116

BE

PLE/07A.

Rödspätta

7a

184,890

84,258

0

45,57

18,489

BE

PLE/2A3AX4

Rödspätta

4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör
Skagerrak och Kattegatt

6 183,279

2 569,217

0

41,55

618,328

BE

POK/2C3A4

Gråsej

3a och 4; Unionens vatten i 2a

8,581

4,612

0

53,75

0,858

BE

SOL/07E.

Tunga

7e

69,421

58,017

0

83,57

6,942

BE

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i 2a och 4

1 570,085

240,245

0

15,30

157,009

BE

SOL/7FG.

Tunga

7f och 7g

1 183,919

1 121,309

0

94,71

62,610

BE

SOL/8AB.

Tunga

8a och 8b

330,680

299,178

0

90,47

31,502

BE

WHG/2AC4.

Vitling

4; Unionens vatten i 2a

235,871

211,374

0

89,61

23,587

BE

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

212,388

127,086

0

59,84

21,239

DE

ANF/*8ABDE

Marulk

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07)

40,180

0

0

0

4,018

DE

ANF/07.

Marulk

7

480,770

359,005

0

74,67

48,077

DE

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

126,201

0

0

0

12,620

DE

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

16,304

0

0

0

1,630

DE

HAD/*2AC4.

Kolja

4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.)

0,547

0

0

0

0,055

DE

HAD/03A.

Kolja

3a

121,727

12,558

0

10,32

12,173

DE

HAD/2AC4.

Kolja

4; Unionens vatten i 2a

779,741

140,387

231,534

47,70

77,974

SV
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Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

0

0

0

0,347

DE

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

31,239

0

0

0

3,124

DE

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

0,500

0,273

0

54,60

0,050

DE

HER/*04B.

Sill

4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D)

356,955

175,000

0

49,03

35,696

DE

HER/*04-C.

Sill

Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.)

94,144

0

0

0

9,414

DE

HER/*25B-F

Sill

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för
HER/1/2-)

450,412

26,838

0

5,96

45,041

DE

HER/03A.

Sill

3a

165,834

155,239

0

93,61

10,595

DE

HER/03A-BC

Sill

3a

56,666

0

0

0

5,667

DE

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

2 916,692

2 774,269

26,838

96,04

115,585

DE

HER/3D-R30

Sill

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

927,872

835,268

0

90,02

92,604

DE

HER/4CXB7D

Sill

4c, 7d utom Blackwaterbeståndet

8 649,383

8 421,322

175,000

99,39

53,061

DE

HER/7G-K.

Sill

7g, 7h, 7j och 7k

31,457

0

0

0

3,146

DE

HKE/*03A.

Kummel

3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C)

29,680

3,291

0

11,09

2,968

DE

HKE/*8ABDE

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214)

0,020

0

0

0

0,002

DE

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i 2a och 4

219,785

137,511

3,291

64,06

21,979

DE

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

16,314

14,691

0

90,05

1,623

DE

JAX/*07D.

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

7d (särskilt villkor för JAX/2A-14)

266,747

0

0

0

26,675

DE

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

8 633,716

944,627

94,980

12,04

863,372

DE

LEZ/07.

Glasvarar

7

0,022

0

0

0

0,002

DE

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i 2a och 4

5,778

2,249

0

38,92

0,578

DE

MAC/*02AN-

Makrill

Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.)

89,127

0

0

0

8,913
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Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

2 058,188

0

0

0

205,819

DE

MAC/*4A-EN

Makrill

unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a
(särskilt villkor för MAC/2CX14-)

14 979,951

14 800,004

0

98,80

179,947

DE

MAC/*8ABD.

Makrill

8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411)

989,015

895,731

0

90,57

93,284

DE

MAC/*8C910

Makrill

8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt
villkor för MAC/2CX14-)

6 268,850

0

0

0

626,885

DE

MAC/*FRO1

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.)

90,970

0

0

0

9,097

DE

MAC/*FRO2

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

2 104,887

168,707

0

8,02

210,489

DE

MAC/8C3411

Makrill

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

989,468

0

895,731

90,53

93,737

DE

NEP/03A.

Havskräfta

3a

31,466

17,345

0

55,12

3,147

DE

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i 2a och 4

435,277

258,235

0

59,33

43,528

DE

OTH/*07D.

Bifångster av trynfisk 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14)
och vitling

15,793

0

0

0

1,579

DE

OTH/*2A-14

Bifångster av trynfisk, Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
kolja, vitling och
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
makrill
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
JAX/2A-14)

324,109

94,980

0

29,30

32,411

DE

PLE/03AN.

Rödspätta

Skagerrak

97,726

49,454

0

50,60

9,773

DE

PLE/03AS.

Rödspätta

Kattegatt

12,875

1,947

0

15,12

1,288

DE

PLE/2A3AX4

Rödspätta

4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör
Skagerrak och Kattegatt

5 428,871

1 388,746

11,548

25,79

542,887

DE

PLE/3BCD-C

Rödspätta

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

1 203,648

1 083,428

0

90,01

120,220

DE

PLE/7DE.

Rödspätta

7d och 7e

2,000

0,554

0

27,70

0,200

DE

POK/2C3A4

Gråsej

3a och 4; Unionens vatten i 2a

8 055,142

6 878,514

0

85,39

805,514

DE

POK/56-14

Gråsej

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14

44,968

0

0

0

4,497

DE

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i 2a och 4

1 293,792

915,597

0

70,77

129,379

DE

SOL/3ABC24

Tunga

3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24

26,311

23,752

0

90,27

2,559

DE

SPR/3BCD-C

Skarpsill

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

9 281,828

8 927,746

0

96,19

354,082
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Blåvitling

Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14)

2 120,256

0

54,41

389,701

DE

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

45 723,053

39 111,854

2 120,256

90,18

4 490,943

DE

WHG/2AC4.

Vitling

4; Unionens vatten i 2a

237,286

178,425

35,823

90,29

23,038

DE

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

8,000

0,544

0

6,80

0,800

DK

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

15,578

0

0

0

1,558

DK

HAD/03A.

Kolja

3a

1 945,122

307,499

0

15,81

194,512

DK

HAD/2AC4.

Kolja

4; Unionens vatten i 2a

1 643,265

553,909

620,727

71,48

164,327

DK

HER/*04B.

Sill

4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D)

449,264

0

0

0

44,926

DK

HER/*04-C.

Sill

Unionens vatten i 4 (särskilt villkor för HER/03A.)

5 851,356

4 750,019

0

81,18

585,136

DK

HER/*25B-F

Sill

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för
HER/1/2-)

2 823,962

0

0

0

282,396

DK

HER/03A-BC

Sill

3a

6 324,353

913,891

0

14,45

632,435

DK

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

17 254,997

3 038,584

13 484,836

95,76

731,577

DK

HER/2A47DX

Sill

4, 7d och unionens vatten i 2a

9 821,258

9 804,086

0

99,83

17,172

DK

HER/3D-R30

Sill

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

10 729,369

9 232,276

0

86,05

1 072,937

DK

HER/4CXB7D

Sill

4c, 7d utom Blackwaterbeståndet

88,885

0

0

0

8,889

DK

HKE/*03A.

Kummel

3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C)

259,039

0

0

0

25,904

DK

HKE/03A.

Kummel

3a

3 498,148

503,754

0

14,40

349,815

DK

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i 2a och 4

2 590,431

861,680

0

33,26

259,043

DK

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

0,531

0,392

0

73,82

0,053

DK

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

8 682,447

5 544,006

101,936

65,03

868,245

DK

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i 2a och 4

54,038

24,999

0

46,26

5,404

DK

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

3 016,543

2 944,102

0

97,60

72,441
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DE

L 339/71

Havskräfta

3a

11 198,756

3 980,089

0

35,54

1 119,876

DK

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i 2a och 4

1 532,548

200,439

0

13,08

153,255

DK

OTH/*2A-14

Bifångster av trynfisk, Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
kolja, vitling och
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
makrill
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
JAX/2A-14)

404,578

101,936

0

25,20

40,458

DK

PLE/03AN.

Rödspätta

Skagerrak

14 784,742

5 068,120

0

34,28

1 478,474

DK

PLE/03AS.

Rödspätta

Kattegatt

1 183,195

261,547

0

22,11

118,320

DK

PLE/2A3AX4

Rödspätta

4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör
Skagerrak och Kattegatt

20 049,884

3 362,767

2 275,459

28,12

2 004,988

DK

PLE/3BCD-C

Rödspätta

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

5 473,160

2 754,146

0

50,32

547,316

DK

POK/2C3A4

Gråsej

3a och 4; Unionens vatten i 2a

4 400,658

3 790,835

0

86,14

440,066

DK

POK/56-14

Gråsej

6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12
och 14

0,361

0

0

0

0,036

DK

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i 2a och 4

723,091

122,816

0

16,98

72,309

DK

SOL/3ABC24

Tunga

3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24

484,418

312,721

0

64,56

48,442

DK

SPR/3BCD-C

Skarpsill

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

28 441,408

26 509,027

0

93,21

1 932,381

DK

WHB/*05-F.

Blåvitling

Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14)

5 831,437

0

0

0

583,144

DK

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

63 233,761

58 126,115

10,827

91,94

5 096,819

DK

WHG/2AC4.

Vitling

4; Unionens vatten i 2a

773,933

123,330

86,452

27,11

77,393

DK

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

2,210

2,171

0

98,24

0,039

EE

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

18,989

0

0

0

1,899

EE

HER/03D.RG

Sill

Delsektion 28.1

13 922,798

12 230,565

0

87,85

1 392,280

EE

HER/3D-R30

Sill

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

19 057,889

16 377,400

0

85,94

1 905,789

EE

SPR/3BCD-C

Skarpsill

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

25 510,718

24 309,731

0

95,29

1 200,987

ES

ANE/08.

Ansjovis

8

28 447,871

25 558,959

0

89,84

2 844,787

ES

ANF/*8ABDE

Marulk

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07)

143,074

0

0

0

14,307

ES

ANF/07.

Marulk

7

3 035,909

2 864,065

0

94,34

171,844

SV

NEP/03A.

L 339/72

DK
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8a, 8b, 8d och 8e

1 383,530

744,639

0

53,82

138,353

ES

ANF/8C3411

Marulk

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

3 681,024

886,073

0

24,07

368,102

ES

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

397,670

271,634

0

68,31

39,767

ES

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

109,700

25,406

0

23,16

10,970

ES

HER/*25B-F

Sill

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för
HER/1/2-)

8,550

0

0

0

0,855

ES

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

41,654

0

0

0

4,165

ES

HKE/*57-14

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
HKE/8ABDE)

4 670,694

0

0

0

467,069

ES

HKE/*8ABDE

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214)

3 424,552

0

0

0

342,455

ES

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

21 873,305

16 355,164

0

74,77

2 187,331

ES

HKE/8ABDE.

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e

14 757,734

8 086,758

0

54,80

1 475,773

ES

HKE/8C3411

Kummel

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

6 900,174

6 552,227

0

94,96

347,947

ES

JAX/*08C.

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

8c (särskilt villkor för JAX/2A-14)

12 038,172

9 912,610

0

82,34

1 203,817

ES

JAX/*08C2

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

8c (särskilt villkor för JAX/2A-14)

6 593,145

0

0

0

659,315

ES

JAX/*09.

Taggmakrillar

9 (särskilt villkor för JAX/08C)

1 178,295

0

0

0

117,830

ES

JAX/08C.

Taggmakrillar

8c

12 686,421

11 417,780

0

90,00

1 268,641

ES

JAX/09.

Taggmakrillar

9

41 818,039

17 203,046

9 912,610

64,84

4 181,804

ES

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

7 295,096

1 128,397

244,697

18,82

729,510

ES

LEZ/*8ABDE

Glasvarar

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.)

2 172,525

0

0

0

217,253

ES

LEZ/07.

Glasvarar

7

5 913,176

2 281,804

0

38,59

591,318

ES

LEZ/56-14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i 5b; 6;
internationella vatten i 12 och 14

750,461

413,311

0

55,07

75,046
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ES

L 339/73

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

8a, 8b, 8d och 8e

0

76,50

94,111

ES

LEZ/8C3411

Glasvarar

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

2 312,295

869,491

0

37,60

231,230

ES

MAC/*08B.

Makrill

8b (särskilt villkor för MAC/8C3411)

3 150,964

0

0

0

315,096

ES

MAC/*8ABD.

Makrill

8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411)

9 379,337

0

0

0

937,934

ES

MAC/*8C910

Makrill

8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt
villkor för MAC/2CX14-)

3 582,398

1 181,183

0

32,97

358,240

ES

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

3 025,000

1 843,816

1 181,183

100,00

0,001

ES

MAC/8C3411

Makrill

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

34 674,050

31 092,921

0

89,67

3 467,405

ES

NEP/*07U16

Havskräfta

Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7 (särskilt villkor för
NEP/07.)

667,009

64,385

0

9,65

66,701

ES

NEP/07.

Havskräfta

7

1 021,656

31,623

64,385

9,40

102,166

ES

NEP/5BC6.

Havskräfta

6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b

60,200

0

0

0

6,020

ES

NEP/8ABDE.

Havskräfta

8a, 8b, 8d och 8e

146,165

0,050

0

0,03

14,617

ES

OTH/*08C2

Bifångster av trynfisk 8c (särskilt villkor för JAX/2A-14)
och vitling

324,270

0

0

0

32,427

ES

OTH/*2A-14

Bifångster av trynfisk, Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
kolja, vitling och
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
makrill
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
JAX/2A-14)

430,740

244,697

0

56,81

43,074

ES

SOL/7FG.

Tunga

7f och 7g

1,050

0,450

0

42,86

0,105

ES

SOL/8AB.

Tunga

8a och 8b

8,000

7,200

0

90,00

0,800

ES

WHB/*05-F.

Blåvitling

Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14)

2 178,066

0

0

0

217,807

ES

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

3 239,633

623,980

0

19,26

323,963

ES

WHB/8C3411

Blåvitling

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

39 857,581

22 147,942

0

55,57

3 985,758

ES

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

7,500

4,286

0

57,15

0,750

FI

HER/3D-R30

Sill

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

34 415,928

31 886,256

0

92,65

2 529,672

FI

SPR/3BCD-C

Skarpsill

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

12 898,607

12 498,052

0

96,89

400,555

FR

ANE/08.

Ansjovis

8

2 698,597

40,836

0

1,51

269,860
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8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07)

2 310,961

0

0

0

231,096

FR

ANF/07.

Marulk

7

21 281,821

12 094,559

0

56,83

2 128,182

FR

ANF/8ABDE.

Marulk

8a, 8b, 8d och 8e

8 561,348

3 202,831

0

37,41

856,135

FR

ANF/8C3411

Marulk

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

58,889

18,538

0

31,48

5,889

FR

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

9 073,670

1 566,233

0

17,26

907,367

FR

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

341,134

136,515

0

40,02

34,113

FR

HAD/*2AC4.

Kolja

4; unionens vatten i 2a (särskilt villkor för HAD/5BC6A.)

23,957

0

0

0

2,396

FR

HAD/07 A.

Kolja

7a

257,119

0

0

0

25,712

FR

HAD/2AC4.

Kolja

4; Unionens vatten i 2a

1 608,101

146,249

0

9,09

160,810

FR

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

231,995

87,114

0

37,55

23,200

FR

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

1 267,794

2,446

0

0,19

126,779

FR

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

7 537,862

3 840,932

0

50,96

753,786

FR

HER/*04B.

Sill

4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D)

5 743,000

0

0

0

574,300

FR

HER/*25B-F

Sill

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för
HER/1/2-)

103,590

0

0

0

10,359

FR

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

1,002

0

0

0

0,100

FR

HER/2A47DX

Sill

4, 7d och unionens vatten i 2a

51,043

0

0

0

5,104

FR

HER/4AB.

Sill

Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N

13 846,976

12 780,213

0

92,30

1 066,763

FR

HER/4CXB7D

Sill

4c, 7d utom Blackwaterbeståndet

7 687,481

6 973,537

0

90,71

713,944

FR

HER/7G-K.

Sill

7g, 7h, 7j och 7k

90,103

0,011

0

0,01

9,010

FR

HKE/*03A.

Kummel

3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C)

57,313

0

0

0

5,731

FR

HKE/*57-14

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
HKE/8ABDE)

7 288,111

0

0

0

728,811

FR

HKE/*8ABDE

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214)

3 424,570

0

0

0

342,457
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HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i 2a och 4

0

94,45

76,627

FR

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

31 919,526

16 998,116

0

53,25

3 191,953

FR

HKE/8ABDE.

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e

33 098,312

11 649,236

0

35,20

3 309,831

FR

HKE/8C3411

Kummel

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

195,311

49,247

0

25,21

19,531

FR

JAX/*07D.

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

7d (särskilt villkor för JAX/2A-14)

162,514

85,828

0

52,81

16,251

FR

JAX/*08C2

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

8c (särskilt villkor för JAX/2A-14)

2 427,258

0

0

0

242,726

FR

JAX/08C.

Taggmakrillar

8c

206,015

0,411

0

0,20

20,602

FR

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

4 985,542

2 884,95

85,828

59,59

498,554

FR

LEZ/*2AC4C

Glasvarar

Unionens vatten i 2a och 4 (särskilt villkor för LEZ/56-14)

143,565

6,138

0

4,28

14,357

FR

LEZ/*8ABDE

Glasvarar

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för LEZ/07.)

2 633,577

462,501

0

17,56

263,358

FR

LEZ/07.

Glasvarar

7

7 545,798

3 362,219

462,501

50,69

754,580

FR

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i 2a och 4

104,020

76,264

0

73,32

10,402

FR

LEZ/56-14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i 5b; 6;
internationella vatten i 12 och 14

2 897,750

162,131

6,138

5,81

289,775

FR

LEZ/8ABDE.

Glasvarar

8a, 8b, 8d och 8e

1 040,159

743,509

0

71,48

104,016

FR

LEZ/8C3411

Glasvarar

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

98,500

0,975

0

0,99

9,850

FR

MAC/*02AN-

Makrill

Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.)

267,481

0

0

0

26,748

FR

MAC/*08B.

Makrill

8b (särskilt villkor för MAC/8C3411)

20,593

0

0

0

2,059

FR

MAC/*2AN-

Makrill

Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

1 370,644

0

0

0

137,064

FR

MAC/*3A4BC

Makrill

3a och 4bc (särskilt villkor för MAC/2A34.)

568,702

0

0

0

56,870

FR

MAC/*4A-EN

Makrill

unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a
(särskilt villkor för MAC/2CX14-)

10 197,197

7 023,249

0

68,87

1 019,720

FR

MAC/*8ABD.

Makrill

8a, 8b och 8d (särskilt villkor för MAC/8C3411)

2,159

0

0

0

0,216
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Makrill

8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt
villkor för MAC/2CX14-)

4 179,600

0

0

0

417,960

FR

MAC/*FRO1

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.)

272,828

0

0

0

27,283

FR

MAC/*FRO2

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

1 403,628

0

0

0

140,363

FR

MAC/2A34.

Makrill

3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna
22–32

1 958,917

1 847,787

0

94,33

111,130

FR

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

20 615,226

11 484,042

7 023,249

89,77

2 061,523

FR

MAC/8C3411

Makrill

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

188,621

122,5

0

64,95

18,862

FR

NEP/*07U16

Havskräfta

Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7 (särskilt villkor för
NEP/07.)

