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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/2002
av den 15 november 2021
om ändring av förordning (EU) 2021/90 om fastställande för 2021 av de fiskemöjligheter för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43.3,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Genom rådets förordning (EU) 2021/90 (1) fastställs för 2021 de fiskemöjligheter för fiskbestånd och grupper av
fiskbestånd som är tillämpliga i Medelhavet och Svarta havet. Genom den förordningen genomförs i unionsrätten
den fleråriga förvaltningsplan för fisket efter piggvar i Svarta havet (geografiskt delområde 29) som antagits genom
rekommendation GFCM/41/2017/4 av Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM), i dess ändade
lydelse genom rekommendation GFCM/43/2019/3 av AKFM.

(2)

Vid sitt 44:e årsmöte 2021 antog AKFM ett beslut vari det påpekades att Europeiska unionen under 2020
underutnyttjat sin kvot för piggvar och godkände en överföring av den outnyttjade kvoten mot bakgrund av den
exceptionella situation som uppstått till följd av covid-19-pandemin. AKFM:s beslut bör genomföras i unionsrätten.

(3)

Den fördelning av möjligheterna till fiske i Svarta havet som fastställs i förordning (EU) 2021/90 bör därför ändras
för att återspegla de justeringar av unionskvoterna som AKFM fastställt. Fördelningen av de fiskemöjligheter som
härrör från detta underutnyttjande bör ske på grundval av varje medlemsstats respektive andel av den outnyttjade
kvoten utan att ändra den fördelningsnyckel som fastställs i förordning (EU) 2021/90 om den årliga tilldelningen av
totala tillåtna fångstmängder (TAC).

(4)

Förordning (EU) 2021/90 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De fångstbegränsningar som fastställs i förordning (EU) 2021/90 tillämpas från och med den 1 januari 2021. De
bestämmelser om de fångstbegränsningar som införs genom den här förordningen bör därför träda i kraft så snart
som möjligt och tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2021. En sådan retroaktiv tillämpning påverkar
inte principerna om rättssäkerhet och skydd för berättigade förväntningar eftersom de berörda fiskemöjligheterna
utökas och ännu inte har uttömts. Av brådskande skäl bör den här förordningen träda i kraft omedelbart efter att
den har offentliggjorts.

(1) 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).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EU) 2021/90
Bilaga VII till förordning (EU) 2021/90 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 november 2021.

På rådets vägnar
J. PODGORŠEK
Ordförande
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BILAGA

I bilaga VII till förordning (EU) 2021/90 ska tabellen över fiskemöjligheter för piggvar i unionens vatten i Svarta havet
ersättas med följande:

”Art:

Piggvar

Zon:

Scophthalmus maximus

Unionens vatten i Svarta havet – det geografiska delområdet 29
(TUR/F3742C)

Bulgarien

87,825

Analytisk TAC

Rumänien

80,116

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Unionen

167,941

TAC:er

857

(*)

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas

(*) Ingen fiskeverksamhet, inbegripet omlastning, bevarande ombord, landning och första försäljning, ska vara tillåten under perioden 15
april–15 juni 2021.”
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KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2003
av den 6 augusti 2021
om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 genom inrättande av
unionsplattformen för utveckling av förnybar energi
(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 direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av
användningen av energi från förnybara energikällor (1), särskilt artikel 8.3, och
av följande skäl:
(1)

I direktiv (EU) 2018/2001 fastställs ett antal samarbetsmekanismer för att underlätta uppnåendet av unionens mål
för förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt, inbegripet statistiska överföringar av energi från förnybara
energikällor mellan medlemsstaterna. Statistiska överföringar som görs i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/28/EG (2) och artikel 8 i direktiv (EU) 2018/2001 gör det möjligt för medlemsstater som
inte uppnår sina mål för förnybar energi enligt direktiv 2009/28/EG, eller sitt bidrag till förnybar energi enligt
artikel 3 i direktiv (EU) 2018/2001, att statistiskt köpa förnybar energi från medlemsstater som överskrider sitt mål
eller bidrag. Statistiska överföringar får också användas av medlemsstaterna för att uppnå referenspunkterna i den
vägledande utvecklingsbanan i enlighet med artikel 32.3 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2018/1999 (3).

(2)

Enligt artikel 3.6 i direktiv (EU) 2018/2001 ska kommissionen inrätta en stödplattform för att stödja de
medlemsstater som använder samarbetsmekanismer för att bidra till unionens bindande övergripande mål för
förnybar energi.

(3)

För att underlätta statistiska överföringar mellan medlemsstaterna har kommissionen befogenhet att inrätta en
unionsplattform för utveckling av förnybar energi (utvecklingsplattformen). Utvecklingsplattformen bör ge en översikt
över hur medlemsstaterna uppnår sina mål och bidrag, innehålla information från medlemsstaterna om utbud av
och efterfrågan på statistiska överföringar av förnybar energi, ge medlemsstaterna möjlighet att uttrycka sin vilja att
delta i statistiska överföringar och beskriva de möjliga villkoren för en överföring, identifiera potentiella
överföringspartner genom en matchningsmekanism och tillhandahålla kontaktpunkter med ansvar för statistiska
överföringar i medlemsstaterna. Utvecklingsplattformen bör också innehålla en databas med vägledande dokument
och en översikt över tillgänglig information om ingångna avtal om statistiska överföringar. Användningen av
utvecklingsplattformen bör ske på frivillig basis.

(4)

Utvecklingsplattformen bör underlätta avtal om statistiska överföringar. Potentiella överföringar som identifieras
med hjälp av matchningsmekanismen bör inte vara rättsligt bindande.

(5)

De uppgifter om tillgängliga aggregerade energivolymer för statistiska överföringar som används på utvecklings
plattformen bör baseras på bedömningar från tredje part och från de integrerade nationella energi- och
klimatplaner, de uppdaterade integrerade nationella energi- och klimatplaner och de integrerade nationella energioch klimatlägesrapporter, beroende på vad som är lämpligt, som medlemsstaterna har lämnat in i enlighet med

(1) EUT L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara
energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av
klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europapar
lamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt
rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).
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förordning (EU) 2018/1999. Kommissionen bör mata in dessa uppgifter i plattformen. Dessutom bör
medlemsstaterna kunna ange hur stora statistiska överföringar de är intresserade av att göra, i egenskap av köpare
eller säljare, samt eventuella särskilda villkor för de statistiska överföringar som de är intresserade av att införa i
avtalet.
(6)

För att säkerställa skyddet av känsliga uppgifter som är relevanta för överföringar mellan medlemsstater bör tillträde
till utvecklingsplattformen begränsas till särskilda kontaktpunkter som utses av medlemsstaterna. Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (4) bör därför vara tillämplig i relevanta fall.