157,686

0

0

0

15,769

FR

NEP/07.

Havskräfta

7

4 647,529

127,635

0

2,75

464,753

FR

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i 2a och 4

79,028

17,440

0

22,07

7,903

FR

NEP/5BC6.

Havskräfta

6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b

142,328

0

0

0

14,233

FR

NEP/8ABDE.

Havskräfta

8a, 8b, 8d och 8e

4 166,955

2 307,013

0

55,36

416,696

FR

OTH/*07D.

Bifångster av trynfisk 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14)
och vitling

8,130

0

0

0

0,813

FR

OTH/*08C2

Bifångster av trynfisk 8c (särskilt villkor för JAX/2A-14)
och vitling

122,353

0

0

0

12,235

FR

OTH/*2A-14

Bifångster av trynfisk, Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
kolja, vitling och
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
makrill
internationella vatten i 12 och 14 (särskilt villkor för
JAX/2A-14)

173,537

0

0

0

17,354

FR

PLE/07A.

Rödspätta

7a

56,013

0

0

0

5,601

FR

PLE/2A3AX4

Rödspätta

4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör
Skagerrak och Kattegatt

1 155,441

24,844

0

2,15

115,544

FR

PLE/7DE.

Rödspätta

7d och 7e

5 553,886

1 063,11

0

19,14

555,389

FR

POK/2C3A4

Gråsej

3a och 4; Unionens vatten i 2a

19 734,340

9 782,782

0

49,57

1 973,434

FR

POK/56-14

Gråsej

6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12
och 14

3 860,742

1 283,35

0

33,24

386,074

FR

SOL/07E.

Tunga

7e

458,741

194,394

0

42,38

45,874

FR

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i 2a och 4

343,724

36,836

0

10,72

34,372

SV
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7f och 7g

63,729

43,565

0

68,36

6,373

FR

SOL/8AB.

Tunga

8a och 8b

3 752,751

2 901,092

0

77,31

375,275

FR

WHB/*05-F.

Blåvitling

Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14)

3 661,363

495

0

13,52

366,136

FR

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

13 862,406

11 757,603

495,000

88,39

1 386,241

FR

WHG/2AC4.

Vitling

4; Unionens vatten i 2a

2 131,637

677,414

0

31,78

213,164

FR

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

7 512,895

3 977,612

0

52,94

751,290

IE

ANF/07.

Marulk

7

4 268,700

3 749,680

0

87,84

426,870

IE

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

34,634

0

0

0

3,463

IE

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

0,011

0

0

0

0,001

IE

HAD/07 A.

Kolja

7a

1 541,462

759,029

0

49,24

154,146

IE

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

676,517

440,958

0

65,18

67,652

IE

HAD/6B1214

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

966,844

679,481

0

70,28

96,684

IE

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

2 918,358

2 651,852

0

90,87

266,506

IE

HER/07A/MM

Sill

7a

2 351,965

1 933,970

0

82,23

235,197

IE

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

2 998,687

2 703,594

0

90,16

295,093

IE

HER/4AB.

Sill

Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N

257,429

234,576

0

91,12

22,853

IE

HER/7G-K.

Sill

7g, 7h, 7j och 7k

750,000

136,828

0

18,24

75,000

IE

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

3 995,112

3 594,334

0,207

89,97

399,511

IE

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

20 555,568

17 357,985

0

84,44

2 055,557

IE

LEZ/07.

Glasvarar

7

3 415,371

1 861,256

0

54,50

341,537

IE

LEZ/56-14

Glasvarar

Unionens vatten och internationella vatten i 5b; 6;
internationella vatten i 12 och 14

950,054

716,278

0

75,39

95,005

IE

MAC/*2AN-

Makrill

Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

6 863,698

0

0

0

686,370
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Makrill

unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a
(särskilt villkor för MAC/2CX14-)

15 453,633

0

30,52

5 063,335

IE

MAC/*FRO2

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

7 017,736

0

0

0

701,774

IE

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

76 657,050

59 019,562

15 453,633

97,15

2 183,855

IE

NEP/*07U16

Havskräfta

Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7 (särskilt villkor för
NEP/07.)

1 590,483

1 433,368

0

90,12

157,115

IE

NEP/07.

Havskräfta

7

7 166,915

4 085,628

1 433,368

77,01

716,692

IE

NEP/5BC6.

Havskräfta

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b

237,287

147,202

0

62,04

23,729

IE

PLE/07A.

Rödspätta

7a

1 588,546

177,225

0

11,16

158,855

IE

POK/56-14

Gråsej

6; unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14

435,457

125,263

0

28,77

43,546

IE

SOL/7FG.

Tunga

7f och 7g

58,728

50,837

0

86,56

5,873

IE

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

43 029,787

39 180,089

0

91,05

3 849,698

IE

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

3 883,173

2 657,978

0

68,45

388,317

LT

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

749,069

4,153

0

0,55

74,907

NL

ANF/*8ABDE.

Marulk

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för ANF/07)

46,591

0

0

0

4,659

NL

ANF/07.

Marulk

7

37,230

4,652

0

12,50

3,723

NL

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

7,700

0

0

0

0,770

NL

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

1,426

0,204

0

14,31

0,143

NL

HAD/03A.

Kolja

3a

3,009

0,824

0

27,38

0,301

NL

HAD/2AC4.

Kolja

4; Unionens vatten i 2a

260,505

90,727

127,330

83,71

26,051

NL

HAD/5BC6A.

Kolja

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

25,426

23,377

0

91,94

2,049

NL

HAD/7X7A34

Kolja

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

62,996

42,392

0

67,29

6,300

NL

HER/*04B.

Sill

4b (särskilt villkor för HER/4CXB7D)

10 081,411

6 447,295

0

63,95

1 008,141
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Sill

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (särskilt villkor för
HER/1/2-)

446,187

0

47,46

94,020

NL

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

5 510,587

1 562,146

3 398,030

90,01

550,411

NL

HER/2A47DX

Sill

4, 7d och unionens vatten i 2a

92,218

92,126

0

99,90

0,092

NL

HER/7G-K.

Sill

7g, 7h, 7j och 7k

75,435

0,154

0

0,20

7,544

NL

HKE/*03A.

Kummel

3a (särskilt villkor för HKE/2AC4-C)

14,760

12,920

0

87,53

1,476

NL

HKE/*8ABDE.

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e (särskilt villkor för HKE/571214)

43,094

0

0

0

4,309

NL

HKE/2AC4-C

Kummel

Unionens vatten i 2a och 4

136,351

38,200

12,920

37,49

13,635

NL

HKE/571214

Kummel

6 och 7; unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

346,132

134,032

0

38,72

34,613

NL

HKE/8ABDE.

Kummel

8a, 8b, 8d och 8e

43,023

0

0

0

4,302

NL

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

21 318,126

14 065,356

2 336,907

76,94

2 131,813

NL

LEZ/07.

Glasvarar

7

0,457

0,390

0

85,34

0,046

NL

LEZ/2AC4-C

Glasvarar

Unionens vatten i 2a och 4

69,335

1,726

0

2,49

6,934

NL

MAC/*02AN-

Makrill

Norska vatten i 2a (särskilt villkor för MAC/2A34.)

248,000

0

0

0

24,800

NL

MAC/*3A4BC

Makrill

3a och 4bc (särskilt villkor för MAC/2A34.)

1 622,290

918,086

0

56,59

162,229

NL

MAC/*4A-EN

Makrill

unionens vatten i 2a; unionens vatten och norska vatten i 4a
(särskilt villkor för MAC/2CX14-)

20 383,815

15 673,174

0

76,89

2 038,382

NL

MAC/*8C910

Makrill

8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (särskilt
villkor för MAC/2CX14-)

5 756,725

0

0

0

575,673

NL

MAC/*FRO1

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2A34.)

254,000

0

0

0

25,400

NL

MAC/*FRO2

Makrill

Färöiska vatten (särskilt villkor för MAC/2CX14-)

2 841,000

0

0

0

284,100

NL

MAC/2A34.

Makrill

3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna
22–32

2 560,658

1 635,849

918,354

99,75

6,455

NL

MAC/2CX14-

Makrill

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella
vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14

27 881,983

9 792,605

15 673,174

91,33

2 416,204
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Havskräfta

7

0,003

0

0,12

0,251

NL

NEP/2AC4-C

Havskräfta

Unionens vatten i 2a och 4

1 378,250

930,659

0

67,52

137,825

NL

OTH/*07D.

Bifångster av trynfisk 7d (särskilt villkor för JAX/2A-14)
och vitling

63,353

0

0

0

6,335

NL

PLE/03AN.

Rödspätta

Skagerrak

2 515,299

2 111,838

0

83,96

251,530

NL

PLE/07A.

Rödspätta

7a

0,010

0

0

0

0,001

NL

PLE/2A3AX4

Rödspätta

4; unionens vatten i 2a; den del av 3a som inte tillhör
Skagerrak och Kattegatt

41 488,820

14 370,487

2 639,831

41,00

4 148,882

NL

PLE/7DE.

Rödspätta

7d och 7e

114,053

49,985

0

43,83

11,405

NL

POK/2C3A4

Gråsej

3a och 4; Unionens vatten i 2a

237,735

180,532

0

75,94

23,774

NL

POK/56-14

Gråsej

6; Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12
och 14

1,572

0,186

0

11,83

0,157

NL

SOL/24-C.

Tunga

Unionens vatten i 2a och 4

13 929,930

6 706,835

0

48,15

1 392,993

NL

SOL/3ABC24

Tunga

3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24

52,000

44,489

0

85,56

5,200

NL

WHB/*05-F.

Blåvitling

Färöiska vatten (särskilt villkor för WHB/1X14)

5 658,807

0

0

0

565,881

NL

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

68 833,098

61 946,216

0

89,99

6 883,310

NL

WHG/2AC4.

Vitling

4; Unionens vatten i 2a

993,017

770,641

9,125

78,52

99,302

NL

WHG/7X7A-C

Vitling

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

532,924

460,676

0

86,44

53,292

PL

BLI/5B67-

Birkelånga

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

3,400

0

0

0

0,340

PL

GHL/2A-C46

Liten hälleflundra

Unionens vatten i 2a och 4; unionens vatten och
internationella vatten i 5b och 6

30,800

0

0

0

3,080

PL

HER/3D-R30

Sill

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

42 143,526

36 963,658

0

87,71

4 214,353

PL

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

2 819,600

989,350

25,000

35,97

281,960

PL

PLE/3BCD-C

Rödspätta

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

902,639

369,699

0

40,96

90,264

PL

SPR/3BCD-C

Skarpsill

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

63 519,309

60 607,717

0

95,42

2 911,592

PL

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

51 681,791

45 341,264

1 224,384

90,10

5 116,143

PT

ANF/8C3411

Marulk

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

743,369

739,131

0

99,43

4,238
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Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

0,023

0

0

0

0,002

PT

JAX/08C.

Taggmakrillar

8c

347,500

89,574

0

25,78

34,750

PT

JAX/09.

Taggmakrillar

9

85 091,041

17 267,137

0

20,29

8 509,104

PT

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

0,248

0

0

0

0,025

PT

LEZ/8C3411

Glasvarar

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

112,063

105,315

0

93,98

6,748

PT

MAC/8C3411

Makrill

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

5 569,390

4 841,746

34,684

87,56

556,939

PT

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

1,286

0,214

0

16,64

0,129

PT

WHB/8C3411

Blåvitling

8c, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1

9 950,263

2 687,716

0

27,01

995,026

SE

HAD/03A.

Kolja

3a

228,687

57,157

0

24,99

22,869

SE

HAD/2AC4.

Kolja

4; unionens vatten i 2a

156,432

27,250

0,459

17,71

15,643

SE

HER/03A.

Sill

3a

16 459,076

10 864,988

5 187,389

97,53

406,699

SE

HER/03A-BC

Sill

3a

1 017,768

778,230

0

76,46

101,777

SE

HER/1/2-

Sill

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och
internationella vatten i 1 och 2

3 272,520

223,483

2 946,903

96,88

102,134

SE

HER/2A47DX

Sill

4, 7d och unionens vatten i 2a

69,708

54,962

0

78,85

6,971

SE

HER/3D-R30

Sill

Unionens vatten i delsektionerna 25–27, 28.2, 29 och 32

48 739,637

44 099,887

0

90,48

4 639,750

SE

HER/4AB.

Sill

Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53°30′N

7 007,631

6 920,034

71,312

99,77

16,285

SE

HKE/03A.

Kummel

3a

303,150

37,034

0

12,22

30,315

SE

JAX/2A-14

Taggmakrillar och
därtill hörande
bifångster

Unionens vatten i 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e;
unionens vatten och internationella vatten i 5b;
internationella vatten i 12 och 14

162,366

1,647

0

1,01

16,237

SE

MAC/2A34.

Makrill

3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna
22–32

3 941,910

3 342,000

346,580

93,57

253,330

SE

NEP/03A.

Havskräfta

3a

4 006,618

1 792,927

0

44,75

400,662

SE

PLE/03AN.

Rödspätta

Skagerrak

784,185

65,78

0

8,39

78,419

SE

PLE/03AS.

Rödspätta

Kattegatt

132,838

17,475

0

13,16

13,284

SE

PLE/3BCD-C

Rödspätta

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

398,173

19,024

0

4,78

39,817

SV
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Gråsej

3a och 4; Unionens vatten i 2a

508,246

340,73

0

67,04

50,825

SE

SOL/3ABC24

Tunga

3a; unionens vatten i delsektionerna 22–24

18,890

9,019

0

47,74

1,889

SE

SPR/3BCD-C

Skarpsill

Unionens vatten i delsektionerna 22–32

44 396,305

41 863,569

0

94,30

2 532,736

SE

WHB/1X14

Blåvitling

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

85,868

79,339

0

92,40

6,529

SE

WHG/2AC4.

Vitling

4; Unionens vatten i 2a

27,053

20,092

0

74,27

2,705

SV

POK/2C3A4

24.9.2021

SE

( ) Kvoter tillgängliga för en medlemsstat enligt relevant förordning om fiskemöjligheter efter beaktande av utbyte av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1380/2013 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22), kvotöverföringar från 2019 till 2020 i enlighet med artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3) och artikel 15.9 i förordning (EU)
nr 1380/2013 eller omfördelning av och avdrag från fiskemöjligheter i enlighet med artiklarna 37 och 105 i förordning (EG) nr 1224/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 1).
(2) Särskilt villkor som fastställs i bilagorna till relevanta förordningar om fiskemöjligheter.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1709
av den 23 september 2021
om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/627 vad gäller enhetliga praktiska arrangemang
för utförandet av offentlig kontroll 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012,
(EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europapar
lamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll) (1), särskilt artikel 18.8, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) 2017/625 innehåller bestämmelser om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som
medlemsstaternas behöriga myndigheter utför för att verifiera att unionslagstiftningen efterlevs bl.a. på området
livsmedelssäkerhet i alla produktions-, bearbetnings- och distributionsled. Där föreskrivs särskilt att offentlig
kontroll ska utföras av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel.

(2)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (2) fastställs bestämmelser om praktiska arrangemang för
utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung i enlighet med artikel 18.8 i förordning (EU)
2017/625.

(3)

Sedan genomförandeförordning (EU) 2019/627 började tillämpas den 14 december 2019 har erfarenheterna av det
praktiska genomförandet av den förordningen visat på behovet av större tydlighet i fråga om vissa rättsliga
bestämmelser, särskilt när det gäller vissa praktiska arrangemang för besiktning efter slakt och erkända metoder för
detektion av marina biotoxiner i musslor.

(4)

När det gäller de praktiska arrangemangen för besiktning efter slakt bör det i genomförandeförordning (EU)
2019/627 inte anges vem som ska utföra de ytterligare praktiska arrangemangen för besiktning efter slakt om det
uppstår en potentiell risk för människors eller djurs hälsa eller för djurskyddet. Huruvida det är den officiella
veterinären eller den officiella assistenten som bör utföra besiktning efter slakt fastställs redan i artikel 18.2 c i
förordning (EU) 2017/625, som kompletteras av artiklarna 7 och 8 i kommissionens delegerade förordning (EU)
2019/624 (3), och den uppgiften behöver därför inte ingå i genomförandeförordning (EU) 2019/627. Dessutom bör
kravet på anskärning av bronkial- och mediastinallymfknutor inte dubbleras i artikel 19.1 b och 19.2 b.

(1) EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 av den 15 mars 2019 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll
(EUT L 131, 17.5.2019, s. 51).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig
kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (EUT L 131, 17.5.2019, s. 1).
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(5)

Kraven för besiktning efter slakt av hägnat vilt innehåller också dubbleringar, särskilt när det gäller kraven för
familjen Suidae. Dessa krav bör förtydligas ytterligare för att underlätta genomförandet av den förordningen.

(6)

Den 14 december 2019 utgick artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 (4) genom förordning (EU)
2017/625. De åtgärder vid bristande efterlevnad av djurskyddskraven som avses i den artikeln ersattes av
bestämmelserna i artikel 138 i förordning (EU) 2017/625. Den hänvisning till artikel 22 i förordning (EG)
nr 1099/2009 som finns i artikel 44.1 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 bör därför strykas i enlighet med
detta.

(7)

I artikel 48 i genomförandeförordning (EU) 2019/627 fastställs villkor för kontrollmärkning. Dessa villkor föreskrivs
redan i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 (5) när det gäller trikinundersökning och i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (6) när det gäller testning av transmissibel spongiform
encefalopati (TSE). För tydlighetens skull är det lämpligt att ersätta de aktuella formuleringarna i artikel 48 i
genomförandeförordning (EU) 2019/627 med hänvisningar till de relevanta förordningarna.

(8)

Enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (7) ska medlemsstaterna när så är möjligt
säkerställa att en metod som inte innebär användning av levande djur används. Med tanke på att standarden EN
14526 för detektion av paralytiskt skaldjursgift (PSP) är tillgänglig som en alternativ metod som uppfyller villkoren
i artikel 4 i direktiv 2010/63/EU, bör användningen av bioassay på möss upphöra.

(9)

Levande musslor som släpps ut på marknaden får inte innehålla marina biotoxiner i halter som överstiger de
gränsvärden som fastställs i avsnitt VII kapitel V punkt 2 i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 853/2004 (8). När det gäller pectenotoxiner (PTX) har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
konstaterat att det inte finns några rapporter om skadliga effekter på människor som är förknippade med toxiner
som tillhör gruppen pectenotoxiner (9). Eftersom pectenotoxiner har strukits från hälsokraven för levande musslor i
kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1374 (10) bör de även strykas från bestämmelserna i genomföran
deförordning (EU) 2019/627.

(10)

Fiskeriprodukter som härrör från vattenbruk ska testas i enlighet med rådets direktiv 96/23/EG (11) och
kommissionens beslut 97/747/EG (12) när det gäller främmande ämnen och bekämpningsmedel. Viltfångade
fiskeriprodukter bör i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 (13) också testas för att fastställa
överensstämmelse när det gäller främmande ämnen. Den nuvarande lagstiftningen bör ändras i enlighet med detta.

(11)

Genomförandeförordning (EU) 2019/627 bör ändras i enlighet med detta.

(12)

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

(4) Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning (EUT L 303,
18.11.2009, s. 1).
(5) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för
offentlig kontroll av trikiner i kött (EUT L 212, 11.8.2015, s. 7).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande,
kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1)
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).
(9) https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.1109.
(10) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1374 av den 12 april 2021 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 297,
20.8.2021, s. 1).
(11) Rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i
levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut
89/187/EEG och 91/664/EEG (EGT L 125, 23.5.1996, s. 10).
(12) Kommissionens beslut 97/747/EG av den 27 oktober 1997 om fastställande av omfattning och frekvens av provtagningar som
föreskrivs i rådets direktiv 96/23/EG för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser av dessa i vissa animaliska produkter (EGT L 303,
6.11.1997, s. 12).
(13) 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).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska ändras på följande sätt:
1. I artiklarna 18.3, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2 och 23.2 ska den inledande meningen ersättas med följande:
”Förfaranden för besiktning efter slakt ska utföras i enlighet med artikel 18.2 c i förordning (EU) 2017/625 och
artiklarna 7 och 8 i förordning (EU) 2019/624 i form av palpation och anskärning av slaktkropp och slaktbiprodukter
när det finns tecken på en potentiell risk för människors hälsa eller djurs hälsa eller för djurskyddet i enlighet med
artikel 24:”
2. I artikel 19.2 b ska orden ”Anskärning av bronkial- och mediastinallymfknutor (Lnn. bifurcationes, eparteriales och
mediastinales);” utgå.
3. I artikel 24 ska den inledande meningen ersättas med följande:
”Sådan ytterligare besiktning efter slakt som avses i artiklarna 18.3, 19.2, 20.2, 21.2, 22.2 och 23.2 ska utföras i form av
palpation och anskärning av slaktkropp och slaktbiprodukter om den officiella veterinären anser att något av följande
visar på en potentiell risk för människors eller djurs hälsa eller för djurskyddet:”
4. I artikel 27.1 ska led c ersättas med följande:
”c) När det gäller andra viltlevande hov- och klövdjur som inte omfattas av leden a och b, de förfaranden för besiktning
efter slakt av nötkreatur som fastställs i artikel 19.”
5. I artikel 44 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
I händelse av bristande efterlevnad av bestämmelserna om skydd av djur under slakt eller avlivning i artiklarna
3–9, 14–17 och 19 i förordning (EG) nr 1099/2009 ska den officiella veterinären verifiera att livsmedelsföretagaren
omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder för att rätta till detta och hindra att det upprepas.”
6. I artikel 48.2 ska led a ersättas med följande:
”a) Att kontrollmärket endast anbringas på tama hov- och klövdjur och hägnat vilt av däggdjur (utom hardjur) som har
besiktigats före och efter slakt och på frilevande storvilt som har besiktigats efter slakt i enlighet med artikel 18.2 a,
b och c i förordning (EU) 2017/625, när det inte föreligger något skäl att förklara köttet otjänligt som livsmedel.
Kontrollmärket får dock anbringas innan resultatet av en eventuell trikinundersökning och/eller TSE-testning
föreligger, i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.3 i genomförandeförordning (EU) 2015/1375 respektive i
kapitel A del I punkterna 6.2 och 6.3 samt del II punkterna 7.2 och 7.3 i bilaga III till förordning (EG)
nr 999/2001.”
7. Bilaga V ska ändras i enlighet med texten i bilagan till denna förordning.
8. Bilaga VI ska ändras i enlighet med texten i bilagan till denna förordning.

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.
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Utfärdad i Bryssel den 23 september 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA

Bilagorna V och VI till genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska ändras på följande sätt:
1. I bilaga V ska kapitel I ersättas med följande:
”KAPITEL I
METOD FÖR DETEKTION AV PARALYTISKT SKALDJURSGIFT

A. Halten paralytiskt skaldjursgift (PSP) i musslor (hela kroppen eller varje ätbar del separat) ska bestämmas med hjälp
av den metod som beskrivs i standarden EN 14526 (*) eller någon annan internationellt godkänd validerad metod
som inte innebär användning av levande djur.
B.

Den ovannämnda metoden ska bestämma åtminstone följande föreningar:
a) Toxinerna karbamat STX, neoSTX, gonyautoxin 1 och 4 (isomererna GTX1 och GTX4 bestäms tillsammans)
samt gonyautoxin 2 och 3 (isomererna GTX2 och GTX3 bestäms tillsammans).
b) Toxinerna N-sulfokarbamoyl (B1), gonyautoxin 6 (B2), N-sulfokarbamoylgonyautoxin 1 och 2 (isomererna C1
och C2 bestäms tillsammans) samt N-sulfokarbamoylgonyautoxin 3 och 4 (isomererna C3 och C4 bestäms
tillsammans).
c) Toxinerna dekarbamoyl dcSTX, dcNeoSTX, dekarbamoylgonyautoxin 2 och 3 (isomererna bestäms
tillsammans).

B.1 Om nya analoger av ovanstående toxiner, för vilka det har fastställts toxiska ekvivalensfaktorer (TEF), påvisas ska
dessa inbegripas i analysen.
B.2 TEF ska användas för att beräkna den totala toxiciteten som ska anges i μg STX 2HCl-ekvivalenter/kg, enligt
rekommendationerna i Efsas senaste yttrande eller i den senaste FAO/OMS-rapporten, enligt förslag av EU:s
referenslaboratorium för marina biotoxiner och dess nätverk av nationella referenslaboratorier samt Europeiska
kommissionens godkännande. De TEF som används kommer att offentliggöras på webbplatsen för EU:s referensla
boratorium för marina biotoxiner (**).
C.

Om det råder tvivel om resultaten ska den metod som beskrivs i standarden EN 14526 enligt del A vara
referensmetod.

_____________
(*) Bestämning av saxitoxiner i skaldjur – Vätskekromatografisk metod med derivatisering före kolonn med hjälp av
peroxid eller perjodatoxidering.
(**) http://www.aecosan.msssi.gob.es/en/CRLMB/web/home.html.”
2. I bilaga V kapitel III del A ska led b utgå.
3. I bilaga VI kapitel I del D ska följande stycke läggas till i slutet:
”Övervakningsåtgärder ska fastställas för viltfångade fiskeriprodukter för att kontrollera efterlevnaden av EU:s
lagstiftning om främmande ämnen, i enlighet med förordning (EG) nr 1881/2006 där det fastställs gränsvärden för
vissa främmande ämnen i livsmedel.”
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (EU) 2021/1710
av den 21 september 2021
om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den specialiserade
kommitté för samordning av de sociala trygghetssystemen som inrättats genom avtalet om handel
och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, vad gäller antagande av ett
beslut om att ändra bilagorna till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 48 jämförd med artikel 218.9,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan,
och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (handels- och samarbetsavtalet) ingicks av
unionen genom rådets beslut (EU) 2021/689 (1) och trädde i kraft den 1 maj 2021 efter att ha tillämpats
provisoriskt sedan den 1 januari 2021.

(2)

Enligt artikel 778.1 i handels- och samarbetsavtalet utgör protokollen och bilagorna till det avtalet en integrerad del
av detta. Enligt artikel 783.3 i handels- och samarbetsavtalet ska, från och med den dag då avtalet tillämpas
provisoriskt, hänvisningar till den dag då avtalet träder i kraft tolkas som hänvisningar till den dag från och med
vilken avtalet tillämpas provisoriskt.

(3)

Genom artikel 8.4 c i handels- och samarbetsavtalet ges den specialiserade kommittén för samordning av de sociala
trygghetssystemen befogenhet att anta beslut, inbegripet ändringar, och rekommendationer i alla frågor för vilka
handels- och samarbetsavtalet föreskriver det. Enligt artikel SSC.68 i protokollet om samordning av de sociala
trygghetssystemen får den specialiserade kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen göra ändringar
i bilagorna och tilläggen till det protokollet. Enligt artikel 10 i handels- och samarbetsavtalet är beslut som antas av
en kommitté bindande för parterna.

(4)

I den mån bilagorna SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 och SSC-6 till protokollet om samordning av de sociala trygghets
systemen återspeglar medlemsstaternas och Förenade kungarikets nationella lagstiftning bör de ändras, i synnerhet
för att ta hänsyn till de senaste ändringarna av nationell lagstiftning. Titeln på bilaga SSC-1 bör rättas så att den inte
enbart hänvisar till kontantförmåner. Tillägg SSCI-1 till bilaga SSC-7 bör ändras för att återspegla en av parternas
beslut angående en överenskommelse som förtecknas i tillägget.

(5)

Enligt artikel SSC.11.6 i protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen ska parterna offentliggöra en
uppdaterad bilaga SSC-8 så snart som möjligt efter en period på en månad efter handels- och samarbetsavtalets
ikraftträdande. Den specialiserade kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen bör anta ett beslut
för att fullgöra denna skyldighet.

(1) Rådets beslut (EU) 2021/689 av den 29 april 2021 om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan
Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland,
å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsför
faranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (EUT L 149, 30.4.2021, s. 2).
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Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den specialiserade kommittén
för samordning av de sociala trygghetssystemen vad gäller ändringen av bilagorna SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5,
SSC-6 och SSC-8, samt tillägg SSCI-1 till bilaga SSC-7, till protokollet om samordning av de sociala trygghets
systemen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den specialiserade kommitté för samordning av de sociala trygghets
systemen som inrättats genom artikel 8.1 p i handels- och samarbetsavtalet åtföljer detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 21 september 2021.

På rådets vägnar
G. DOVŽAN
Ordförande
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UTKAST TILL
BESLUT nr 1/2021 AV DEN SPECIALISERADE KOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM
ARTIKEL 8.1 P I AVTALET OM HANDEL OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA UNIONEN
OCH EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, Å ENA SIDAN, OCH FÖRENADE
KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND, Å ANDRA SIDAN
av den
vad gäller ändring av bilagorna till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen
DEN SPECIALISERADE KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å
ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan (1) (handels- och samarbetsavtalet), särskilt
artikel SSC.68 i dess protokoll om samordning av de sociala trygghetssystem, och
av följande skäl:
(1)

Enligt artikel SSC.68 i protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen till handels- och samarbetsavtalet
får den specialiserade kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen göra ändringar i bilagorna och
tilläggen till det protokollet.

(2)

Bilagorna SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 och SSC-6 till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen
bör, i den mån de avspeglar den nationella lagstiftningen i medlemsstaterna och Förenade kungariket, ändras för att
i synnerhet ta hänsyn till de senaste ändringarna av nationell lagstiftning. Titeln på bilaga SSC-1 bör rättas så att den
inte enbart hänvisar till kontantförmåner. Tillägg SSCI-1 till bilaga SSC-7 bör ändras för att återspegla en av parternas
beslut angående en överenskommelse som förtecknas i tillägget.

(3)

Enligt artikel SSC.11.6 i protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen ska parterna, en månad efter
den dag då handels- och samarbetsavtalet träder i kraft, så snart som möjligt offentliggöra en uppdaterad bilaga
SSC-8.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppgifterna avseende medlemsstaterna och Förenade kungariket i bilagorna SSC-1, SSC-3, SSC-4, SSC-5 och SSC-6 samt
uppgifterna i tillägg SSCI-1 till bilaga SSC-7 till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen ska
uppdateras i enlighet med bilaga I till detta beslut.
Bilaga SSC-8 till protokollet om samordning av de sociala trygghetssystemen ska uppdateras i enlighet med bilaga II till
detta beslut.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Utfärdat i

På partnerskapsrådets vägnar
Ordförandena

(1) EUT L 444, 31.12.2020, s. 14.
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BILAGA I TILL BESLUT nr 1/2021
BILAGA SSC-1
VISSA FÖRMÅNER PÅ
VILKA DETTA PROTOKOLL INTE SKA TILLÄMPAS
DEL 1
SÄRSKILDA ICKE AVGIFTSFINANSIERADE KONTANTFÖRMÅNER

(artikel SSC.3.4 a i detta protokoll)
i) FÖRENADE KUNGARIKET

a) Statligt pensionstillägg (State Pension Credit Act 2002 och State Pension Credit Act (Northern Ireland) 2002) (2002 års
lag om statligt pensionstillägg och 2002 års lag om statligt pensionstillägg – Nordirland).
b) Inkomstbaserade bidrag till arbetssökande (Jobseekers Act 1995 och Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995) (1995 års
lag om arbetssökande och 1995 års förordning om arbetssökande – Nordirland).
c) Färdbidrag för funktionshindrade (Social Security Contributions and Benefits Act 1992 och Social Security Contributions and
Benefits (Northern Ireland) Act 1992) (1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner och 1992
års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner – Nordirland).
d) Färdbidrag för personligt oberoende (Welfare Reform Act 2012 (Part 4) och Welfare Reform (Northern Ireland) Order
2015 (Part 5)) (2012 års lag om välfärdsreform (del 4) och 2015 års förordning om välfärdsreform – Nordirland (del
5)).
e) Inkomstbaserat sysselsättningsstöd och bistånd (Welfare Reform Act 2007 och Welfare Reform Act (Northern Ireland)
2007) (2007 års lag om välfärdsreform och 2007 års lag om välfärdsreform – Nordirland).
f) Bästa start-livsmedelsstöd (Welfare Foods (Best Start Foods) (Scotland) Regulations 2019) (2019 års föreskrifter om
livsmedelsstöd (Bästa start-livsmedel) – Skottland (SSI 2019/193)).
g) Bästa start-bidrag (graviditets- och spädbarnbidrag, förskolebidrag, skolåldersbidrag) (The Early Years Assistance (Best
Start Grants) (Scotland) Regulations 2018) (2018 års föreskrifter om stöd under de första åren (Bästa start-bidrag) –
Skottland (SSI 2018/370)).
h) Begravningsstöd (Funeral Expense Assistance (Scotland) Regulations 2019) (2019 års föreskrifter om begravningsstöd –
Skottland (SSI 2019/292)).
i) Barnunderstöd – Skottland (The Scottish Child Payment Regulations 2020) (2020 års föreskrifter om barnunderstöd –
Skottland (SSI 2020/351)).
ii) MEDLEMSSTATER

ÖSTERRIKE
Tilläggsersättning (federal lag av den 9 september 1955 om allmän socialförsäkring – ASVG, federal lag av den
11 oktober 1978 om socialförsäkring för personer verksamma inom handeln – GSVG och federal lag av den
11 oktober 1978 om socialförsäkring för jordbrukare – BSVG).
BELGIEN
a) Förmån vid inkomstbortfall (lag av den 27 februari 1987) (Inkomensvervangende tegemoetkoming/Allocation de
remplacement de revenus).
b) Garantiinkomst för äldre (lag av den 22 mars 2001) (Inkomensgarantie voor ouderen/ Revenu garanti aux personnes âgées).
BULGARIEN
Social ålderspension (artikel 89a i socialförsäkringslagen).
CYPERN
a) Socialpension (lagen om socialpension från 1995 (lag 25.I/95), i dess ändrade lydelse.
b) Bidrag till gravt rörelsehindrade (regeringsbeslut nr 38210 av den 16 oktober 1992, nr 41370 av den 1 augusti
1994, nr 46183 av den 11 juni 1997 och nr 53675 av den 16 maj 2001).
c) Särskilt bidrag för synskadade (1996 års lag om särskilda bidrag (lag 77.I/96), i dess ändrade lydelse).
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DANMARK
Bostadsstöd för pensionärer (lagen om individuellt bostadsstöd, konsoliderad genom lag nr 204 av den 29 mars 1995).
ESTLAND
Statligt arbetslöshetsunderstöd (lagen om arbetsmarknadstjänster och arbetsmarknadsstöd av den 29 september 2005).
FINLAND
a) Bostadsbidrag för pensionstagare (lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 571/2007).
b) Arbetsmarknadsstöd (lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002).
FRANKRIKE
a) Tilläggsbidrag från
i) den särskilda invaliditetsfonden, och
ii) solidaritetsfonden för äldre med avseende på förvärvade rättigheter
(lag av den 30 juni 1956, kodifierad i volym VIII i lagen om social trygghet).
b) Bidrag till vuxna funktionshindrade (lag av den 30 juni 1975, kodifierad i volym VIII i lagen om social trygghet).
c) Särskilt bidrag (lag av den 10 juli 1952, kodifierad i volym VIII i lagen om social trygghet) med avseende på
förvärvade rättigheter.
d) Solidaritetsbidrag till äldre (förordning av den 24 juni 2004, kodifierad i volym VIII i lagen om social trygghet) från
den 1 januari 2006.
TYSKLAND
a) Minimiinkomst för äldre och för personer med nedsatt intjänandeförmåga enligt kapitel 4 i volym XII i lagen om
social trygghet (Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch).
b) Förmåner som ska täcka levnadsomkostnader enligt grundgarantin för arbetssökande i enlighet med volym II i lagen
om social trygghet (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch).
GREKLAND
Särskilda förmåner för äldre (lag 1296/82).
UNGERN
a) Invaliditetslivränta (regeringsdekret nr 83/1987 (XII 27) om invaliditetslivränta).
b) Förmåner för äldre (lag III från 1993 om socialförvaltning och sociala förmåner).
IRLAND
a) Bidrag till arbetssökande (Social Welfare Consolidation Act 2005, Part 3, Chapter 2) (del 3 kapitel 2 i 2005 års
konsoliderade lag om social trygghet).
b) Statlig (icke avgiftsfinansierad) pension (Social Welfare Consolidation Act 2005, Part 3, Chapter 4) (del 3 kapitel 4 i 2005
års konsoliderade lag om social trygghet).
c) Efterlevandepension (icke avgiftsfinansierad) (Social Welfare Consolidation Act 2005, Part 3, Chapter 6) (del 3 kapitel 6
i 2005 års konsoliderade lag om social trygghet).
d) Bidrag till funktionshindrade (Social Welfare Consolidation Act 2005, Part 3, Chapter 10) (del 3 kapitel 10 i 2005 års
konsoliderade lag om social trygghet).
e) Färdbidrag (Health Act 1970, Section 61) (avsnitt 61 i 1970 års hälso- och sjukvårdslag, i dess ändrade lydelse).
f) Pension för synskadade (Social Welfare Consolidation Act 2005, Part 3, Chapter 5) (del 3 kapitel 5 i 2005 års
konsoliderade lag om social trygghet).