(7)

För att hjälpa medlemsstaterna att ingå avtal om statistiska överföringar av energi från förnybara energikällor bör
kommissionen tillhandahålla vägledande material om utvecklingsplattformen, inklusive en användarmanual och
mallar samt relevant information om ingångna avtal om statistiska överföringar.

(8)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Innehåll
Genom denna förordning inrättas unionsplattformen för utveckling av förnybar energi (utvecklingsplattformen) för att
underlätta statistiska överföringar vid tillämpning av direktiv (EU) 2018/2001 och för att underlätta uppnåendet av det
unionsmål som fastställs i artikel 3.1 i direktiv (EU) 2018/2001 och varje medlemsstats bidrag till det målet i enlighet med
artikel 3.2 i det direktivet.

Artikel 2
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. statistisk överföring: överföring av det statistiska värdet, utan krav på fysisk överföring, från en medlemsstat till en annan
av en viss mängd energi från förnybara energikällor, rapporterad enligt punkt 5 i bilaga B till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik (5), som dras av från den mängd energi från förnybara
energikällor som beaktas vid beräkningen av andelen förnybar energi för den medlemsstat som genomför överföringen
och som läggs till den mängd energi från förnybara energikällor som beaktas vid beräkningen av andelen förnybar
energi för den medlemsstat som tar emot överföringen.
2. köpande medlemsstat: en medlemsstat som ingår ett avtal om statistisk överföring för att från en annan medlemsstat köpa
en viss statistisk volym förnybar energi som läggs till den mängd energi från förnybara energikällor som beaktas vid
beräkningen av den köpande medlemsstatens andel förnybar energi i enlighet med artikel 8.1 i direktiv (EU) 2018/2001.
3. säljande medlemsstat: en medlemsstat som ingår ett avtal om statistisk överföring för att till en annan medlemsstat sälja en
viss statistisk volym förnybar energi som dras av från den mängd energi från förnybara energikällor som beaktas vid
beräkningen av den säljande medlemsstatens andel förnybar energi i enlighet med artikel 8.1 i direktiv (EU) 2018/2001.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304, 14.11.2008, s. 1).
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4. ytterligare villkor: kriterier utöver tidpunkt, pris och volym för en statistisk överföring som medlemsstaterna kan välja att
knyta till ett avtal om statistisk överföring.
5. energi från förnybara energikällor eller förnybar energi: energi från förnybara energikällor eller förnybar energi enligt
definitionen i artikel 2.1 i direktiv (EU) 2018/2001.
6. statistisk överföringsvolym eller volym: den överförda volym förnybar energi som ska dras av i den säljande medlemsstatens
statistiska redovisning och läggas till i den köpande medlemsstatens redovisning i enlighet med artikel 8.1 i direktiv (EU)
2018/2001.

Artikel 3
Mål
1.
Utvecklingsplattformen syftar till att underlätta statistiska överföringar av energi från förnybara energikällor i enlighet
med direktiv (EU) 2018/2001 och att underlätta uppnåendet av det unionsmål som anges i artikel 3.1 i direktiv (EU)
2018/2001 och av varje medlemsstats bidrag till det målet som fastställts i enlighet med artikel 3.2 i direktiv (EU)
2018/2001.
2.

Utvecklingsplattformen ska

a) identifiera potentiella möjligheter till statistiska överföringar mellan medlemsstaterna genom att tillhandahålla
aggregerad information om
i) medlemsstater som har överskridit eller förväntas överskrida sitt bidrag eller mål i fråga om förnybar energi och som
därför potentiellt har ett överskott som statistiskt kan överföras till en annan medlemsstat,
ii) medlemsstater som inte har uppnått eller inte förväntas uppnå sitt bidrag eller mål i fråga om förnybar energi och
som därför potentiellt har ett underskott som statistiskt skulle kunna balanseras genom överföring från en annan
medlemsstat,
b) innehålla information från medlemsstaterna om utbud av och efterfrågan på statistiska överföringar av förnybar energi,
inklusive volym, pris och tidsram samt eventuella ytterligare villkor för överföringen,
c) underlätta avtal om statistiska överföringar mellan medlemsstater genom en icke-bindande matchningsmekanism för
efterfrågan på och utbud av statistiska överföringar mellan medlemsstater, och genom att tillhandahålla kontaktpunkter
i medlemsstaterna för att inleda diskussioner om avtal,
d) ge tillgång till vägledande material som hjälper medlemsstaterna att genomföra statistiska överföringar,
e) öka insynen i ingångna avtal om statistiska överföringar genom att tillhandahålla viktig information om dessa
överföringar, inklusive information om volymer, priser och tidpunkter samt själva avtalshandlingarna för de statistiska
överföringarna, om dessa är offentligt tillgängliga,
3.
Utöver de mål som fastställs i punkt 2 får utvecklingsplattformen, för att bidra till det mål som fastställs i punkt 1,
tillhandahålla andra funktioner som rör processen för statistiska överföringar av energi från förnybara energikällor.