L 339/94

SV

Europeiska unionens officiella tidning

24.9.2021

ITALIEN
a) Socialpension för obemedlade personer (lag nr 153 av den 30 april 1969).
b) Pensioner och bidrag för funktionshindrade eller arbetsoförmögna civilpersoner (lag nr 118 av den 30 mars 1971,
nr 18 av den 11 februari 1980 och nr 508 av den 23 november 1988).
c) Pensioner och bidrag för döva och stumma (lag nr 381 av den 26 maj 1970 och nr 508 av den 23 november 1988).
d) Pensioner och bidrag för synskadade civilpersoner (lag nr 382 av den 27 maj 1970 och nr 508 av den 23 november
1988).
e) Förmåner som tillägg till minimipensioner (lag nr 218 av den 4 april 1952, nr 638 av den 11 november 1983 och
nr 407 av den 29 december 1990).
f) Kompletterande förmåner för funktionshindrade (lag nr 222 av den 12 juni 1984).
g) Socialbidrag (lag nr 335 av den 8 augusti 1995).
h) Förhöjt socialbidrag (artikel 1.1 och 1.12 i lag nr 544 av den 29 december 1988, i dess ändrade lydelse).
LETTLAND
a) Statliga socialförsäkringsförmåner (lagen om statliga sociala förmåner av den 1 januari 2003).
b) Färdbidrag för funktionshindrade med begränsad rörlighet (lagen om statliga sociala förmåner av den 1 januari
2003).
LITAUEN
a) Socialt bistånd, invaliditetspension och ålderspension (1994 års lag om socialpensioner nr 1-675, artiklarna 5 och 6,
i dess ändrade lydelse).
b) Särskilt understöd (1994 års lag om socialpensioner nr 1-675, artikel 12, i dess ändrade lydelse).
c) Färdbidrag för funktionshindrade med begränsad rörlighet (artikel 7 och 71 i lagen om resebidrag från 2000, i dess
ändrade lydelse).
LUXEMBURG
Inkomst för gravt funktionshindrade (artikel 1.2 i lag av den 12 september 2003), med undantag för personer som
erkänts som funktionshindrade arbetstagare och som är anställda på den öppna arbetsmarknaden eller i skyddat arbete.
MALTA
a) Inkomststöd (avsnitt 73 i 1987 års lag om social trygghet (kapitel 318) 1987).
b) Ålderspension (lagen om social trygghet (kapitel 318) 1987).
NEDERLÄNDERNA
a) Lagen om arbets- och anställningsstöd för unga personer med funktionsnedsättning av den 24 april 1997 (Wet
Wajong).
b) Lagen om tilläggsförmåner av den 6 november 1986 (TW).
POLEN
a) Socialpension (Renta socjalna). Lag om socialpension av den 27 juni 2003 (Ustawa o rencie socjalnej).
b) Kompletterande föräldraförmåner (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+). Lagen om kompletterande
föräldraförmåner av den 31 januari 2019 (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym).
c) Tilläggsbidrag för personer som inte kan leva ett självständigt liv (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji). Lag om tilläggsbidrag för personer som inte kan leva ett självständigt liv av den 31 juli
(Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).
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PORTUGAL
a) Icke avgiftsfinansierad statlig ålderspension (lagdekret nr 464/80 av den 13 oktober 1980, i dess ändrade lydelse).
b) Icke avgiftsfinansierad änkepension (förordning nr 52/81 av den 11 november 1981).
c) Solidaritetstillägg för äldre (lagdekret nr 232/2005 av den 29 december 2005, i dess ändrade lydelse).
SLOVAKIEN
a) Justering beviljad före den 1 januari 2004 av pensioner som enda inkomstkälla.
b) Socialpension som beviljades före den 1 januari 2004.
SPANIEN
a) Minimiinkomstgaranti (lag nr 13/82 av den 7 april 1982).
b) Kontantförmåner till äldre och arbetsoförmögna personer (kungligt dekret nr 2620/81 av den 24 juli 1981):
i) Icke avgiftsfinansierade invaliditets- och ålderspensioner enligt avdelning VI kapitel II i den konsoliderade texten
till den allmänna lagen om social trygghet, godkänd genom kungligt lagstiftningsdekret nr 8/2015 av den
30 oktober 2015, och
ii) de förmåner som kompletterar pensionerna ovan, i enlighet med de autonoma regionernas (Comunidades
Autónomas) lagstiftning, där sådana tillägg garanterar en minimiinkomst med hänsyn tagen till den ekonomiska
och sociala situationen i de berörda autonoma regionerna.
c) Färdbidrag för ökad rörlighet och ersättning för transportkostnader (lag nr 13/1982 av den 7 april 1982).
SVERIGE
a) Bostadstillägg (100–103 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
b) Äldreförsörjningsstöd (74 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
DEL 2
FÖRMÅNER VID LÅNGVARIGT VÅRDBEHOV

(artikel SSC.3.4 d i detta protokoll)
i) FÖRENADE KUNGARIKET

a) Tillsynsförmån (Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Social Security (Attendance Allowance) Regulations
1991, Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992 och Social Security (Attendance Allowance)
Regulations (Northern Ireland) 1992) (1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner, 1991
års föreskrifter om social trygghet (tillsynsförmån), 1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkrings
förmåner – Nordirland och 1992 års föreskrifter om social trygghet (tillsynsförmån) – Nordirland).
b) Vårdbidrag (Social Security Contributions and Benefits Act 1992, The Social Security (Invalid Care Allowance) Regulations
1976, Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992) och The Social Security (Invalid Care
Allowance) Regulations (Northern Ireland) 1976) (1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkrings
förmåner, 1976 års föreskrifter om social trygghet (bidrag för vård av arbetsoförmögna personer), 1992 års lag om
socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner – Nordirland och 1976 års föreskrifter om social trygghet
(bidrag för vård av arbetsoförmögna personer) – Nordirland).
c) Vårdbidrag för personer med funktionsnedsättning (Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Social Security
(Disability Living Allowance) Regulations 1991, Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992 och
Social Security (Disability Living Allowance) Regulations (Northern Ireland) 1992) (1992 års lag om socialförsäkrings
avgifter och socialförsäkringsförmåner, 1991 års föreskrifter om social trygghet (bidrag för personer med funktions
nedsättning), 1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner – Nordirland och 1992 års
föreskrifter om social trygghet (bidrag för personer med funktionsnedsättning) – Nordirland).
d) Bidrag för personligt oberoende, stöd i det dagliga livet (Welfare Reform Act 2012 (Part 4), Social Security (Personal
Independence Payment) Regulations 2013, The Personal Independence Payment (Transitional Provisions) Regulations 2013,
Personal Independence Payment (Transitional Provisions) (Amendment) Regulations 2019, Welfare Reform (Northern Ireland)
Order 2015 (Part 5), The Personal Independence Payment Regulations (Northern Ireland) 2016, The Personal Independence
Payment (Transitional Provisions) Regulations (Northern Ireland) 2016 och Personal Independence Payment (Transitional
Provisions) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2019) (2012 års lag om välfärdsreform (del 4), 2013 års
föreskrifter om social trygghet (bidrag för personligt oberoende), 2013 års föreskrifter om bidrag för personligt
oberoende (övergångsbestämmelser), 2019 års föreskrifter om bidrag för personligt oberoende (övergångsbe
stämmelser, ändring), 2015 års föreskrifter om välfärdsreform – Nordirland (del 5), 2016 års föreskrifter som bidrag
för personligt oberoende – Nordirland, 2016 års föreskrifter om bidrag för personligt oberoende (övergångsbe
stämmelser) – Nordirland och 2019 års föreskrifter om bidrag för personligt oberoende – Nordirland (övergångsbe
stämmelser, ändring)).
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e) Vårdbidragstillägg (The Social Security (Scotland) Act 2018) (2018 års lag om social trygghet – Skottland).
f) Bidrag för ungdomar som är vårdare (The Carer's Assistance (Young Carer Grants) (Scotland) Regulations 2020) (2020 års
föreskrifter om vårdbidrag (bidrag för ungdomar som är vårdare – Skottland) (i dess ändrade lydelse)).
g) Bidrag till barnfamiljer för uppvärmning på vintern (The Winter Heating Assistance for Children and Young People
(Scotland) Regulations 2020 (SSI 2020/352)) (2020 års föreskrifter om bidrag till barnfamiljer för uppvärmning på
vintern – Skottland (SSI 2020/352)).
ii) MEDLEMSSTATER

ÖSTERRIKE
Federala lagen om långtidsvårdbidrag (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), ursprunglig version BGBl. nr 110/1993, i dess
ändrade lydelse: Pflegegeld (§1), Pflegekarenzgeld (§21c).
BELGIEN
a)

Artikel 93 åttonde stycket och kapitel Vbis i lagen om obligatorisk sjukförsäkring (Loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen),
samordnad den 14 juli 1994.

b)

Lag av den 27 februari 1987 om bidrag för personer med funktionsnedsättning (Loi relative aux allocations aux
personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten).

c)

Flamländsk social trygghet (Vlaamse sociale bescherming): Flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om
organiseringen av flamländsk social trygghet (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) och flamländska
regeringens förordningar av den 30 november 2018.
— Avdelning II, kontantförmåner, flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om organiseringen av
flamländsk social trygghet (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming):
— Artikel 4, 1° och artiklarna 77–83 i flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om
organiseringen av flamländsk social trygghet (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming),
vårdbudget personer med mycket stort vårdbehov.
— Artikel 4, 2° och artiklarna 84–90 i flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om
organiseringen av flamländsk social trygghet (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming),
vårdbudget för äldre med vårdbehov.
— Artikel 4, 3° och 91–94 i flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om organiseringen av
flamländsk social trygghet (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming), budget för
grundläggande stöd.

d)

Dekret av den 13 december 2018 om erbjudanden till äldre eller personer i beroendeställning såväl som om
palliativ vård (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).

e)

Dekret av den 4 juni 2007 om vårdhem för psykiatrisk vård (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).

f)

Regeringsdekret av den 20 juni 2017 om rörlighetshjälpmedel (Erlass über die Mobilitätshilfen).

g)

Dekret av den 13 december 2016 om inrättandet av ett kontor för den tyskspråkiga samhällsgruppen för ett liv
med självbestämmanderätt (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
selbstbestimmtes Leben).

h)

Kungligt dekret av den 5 mars 1990 om bidrag för hjälp till äldre (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die
Beihilfe für ältere Menschen).

i)

Förordning av den 21 december 2018 om sjukförsäkringsorgan i Bryssel på området hälso- och sjukvård och
bistånd till människor (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in
het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux
organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).

j)

Artikel 215 bis i kungligt dekret av den 3 juli 1996 om genomförande av lagen om obligatorisk sjukförsäkring,
samordnad den 14 juli 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994/ Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des
soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994).
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k)

Artikel 12 i kungligt dekret av den 20 juli 1971 om genomförande en ersättningsförsäkring och en moderskaps
försäkring för egenföretagare och medhjälpande make/maka (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971
betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten
voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/ Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971
relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des
conjoints aidants).

l)

Artikel 43/32–43/46 i vallonska lagen om sociala åtgärder och hälsa: bidrag för hjälp till äldre.

m) Artikel 799 i den vallonska regleringslagen om sociala åtgärder och hälsa: budget för personlig assistans.
n)

Dekret av den 8 februari 2018 om administration och utbetalning av familjeförmåner.

o)

Lag av den 19 december 1939 om familjebidrag (LGAF): familjebidrag.

p)

Förordning av den 10 december 2020 om bidrag för hjälp till äldre (Ordonnantie van 10 december betreffende de
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes
âgées).

q)

Flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om organiseringen av flamländsk social trygghet (Decreet van
18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) och flamländska regeringens förordningar av
den 30 november 2018:
— Artikel 4, 4° och artiklarna 140–153 i flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om organiseringen
av flamländsk social trygghet: finansiering av särskilda boenden.
— Artikel 4, 5° i flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om organiseringen av flamländsk social
trygghet och artiklarna 54–72 i dekretet av den 6 juli 2018 om övertagandet av sektorerna för
behandlingshem för psykiatrisk vård, initiativ för stödboenden, rehabiliteringsavtal, rehabiliteringsinstitutioner
och multidisciplinära rådgivningsteam inom palliativ vård när det gäller finansiering av behandlingshem för
psykiatrisk vård och initiativ för stödboenden (Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de
sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten,
revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging voor wat betreft
de financiering van de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen).
— Artikel 4, 9° och artiklarna 105–135 i flamländska parlamentets dekret av den 18 maj 2018 om rörlighets
hjälpmedel.

r)

Dekret av den 13 december 2018 om erbjudanden till äldre eller personer som behöver stöd samt om palliativ vård
(Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die
Palliativpflege).

s)

Dekret av den 4 juni 2007 om behandlingshem för psykiatrisk vård (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).

t)

Regeringsdekret av den 20 juni 2017 om rörlighetshjälpmedel (Erlass über die Mobilitätshilfen).

u)

Dekret av den 13 december 2016 om inrättandet av ett kontor för den tyskspråkiga samhällsgruppen för ett liv
med självbestämmanderätt (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für
selbstbestimmtes Leben).

v)

Kungligt dekret av den 5 mars 1990 om bidrag för hjälp till äldre (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die
Beihilfe für ältere Menschen).

w) Regeringsdekret av den 19 december 2019 om övergångsbestämmelser avseende förfarandet för att få
förhandstillstånd eller godkännande för täckning eller delning av kostnaderna för långvarig rehabilitering
utomlands (Erlass der Regierung zur übergangsweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder
Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland).
x)

Förordning av den 21 december 2018 om sjukförsäkringsorgan i Bryssel på området hälso- och sjukvård och
bistånd till människor (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in
het domein van de gezondsheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux
organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).
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Samordnad lag om sjukhus och andra vårdinrättningar av den 10 juli 2008:
— Förmåner som tillhandahålls av behandlingshem för psykiatrisk vård (MSP) och vård på vårdhem (MR) och
dagcenter (CSJ): artikel 170.
— Tjänster som tillhandahålls genom initiativ för särskilda boenden (IHP): artikel 6.

z)

Lag om obligatorisk sjukförsäkring, samordnad den 14 juli 1994:
— Förmåner som tillhandahålls av behandlingshem för psykiatrisk vård (MSP): artikel 34, 11e: förmåner som
tillhandahålls av MSP.
— Vård på vårdhem (MR) och dagcenter (CSJ): artiklarna 26, 34, 11 och 12, 37, §12 och 69, §4.
— Rökavvänjning: artikel 34 paragraf 1, 24°, (enligt vilken hälso- och sjukvårdsförmånerna omfattar hjälp att sluta
röka och mediciner för rökavvänjning).

aa) Kungligt dekret av den 18 juli 2001 om regler om fastställande av budget, antalet vistelsedagar och pris per dag för
initiativ för särskilda boenden: tjänster som tillhandahålls genom initiativ för särskilda boenden (IHP).
bb) Kungligt dekret av den 31 augusti 2009 om sjuk- och trygghetsförsäkring i samband med rökavvänjning.
cc) Vallonska lagen om sociala åtgärder och hälsa:
— Förmåner som tillhandahålls av behandlingshem för psykiatrisk vård (MSP) och tjänster som tillhandahålls av
initiativ för särskilda boenden (IHP): artikel 43/7 [6°].
— Vård på vårdhem (MR) och dagcenter (CSJ): artikel 43/7 [4°].
Rehabiliteringscenter: artikel 43/7, 3°: vård som är nödvändig till följd av långvarig rehabilitering enligt de avtal
om rehabilitering som ingåtts med ett center för funktionell rehabilitering i enlighet med artikel 43/2, paragraf
1, 11 i den vallonska lagen om sociala åtgärder och hälsa.
— Inrättningar för mottagande av och boende för äldre: artiklarna 334–410.
— Vårdinrättningar: artiklarna 411–418.
— Integrerade hälsoorganisationer: artiklarna 419–433.
— Psykisk hälsa: artiklarna 539–624.
— Stöd till familjer och äldre: artiklarna 219–260.
— Rökavvänjning: artikel 43/7 [9°].
— Hjälpmedel för rörlighet: artikel 43/7 [1 ]; den vallonska regeringens förordning av den 11 april 2019 om
fastställande av en nomenklatur för förmåner och interventioner som avses i artikel 43/7, 1° i lagen om sociala
åtgärder och hälsa och artikel 10/8 i den vallonska regleringslagen om sociala åtgärder och hälsa.
— Palliativ vård: artikel 491/4 och följande.
dd) Vallonska regleringslagen om sociala åtgärder och hälsa: artikel 726.
— Korttidsboenden, vårdboenden för vuxna (dygnet runt (SRA)) och nattetid (SRNA)), särskilda serviceboenden
(SLS): artiklarna 1192–1314.
— Stödtjänster för aktiviteter i det dagliga livet: artikel 726.
— Tjänster för avlastning till anhörigvårdare och personer med funktionsnedsättning: artikel 831/1.
— Stöd vid familjebaserad vård: artikel 477.
— Stödtjänster för vuxna: artikel 552 §2.
— Stödtjänster på tidigt stadium: artikel 552 §1.
— Integrationsstöd: artikel 630.
— Teckenspråkstolkning: artikel 831/77.
— Individuellt integrationsstöd: artikel 784.
— Funktionell rehabilitering för personer med funktionsnedsättning: artikel 832.
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— Specialiserade center för unga med funktionsnedsättning, särskilda boenden för ungdomar (SRJ): artiklarna
1314/97–1314/187.
— Dagcenter för vuxna (SAJA): artiklarna 1314/1–1314/96.
ee) Dekret av den 9 mars 2017 om priset för inkvartering och om finansiering av viss utrustning för medicintekniska
tjänster på sjukhus: infrastruktur för vård och omsorg.
ff)

Den vallonska regeringens förordning av den 15 maj 2008: infrastruktur för vård och omsorg.

gg) Kungligt dekret av den 14 maj 2003: integrerade tjänster för vård i hemmet.
hh) Samarbetsavtal av den 31 december 2018 mellan den flamländska samhällsgruppen, Regionen Vallonien,
kommissionen för den franskspråkiga samhällsgruppen, den gemensamma samhällsgruppskommissionen och den
tyskspråkiga samhällsgruppen rörande rörlighetshjälpmedel (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018
tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschap
scommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de collaboration du 31 décembre 2018 entre la
Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune
sur les aides à la mobilité).
ii)

Samarbetsavtal av den 31 december 2018 mellan den flamländska samhällsgruppen, kommissionen för den
franskspråkiga samhällsgruppen och den gemensamma samhällsgruppskommissionen rörande en gemensam
kontaktpunkt för rörlighetshjälpmedel i den tvåspråkiga huvudstadsregionen Bryssel (Samenwerkingsakkoord van
31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté
flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet
unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

BULGARIEN
a) Artikel 103 i 1999 års socialförsäkringslag (член 103 от Кодекса за социално осигуряване), titeln ändrad 2003.
b) 1998 års lag om socialt bistånd (Закон за социално подпомагане).
c) 1998 års förordning om tillämpning av lagen om socialt bistånd (Правилник за прилагане на Закона за социално
подпомагане).
d) 2019 års lag om personer med funktionsnedsättning (Закон за хората с увреждания).
e) 2019 års lag om personligt stöd (Закон за личната помощ).
f) 2019 års förordning om tillämpning av lagen om personer med funktionsnedsättning (Правилник за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания).
g) 2017 års förordning om medicinsk expertis (Наредба за медицинската експертиза).

KROATIEN
a) Lagen om social trygghet (Zakon o socijalnoj skrbi, Kroatiens officiella tidning nr 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17, 98/19, 64/20 och 138/20):
— Garanterad minimiförmån (zajamčena minimalna naknada).
— Bostadsbidrag (naknada za troškove stanovanja).
— Rätt till bränslekostnader (pravo na troškove ogrjeva).
— Stöd till utsatta energikonsumenter (naknada za ugroženog kupca energenata).
— Engångsutbetalning för stödtjänster.
— Bidrag för personliga behov för personer på särskilda boenden (naknada za osobne potrebe korisnika smještaja).
— Utbildningsbidrag (naknada u vezi s obrazovanjem).
— Ersättning för funktionsnedsättning (osobna invalidnina).
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— Bidrag för assistans och vård (doplatak za pomoć i njegu).
— Bidrag för status som anhörigvårdare (förälder) eller vårdgivare (naknada za status roditelja njegovatelja ili
njegovatelja).
— Bidrag till arbetssökande (naknada do zaposlenja).
b) Lagen om familjehem (Zakon o udomiteljstvu OG 115/18):
— Bidrag för placering i familjehem (opskrbnina).
— Bidrag till familjehem (naknada za rad udomitelja).

CYPERN
a) Sociala trygghetstjänster (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας).
b) Förordningarna och dekreten rörande garanterad minimiinkomst och allmänna sociala förmåner (akutbehov och
vårdbehov) i sina ändrade eller ersatta lydelser. 1991–2011 års lagar om hem för äldre och personer med funktions
nedsättning (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) (L. 222/91 och L. 65(I)/2011).
c) Lagarna om dagvårdscenter för vuxna (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) (L. 38(Ι)/1997 och L.64(Ι)/2011).
d) Statligt stödsystem, enligt förordning nr 360/2012 om tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
(stöd av mindre betydelse) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την
παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος).
e) Förvaltningstjänsten för sociala trygghetsförmåner (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας).
f) Den garanterade minimiinkomsten och 2014 års lag om allmänna sociala trygghetsförmåner i sin ändrade eller
ersatta lydelse.
g) Förordningarna och dekreten rörande garanterad minimiinkomst och allmänna sociala trygghetsförmåner i sina
ändrade eller ersatta lydelser.

TJECKIEN
Vårdbidrag enligt lag nr 108/2006 om sociala tjänster (Zákon o sociálních službách).

DANMARK
a) Konsoliderad lag om sociala tjänster (Lov om social service):
— Ersättning för vård av nära anhörig som vill dö i sitt eget hem (Vederlag til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i
eget hjem).
— Ersättning för att täcka inkomstbortfall för personer som vårdar barn under 18 år med betydande och bestående
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller invasiv kronisk eller långvarig sjukdom i hemmet (Hjælp til dækning
af tabt arbejdsfortjeneste til personer, som passer et barn under 18 med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse i hjemmet).
— Ersättning för att täcka ytterligare utgifter för barn och unga med betydande och bestående fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller invasiv kronisk eller långvarig sjukdom (Dækning af merudgifter til børn og unge med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse).
— Personlig hjälp och vård, ”vårdtestamenten” och kontaktperson för vuxna med fysisk eller psykisk funktionsned
sättning eller särskilda sociala problem (Personlig hjælp og pleje, "plejetestamenter" og kontaktperson for voksne med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer).
— Hjälpmedel, bidrag för inredning av bostäder för personer med bestående fysisk eller psykisk funktionsned
sättning (Hjælpemidler, hjælp til indretning af bolig for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne).
— Vård av nära anhörig med funktionsnedsättning eller allvarlig, inklusive obotlig, sjukdom i hemmet (Pasning af
nærtstående med handicap eller alvorlig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet).
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b) Lag om individuella bostadsbidrag (Lov om individuel boligstøtte):
— Bidrag för utgifter för bostad i privata bostadsföreningar som är ämnade för personer med svår fysisk funktions
nedsättning (Støtte til udgifter til bolig i private andelsboligforeninger, der er egnet for stærkt bevægelseshæmmede).
c) Konsoliderad lag om allmännyttans bostäder (Lov om almene boliger):
— Tillgång för personer med funktionsnedsättning till olika typer av bostäder som omfattas av lagen (Adgang for
handicappede til boligtyper omfattet af loven).
ESTLAND
a) 2016 års lag om socialt stöd (Sotsiaalhoolekande seadus).
b) 1999 års lag om sociala förmåner för personer med funktionsnedsättning (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus).
FRANKRIKE
a) Tillägg för tredje part (majoration pour tierce personne, MTP): Artiklarna L. 341-4 och L. 355-1 i lagen om social
trygghet (Code de la sécurité sociale).
b) Tilläggsbidrag för anlitande av tredje part (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): Artikel L. 434-2 i
lagen om social trygghet.
c) Tillägg för särskild utbildning av barn med funktionsnedsättning (complément d’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé): Artikel L. 541-1 i lagen om social trygghet.
d) Ersättningsbidrag vid funktionsnedsättning (prestation de compensation du handicap, PCH): Artiklarna L. 245-1 till L.
245-14 i lagen om sociala åtgärder och familjer (Code de l’action sociale et des familles).
e) Bidrag vid förlust av självständighet (allocation personnalisée d’autonomie, APA): Artiklarna L. 232-1 till L. 232-28 i
lagen om sociala åtgärder och familjer (Code de l’action sociale et des familles).
TYSKLAND
Förmåner vid långvarigt vårdbehov enligt volym XI kapitel 4 i lagen om social trygghet (Leistungen der Pflegeversicherung
nach Kapitel 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch).
GREKLAND
a) Lag nr 1140/1981, i dess ändrade lydelse.
b) Lagstiftningsdekret nr 162/73 och gemensamt ministerbeslut nr Π4β/5814/1997.
c) Ministerbeslut nr Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 av den 9 oktober 2001.
d) Lag nr 4025/2011.
e) Lag nr 4109/2013.
f) Lag nr 4199/2013, artikel 127.
g) Lag nr 4368/2016, artikel 334.
h) Lag nr 4483/2017, artikel 153.
i) Lag nr 498/1-11-2018, artiklarna 28, 30 och 31, för ”förordning om enhetliga hälso- och sjukvårdsbidrag” från den
nationella tjänsteleverantörsorganisationen för hälso- och sjukvård (EOPYY).
UNGERN
Förmåner vid långvarigt vårdbehov för personer som tillhandahåller personlig omvårdnad (1993 års lag III om socialför
valtning och socialt bistånd med komplettering av regerings- och ministerdekret).
IRLAND
a) Nursing Homes Support Scheme Act 2009 (No. 15 of 2009) (2009 års lag om stödsystemet för vårdhem (nr 15 från
2009)).
b) Hemvårdsbidrag (Social Welfare Consolidation Act 2005, Part 3, Chapter 8A) (del 3 kapitel 8A i 2005 års konsoliderade
lag om social trygghet).
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ITALIEN
a) Lag nr 118 av den 30 mars 1971 om bidrag för arbetsoförmögna civilpersoner (Legge 30 Marzo 1971, n. 118 –
Conversione in Legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
b) Lag nr 18 av den 11 februari 1980 om bidrag för ständig tillsyn (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18 – Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
c) Lag nr 104 av den 5 februari 1992, artikel 33 (ramlag om funktionsnedsättning) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 –
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
d) Lagstiftningsdekret nr 112 av den 31 mars 1998 om överföring av lagstiftningsuppgifter och förvaltningsbefo
genheter från staten till regioner och lokala enheter (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 – Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15
Marzo 1997, n. 59).
e) Lag nr 183 av den 4 november 2010, artikel 24, om ändring av reglerna rörande tillstånd för hjälp till personer med
funktionsnedsättning i svåra situationer (Legge n. 183 del 4 Novembre 2010, art. 24 – Modifiche alla disciplina in
materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità).
f) Lag nr 147 av den 27 december 2013 innehållande bestämmelser om utarbetande av den årliga och fleråriga
statsbudgeten – 2014 års stabilitetslag (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2014).

LETTLAND
a) Lag om sociala tjänster och socialt bistånd (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) av den 31 oktober 2002.
b) Lag om medicinsk behandling (Ārstniecības likums) av den 12 juni 1997.
c) Lag om patienträttigheter (Pacientu tiesību likums) av den 30 december 2009.
d) Kabinettministrarnas förordning nr 555 om organisation av och betalningsförfarande för hälso- och sjukvård
(Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 ”Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība”) av den 28 augusti 2018.
e) Kabinettministrarnas förordning nr 275 om förfaranden för betalning av social omsorg och sociala rehabiliterings
tjänster och förfarandena för täckning av tjänstekostnader från den lokala myndighetsbudgeten (Ministru kabineta
2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 ”Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”) av den 27 maj 2003.
f) Kabinettministrarnas förordning nr 138 om erhållande av sociala tjänster och socialt bistånd (Ministru kabineta 2019.
gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 ”Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”) av den 2 april
2019.
g) Lag om statliga sociala förmåner – bidrag för person med funktionsnedsättning som kräver vård (Valsts sociālo
pabalstu likums) av den 1 januari 2003.

LITAUEN
a) Republiken Litauens lag om målersättningar av den 29 juni 2016 (nr XII-2507) (Lietuvos Respublikos tikslinių
kompensacijų įstatymas).
b) Republiken Litauens lag om sjukförsäkring av den 21 maj 1996 (nr I-1343) (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo
įstatymas).
c) Republiken Litauens lag om hälso- och sjukvårdssystemet av den 19 juli 1994 (nr I-552) (Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymas).
d) Republiken Litauens lag av den 6 juni 1996 om hälso- och sjukvårdsinstitutioner (nr I-1367) (Lietuvos Respublikos
sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas).

LUXEMBURG
Förmåner som omfattas av försäkringen vid långvarigt vårdbehov enligt lagen om social trygghet, volym V – försäkring
vid långvarigt vårdbehov, dvs:
— Vård och stöd för att utföra aktiviteter i det dagliga livet.
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— Aktiviteter till stöd för oberoende och självständighet.
— Aktiviteter i samband med individuell tillsyn, tillsyn i grupp och tillsyn nattetid.
— Aktiviteter i samband med utbildning för vård- och omsorgsgivare.
— Aktiviteter för stöd i samband med hushållsarbete.
— Stödaktiviteter inom långvarig vård och omsorg.
— Engångsbelopp för bidrag till inkontinensprodukter.
— Hjälpmedelsteknik och utbildning för att använda dessa hjälpmedel.
— Anpassningar i hemmet.
— Kontantförmån (engångsbelopp) som ersätter vårdförmåner för aktiviteter i det dagliga livet och för aktiviteter för
stöd i samband med hushållsarbete som vård- och omsorgsgivaren tillhandahåller i enlighet med vård- och
omsorgsavtalet.
— Täckning av vård- och omsorgsgivarens pensionsavgifter.
— Kontantförmån (engångsbelopp) i samband med viss sjukdom.
MALTA
a) Lagen om social trygghet (Att dwar is-Sigurta’ Socjali) (kapitel 318).
b) Tilläggslagstiftning 318.19: Föreskrifter om priser för statsägda institutioner och härbärgen (Regolamenti dwar
it-Trasferiment ta’ Fondi għal Hostels Statali Indikati).
c) Tilläggslagstiftning 318.17: Föreskrifter för överföring av medel (statsfinansierade sängplatser) (Regolamenti dwar
it-Trasferiment ta’ Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern).
d) Tilläggslagstiftning 318.13: Föreskrifter för priser för statsfinansierade boendetjänster (Regolamenti dwar Rati għal
Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).
e) Vårdbidrag – artikel 68.1 a i lagen om social trygghet.
f) Ökat vårdbidrag – artikel 68.1 b i lagen om social trygghet.
NEDERLÄNDERNA
Långtidsvårdslagen (Wet langdurige zorg (WLZ)), lag av den 3 december 2014.
POLEN
a) Bidrag för sjukvård (zasiłek pielęgnacyjny), särskild tillsynsförmån (specjalny zasiłek opiekuńczy), bidrag till vård- och
omsorgsgivare (świadczenie pielęgnacyjne), lag av den 28 november 2003 om familjeförmåner (Ustawa o świadczeniach
rodzinnych).
b) Bidrag för vård- och omsorgsgivare (zasiłek dla opiekuna), lag av den 4 april 2014 om fastställande och utbetalning
av bidrag till vård- och omsorgsgivare (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).
PORTUGAL
Socialförsäkring och garanti av tillräckliga resurser:
a) Omvårdnadstillägg: Lagdekret nr 265/99 av den 14 juli 1999, i dess ändrade lydelse (complemento por dependência).
b) Omvårdnadstillägg enligt det särskilda skyddssystemet i händelse av funktionsnedsättning: Lag nr 90/2009 av den
31 augusti 2009, offentliggjord på nytt i en konsoliderad version genom lagdekret nr 246/2015 av den 20 oktober
2015, i dess ändrade lydelse (regime especial de proteção na invalidez).
Socialförsäkringssystemet och den allmänna sjukvården:
c) Nationellt nätverk för integrerad kontinuerlig vård: Lagdekret nr 101/06 av den 6 juni 2006, offentliggjort på nytt i
en konsoliderad version genom lagdekret nr 136/2015 av den 28 juli 2015 (rede de cuidados continuados integrados).
d) Integrerad kontinuerlig vård inom psykvården: Lagdekret nr 8/2010 av den 28 januari 2010, ändrat och
offentliggjort på nytt genom lagdekret nr 22/2011 av den 10 februari 2011 om skapandet av enheter och grupper
för integrerad kontinuerlig vård inom psykvården (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental).
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e) Vård av barn (nationellt nätverk för integrerad kontinuerlig vård): Dekret nr 343/2015 av den 12 oktober 2015 om
standarder som reglerar sluten- och öppenvård av barn inom ramen för det nationella nätverket för integrerad
långvarig vård och omsorg (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e
de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados).
f) Anhörigvårdare (bidrag): Lag nr 100/2019 av den 6 september om anhörigvårdares status (Estatuto do cuidador
informal).

RUMÄNIEN
a) Lag nr 448/2006 av den 6 december 2006 om skydd och främjande av rättigheterna för personer med funktions
nedsättning, med senare ändringar och kompletteringar:
— Ersättning som beviljas personer med funktionsnedsättning, närmare bestämt. ett månatligt bidrag till den
personliga budgeten för vuxna och barn med funktionsnedsättning och en månatlig ersättning för vuxna med
funktionsnedsättning, i enlighet med artikel 58.4 i lag nr 448/2006 om skydd och främjande av rättigheterna
för personer med funktionsnedsättning, med senare ändringar och kompletteringar.
— Ersättning till ledsagare i enlighet med artiklarna 42.4 och 43 i lag nr 448/2006 om skydd och främjande av
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med senare ändringar och kompletteringar.
— Ersättning till ledsagare för vuxna med grav synnedsättning, i enlighet med artiklarna 42.1 och 58.3 i lag nr 448/2006
om skydd och främjande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med senare ändringar och
kompletteringar. Månatligt livsmedelsbidrag för barn med hiv/aids, i enlighet med artikel 58.2 i lag nr 448/2006 om
skydd och främjande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med senare ändringar och kompletteringar.
b) Lag nr 584/2002 om åtgärder för att förhindra spridning av aids i Rumänien och för att skydda personer med hiv
eller aids, med senare ändringar och kompletteringar.
— Månatligt livsmedelsbidrag som beviljas på grundval av lag nr 584/2002 om åtgärder för att förhindra spridning
av aids i Rumänien och för att skydda personer med hiv eller aids.

SLOVENIEN
Ingen särskild lag avseende långvarig vård och omsorg.
Förmåner vid långvarigt vårdbehov ingår i följande lagar:
a) Lag om pensioner och funktionsnedsättning (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Republiken Sloveniens
officiella tidning nr 96/2012, och senare ändringar).
b) Lag om socialt bistånd (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 61/2010,
och senare ändringar).
c) Lag om utövande av rätten till offentliga medel (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Republiken Sloveniens
officiella tidning nr 62/2010, och senare ändringar).
d) Socialskyddslagen (Zakon o socialnem varstvu) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 3/2004, officiell
konsoliderad text, och senare ändringar).
e) Lagen om föräldraomsorg och familjeförmåner (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Republiken
Sloveniens officiella tidning nr 110/2006, officiell konsoliderad text, och senare ändringar).
f) Lagen om personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 41/83, och senare ändringar).
g) Lagen om hälsovård och sjukförsäkring (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Republiken
Sloveniens officiella tidning nr 72/2006, officiell konsoliderad text, och senare ändringar).
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h) Krigsveteranlagen (Zakon o vojnih veteranih) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 59/06, officiell konsoliderad
text, och senare ändringar).
i) Krigsinvalidlagen (Zakon o vojnih invalidih) (Republiken Sloveniens officiella tidning nr 63/59, officiell konsoliderad
text, och senare ändringar).
j) Lagen om budgetbalans (Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)) (Republiken Sloveniens officiella tidning
nr 40/2012, och senare ändringar).
k) Lagen om reglering av justeringar av överföringar till enskilda och hushåll i Republiken Slovenien (Zakon o
usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Republiken Sloveniens officiella tidning
nr 114/2006 – officiell konsoliderad text, och senare ändringar).
SPANIEN
a) Lag nr 39/2006 av den 14 december 2006 om främjande av personligt oberoende och hjälp till personer som
befinner sig i en beroendesituation, i dess ändrade lydelse.
b) Ministerförordning av den 15 april 1969.
c) Kungligt dekret nr 1300/95 av den 21 juli 1995, i dess senaste lydelse.
d) Kungligt dekret nr 1647/97 av den 31 oktober 1997, i dess senaste lydelse.
SVERIGE
a) Omvårdnadsbidrag (22 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
b) Merkostnadsersättning (50 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
c) Assistansersättning (51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
d) Bilstöd (52 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
DEL 3
UTBETALNINGAR SOM ÄR KNUTNA TILL EN GREN
AV DEN SOCIALA TRYGGHETEN FÖRTECKNAD I ARTIKEL SSC.3.1 I DETTA
PROTOKOLL OCH SOM LÄMNAS FÖR ATT TÄCKA UTGIFTER FÖR UPPVÄRMNING VID KALLT VÄDER

(artikel SSC.3.4 f i detta protokoll)
i) FÖRENADE KUNGARIKET

Vinterbränslebidrag (Social Security Contributions and Benefits Act 1992, Social Fund Winter Fuel Payment Regulations 2000,
Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992 och Social Fund Winter Fuel Payment Regulations
(Northern Ireland) 2000) (1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner, 2000 års föreskrifter
om vinterbränslebidraget från socialfonden, 1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner
(Nordirland) och 2000 års föreskrifter om vinterbränslebidraget från socialfonden (Nordirland)).
ii) MEDLEMSSTATER

DANMARK
a) Lag om social och statlig pension, LBK nr 983 av den 23 september 2019.
b) Förordningar om social och statlig pension, BEK nr 1602 av den 27 december 2019.
BILAGA SSC-3
YTTERLIGARE RÄTTIGHETER FÖR PENSIONSTAGARE SOM ÅTERVÄNDER TILL DEN BEHÖRIGA STATEN
(artikel SSC.25.2 i detta protokoll)
ÖSTERRIKE
BELGIEN
BULGARIEN
CYPERN
TJECKIEN
FRANKRIKE
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TYSKLAND
GREKLAND
UNGERN
LETTLAND
LITAUEN
LUXEMBURG
NEDERLÄNDERNA
POLEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SLOVENIEN
SPANIEN
SVERIGE
BILAGA SSC-4
FALL DÄR PRO RATA-BERÄKNINGEN INTE SKA
GÖRAS ELLER INTE SKA TILLÄMPAS

(artikel SSC.47.4 och SSC.47.5 i detta protokoll)
DEL 1
FALL DÄR PRO RATA-BERÄKNINGEN INTE SKA GÖRAS ENLIGT ARTIKEL SSC.47.4

ÖSTERRIKE
a) Alla ansökningar om förmåner enligt lagen av den 9 september 1955 om allmän socialförsäkring – ASVG, lagen av den
11 oktober 1978 om socialförsäkring för egenföretagare verksamma inom handeln – GSVG, lagen av den 11 oktober
1978 om socialförsäkring för jordbrukare – BSVG och lagen av den 30 november 1978 om socialförsäkring för
egenföretagare inom de fria yrkena – FSVG.
b) Alla ansökningar om efterlevandepension grundad på ett pensionskonto enligt lagen om allmän pension (APG) av den
18 november 2004, med undantag för fall enligt del 2.
c) Alla ansökningar om efterlevandepension från österrikiska Landesärztekammern grundad på grundgaranti
(grundförmåner och eventuella kompletterande förmåner, eller grundpension).
d) Alla ansökningar om efterlevandestöd från den österrikiska veterinärkammarens pensionsfond.
e) Alla ansökningar om förmåner i samband med änke- och barnpension i enlighet med stadgarna för de österrikiska
advokatsamfundens institutioner för social omsorg, del A.
f) Alla ansökningar om förmåner enligt lagen om registrerad försäkring av den 3 februari 1972 – NVG 1972.