Artikel 4
Identifiering av energivolymer som är tillgängliga för statistiska överföringar
1.
Utvecklingsplattformen ska underlätta för medlemsstaterna att ingå avtal om statistiska överföringar genom att
identifiera potentiella möjligheter till statistiska överföringar på grundval av de aggregerade energivolymer som finns
tillgängliga för statistiska överföringar.
2.
Dessa potentiella möjligheter kan identifieras på grundval av en uppskattning av förväntade energivolymer som är
tillgängliga för statistiska överföringar per land fram till 2030, härledd från offentligt tillgänglig information, inklusive de
integrerade nationella energi- och klimatplaner, och uppdateringar av dessa, och de integrerade nationella energi- och
klimatlägesrapporter som medlemsstaterna lämnat in i enlighet med förordning (EU) 2018/1999, samt bedömningar från
tredje part.
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Artikel 5
Begäranden från medlemsstater om att köpa eller sälja
1.
Medlemsstaterna får på frivillig basis ange volymen för utbud och efterfrågan avseende sina statistiska överföringar av
energi från förnybara energikällor genom att lämna in årliga uppgifter till utvecklingsplattformen, inklusive följande:
a) Den volym energi från förnybara energikällor som de vill köpa från eller sälja till en annan medlemsstat genom en
statistisk överföring, inklusive eventuella fasta eller flexibla volymkomponenter i tillämpliga fall.
b) Ett indikativt pris eller prisintervall som de skulle godta för att köpa eller sälja överskottsproduktion av energi från
förnybara energikällor från eller till en annan medlemsstat genom en statistisk överföring, inklusive eventuella fasta
eller flexibla priskomponenter i tillämpliga fall.
c) Den tidsram för vilken en statistisk överföring kan ingås, t.ex. ett eller flera år, föregående eller innevarande år eller
andra kommande år, beroende på vad som är tillämpligt.
d) Eventuella ytterligare villkor eller prioriteringar som ska knytas till den statistiska överföringen.
2.
Volymen för statistiska överföringar ska anges i ”ktoe” (tusen ton oljeekvivalenter), ”GWh” (gigawattimmar, ”TJ”
(terajoule) eller annan likvärdig energienhet. När en konvertering sker från massa eller volym ska även motsvarande
värmevärde anges. Den volym förnybar energi som omfattas av den statistiska överföringen ska avrundas till tre decimaler.
3.
De uppgifter som lämnas av en medlemsstat ska inte utgöra någon rättslig skyldighet för denna medlemsstat att ingå
ett avtal med en annan medlemsstat. De ska endast tjäna som information för att underlätta förhandlingar mellan
medlemsstaterna. Uppgifterna på utvecklingsplattformen ska endast vara tillgängliga för andra medlemsstater och för
kommissionen.
4.
Utvecklingsplattformen ska omfatta en matchningsmekanism för att matcha utbud och efterfrågan i enlighet med vad
som anges av medlemsstaterna och för att identifiera potentiella överföringar av energi från förnybara energikällor till andra
medlemsstater.
5.
Eventuella överföringar som identifieras genom utvecklingsplattformens matchningsmekanism ska vara ickebindande och endast tjäna som information för ingående av avtal om statistiska överföringar mellan medlemsstaterna.

Artikel 6
Tillträde till utvecklingsplattformen och medlemsstaternas kontaktpunkter
1.
Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka personer som är behöriga att ha tillträde till utvecklings
plattformen. Tillträde för dessa personer får nekas endast om det anses motiverat med hänsyn till dessa personers antal
eller funktion.
2.
Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt med ansvar för statistiska överföringar av energi från förnybara
energikällor, lämna informationen till utvecklingsplattformen och vid behov uppdatera den. Utvecklingsplattformen ska
tillgängliggöra information om samtliga medlemsstaters kontaktpunkter.

Artikel 7
Vägledning och information
1.
Kommissionen ska tillhandahålla vägledande material om utvecklingsplattformen och dess användning för att hjälpa
medlemsstaterna att ingå avtal om statistiska överföringar, inklusive en användarmanual om statistiska överföringar.
2.
Kommissionen får på utvecklingsplattformen ge tillgång till ytterligare resurser och information som rör utvecklings
plattformen, inklusive en avtalsmall, artiklar och rapporter om statistiska överföringar av energi från förnybara energikällor.
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3.
Kommissionen ska på utvecklingsplattformen tillgängliggöra information om avtal om statistiska överföringar som
ingåtts på plattformen, inklusive deras tidpunkter, volymer, priser, ytterligare villkor och själva avtalet om statistisk
överföring, samt information om tidpunkt, volym och deltagande medlemsstater i avtal om statistiska överföringar som
ingåtts på grundval av artikel 8 i direktiv (EU) 2018/2001, samt utanför plattformen på grundval av artikel 6 i direktiv
2009/28/EG.
Artikel 8
Ikraftträdande
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 6 augusti 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

17.11.2021
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2004
av den 10 november 2021
om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska
beteckningar (”Vänerlöjrom” [SUB])
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

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

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

(2)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Namnet ”Vänerlöjrom” (SUB) ska föras in i registret.
Namnet i första stycket avser en produkt i klass 1.7 Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda
därav enligt bilaga XI till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 (3).
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 10 november 2021.

På kommissionens vägnar
För ordföranden
Janusz WOJCIECHOWSKI
Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.
(2) EUT C 288, 19.7.2021, s. 15.
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2005
av den 16 november 2021
om fastställande av tekniska genomförandestandarder för ändring av genomförandeförordning (EU)
2016/1799 vad gäller mappningstabeller som anger hur externa ratinginstituts
kreditriskbedömningar motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 575/2013
(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för
kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 136.1 första
stycket, och
av följande skäl:
(1)

I bilaga III till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1799 (2) anges hur relevanta kreditvärderingar
utfärdade av externa ratinginstitut motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i del tre avdelning II kapitel 2
avsnitt 2 i förordning (EU) nr 575/2013 (indelning, eller ”mappning”).

(2)

Efter de senaste ändringarna, genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2028 (3), av bilaga III till
genomförandeförordning (EU) 2016/1799, har de kvantitativa och kvalitativa faktorer som ligger till grund för
kreditvärderingar i vissa mappningar i bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2016/1799 ändrats. Dessutom
har vissa externa ratinginstitut utvidgat sina kreditvärderingar till nya marknadssegment, vilket resulterat i nya
kreditbetygsskalor och nya typer av kreditbetyg. Det är därför nödvändigt att uppdatera de berörda externa
ratinginstitutens mappningar.

(3)

Efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2019/2028 har ytterligare två kreditvärderingsinstitut registrerats
i enlighet med artiklarna 14–18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 (4), medan två
andra externa ratinginstitut som omfattas av mappningen i genomförandeförordning (EU) 2016/1799 har
avregistrerats. Eftersom artikel 136.1 i förordning (EU) nr 575/2013 kräver att mappningen ska specificeras för alla
externa ratingsinstitut, bör den förordningen ändras så att den tillhandahåller en mappning för de nyregistrerade
externa ratinginstituten, och så att mappningen för de avregistrerade externa ratinginstituten tas bort.

(4)

Dessutom har ett externt ratinginstitut som registrerats i enlighet med artiklarna 14–18 i förordning (EU)
nr 1060/2009, och för vilket en mappning tillhandahållits i genomförandeförordning (EU) 2016/1799, ändrat de
symboler som används för att beteckna betygskategorierna i dess kreditbetygsskalor. Det är därför nödvändigt att
ändra mappningen för det externa ratinginstitutet så att den återspeglar de nuvarande symboler som används av det
externa ratinginstitutet.

(5)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten,
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
(de europeiska tillsynsmyndigheterna) gemensamt har överlämnat till kommissionen.

(1) EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1799 av den 7 oktober 2016 om fastställande av tekniska genomförandes
tandarder vad gäller indelning (”mappning”) av kreditvärderingar från externa kreditvärderingsinstitut för kreditrisk i enlighet med
artikel 136.1 och 136.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 275, 12.10.2016, s. 3).
(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2028 av den 29 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU)
2016/1799 vad gäller mappningstabeller som anger hur externa kreditvärderingsinstituts kreditriskbedömningar motsvarar de
kreditkvalitetssteg som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 313, 4.12.2019, s. 34).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 302,
17.11.2009, s. 1).
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(6)

De europeiska tillsynsmyndigheterna har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomföran
destandarder som den här förordningen bygger på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt ett
yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1093/2010 (5), ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som
inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (6), samt ett
yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (7).

(7)

Genomförandeförordning (EU) 2016/1799 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av förordning (EU) 2016/1799
Bilaga III till genomförandeförordning (EU) 2016/1799 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 november 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens
beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande
av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om
upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
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Mappningstabeller enligt artikel 16

Kreditkvalitetssteg

1

2

3

4

5

6

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc,
c, d, e, f, s

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc,
c, d, s

Skala för kreditbetyg – finansiell styrka

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,
AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,
AMB-3

AMB- 4, d, s

Skala för medelfristiga och långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för medelfristiga och långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för skaderegleringsförmåga

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, företag

A++

A

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.
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B, C, D

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

Övergripande skala (NEC) för långfristiga kreditbetyg, emittenter

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5, 5-, 6+, 6, 65+

7, 8, P

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, pensionsförsäkringsbolag

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, pensionsförsäkringsbolag

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, pensionsfonder

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Skala för långfristiga kreditbetyg, garantifonder

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, garantifonder

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg – finansiell styrka,
försäkringsbolag

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg – finansiell styrka,
försäkringsbolag

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

SV
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Axesor Risk Management S.L.

Banque de France

BCRA — Credit Rating Agency AD
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Skala för långfristiga kreditbetyg, företag

A1.1, A1.2, A1.3 A2.1, A2.2, A3.1 B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Skala för kortfristiga kreditbetyg, företag

S-1

S-2

V-1, R-1

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA, AA

A

BBB

BB, B

C, SD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A

BBB

BB, B

C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

L1

L2

L3, NEL, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S,
D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Skala för kreditbetyg för små och medelstora företag

SME1, SME2

SME3

SME4

SME5, SME6

SME7, SME8

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

IG-1

IG-2

SIG-1, SIG-2,
SIG-3, SIG-4

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

IG-1

IG-2

SIG-1, SIG-2,
SIG-3, SIG-4

B

CCC, CC, C, D

S-3

SV

Creditreform Rating AG
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Cerved Rating Agency S.p.A.

CRIF Ratings S.r.l.

Skala för kreditbetyg, långsiktiga åtaganden

AAA, AA

A

BBB

BB

Skala för kreditbetyg, företagscertifikat och kortfristiga räntebärande
värdepapper

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

Skala för kreditbetyg – finansiell styrka

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Kreditbetygsskala avseende förväntad förlust

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el),
C(el)

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D
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DBRS Ratings GmbH

Egan-Jones Ratings Co.
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Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg – fallissemang, emittenter

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD,
D

Skala för långfristiga kreditbetyg förmåga att fullgöra
företagsfinansieringsåtaganden

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg – finansiell styrka,
försäkringsbolag

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala för kreditbetyg, derivatmotparter

AAA dcr, AA dcr A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr,
C dcr

Skala för kortfristiga kreditbetyg

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

Skala för kortfristiga IFS-kreditbetyg

F1+

F1

F2, F3

B, C

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

HR AAA(G)/HR
AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

HR+1(G)/HR1(G) HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G),
HR D(G)
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EuroRating Sp. z o.o.

Fitch Ratings Ireland Limited

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Europeiska unionens officiella tidning

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg
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GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

ICAP S.A.
AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Global skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

INBONIS S.A.
Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA/AA

L 407/15

Global skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

L 407/16

Japan Credit Rating Agency Ltd
AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

P-1

P-2

P-3

NP

AAA/AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

N-1+

N-1, N-2, N-3,
N-4

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5,
SRD

SV

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg
Moody’s Investors Service

Europeiska unionens officiella tidning

modeFinance S.r.l.

Nordic Credit RatingAS
Skala för långfristiga kreditbetyg
Skala för kortfristiga kreditbetyg

QIVALIO SAS (tidigare Spread Research)
AAA, AA

Övergripande skala för kortfristiga kreditbetyg

SR0

A

17.11.2021

Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg

Internationell skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Internationell skala för tillförlitlighet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Internationell skala för kortfristiga kreditbetyg

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala för långfristiga kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kreditbetyg – finansiell styrka, försäkringsbolag

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Långfristiga kreditbetyg avseende finansiella instituts motparter vid
resolution

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8,
MMD

SV

Scope Ratings GmbH
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Rating-Agentur Expert RA GmbH

Scope Hamburg GmbH
Övergripande skala för långfristiga kreditbetyg
S&P Global Ratings Europe Limited

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emittenter

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

Skala för kortfristiga kreditbetyg, emissioner

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Kortfristiga kreditbetyg avseende finansiella instituts motparter vid
resolution

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D”
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2006
av den 16 november 2021
om fastställande av tekniska genomförandestandarder för ändring av genomförandeförordning (EU)
2016/1800 vad gäller placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv
kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG
(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 direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och
utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (1), särskilt artikel 109a.1 tredje stycket, och
av följande skäl:
(1)

I bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800 (2) anges bland annat hur relevanta
kreditvärderingar utfärdade av externa ratingsinstitut motsvarar de kreditkvalitetssteg som avses i artikel 3 i
kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 (3) (nedan kallade externa kreditvärderingar).

(2)

Efter de senaste ändringarna, genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/744 (4), av bilagan till
genomförandeförordning (EU) 2016/1800, har de kvantitativa och kvalitativa faktorer som ligger till grund för
kreditvärderingar i vissa mappningar ändrats. Dessutom har vissa externa ratinginstitut utvidgat sina kreditvär
deringar till nya marknadssegment, vilket resulterat i nya kreditbetygsskalor och nya typer av kreditbetyg. Det är
därför nödvändigt att uppdatera de berörda externa ratinginstitutens mappningar.