CYPERN
Alla ansökningar om ålderspension samt pension till efterlevande make/maka.

DANMARK
Alla ansökningar om pensioner som avses i lagen om social pension, utom de pensioner som nämns i bilaga SSC-5 till detta
protokoll.

IRLAND
Alla ansökningar om statlig pension (avgiftsfinansierad) och efterlevandepension (avgiftsfinansierad).
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LETTLAND
Alla ansökningar om efterlevandepension (lag om statlig pension av den 1 januari 1996, lag om statligt finansierad pension
av den 1 juli 2001).

LITAUEN
Alla ansökningar om efterlevandepension från den statliga socialförsäkringen på grundval av basbeloppet för efterlevan
depension (lag om pension från den statliga socialförsäkringen).

NEDERLÄNDERNA
Alla ansökningar om ålderspension enligt lagen om allmän åldersförsäkring (AOW).

POLEN
Alla ansökningar om ålderspension enligt det fastställda förmånssystemet, samt om efterlevandepension, med undantag för
de fall då de ackumulerade försäkringsperioder som har fullgjorts enligt lagstiftningen i mer än ett land är lika med eller
längre än 20 år för kvinnor och 25 år för män, men de nationella försäkringsperioderna är lägre än dessa gränsvärden (och
inte mindre än 15 år för kvinnor och 20 år för män), och beräkningen görs enligt artiklarna 27 och 28 i lagen av den
17 december 1998 (Polens officiella tidning 2015, punkt 748).

PORTUGAL
Alla ansökningar om ålders- eller efterlevandepension, utom när det sammanlagda antalet försäkringsperioder som har
fullgjorts enligt lagstiftningen i mer än ett land uppgår till minst 21 kalenderår, de nationella försäkringsperioderna uppgår
till högst 20 år och beräkningen görs enligt artiklarna 32 och 33 i lagdekret nr 187/2007 av den 10 maj 2007, i dess
ändrade lydelse.

SLOVAKIEN
a) Alla ansökningar om efterlevandepension (pension till efterlevande make/maka samt pension till efterlevande barn)
beräknad i enlighet med den före den 1 januari 2004 gällande lagstiftningen, vars belopp härrör från pension som
tidigare har betalats till den avlidne/avlidna.
b) Alla ansökningar om pension beräknad i enlighet med lag nr 461/2003 Coll. om social trygghet, i dess gällande lydelse.

SVERIGE
a) Ansökningar om ålderspension i form av garantipension för personer födda 1937 eller tidigare (66 kap. socialförsäk
ringsbalken (2010:110)).
b) Ansökningar om ålderspension i form av tilläggspension (63 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).

FÖRENADE KUNGARIKET
Alla ansökningar om ålderspension, statlig pension enligt del 1 i 2014 års pensionslag, änkepension och efterlevande
förmåner, med undantag för sådana där under ett beskattningsår som börjar den 6 april 1975 eller senare
i) den berörda parten hade fullgjort försäkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder enligt Förenade kungarikets och
en medlemsstats lagstiftning, och ett (eller flera) av beskattningsåren inte betraktas som ett kvalificerande år enligt
Förenade kungarikets lagstiftning,
ii) de försäkringsperioder som fullgjorts enligt den lagstiftning som gäller i Förenade kungariket för perioder före den 5 juli
1948 skulle beaktas vid tillämpningen av artikel SSC.47.1 b i detta protokoll genom tillämpning av försäkrings-,
anställnings- eller bosättningsperioder enligt en medlemsstats lagstiftning.
Alla ansökningar om ytterligare pension enligt section 44 i 1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkrings
förmåner (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) och section 44 i 1992 års lag om socialförsäkringsavgifter och
socialförsäkringsförmåner för Nordirland (Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992).

L 339/108

SV

Europeiska unionens officiella tidning

24.9.2021

DEL 2
FALL DÄR ARTIKEL SSC.47.5 ÄR TILLÄMPLIG

ÖSTERRIKE
a) Ålderspension och därav härledd efterlevandepension som grundas på ett pensionskonto enligt lagen om allmän
pension (APG) av den 18 november 2004.
b) Obligatoriska bidrag enligt artikel 41 i lagen av den 28 december 2001 – BGBl I nr 154 – om österrikiska farmaceuters
allmänna lönefond (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich).
c) Ålders- och förtidspension från de österrikiska Landesärtztekammern med grundbelopp (grundförmåner och eventuella
kompletterande förmåner, eller grundpension) samt alla pensionsförmåner från de österrikiska Landesärtztekammern
med tilläggsbelopp (tilläggspension eller individuell pension).
d) Åldersstöd från den österrikiska veterinärkammarens pensionsfond.
e) Förmåner enligt stadgarna för de österrikiska advokatsamfundens institutioner för social omsorg, delarna A och B, med
undantag för ansökningar om förmåner från invaliditets-, änke- och barnpensioner enligt stadgarna för de österrikiska
advokatsamfundens institutioner för social omsorg, del A.
f) Förmåner från den federala arkitekt- och ingenjörskonsultkammarens institutioner för social omsorg enligt lagen om
den österrikiska civilingenjörskammaren (Ziviltechnikerkammergesetz) från 1993 och stadgarna för dessa institutioner,
med undantag för förmåner på grund av yrkesskada och förmåner till efterlevande grundade på dessa förmåner.
g) Förmåner i enlighet med den federala revisors- och skatterådgivarkammarens stadga för institutioner för social omsorg i
enlighet med Österrikes lag om yrkesverksamma revisorer och skatterådgivare (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIEN
Ålderspension från obligatorisk tilläggspensionsförsäkring, enligt del II avdelning II i socialförsäkringslagen.

KROATIEN
Pensioner från det obligatoriska pensionssystemet på grundval av enskilt kapitaliserat sparande i enlighet med lagen om
obligatoriska och frivilliga pensionsfonder (officiella tidningen 49/99, i dess ändrade lydelse) och lagen om pensionsförsäk
ringsföretag och betalning av pensioner på grundval av enskilt kapitaliserat sparande (officiella tidningen 106/99, i dess
ändrade lydelse), utom i de fall som föreskrivs i artiklarna 47 och 48 i lagen om obligatoriska och frivilliga pensionsfonder,
och efterlevandepension.

DANMARK
a) Privata pensioner.
b) Förmåner vid dödsfall (intjänade på grundval av avgifterna till Arbejdsmarkedets Tillægspension för tiden före den 1 januari
2002).
c) Förmåner vid dödsfall (intjänade på grundval av avgifterna till Arbejdsmarkedets Tillægspension för tiden efter den
1 januari 2002) som avses i den konsoliderade lagen om Arbejdsmarkedets Tillægspension 942:2009.

ESTLAND
Obligatoriskt finansierat system för ålderspension.

FRANKRIKE
Allmänna eller kompletterande system i vilka förmånerna vid ålderdom beräknas på grundval av pensionspoäng.
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UNGERN
Pension på grundval av medlemskap i privata pensionsfonder.
LETTLAND
Ålderspension (lag om statlig pension av den 1 januari 1996, lag om statligt finansierad pension av den 1 juli 2001).
POLEN
Ålderspensioner enligt det fastställda avgiftssystemet.
PORTUGAL
Tilläggspension som beviljas i enlighet med lagdekret nr 26/2008 av den 22 februari 2008, i dess ändrade lydelse (offentligt
kapitaliseringssystem).
SLOVAKIEN
Obligatoriskt ålderspensionssparande.
SLOVENIEN
Pension från obligatorisk tilläggspensionsförsäkring.
SVERIGE
Ålderspension i form av inkomstpension och premiepension (62 och 64 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
FÖRENADE KUNGARIKET
Progressiva pensionsförmåner (graduated retirement benefits), som betalas ut enligt sections 36 och 37 i 1965 års lag om
allmän försäkring (National Insurance Act 1965) och sections 35 och 36 i 1966 års lag om allmän försäkring för Nordirland
(National Insurance Act (Northern Ireland) 1966).
BILAGA SSC-5
FÖRMÅNER OCH ÖVERENSKOMMELSER SOM
MEDGER TILLÄMPNING AV ARTIKEL SSC.49

I.

Förmåner som avses i artikel SSC.49.2 a i detta protokoll, vars storlek är oberoende av fullgjorda försäkrings- eller
bosättningsperioders längd
DANMARK
Full dansk åldersrelaterad folkpension som förvärvats efter tio års bosättning av personer som har beviljats pension
senast den 1 oktober 1989.
FINLAND
Folkpension och efterlevandepension fastställd i enlighet med övergångsbestämmelser och beviljad före den 1 januari
1994 (lagen om införande av folkpensionslagen, 569/2007).
Barnförhöjning (barnpensionstillägg) vid beräkningen av oberoende förmån i enlighet med folkpensionslagen
(folkpensionslagen 568/2007).
FRANKRIKE
Invaliditetspension till efterlevande make/maka enligt det allmänna systemet för social trygghet eller enligt systemet för
arbetare inom jordbruket, när den beräknas på grundval av den avlidna makens/makans invaliditetspension som
fastställts i enlighet med artikel SSC.47.1 a.
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GREKLAND
Förmåner enligt bestämmelserna i lag nr 4169/1961 om försäkringssystemet för jordbruket (OGA).

NEDERLÄNDERNA
Lagen om allmän försäkring för efterlevande släktingar av den 21 december 1995 (ANW).
Lagen om arbete och inkomst efter arbetsförmåga av den 10 november 2005 (WIA).

SPANIEN
Efterlevandepensioner som beviljas inom det allmänna systemet och inom de särskilda systemen, med undantag för det
särskilda systemet för offentligt anställda.

SVERIGE
a) Inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning (34 kap. socialförsäkringsbalken
(2010:110)).
b) Garantipension och garantiersättning som ersatt sådan oavkortad folkpension som utgavs enligt den lagstiftning
om folkpension som var tillämplig före den 1 januari 1993 och oavkortad folkpension som utgavs enligt
övergångsbestämmelserna till den lagstiftning som gäller från detta datum.
II. Förmåner som avses i artikel SSC.49.2 b i detta protokoll, vars storlek bestäms på grundval av en tillgodoräknad period
som anses vara fullgjord mellan den dag då försäkringsfallet inträffade och en senare dag

FINLAND
Tjänstepension som beviljas med hänsyn till framtida perioder i enlighet med nationell lagstiftning.

TYSKLAND
Efterlevandepension som beviljas med hänsyn till en tilläggsperiod.
Ålderspension som beviljas med hänsyn till en redan fullgjord tilläggsperiod.

ITALIEN
Italiensk pension vid fullständig arbetsoförmåga (inabilità).

LETTLAND
Efterlevandepension beräknad på grundval av antagna försäkringsperioder (artikel 23.8 i lagen om statlig pension av
den 1 januari 1996).

LITAUEN
a) Pension vid arbetsoförmåga som betalas ut enligt lagen om statliga socialförsäkringspensioner.
b) Statlig efterlevandepension och barnpension beräknad på grundval av den avlidnes pension vid arbetsoförmåga
enligt lagen om statliga socialförsäkringspensioner.

LUXEMBURG
Efterlevandepensioner.

SLOVAKIEN
Slovakisk efterlevandepension som härrör från invaliditetspensionen.
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SPANIEN
Avgångspension enligt det särskilda systemet för offentligt anställda vilken beviljas enligt avdelning I i den
konsoliderade texten till lagen om statliga pensionstagare, om mottagaren vid den tidpunkt då försäkringsfallet
inträffade var verksam som offentligt anställd eller behandlades som sådan, samt efterlevandepensioner (till
make/maka, barn och föräldrar) som beviljas enligt avdelning I i den konsoliderade texten till lagen om statliga
pensionstagare, om personen vid den tidpunkt då dödsfallet inträffade var verksam som offentligt anställd eller
behandlades som sådan.

SVERIGE
a) Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning (35 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110)).
b) Efterlevandepension som beräknas på grundval av tillgodoräknade försäkringsperioder (76–85 kap. socialförsäk
ringsbalken (2010:110)).
III. Överenskommelser som avses i artikel SSC.49.2 b i i detta protokoll, som syftar till att undvika att samma
tillgodoräknade period beaktas två eller flera gånger:
Överenskommelsen om social trygghet av den 28 april 1997 mellan Republiken Finland och Förbundsrepubliken
Tyskland.
Överenskommelsen om social trygghet av den 10 november 2000 mellan Republiken Finland och Storhertigdömet
Luxemburg.
Nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012.
BILAGA SSC-6
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TILLÄMPNINGEN AV
MEDLEMSSTATERNAS OCH FÖRENADE KUNGARIKETS LAGSTIFTNINGAR

(artiklarna SSC.3.2, SSC.51.1 och SSC.66)
ÖSTERRIKE

1. För förvärv av pensionsförsäkringsperioder ska inskrivning vid en skola eller jämförbar utbildningsanstalt i en annan
stat betraktas som likvärdigt med inskrivning vid en skola eller utbildningsanstalt enligt artiklarna 227.1.1 och 228.1.3
i den allmänna socialförsäkringslagen (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG), artikel 116.7 i lagen om
socialförsäkring för egenföretagare (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz, GSVG) och artikel 107.7 i lagen om
socialförsäkring för jordbrukare (Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BSVG), om den berörda personen vid någon tidpunkt
har omfattats av österrikisk lagstiftning med anledning av arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare och
de särskilda avgifter som föreskrivs enligt artikel 227.3 i ASVG, artikel 116.9 i GSVG och artikel 107.9 i BSVG för köp
av sådana utbildningsperioder har betalats.
2. Vid beräkningen av den pro rata-beräknade förmån som avses i artikel SSC.47.1 b i detta protokoll ska hänsyn inte tas till
de särskilda tilläggen till avgifterna för tilläggsförsäkring och för tilläggsförmån för gruvarbetare enligt österrikisk
lagstiftning. I dessa fall ska den pro rata-beräknade förmån som beräknas utan dessa avgifter i lämpliga fall höjas med
hela beloppet på de särskilda tilläggen till avgifterna för tilläggsförsäkringen och tilläggsförmånen för gruvarbetare.
3. Om, i enlighet med artikel SSC.7 i detta protokoll, ersättningsperioder har fullgjorts enligt ett österrikiskt pensionsför
säkringssystem vilka inte kan ligga till grund för en beräkning enligt artiklarna 238 och 239 i den allmänna socialförsäk
ringslagen (ASVG), artiklarna 122 och 123 i lagen om socialförsäkring för egenföretagare (GSVG) eller artiklarna 113
och 114 i lagen om socialförsäkring för jordbrukare (BSVG), ska beräkningsgrunden för perioder för vård av barn
enligt artikel 239 i ASVG, artikel 123 i GSVG och artikel 114 i BSVG tillämpas.
4. I de fall som avses i artikel SSC.39 ska, vid fastställandet av invaliditetsförmånens belopp enligt österrikisk lagstiftning,
bestämmelserna i kapitel 5 i protokollet gälla i tillämpliga delar.
BULGARIEN

Artikel 33.1 i den bulgariska sjukförsäkringslagen ska tillämpas på alla personer för vilka Bulgarien är behörig medlemsstat
enligt avdelning III kapitel 1 i detta protokoll.
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CYPERN

Vid tillämpning av bestämmelserna i artiklarna SSC.7, SSC.46 och SSC.56 i detta protokoll ska, för varje period från och
med den 6 oktober 1980, en försäkringsperiod på en vecka enligt Republiken Cyperns lagstiftning fastställas genom att
den totala försäkringsgrundande inkomsten under den aktuella perioden divideras med den lägsta försäkringsgrundande
inkomst per vecka som fastställts för det aktuella avgiftsåret, förutsatt att det antal veckor som beräknas på detta sätt inte
överstiger antalet kalenderveckor under den aktuella perioden.

TJECKIEN

1. För definitionen av familjemedlemmar i enlighet med artikel SSC.1 s i detta protokoll omfattar make/maka även
registrerade partner enligt definitionen i tjeckisk lag nr 115/2006 Coll. om registrerat partnerskap.
2. När en person beviljas tilläggsförmåner för försäkringsperioder som fullgjorts i enlighet med den f.d. tjeckiska och
slovakiska federativa republikens lagstiftning kan endast de försäkringsperioder som fullgjorts i enlighet med tjeckisk
lagstiftning beaktas för att personen ska anses ha uppfyllt kravet på minst ett års tjeckisk pensionsförsäkring inom den
fastställda perioden efter dagen för den federala republikens upplösning (§ 106a, punkt 1, led b i lag nr 155/1995 Coll.
om pensionsförsäkring), trots vad som sägs i artiklarna SSC.6 och SSC.7 i detta protokoll.
3. I de fall som avses i artikel SSC.39 ska, vid fastställandet av invaliditetsförmånens belopp enligt lag nr 155/1995 Coll.,
bestämmelserna i kapitel 5 i detta protokoll gälla i tillämpliga delar.

DANMARK

1. a) Vid beräkningen av pensionen enligt lagen om social pension (lov om social pension) ska perioder av arbete som
anställd eller verksamhet som egenföretagare som fullgjorts enligt dansk lagstiftning av en gränsarbetare eller en
arbetstagare som rest till Danmark för att utföra ett säsongsbetonat arbete betraktas som bosättningsperioder i
Danmark fullgjorda av den efterlevande maken/makan, förutsatt att den efterlevande maken/makan under dessa
perioder var gift med ovannämnda person och de inte var separerade eller levde faktiskt åtskilda på grund av
osämja och att den efterlevande maken/makan under dessa perioder var bosatt inom en annan stats territorium. Vid
tillämpningen av detta led avses med säsongsbetonat arbete sådant arbete som på grund av årstidernas växlingar
automatiskt återkommer varje år.
b) Vid beräkningen av pensionen enligt lagen om social pension (lov om social pension) ska perioder av arbete som
anställd eller verksamhet som egenföretagare som fullgjorts enligt dansk lagstiftning före den 1 januari 1984 av en
person på vilken led a inte ska tillämpas betraktas som bosättningsperioder i Danmark fullgjorda av den efterlevande
maken/makan, förutsatt att den efterlevande maken/makan under dessa perioder var gift med den personen och de
inte var separerade eller levde faktiskt åtskilda på grund av osämja och att den efterlevande maken/makan under
dessa perioder var bosatt inom en annan stats territorium.
c) Perioder som medräknas enligt leden a och b ska inte beaktas om de sammanfaller med perioder som medräknas vid
beräkningen av pension som ska betalas till den berörda personen enligt lagstiftningen om obligatorisk försäkring i
en annan stat eller med de perioder för vilka personen uppbar pension enligt sådan lagstiftning. Sådana perioder
ska dock beaktas om det årliga beloppet för denna pension är lägre än halva grundbeloppet för den sociala
pensionen.
2. a) Trots bestämmelserna i artikel SSC.7 i detta protokoll ska personer som inte har arbetat som anställda i en eller flera
stater ha rätt till dansk social pension bara om de har varit stadigvarande bosatta i Danmark under minst tre år, med
beaktande av de åldersgränser som gäller enligt dansk lagstiftning. Om inget annat följer av artikel SSC.5 i detta
protokoll, ska artikel SSC.8 i detta protokoll inte tillämpas på en dansk social pension som sådana personer har rätt
till.
b) De bestämmelser som avses i led a ska inte gälla rätt till dansk social pension för familjemedlemmar till personer
som är eller har varit anställda i Danmark eller för studerande och deras familjemedlemmar.
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3. Den tillfälliga förmånen för arbetslösa personer som har antagits till systemet med flexibelt arbete (ledighedsydelse) enligt
lag nr 455 av den 10 juni 1997 ska omfattas av avdelning III kapitel 6 i detta protokoll.
4. Om en person som får dansk social pension också har rätt till efterlevandepension från en annan stat, ska dessa
pensioner, vid tillämpningen av dansk lagstiftning, betraktas som förmåner av samma slag i den mening som avses i
artikel SSC.48.1 förutsatt att den person vars försäkrings- eller bosättningsperioder ligger till grund för beräkningen av
efterlevandepensionen också har rätt till dansk social pension.

FINLAND

1. Vid fastställandet av rätten till förmåner och vid beräkningen av den finska folkpensionen enligt artiklarna SSC.47,
SSC.48 och SSC.49 i detta protokoll ska pensionsrätt som förvärvats enligt en annan stats lagstiftning behandlas på
samma sätt som pension som förvärvats enligt finsk lagstiftning.
2. Vid tillämpningen av artikel SSC.47.1 b i) i detta protokoll för beräkningen av inkomster under den intjänade perioden
enligt finsk lagstiftning om inkomstgrundad pension ska, i de fall då personen har pensionsförsäkringsperioder som
grundas på arbete som anställd eller verksamhet som egenföretagare i en annan stat under en del av referensperioden
enligt finsk lagstiftning, inkomsterna för de intjänade perioderna vara lika med summan av inkomsterna under den del
av referensperioden som avser Finland, dividerad med antalet månader under vilka det fanns försäkringsperioder i
Finland under referensperioden.

FRANKRIKE

1. För personer som får vårdförmåner i Frankrike enligt artikel SSC.15 eller SSC.24 i detta protokoll och som är bosatta i
de franska departementen Haut-Rhin, Bas-Rhin eller Moselle, ska de vårdförmåner som utges för en annan stats
institutions räkning, vilken ska stå för kostnaderna för dessa, omfatta förmåner som utges både genom den allmänna
sjukförsäkringen och genom den obligatoriska kompletterande lokala sjukförsäkringen i Alsace-Moselle.
2. Vid tillämpningen av avdelning III kapitel 5 i detta protokoll ska den franska lagstiftning som är tillämplig på en person
som arbetar eller tidigare har arbetat som anställd eller som bedriver eller tidigare har bedrivit verksamhet som
egenföretagare omfatta både det eller de allmänna system för ålderspension och det eller de kompletterande
pensionssystem som personen omfattades av.

TYSKLAND

1. Trots artikel SSC.6 a i detta protokoll och artikel 5.4.1 i volym VI i lagen om social trygghet (Sozialgesetzbuch VI), får en
person som uppbär full ålderspension enligt någon annan stats lagstiftning ansöka om obligatorisk försäkring enligt det
tyska pensionsförsäkringssystemet.
2. Trots artikel SSC.6 a i detta protokoll och artikel 7 i volym VI i lagen om social trygghet (Sozialgesetzbuch VI), får en
person som är obligatoriskt försäkrad i en annan stat eller uppbär ålderspension enligt en annan stats lagstiftning
ansluta sig till den frivilliga försäkringen i Tyskland.
3. När kontantförmåner enligt § 47.1 i volym V i lagen om social trygghet, § 47.1 i volym VII i lagen om social trygghet
och § 24i i volym V i lagen om social trygghet beviljas försäkrade personer som är bosatta i en annan stat, beräknas
enligt det tyska försäkringssystemet nettolönen, som ligger till grund för beräkningen av förmånerna, som om den
försäkrade personen vore bosatt i Tyskland, såvida inte den försäkrade personen begär en beräkning på grundval av den
nettolön som han eller hon faktiskt uppbär.
4. Medborgare i andra stater som har sin bosättningsort eller stadigvarande hemvist utanför Tyskland och som uppfyller de
allmänna villkoren för det tyska pensionsförsäkringssystemet får göra frivilliga inbetalningar endast om de vid något
tidigare tillfälle har varit frivilligt eller obligatoriskt försäkrade enligt det tyska pensionsförsäkringssystemet. Detta gäller
även statslösa personer och flyktingar som har sin bosättningsort eller stadigvarande hemvist i en annan stat.
5. Den schablonberäknade tillgodoräknandeperioden (pauschale Anrechnungszeit) enligt artikel 253 i volym VI i lagen om
social trygghet (Sozialgesetzbuch VI) ska fastställas enbart på grundval av perioder i Tyskland.
6. I de fall då den tyska pensionslagstiftning som gällde den 31 december 1991 är tillämplig på omräkningen av en
pension ska enbart den tyska lagstiftningen tillämpas för tillgodoräknandet av ersättningsperioder (Ersatzzeiten).
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7. Den tyska lagstiftningen om olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar som kompenseras enligt lagen om utländska
pensioner och om förmåner för försäkringsperioder som kan tillgodoräknas enligt lagen om utländska pensioner på de
territorier som anges i punkt 1.2.3 i lagen om frågor som rör fördrivna personer och flyktingar (Bundesvertriebenengesetz)
fortsätter att gälla inom detta protokolls tillämpningsområde trots bestämmelserna i punkt 2 i lagen om utländska
pensioner (Fremdrentengesetz).
8. För beräkningen av det teoretiska belopp som avses i artikel SSC.47.1 b i) i detta protokoll, i pensionssystemen för de
fria yrkena ska den behöriga institutionen, med avseende på varje försäkringsår som fullgjorts enligt en annan stats
lagstiftning, utgå från den genomsnittliga årliga pensionsrätt som förvärvats under medlemskapet i behöriga
institutioner genom betalning av avgifter.

GREKLAND

1. Lag nr 1469/84 om frivillig anslutning till pensionsförsäkringssystemet för grekiska medborgare och utländska
medborgare av grekisk härkomst är tillämplig på medborgare i andra stater, statslösa personer och flyktingar, om de
berörda personerna, utan hänsyn till deras bosättnings- eller vistelseort, vid något tidigare tillfälle har varit obligatoriskt
eller frivilligt anslutna till det grekiska pensionsförsäkringssystemet.
2. Trots artikel SSC.6 a i detta protokoll och artikel 34 i lag nr 1140/1981 får en person som uppbär pension på grund av
olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom enligt en annan stats lagstiftning begära att bli obligatoriskt försäkrad enligt den
lagstiftning som tillämpas genom försäkringssystemet för jordbruket (OGA) i den utsträckning som personen bedriver
en verksamhet som omfattas av den lagstiftningens tillämpningsområde.

IRLAND

Vid beräkningen av en försäkrad persons föreskrivna antagna veckoinkomster för beviljandet av förmåner vid sjukdom eller
arbetslöshet enligt irländsk lagstiftning ska, trots artiklarna SSC.19.2 och SSC.57 i detta protokoll, ett belopp som är lika
med den genomsnittliga veckolönen för anställda under det föreskrivna året tillgodoräknas den försäkrade personen för
varje vecka med arbete som anställd enligt lagstiftningen i en annan stat under det föreskrivna året.

MALTA

Särskilda bestämmelser för offentligt anställda
a) Endast med avseende på tillämpningen av artiklarna SSC.43 och SSC.55 i detta protokoll ska personer anställda i
enlighet med lagen om Maltas väpnade styrkor (kapitel 220 i Maltas lagstiftning), polislagen (kapitel 164 i Maltas
lagstiftning), fängelselagen (kapitel 260 i Maltas lagstiftning) och civilskyddslagen (kapitel 411 i Maltas lagstiftning)
behandlas som offentligt anställda.
b) Pensioner som betalas i enlighet med de ovan nämnda lagarna och i enlighet med pensionsförordningen (kapitel 93 i
Maltas lagstiftning) ska, endast med avseende på tillämpningen av artikel SSC.1 cc i detta protokoll, betraktas som
särskilda system för offentligt anställda.

NEDERLÄNDERNA

1. Sjukvårdsförsäkring
a) När det gäller rätt till vårdförmåner enligt nederländsk lagstiftning, ska personer som har rätt till vårdförmåner vid
tillämpningen av avdelning III kapitlen 1 och 2 i detta protokoll avse
i) personer som enligt artikel 2 i lagen om sjukvårdsförsäkring (Zorgverzekeringswet) är skyldiga att teckna en
sjukförsäkring, och
ii) familjemedlemmar till aktiv militär personal bosatta i en annan stat och personer som är bosatta i en annan stat,
om de inte redan omfattas av led i, och som enligt detta protokoll har rätt till sjukvård bekostad av Nederländerna
i sin bosättningsstat.
b) De personer som avses i punkt 1 a i måste enligt bestämmelserna i lagen om sjukvårdsförsäkring (Zorgverze
gverzekeringswet) teckna en sjukförsäkring och de personer som avses i punkt 1 a ii måste registrera sig hos sjukvårds
försäkringsstyrelsen (College voor zorgverzekeringen).
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c) Bestämmelserna om betalning av avgifter enligt lagen om sjukvårdsförsäkring (Zorgverzekeringswet) och den allmänna
lagen om särskilda sjukvårdskostnader (Algemene wet bijzondere ziektekosten) ska tillämpas på de personer som avses i
led a och deras familjemedlemmar. Familjemedlemmarnas avgifter ska betalas av den person från vilken rätten till
sjukvård härrör, med undantag av familjemedlemmar till militär personal bosatta i en annan stat, vilka ska betala
direkt.
d) Bestämmelserna om sen anmälan till en försäkring enligt lagen om sjukvårdsförsäkring (Zorgverzekeringswet) ska gälla
i tillämpliga delar, för de personer som avses i punkt 1 a ii, vid sen registrering hos sjukvårdsförsäkringsstyrelsen
(College voor zorgverzekeringen).
e) Personer som har rätt till vårdförmåner enligt lagstiftningen i en annan stat än Nederländerna och är bosatta eller
tillfälligt vistas i Nederländerna ska ha rätt till vårdförmåner enligt de försäkringsvillkor som institutionen på
bosättnings- eller vistelseorten erbjuder försäkrade i Nederländerna, med beaktande av artiklarna 11.1, 11.2, 11.3
och 19.1 i lagen om sjukvårdsförsäkring (Zorgverzekeringswet), och till de vårdförmåner som föreskrivs enligt den
allmänna lagen om särskilda sjukvårdskostnader (Algemene wet bijzondere ziektekosten).
f) Vid tillämpning av artiklarna SSC.21–SSC.27 i detta protokoll ska följande förmåner, utöver de pensioner som
omfattas av avdelning III kapitlen 4 och 5 i detta protokoll, betraktas som pensioner enligt nederländsk lagstiftning:
— Pension som beviljas enligt lagen av den 6 januari 1966 om pension till offentligt anställda och deras
efterlevande (Algemene burgerlijke pensioenwet).
— Pension som beviljas enligt lagen av den 6 oktober 1966 om pension till militär personal och deras efterlevande
(Algemene militaire pensioenwet).
— Förmåner vid arbetsoförmåga enligt lagen av den 7 juni 1972 om förmåner vid arbetsoförmåga till militär
personal (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen).
— Pension som beviljas enligt lagen av den 15 februari 1967 om pension till anställda vid de nederländska
järnvägarna och till deras efterlevande (Spoorwegpensioenwet).
— Pension som beviljas enligt anställningsvillkoren vid de nederländska järnvägarna (Reglement Dienstvoorwaarden
Nederlandse Spoorwegen).
— Förmåner som beviljas personer som går i pension innan de uppnår pensionsåldern 65 år enligt ett
pensionssystem som ska tillförsäkra tidigare anställda en inkomst under deras ålderdom eller förmåner som
utges då någon lämnar arbetsmarknaden i förtid enligt ett av staten inrättat system eller genom ett kollektivavtal
för personer från och med 55 års ålder.
— Förmåner som beviljas militär personal och offentligt anställda vid övertalighet, överårighet och förtidspen
sionering.
g) Vid tillämpning av artikel SSC.16.1 i detta protokoll ska de personer som avses i punkt 1 a ii och som tillfälligt vistas
i Nederländerna ha rätt till vårdförmåner enligt de försäkringsvillkor som institutionen på vistelseorten erbjuder
försäkrade personer i Nederländerna, med beaktande av artiklarna 11.1, 11.2, 11.3 och 19.1 i lagen om sjukvårds
försäkring (Zorgverzekeringswet), samt till de vårdförmåner som föreskrivs enligt den allmänna lagen om särskilda
sjukvårdskostnader (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
2. Tillämpning av lagen om allmän ålderspension (Algemene Ouderdomswet, AOW)
a) Den minskning som avses i artikel 13.1 i lagen om allmän ålderspension (Algemene Ouderdomswet, AOW) ska inte
tillämpas på kalenderår före den 1 januari 1957 under vilka en förmånsberättigad som inte uppfyller villkoren för
att dessa år ska betraktas som försäkringsperioder
— var bosatt i Nederländerna mellan 15 och 65 års ålder,
— var bosatt i en annan stat, men arbetade i Nederländerna hos en arbetsgivare som var etablerad i Nederländerna,
eller
— arbetade i en annan stat under perioder som betraktas som försäkringsperioder enligt socialförsäkringssystemet i
Nederländerna.
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Med avvikelse från artikel 7 i AOW ska personer som endast före den 1 januari 1957 var bosatta eller arbetade i
Nederländerna enligt ovannämnda villkor också anses ha rätt till pension.
b) Den minskning som avses i artikel 13.1 i AOW ska inte tillämpas på kalenderår före den 2 augusti 1989 under vilka
en person som är eller var gift, mellan 15 och 65 års ålder inte var försäkrad enligt nämnda lagstiftning och var
bosatt inom en annan stats territorium än Nederländernas, om dessa kalenderår sammanfaller med försäkrings
perioder som fullgjorts av personens make/maka enligt nämnda lagstiftning eller med kalenderår som ska beaktas
enligt punkt 2 a, förutsatt att parets äktenskap bestod under dessa perioder.
Med avvikelse från artikel 7 i AOW ska en sådan person anses ha rätt till pension.
c) Den minskning som avses i artikel 13.2 i AOW ska inte tillämpas på kalenderår före den 1 januari 1957 under vilka
en pensionstagares make/maka som inte uppfyller villkoren för att dessa år ska betraktas som försäkringsperioder
— var bosatt i Nederländerna mellan 15 och 65 års ålder, eller
— var bosatt i en annan stat, men arbetade i Nederländerna hos en arbetsgivare som var etablerad i Nederländerna,
eller
— arbetade i en annan stat under perioder som betraktas som försäkringsperioder enligt socialförsäkringssystemet i
Nederländerna.
d) Den minskning som avses i artikel 13.2 i AOW ska inte tillämpas på kalenderår före den 2 augusti 1989 under vilka
en pensionstagares make/maka mellan 15 och 65 års ålder var bosatt i en annan stat än Nederländerna och inte var
försäkrad enligt nämnda lagstiftning, om dessa kalenderår sammanfaller med försäkringsperioder som
pensionstagaren fullgjort enligt den lagstiftningen eller med kalenderår som ska beaktas enligt punkt 2 a, förutsatt
att parets äktenskap bestod under dessa perioder.
e) Punkt 2 a, b, c och d ska inte tillämpas på perioder som sammanfaller med
— perioder som kan beaktas vid beräkningen av pensionsrättigheter enligt lagstiftningen om försäkring vid
ålderdom i någon annan stat än Nederländerna, eller
— perioder för vilka den berörda personen har fått ålderspension enligt en sådan lagstiftning.
Perioder av frivillig försäkring enligt ett system i en annan stat ska inte beaktas vid tillämpningen av denna
bestämmelse.
f) Punkt 2 a, b, c och d ska tillämpas endast om den berörda personen har varit bosatt i en eller flera stater under sex år
efter 59 års ålder och bara för den tid då personen var bosatt i en av dessa stater.
g) Med avvikelse från kapitel IV i AOW ska en person som är bosatt i någon annan stat än Nederländerna och vars
make/maka omfattas av den obligatoriska försäkringen enligt den lagstiftningen ha rätt att teckna en frivillig
försäkring enligt den lagstiftningen för de perioder under vilka maken/makan är obligatoriskt försäkrad.
Denna rätt ska inte upphöra att gälla om makens/makans obligatoriska försäkring upphör att gälla på grund av
dennes dödsfall och om den efterlevande maken/makan endast får pension enligt lagen om allmän efterlevande
försäkring (Algemene nabestaandenwet).
Rätten till frivillig försäkring upphör under alla omständigheter att gälla den dag då personen fyller 65 år.
Avgiften till den frivilliga försäkringen ska fastställas enligt bestämmelserna om fastställande av avgifter till den
frivilliga försäkringen enligt AOW. Om den frivilliga försäkringen följer på en sådan försäkringsperiod som avses i
punkt 2 b, ska avgiften dock fastställas enligt bestämmelserna om fastställande av avgiften till den obligatoriska
försäkringen enligt AOW, med beaktande av den inkomst som anses ha uppburits i Nederländerna.
h) Den rätt som avses i punkt 2 g ska inte beviljas någon som är försäkrad enligt någon annan stats lagstiftning om
pensions- eller efterlevandeförmåner.
i) Den som vill teckna en sådan frivillig försäkring som avses i punkt 2 g ska ansöka om detta hos socialförsäk
ringsbanken (Sociale Verzekeringsbank) senast ett år efter den dag då villkoren för försäkringsanslutningen var
uppfyllda.