(3)

Efter antagandet av genomförandeförordning (EU) 2020/744 har två kreditvärderingsinstitut registrerats i enlighet
med artiklarna 14–18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1060/2009 (5), medan två andra externa
ratinginstitut som omfattas av mappningen i genomförandeförordning (EU) 2016/1800 har avregistrerats. Det är
därför nödvändigt att tillhandahålla en mappning för de nyregistrerade externa ratinginstituten och att ta bort
mappningen för de avregistrerade externa ratinginstituten.

(4)

Dessutom har ett externt ratinginstitut som registrerats i enlighet med artiklarna 14–18 i förordning (EU)
nr 1060/2009, och för vilket en mappning tillhandahållits i genomförandeförordning (EU) 2016/1800, ändrat de
symboler som används för att beteckna betygskategorierna i dess kreditbetygsskalor. Det är därför nödvändigt att
ändra mappningen för det externa ratinginstitutet så att den återspeglar de nuvarande symboler som används av det
externa ratinginstitutet.

(5)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA),
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyn
digheten (Eiopa) (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna) gemensamt har överlämnat till kommissionen.

(1) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1800 av den 11 oktober 2016 om fastställande av tekniska genomförandes
tandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (EUT L 275, 12.10.2016, s. 19).
(3) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 12, 17.1.2015, s. 1).
(4) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/744 av den 4 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU)
2016/1800 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för placeringen av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en
objektiv kreditkvalitetsskala för kreditkvalitetssteg i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (EUT L 176,
5.6.2020, s. 4).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 302,
17.11.2009, s. 1).
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(6)

De europeiska tillsynsmyndigheterna har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomföran
destandarder som den här förordningen bygger på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt ett
yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1093/2010 (6), ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som
inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (7), samt ett
yttrande från den intressentgrupp för försäkring och återförsäkring som inrättats i enlighet med artikel 37 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (8).

(7)

Genomförandeförordning (EU) 2016/1800 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1800
Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2016/1800 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 november 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens
beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande
av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om
upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).
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Placering av externa ratinginstituts kreditvärderingar på en objektiv kreditkvalitetsskala

Kreditkvalitetssteg

0

1

2

3

4

5

6

A.M. Best (EU) Rating Services B.V.
aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d,
e, f, s

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emissioner

aaa

aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d,
s

Skala för finansiell styrka

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emittenter

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,
AMB-3

AMB- 4, d, e, f, s

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emissioner

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,
AMB-3

AMB- 4, d, s

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för medelfristiga och
AAA
långfristiga kreditbetyg, emissioner

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för skaderegleringsförmåga

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emittenter

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emissioner

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

ARC Ratings S.A.
Skala för medelfristiga och
långfristiga kreditbetyg, emittenter

AAA

ASSEKURATA Assekuranz RatingAgentur GmbH
Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA
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aaa
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Skala för långfristiga kreditbetyg,
emittenter

17.11.2021

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
företag

A++

A

B, C, D

AA

A

BBB

BB

AS1+

AS1

AS2

AS3, AS4, AS5

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg, emittenter

3++

3+, 3

4+

4, 5+

Övergripande skala (NEC) för
långfristiga kreditbetyg, emittenter

1+

1, 1-

2+, 2, 2-

3+, 3, 3-, 4+, 4, 4-, 5+ 5, 5-, 6+, 6, 6-

7, 8, P

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Axesor Risk Management SL
AAA

B

CCC, CC, C, D, E

5, 6

7, 8, 9, P

SV

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg
Övergripande skala för kortfristiga
kreditbetyg
Banque de France

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

AAA

Övergripande skala för kortfristiga
kreditbetyg
Skala för långfristiga kreditbetyg,
pensionsförsäkringsbolag

AAA

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
pensionsförsäkringsbolag
Skala för långfristiga kreditbetyg,
pensionsfonder

AAA pf

AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Skala för långfristiga kreditbetyg,
garantifonder

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
garantifonder
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BCRA – Credit Rating Agency AD

Capital Intelligence Ratings Ltd
AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Internationell skala för långfristiga
kreditbetyg, emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D
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Internationell skala för långfristiga
kreditbetyg, emittenter

AAA

A

BBB

BB

Internationell skala för kortfristiga
kreditbetyg, emittenter

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

Internationell skala för kortfristiga
kreditbetyg, emissioner

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

Internationell skala för kortfristiga
kreditbetyg – finansiell styrka,
försäkringsbolag

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

S-1

S-2

S-3

V-1, R-1

B

C,RS, SD, D

C1.1

C1.2, C2.1

SV

AA
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Internationell skala för långfristiga
kreditbetyg – finansiell styrka,
försäkringsbolag

Cerved Rating Agency S.p.A.
A1.1

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
företag
Creditreform Rating AG
Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB , B

C, SD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB , B

C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg

L1

L2

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

SME5, SME6

SME7, SME8

L3, NEL, D
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Skala för långfristiga kreditbetyg,
företag

CRIF Ratings S.r.l.

SME1, SME2

SME3

SME4

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emittenter

IG-1

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3,
SIG-4

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emissioner

IG-1

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3,
SIG-4
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Skala för kreditbetyg för små och
medelstora företag

Skala för kreditbetyg, långsiktiga
åtaganden

AAA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kreditbetyg,
företagscertifikat och kortfristiga
räntebärande värdepapper

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

Skala för kreditbetyg – finansiell
styrka

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Kreditbetygsskala avseende
förväntad förlust

AAA(el), AA(el)

A(el)

BBB(el)

BB(el)

B(el)

CCC(el), CC(el), C(el)

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg –
fallissemang, emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg –
förmåga att fullgöra
företagsfinansieringsåtaganden

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala för internationella långfristiga AAA
IFS-kreditbetyg

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Skala för kreditbetyg,
derivatmotparter

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Skala för kortfristiga kreditbetyg

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

Skala för kortfristiga IFS-kreditbetyg

F1+

F1

F2, F3

B, C

SV

AA

AAA

Skala för kortfristiga kreditbetyg
EuroRating Sp. z o.o.
Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg
Fitch Ratings Ireland Limited
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Egan-Jones Ratings Co.
Skala för långfristiga kreditbetyg
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DBRS Ratings GmbH
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GBB-Rating Gesellschaft für
Bonitätsbeurteilung mbH
Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

HR
AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Övergripande skala för kortfristiga
kreditbetyg

HR+1(G) HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR
D(G)

Global skala för långfristiga
kreditbetyg, emittenter

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

Global skala för långfristiga
kreditbetyg, emissioner

AAA, AA

A, BBB

BB, B

CCC, CC

C, D

SV

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

ICAP S.A

Skala för långfristiga kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emittenter

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emissioner

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd
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INBONIS SA

Kroll Bond Rating Agency Europe

Skala för kortfristiga kreditbetyg

AAA

17.11.2021

Skala för långfristiga kreditbetyg

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

P-1

P-2

P-3

NP

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, SD

N-1+

N-1, N-2, N-3, N-4

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

SV

Moody’s Investors Service

17.11.2021

modeFinance S.r.l.