24.9.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 339/117

3. Tillämpning av lagen om allmän efterlevandeförsäkring (Algemene nabestaandenwet, ANW)
a) Om den efterlevande maken/makan enligt artikel SSC.46.3 i detta protokoll har rätt till efterlevandepension enligt
lagen om allmän efterlevandeförsäkring (Algemene nabestaandenwet, ANW), ska den pensionen beräknas enligt
artikel SSC.47.1 b i detta protokoll.
Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska även försäkringsperioder före den 1 oktober 1959 betraktas som
försäkringsperioder som fullgjorts enligt nederländsk lagstiftning, om den försäkrade under dessa perioder efter 15 års
ålder
— var bosatt i Nederländerna, eller
— var bosatt i en annan stat, men arbetade i Nederländerna hos en arbetsgivare som var etablerad i Nederländerna,
eller
— arbetade i en annan stat under perioder som betraktas som försäkringsperioder enligt socialförsäkringssystemet i
Nederländerna.
b) Hänsyn ska inte tas till perioder som ska beaktas enligt punkt 3 a vilka sammanfaller med perioder av obligatorisk
försäkring som har fullgjorts enligt en annan stats lagstiftning om efterlevandepension.
c) Vid tillämpningen av artikel SSC.47.1 b i detta protokoll ska endast försäkringsperioder som fullgjorts enligt
nederländsk lagstiftning efter 15 års ålder räknas som försäkringsperioder.
d) Med avvikelse från artikel 63a.1 i ANW ska en person som är bosatt i en annan stat än Nederländerna och vars
make/maka är obligatoriskt försäkrad enligt ANW ha rätt att teckna en frivillig försäkring enligt ANW, förutsatt att
denna försäkring redan har börjat gälla den dag som detta protokoll börjar tillämpas, men endast för de perioder
under vilka maken/makan är obligatoriskt försäkrad.
Denna rätt ska upphöra att gälla den dag då makens/makans obligatoriska försäkring enligt ANW upphör att gälla,
såvida inte makens/makans obligatoriska försäkring upphör att gälla på grund av dennes dödsfall och den
efterlevande maken/makan endast får pension enligt ANW.
Rätten till frivillig försäkring upphör under alla omständigheter att gälla den dag då personen fyller 65 år.
Avgiften till den frivilliga försäkringen ska fastställas enligt bestämmelserna om fastställande av avgifter till den
frivilliga försäkringen enligt ANW. Om den frivilliga försäkringen följer på en sådan försäkringsperiod som avses i
punkt 2 b, ska avgiften dock fastställas enligt bestämmelserna om fastställande av avgifter till den obligatoriska
försäkringen enligt ANW, med beaktande av den inkomst som anses ha uppburits i Nederländerna.
4. Tillämpning av den nederländska lagstiftningen om arbetsoförmåga
Vid beräkningen av förmåner enligt WAO, WIA eller WAZ ska de nederländska institutionerna beakta
— perioder av betald anställning eller perioder som behandlas som sådana och som fullgjorts i Nederländerna före den
1 juli 1967,
— försäkringsperioder som fullgjorts enligt WAO,
— försäkringsperioder som den berörda personen har fullgjort efter 15 års ålder enligt den allmänna lagen om
arbetsoförmåga (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, AAW) om de inte sammanfaller med försäkringsperioder som
fullgjorts enligt WAO,
— försäkringsperioder som fullgjorts enligt WAZ,
— försäkringsperioder som fullgjorts enligt WIA.

SPANIEN

1. I syfte att genomföra detta protokoll ska de år som arbetstagaren saknar för att uppnå den pensionsålder eller
obligatoriska pensionsålder som föreskrivs i artikel 31.4 i den konsoliderade versionen av lagen om statliga pensioner
(Ley de Clases Pasivas del Estado) beaktas som faktisk statlig tjänstgöring endast om den förmånsberättigade vid den
tidpunkt då det försäkringsfall för vilket efterlevandepension betalas ut omfattades av Spaniens särskilda system för
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offentligt anställda eller utförde en verksamhet som assimilerats i det systemet eller om den förmånsberättigade vid
tidpunkten för det försäkringsfall för vilket pensionerna betalas ut utförde en verksamhet som skulle ha erfordrat att
den berörda personen omfattades av statens särskilda system för offentligt anställda, de väpnade styrkorna eller
domarkåren, om verksamheten hade ägt rum i Spanien.

2. a) Den teoretiska spanska förmånen i enlighet med artikel SSC.51.1 c ska beräknas på grundval av personens faktiska
avgifter under åren närmast före betalningen av den sista avgiften till den spanska socialförsäkringen. Om
försäkrings- eller bosättningsperioder enligt någon annan stats lagstiftning måste beaktas vid beräkningen av
grundbeloppet för pensionen, ska det avgiftsunderlag i Spanien som tidsmässigt ligger närmast referensperioderna
användas för de perioderna, med beaktande av utvecklingen av konsumentprisindex.

b) Det beräknade pensionsbeloppet ska höjas med beloppet på de höjningar och uppräkningar som beräknats för varje
efterföljande år för pensioner av samma slag.

3. Perioder som fullgjorts i andra stater och som måste beräknas inom det särskilda systemet för offentligt anställda, de
väpnade styrkorna och domstolsförvaltningen, ska vid tillämpningen av artikel SSC.51 i detta protokoll behandlas på
samma sätt som de perioder som ligger närmast den tid som fullgjorts som offentligt anställd i Spanien.

4. De åldersgrundade tilläggsbelopp som avses i den andra övergångsbestämmelsen i den allmänna lagen om social
trygghet ska tillämpas på alla förmånstagare enligt detta protokoll som har avgifter i sitt namn enligt spansk
lagstiftning före den 1 januari 1967. Det ska inte vara möjligt att genom tillämpning av artikel SSC.6 i detta protokoll
behandla försäkringsperioder som har tillgodoräknats i en annan stat före den 1 januari 1967 som likvärdiga med
avgifter som har betalats i Spanien, enbart vid tillämpningen av detta protokoll. Det datum som motsvarar den
1 januari 1967 ska vara den 1 augusti 1970 för det särskilda systemet för sjöfolk och den 1 april 1969 för det särskilda
sociala trygghetssystemet för kolindustrin.

SVERIGE

1. Bestämmelserna om sammanläggning av försäkrings- och bosättningsperioder i protokollet ska inte tillämpas på
övergångsbestämmelserna i den svenska lagstiftningen om rätt till garantipension för personer födda 1937 eller
tidigare som har varit bosatta i Sverige under en fastställd period före pensionsansökan (6 kap. lagen (2010:111) om
införande av socialförsäkringsbalken).

2. Vid beräkning av inkomst för antagen inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning i
enlighet med 34 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) ska följande gälla. Om den försäkrade under referensperioden
även har omfattats av en eller flera andra staters lagstiftning med anledning av arbete som anställd eller verksamhet som
egenföretagare, ska inkomsterna i den eller de andra staterna anses vara desamma som den försäkrades genomsnittliga
bruttoinkomst i Sverige under den del av referensperioden som fullgjorts i Sverige, beräknad genom att inkomsterna i
Sverige divideras med antalet år under vilka inkomsterna intjänades.

3. a) Vid beräkning av antagen pensionsbehållning för inkomstbaserad efterlevandepension (82 kap. socialförsäk
ringsbalken (2010:110)) ska, om kravet för rätt till pension enligt svensk lagstiftning inte är uppfyllt för minst tre av
de fem kalenderåren närmast före den försäkrades dödsfall (referensperioden), hänsyn även tas till försäkrings
perioder som fullgjorts i andra stater som om de hade fullgjorts i Sverige. Försäkringsperioderna i de andra staterna
ska anses vara baserade på genomsnittet av de svenska pensionsunderlagen. Om den berörda personen har endast ett
år i Sverige med pensionsunderlag, ska varje försäkringsperiod i en annan stat anses uppgå till samma belopp.

b) Vid beräkning av antagna pensionspoäng för änkepension vid dödsfall den 1 januari 2003 eller senare ska, om
kravet i den svenska lagstiftningen på pensionspoäng för minst två av de fyra år som närmast föregått den
försäkrades dödsfall (referensperioden) inte är uppfyllt och försäkringsperioder har fullgjorts i en annan stat under
referensperioden, dessa år anses vara baserade på samma pensionspoäng som det svenska året.
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FÖRENADE KUNGARIKET

1. När en person enligt Förenade kungarikets lagstiftning kan ha rätt till ålderspension om
a) tidigare makes/makas avgifter beaktas som om de vore personens egna avgifter, eller
b) de gällande avgiftsvillkoren uppfylls av personens make/maka eller tidigare make/maka, ska, om maken/makan eller
den tidigare maken/makan är eller har arbetat som anställd eller bedrivit verksamhet som egenföretagare och har
omfattats av lagstiftningen i två eller flera stater, bestämmelserna i avdelning III kapitel 5 i detta protokoll tillämpas
vid fastställandet av rätten till förmån enligt Förenade kungarikets lagstiftning. I sådant fall ska hänvisningarna till
”försäkringsperioder” i artiklarna SSC.44–SSC.55 i detta protokoll betraktas som hänvisningar till försäkrings
perioder som har fullgjorts av
(1) en make/maka eller tidigare make/maka, om ansökan lämnas in av
a) en gift kvinna, eller
b) en person vars äktenskap upplösts av annan orsak än makens/makans död, eller
(2) en tidigare make/maka, om ansökan lämnas in av
a) en änkling som omedelbart före uppnådd pensionsålder inte har rätt till bidrag för efterlevande make med
barn, eller
b) en änka som omedelbart före uppnådd pensionsålder inte har rätt till bidrag för änkor med barn, bidrag för
efterlevande maka med barn eller änkepension, eller som endast har rätt till åldersrelaterad änkepension
beräknad enligt artikel SSC.47.1 b i detta protokoll, och med åldersrelaterad änkepension avses en sänkt
änkepension enligt artikel 39.4 i lagen om socialförsäkringsavgifter och socialförsäkringsförmåner (Social
Security Contributions and Benefits Act 1992).
2. Vid tillämpning av artikel SSC.8 i detta protokoll ska, i samband med kontantförmåner vid förmåner vid ålderdom eller
till efterlevande, vid olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom och dödsfallsersättningar, alla som är förmånsberättigade
enligt Förenade kungarikets lagstiftning och som vistas inom en annan stats territorium, under denna vistelse anses
vara bosatta inom den andra statens territorium.
(1) Vid beräkningen av en inkomstfaktor för fastställandet av rätt till förmåner enligt Förenade kungarikets lagstiftning
ska, för varje påbörjad vecka med arbete som anställd enligt en medlemsstats lagstiftning under det aktuella
beskattningsåret enligt Förenade kungarikets lagstiftning, den berörda personen anses ha betalat avgifter som
anställd eller ha inkomster för vilka avgifter har betalats, på grundval av inkomster som motsvarar två tredjedelar
av den övre inkomstgränsen för detta år.
(2) Vid tillämpning av artikel SSC.47.1 b i detta protokoll gäller följande:
a) Om en person som arbetar som anställd, under något beskattningsår som börjar den 6 april 1975 eller senare,
har fullgjort försäkrings-, anställnings- eller bosättningsperioder uteslutande i en medlemsstat och
tillämpningen av punkt 1 medför att detta år räknas som kvalifikationsår enligt Förenade kungarikets
lagstiftning vid tillämpning av artikel SSC.47.1 b i i detta protokoll, ska personen anses ha varit försäkrad i 52
veckor under detta år i den medlemsstaten.
b) Om något beskattningsår som börjar den 6 april 1975 eller senare inte räknas som kvalifikationsår enligt
Förenade kungarikets lagstiftning vid tillämpning av artikel SSC.47.1 b i i detta protokoll, ska inga försäkrings-,
anställnings- eller bosättningsperioder som fullgjorts under ett sådant år beaktas.
(3) När en inkomstfaktor ska omvandlas till försäkringsperioder ska inkomstfaktorn för det aktuella beskattningsåret
enligt Förenade kungarikets lagstiftning divideras med detta års lägsta inkomstgräns. Resultatet ska anges som ett
heltal utan decimaler. Det tal som har beräknats på detta sätt ska anses motsvara antalet försäkringsveckor som har
fullgjorts enligt Förenade kungarikets lagstiftning under detta år, under förutsättning att det inte överstiger antalet
veckor som personen omfattades av den lagstiftningen under det året.
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3. Om det för utbetalning av bidrag för efterlevande med barn (Widowed Parent’s Allowance) eller dödsfallsersättning
(Bereavement Support Payment) (den högre ersättningsnivån) krävs att man har rätt till barnbidrag i Förenade kungariket
(UK Child Benefit) får personer som uppfyller alla andra kriterier och som skulle vara berättigade till barnbidrag i
Förenade kungariket om de, eller de berörda barnen, var bosatta i Förenade kungariket, ansöka om bidrag för
efterlevande med barn eller dödsfallsersättning (den högre ersättningsnivån) i enlighet med detta protokoll, även om
det brittiska barnbidraget inte omfattas av detta protokolls materiella tillämpningsområde i enlighet med artikel
SSC.3.4 g.
TILLÄGG SSCI-1
ADMINISTRATIVA ÖVERENSKOMMELSER MELLAN TVÅ ELLER FLERA STATER

(enligt artikel SSCI.8 i denna bilaga)

BELGIEN–FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 4 maj och den 14 juni 1976 om artikel 105.2 i förordning (EEG) nr 574/72 (avstående från
återbetalning av kostnaderna för administrativa kontroller och läkarundersökningar)
Skriftväxlingen av den 18 januari och den 14 mars 1977 om artikel 36.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 (överenskommelse
om återbetalning eller avstående från återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner som tillhandahålls i enlighet med
villkoren i avdelning III kapitel 1 i förordning (EEG) nr 1408/71), ändrad genom skriftväxlingen av den 4 maj och den
23 juli 1982 (avtal om återbetalning av kostnader som uppstått i enlighet med artikel 22.1 a i förordning (EEG) nr 1408/71)

DANMARK–FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 30 mars och den 19 april 1977, ändrad genom skriftväxlingen av den 8 november 1989 och av den
10 januari 1990, om en överenskommelse om avstående från återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner samt
administrativa kontroller och läkarundersökningar

ESTLAND–FÖRENADE KUNGARIKET

Överenskommelsen som träffades den 29 mars 2006 mellan de behöriga myndigheterna i Estland och i Förenade
kungariket i enlighet med artiklarna 36.3 och 63.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 om andra metoder för återbetalning av
kostnaderna för vårdförmåner som tillhandahålls i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004 av båda länderna, med
verkan från och med den 1 maj 2004

FINLAND–FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 1 och den 20 juni 1995 om artiklarna 36.3 och 63.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 (återbetalning
eller avstående från återbetalning av kostnader för vårdförmåner) och artikel 105.2 i förordning (EEG) nr 574/72
(avstående från återbetalning av kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar)

FRANKRIKE–FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 25 mars och den 28 april 1997 om artikel 105.2 i förordning (EEG) nr 574/72 (avstående från
återbetalning av kostnaderna för administrativa kontroller och läkarundersökningar)
Överenskommelsen av den 8 december 1998 om specifika metoder för fastställande av de belopp som ska återbetalas när
det gäller vårdförmåner enligt förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72

UNGERN–FÖRENADE KUNGARIKET

Överenskommelsen som träffades den 1 november 2005 mellan de behöriga myndigheterna i Ungern och i Förenade
kungariket i enlighet med artiklarna 35.3 och 41.2 i förordning (EG) nr 883/2004 om andra metoder för återbetalning av
kostnaderna för vårdförmåner som tillhandahålls i enlighet med den förordningen av båda länderna, med verkan från och
med den 1 maj 2004
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IRLAND–FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 9 juli 1975 om artiklarna 36.3 och 63.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 (arrangemang för
återbetalning eller avstående från återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner som tillhandahållits enligt avdelning III
kapitel 1 eller 4 i förordning (EEG) nr 1408/71) och artikel 105.2 i förordning (EEG) nr 574/72 (avstående från
återbetalning av kostnaderna för administrativa kontroller och läkarundersökningar)
ITALIEN–FÖRENADE KUNGARIKET

Överenskommelsen som undertecknades den 15 december 2005 mellan de behöriga myndigheterna i Republiken Italien
och i Förenade kungariket i enlighet med artiklarna 36.3 och 63.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 om andra metoder för
återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner som tillhandahålls i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004 av båda
länderna, med verkan från och med den 1 januari 2005
LUXEMBURG–FÖRENADE KUNGARIKET

Skriftväxlingen av den 18 december 1975 och den 20 januari 1976 om artikel 105.2 i förordning (EEG) nr 574/72
(avstående från återbetalning av de kostnader för administrativa kontroller och läkarundersökningar som avses i
artikel 105 i förordning (EEG) nr 574/72)
MALTA–FÖRENADE KUNGARIKET

Överenskommelsen som träffades den 17 januari 2007 mellan de behöriga myndigheterna i Malta och i Förenade
kungariket i enlighet med artiklarna 35.3 och 41.2 i förordning (EG) nr 883/2004 om andra metoder för återbetalning av
kostnaderna för vårdförmåner som tillhandahålls i enlighet med den förordningen av båda länderna, med verkan från och
med den 1 maj 2004
NEDERLÄNDERNA–FÖRENADE KUNGARIKET

Artikel 3 andra meningen i den administrativa överenskommelsen av den 12 juni 1956 om tillämpning av konventionen av
den 11 augusti 1954
PORTUGAL–FÖRENADE KUNGARIKET

Överenskommelse av den 8 juni 2004 om fastställande av andra metoder för återbetalning av kostnaderna för
vårdförmåner som tillhandahålls av båda länderna, med verkan från och med den 1 januari 2003
SPANIEN–FÖRENADE KUNGARIKET

Avtalet av den 18 juni 1999 om återbetalning av kostnaderna för vårdförmåner som beviljats i enlighet med
bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72
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BILAGA II TILL BESLUT nr 1/2021
BILAGA SSC-8
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
AVSEENDE TILLÄMPNINGEN AV ARTIKEL SSC.11
MEDLEMSSTATER

Österrike
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Sverige
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KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2021/1711
av den 23 september 2021
om utnämning av ledamöter i den urvalskommitté som ska bistå kommissionen vid urvalet av
kandidater som ska tjänstgöra som ledamöter av internationella investeringsdomstolar

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och
av följande skäl:
(1)

Den 16 december 2020 antog kommissionen beslut C(2020) 8905 final om inrättande av en urvalskommitté som
ska bistå kommissionen vid urvalet av kandidater som ska tjänstgöra som ledamöter av internationella investerings
domstolar, tas upp på reservlistor eller tjänstgöra som ledamöter av andra internationella domstolar
(urvalskommittén).

(2)

I enlighet med beslut C(2020) 8905 final är syftet med urvalskommittén att säkerställa ett rigoröst urvalsförfarande
och säkerställa högsta möjliga standard när det gäller oberoende, opartiskhet och kompetens hos de utvalda
personerna.

(3)

Enligt artikel 4.1 i beslut C(2020) 8905 final ska urvalskommittén bestå av fyra ledamöter, varav en ska utses av
kommissionen, en av rådet, en av medlemsstaterna och en av Europaparlamentet.

(4)

I januari 2021 offentliggjorde kommissionen en öppen ansökningsomgång för att välja ut kommissionens kandidat
till urvalskommittén (1). Samtidigt genomförde Europaparlamentet och rådet, tillsammans med medlemsstaterna,
sina förfaranden för att välja ut sina respektive kandidater till urvalskommittén.

(5)

Den 17 mars 2021 meddelade Europaparlamentets talman kommissionens ordförande namnen på en kvinnlig och
en manlig kandidat till urvalskommittén, så att kommissionen i sitt utnämningsbeslut skulle kunna ta hänsyn till
den övergripande könsfördelningen i urvalskommittén.

(6)

Den 17 maj 2021 avslutade kommissionen sitt urvalsförfarande.

(7)

Den 22 juli 2021 underrättade rådet kommissionen om namnen på de personer som utsetts av rådet och
medlemsstaterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Följande personer utnämns till ledamöter i den urvalskommitté som inrättades genom beslut C(2020) 8905 final:
1) Bruno Simma,
2) Inge Govaere,
3) Jan Klabbers,
4) Pavel Šturma.

Artikel 2
I enlighet med artikel 4.6 i beslut C(2020)8905 final och efter val genom lottdragning
1. utnämns Inge Govaere och Pavel Šturma för en period på sex år, som inte kan förlängas, med början den dag då detta
beslut offentliggörs,
(1) Finns på https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159356.01.2021.pdf
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2. utnämns Bruno Simma och Jan Klabbers för en period på sex år, som inte kan förlängas, med början den dag då detta
beslut offentliggörs.
Artikel 3
Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 23 september 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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