Övergripande skala för kortfristiga
kreditbetyg
Nordic Credit Rating AS
AAA

Skala för kortfristiga kreditbetyg
QIVALIO SAS (tidigare Spread
Research)
Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

AAA

Övergripande skala för kortfristiga
kreditbetyg

AA

A

SR0
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Skala för långfristiga kreditbetyg

Rating-Agentur Expert RA GmbH
Internationell skala för långfristiga
kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Internationell skala för tillförlitlighet AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC,CC, C, D, E

Internationell skala för kortfristiga
kreditbetyg

RA1+

RA1

RA2, RA3

RA4, RA5, C, D

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC,C, D

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

Scope Ratings AG

Skala för kortfristiga kreditbetyg

AAA
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Skala för långfristiga kreditbetyg

Övergripande skala för långfristiga
kreditbetyg

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emittenter

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Skala för långfristiga kreditbetyg,
emissioner

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Skala för finansiell styrka,
försäkringsbolag

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Långfristiga kreditbetyg avseende
finansiella instituts motparter vid
resolution

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD, D

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD
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Scope Hamburg GmbH

S&P Global Ratings

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emissioner

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

Kortfristiga kreditbetyg avseende
finansiella instituts motparter vid
resolution

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, SD/D”
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Skala för kortfristiga kreditbetyg,
emittenter

SV

Skala för kreditbetyg, utvärdering av
företag på mellanmarknaden
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17.11.2021
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2007
av den 16 november 2021
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller den särskilda
ordningen för små företag

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen
mot mervärdesskattebedrägeri (1), särskilt artiklarna 17.2, 32.2, 37a.2 och 37b.4, och
av följande skäl:
(1)

Kapitel 1 i avdelning XII i rådets direktiv 2006/112/EG (2), i vilket det föreskrivs en särskild ordning för små företag,
har ändrats genom rådets direktiv (EU) 2020/285 (3).

(2)

Direktiv (EU) 2020/285 ändrar även förordning (EU) nr 904/2010 som fastställer regler för administrativt samarbete
och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. Artikel 17.1 g, artikel 21.2b, artikel 32.1 och artiklarna 37a och 37b i
den förordningen rör specifikt lagring, automatiserad förfrågan och överföring av information rörande den särskilda
ordningen. De åtgärder som är nödvändiga för att följa dessa ändringar ska tillämpas från och med den 1 januari
2025.

(3)

I syfte att underlätta automatiserad förfrågan är det nödvändigt att fastställa de praktiska detaljerna och specifika
tionerna rörande den tillgång till information som en medlemsstat ska bevilja de behöriga myndigheterna i en
annan medlemsstat, till exempel identifieringsuppgifter och värdet av de varor som levererats eller de tjänster som
tillhandahållits av den beskattningsbara person som utnyttjar den särskilda ordningen, såsom denna tillämpas i den
medlemsstat där leveransen eller tillhandahållandet utförs.

(4)

I syfte att säkerställa att den information som avses i artikel 37a.1 och artikel 37b.2 och 37b.3 i förordning (EU)
nr 904/2010 utbyts på ett enhetligt sätt bör kommissionen anta praktiska arrangemang för detta utbyte, inbegripet
ett gemensamt elektroniskt meddelande. Detta skulle också möjliggöra en enhetlig utveckling av de tekniska
specifikationerna och funktionsspecifikationerna, eftersom de skulle omfattas av ett fastställt regelverk.

(5)

Dessa praktiska arrangemang bör säkerställa en effektiv överföring och behandling av information rörande den
registrering av små företag som krävs för att dessa ska kunna utnyttja den särskilda ordningen utanför den
medlemsstat där de är etablerade, eftersom medlemsstaterna måste ändra sina elektroniska gränssnitt, vilka för
närvarande är utformade för en ordning som endast medger att undantag beviljas för företag som är etablerade i
den medlemsstat där mervärdesskatten (moms) ska betalas, så att informationsutbytet kan ske på ett enhetligt sätt.

(6)

Även information rörande ändringar av identifieringsuppgifter, såsom uteslutande från den särskilda ordningen, bör
utbytas på ett enhetligt sätt för att göra det möjligt för medlemsstaterna att övervaka att den särskilda ordningen
tillämpas på ett korrekt sätt på deras territorier och bekämpa bedrägerier. För detta ändamål bör det finnas
gemensamma arrangemang för elektroniskt utbyte av sådan information.

(7)

För att man både ska kunna hålla den administrativa bördan för beskattningsbara personer på en miniminivå och
övervaka att den särskilda ordningen tillämpas på ett korrekt sätt är det nödvändigt att man fastställer vissa
minimikrav för det elektroniska gränssnittet i samband med beskattningsbara personers överföringar av
anmälningar. Medlemsstaterna bör emellertid inte vara förhindrade från att tillhandahålla ytterligare funktioner för
att ytterligare minska den administrativa bördan.

(1) EUT L 268, 12.10.2010, s. 1.
(2) Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
(3) Rådets direktiv (EU) 2020/285 av den 18 februari 2020 om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för
mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för små företag och förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller det administrativa
samarbetet och utbyte av information för kontrollen av att den särskilda ordningen för små företag tillämpas på ett korrekt sätt (EUT L
62, 2.3.2020, s. 13).
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(8)

Det bör även fastställas praktiska arrangemang för att underlätta tillhandahållandet av närmare uppgifter om de
åtgärder som godkänts av varje medlemsstat för införlivandet av artikel 167a i kapitel 3 i avdelning XI och av
kapitel 1 i avdelning XII i direktiv 2006/112/EG.

(9)

Denna förordning bör tillämpas från och med den dag då artikel 17.1 g, artikel 21.2b, artikel 32.1 och artiklarna
37a och 37b i förordning (EU) nr 904/2010 blir tillämpliga.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för administrativt
samarbete.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Definitioner
I denna förordning gäller följande definitioner:
1. särskild ordning: den särskilda ordning för undantag från skatteplikt för små företag som föreskrivs i avdelning XII,
kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv 2006/112/EG.
2. medlemsstat som beviljar undantaget från skatteplikt: den medlemsstat som beviljar undantaget från mervärdesskatt för
leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster som görs inom dess territorium av beskattningsbara personer
som har rätt till undantag från skatteplikt inom ramen för den särskilda ordningen.
3. etableringsmedlemsstat: den medlemsstat där den beskattningsbara personen som utnyttjar den särskilda ordningen är
etablerad.

Artikel 2
De elektroniska gränssnittens funktioner
Det elektroniska gränssnittet i etableringsmedlemsstaten, genom vilket en beskattningsbar person i enlighet med
artikel 284c.2 i direktiv 2006/112/EG kan vara tvungen att lämna en förhandsanmälan och eventuella uppdateringar av
denna anmälan samt rapportera värdet av leveranser och tillhandahållanden inom ramen för den särskilda ordningen, ska
ge möjlighet att spara den information som ska lämnas i enlighet med artikel 284.3 och 284.4 och artiklarna 284a
och 284b i direktiv 2006/112/EG samt eventuella ändringar av denna information.

Artikel 3
Automatiserat informationsutbyte
Enligt artikel 21.2b i förordning (EU) nr 904/2010 ska etableringsmedlemsstaten bevilja de behöriga myndigheterna i de
andra medlemsstaterna automatiserad åtkomst till följande information som inhämtas och lagras i enlighet med
artikel 17.1 g i den förordningen via CCN/CSI-nätet eller något annat liknande säkert nätverk eller system:
a) Individuella nummer som används för att identifiera beskattningsbara personer som utnyttjar undantaget från
skatteplikt i enlighet med artikel 284.3 i direktiv 2006/112/EG.
b) Den beskattningsbara personens namn, verksamhet och sektor, om detta är relevant enligt artikel 284.1 andra stycket i
direktiv 2006/112/EG, rättsliga form och adress.
c) Om etableringsstället ändras, den dag från och med vilken denna ändring får verkan och, om denna uppgift finns
tillgänglig, den medlemsstat i vilken den beskattningsbara personen har beslutat att etablera sig.
d) De medlemsstater i vilka den beskattningsbara personen avser att utnyttja undantaget från skatteplikt när det gäller en
förhandsanmälan eller uppdatering av en förhandsanmälan enligt artikel 284.3 eller 284.4 i direktiv 2006/112/EG.
e) De medlemsstater i vilka den beskattningsbara personen utnyttjar undantaget från skatteplikt enligt artikel 284.2 i
direktiv 2006/112/EG.
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f) Det datum då undantaget från skatteplikt börjar gälla i var och en av de medlemsstater där den beskattningsbara
personen utnyttjar undantaget.
g) Det totala värdet av de varor som levererats och/eller de tjänster som tillhandahållits i den medlemsstat där den
beskattningsbara personen är etablerad och i var och en av de andra medlemsstaterna, fördelat efter sektor om detta är
relevant enligt artikel 284c.1 c i direktiv 2006/112/EG, under kalenderåret för anmälan och under kalenderåren före
anmälan i enlighet med artikel 288a.1 i direktiv 2006/112/EG.
h) Det totala värdet av de varor som levererats och/eller de tjänster som tillhandahållits, inbegripet eventuella ändringar av
detta, per kalenderkvartal i den medlemsstat där den beskattningsbara personen är etablerad och i var och en av de
andra medlemsstaterna, fördelat efter sektor om detta är relevant enligt artikel 284c.1 c i direktiv 2006/112/EG, eller
”0” om inga leveranser eller inget tillhandahållande har utförts.
i) Det datum då årsomsättningen i unionen överskred det belopp som avses i artikel 284.2 a i direktiv 2006/112/EG och
det totala värdet av de leveranser och tillhandahållanden som utförts i den medlemsstat där den beskattningsbara
personen är etablerad och i var och en av de andra medlemsstaterna, fördelat efter sektor om detta är relevant enligt
artikel 284c.1 c i direktiv 2006/112/EG, eller ”0” om inga leveranser eller tillhandahållanden har utförts, från och med
början av kalenderkvartalet fram till det datum då tröskelvärdet för årsomsättningen i unionen överskreds.
j) Det datum då den beskattningsbara personens rätt att tillämpa undantaget från skatteplikt upphörde och den
medlemsstat eller de medlemsstater där detta upphörande får verkan, till följd av ett meddelande från den medlemsstat
som beviljar undantaget från skatteplikt i enlighet med artikel 284e b i direktiv 2006/112/EG.
k) Det datum då den beskattningsbara personens beslut att frivilligt upphöra att tillämpa ordningen för undantag från
skatteplikt får verkan och den medlemsstat eller de medlemsstater där upphörandet får verkan.
l) Det datum då den beskattningsbara personens verksamhet upphörde och uppgift om vilka medlemsstater som berörs.

Artikel 4

Överföring av information
1.
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål tillhandahålla de närmare uppgifter som anges i bilaga I till denna förordning, och
uppdateringar av dessa, med avseende på de bestämmelser som införlivar artikel 167a, avdelning XI kapitel 3 och avdelning
XII kapitel 1 i direktiv 2006/112/EG, i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EU) nr 904/2010. Denna information ska
lämnas via den webbportal som upprättas av kommissionen.
2.
Etableringsmedlemsstaten ska överföra följande information via CCN/CSI-nätet eller något annat liknande säkert
nätverk eller system, i form av ett gemensamt elektroniskt meddelande som anges i bilaga II till denna förordning, till de
behöriga myndigheterna i den medlemsstat som beviljar undantaget från skatteplikt inom 15 arbetsdagar från det datum
då informationen blir tillgänglig, i enlighet med artikel 37a.1 i förordning (EU) nr 904/2010:
a) Med avseende på förhandsanmälan eller uppdatering av en förhandsanmälan enligt artikel 284.3 eller 284.4 i direktiv
2006/112/EG, i syfte att underrätta den berörda medlemsstaten om en beskattningsbar person som begär undantaget
från skatteplikt
i) det individuella registreringsnumret för den beskattningsbara personen, utfärdat av etableringsmedlemsstaten och
som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU) nr 904/2010, eller om detta ännu inte finns tillgängligt,
ii) något annat nummer som har till syfte att identifiera den beskattningsbara personen.
b) Med avseende på förhandsanmälan eller uppdatering av en förhandsanmälan enligt artikel 284.3 eller 284.4 i direktiv
2006/112/EG, efter att ha underrättat den beskattningsbara personen om dess individuella registreringsnummer eller
efter att ha bekräftat detta nummer för den beskattningsbara personen i enlighet med artikel 284.5 i direktiv
2006/112/EG
i) det individuella registreringsnummer som tilldelats denna beskattningsbara person och som avses i artikel 21.2b a i
förordning (EU) nr 904/2010,
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ii) det datum då undantaget från skatteplikt börjar gälla, vilket avses i artikel 21.2b d i förordning (EU) nr 904/2010, för
den beskattningsbara personen i den berörda medlemsstaten.
c) Med avseende på alla beskattningsbara personer vars årsomsättning i unionen har överskridit det belopp som avses i
artikel 284.2 a i direktiv 2006/112/EG
i) det individuella registreringsnumret för denna beskattningsbara person som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU)
nr 904/2010, och
ii) det datum då den beskattningsbara personens årsomsättning i unionen överskred det belopp som avses i
artikel 284.2 a i direktiv 2006/112/EG.
d) Med avseende på alla beskattningsbara personer som har underlåtit att uppfylla de rapporteringsskyldigheter som
fastställs i artikel 284b i direktiv 2006/112/EG
i) det individuella registreringsnumret för denna beskattningsbara person som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU)
nr 904/2010, och
ii) det faktum att dessa skyldigheter inte uppfyllts.

3.
Den medlemsstat som beviljar undantaget från skatteplikt ska överföra följande information till de behöriga
myndigheterna i etableringsmedlemsstaten via CCN/CSI-nätet eller något annat liknande säkert nätverk eller system, i form
av ett gemensamt elektroniskt meddelande som anges i bilaga III till denna förordning, i enlighet med artikel 37b.2
och 37b.3 i förordning (EU) nr 904/2010:
a) Inom 15 arbetsdagar från mottagandet av den information som avses i punkt 2 a
i)

det individuella registreringsnumret för den beskattningsbara personen, utfärdat av etableringsmedlemsstaten och
som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU) nr 904/2010, eller om detta ännu inte finns tillgängligt, något annat
nummer för identifiering som erhållits av etableringsmedlemsstaten,

ii) information om huruvida det tröskelvärde för årsomsättning som är tillämpligt i den medlemsstaten för undantaget
från skatteplikt som avses i artikel 284.2 b i direktiv 2006/112/EG har överskridits under innevarande år,
iii) information om huruvida de villkor som avses i artikel 288a.1 i direktiv 2006/112/EG är uppfyllda,
iv) eventuella begäranden om ytterligare förtydliganden rörande den information som ska lämnas i enlighet med leden
ii och iii.
b) Utan dröjsmål, det individuella registreringsnumret för den beskattningsbara personen som avses i artikel 21.2b a i
förordning (EU) nr 904/2010 och det datum då den beskattningsbara personens rätt till undantag från skatteplikt enligt
artikel 288a.1 i direktiv 2006/112/EG upphörde.
c) Utan dröjsmål, det datum då den särskilda ordningen för små företag upphörde att vara tillämplig i den medlemsstaten.

Artikel 5

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 2025.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 november 2021.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande
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BILAGA I

Information som ska lämnas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EU)
nr 904/2010
1. Särskild ordning för kontantmetod
Artikel 167a i direktiv 2006/112/EG – frivillig ordning för kontantmetod
Fråga 1 Är det möjligt att välja den särskilda ordningen för kontantmetod i er medlemsstat?
Fråga 2 Om ja, vilket tröskelvärde tillämpas? Ange både i euro och i er nationella valuta.
2. Särskild ordning för små företag
Avdelning XII kapitel 1 avsnitt 1 i direktiv 2006/112/EG
Artikel 281 – Förenklade regler om påförande och uppbörd av skatt
Fråga 3 Tillämpar ni förenklade regler, såsom schablonregler, för påförande och uppbörd av mervärdesskatt när det gäller
små företag?
Fråga 4a Om ja, vilka förenklade regler tillämpar ni på små företag?
Fråga 4b På vilka villkor och med vilka begränsningar tillämpar ni dessa förenklade regler?
Avdelning XII kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv 2006/112/EG
Artiklarna 282–290 i direktiv 2006/112/EG – Skattebefrielse
Fråga 5 Tillämpar ni den särskilda ordning för små företag som föreskrivs i avdelning XII kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv
2006/112/EG?
Fråga 6a Om ja, från och med vilket datum?
Fråga 6b Om nej, har ni tidigare tillämpat denna ordning och i så fall fram till när?
Artikel 283.2 i direktiv 2006/112/EG – Uteslutande
Fråga 7 Vilka transaktioner är uteslutna från undantaget från skatteplikt inom ramen för den särskilda ordningen för små
företag, såsom denna tillämpas i er medlemsstat?
Artikel 284.1 i direktiv 2006/112/EG – Tröskelvärde
Fråga 8 Vilken är nivån på det tröskelvärde eller de tröskelvärden för årsomsättningen som gäller för att kunna omfattas av
undantaget från skatteplikt (tröskelvärde för undantag från skatteplikt) i er medlemsstat? Ange både i euro och i er
nationella valuta.
Fråga 9 Från och med vilket datum gäller den nuvarande nivån eller de nuvarande nivåerna på tröskelvärdet för undantag
från skatteplikt?
Fråga 10 Om ni tillämpar mer än ett tröskelvärde, ange kriterierna för att kunna omfattas av de respektive kategorierna av
leveranser och tillhandahållanden som tröskelvärdena tillämpas på och ange det datum från och med vilket dessa kriterier
är tillämpliga.
Artikel 284.3 i direktiv 2006/112/EG – Individuellt registreringsnummer
Fråga 11 När det gäller den identifiering som avses i artikel 284.3 b i direktiv 2006/112/EG, använder ni det individuella
registreringsnummer för mervärdesskatt som redan tilldelats den beskattningsbara personen med avseende på personens
skyldigheter enligt det nationella systemet eller tillämpar ni strukturen för ett registreringsnummer för mervärdesskatt eller
något annat nummer?
Artikel 284c.1 i direktiv 2006/112/EG – Valuta
Fråga 12 När det gäller tillämpningen av artikel 284c.1 första stycket led b i direktiv 2006/112/EG, kräver ni att värdena
uttrycks i er nationella valuta?
Artikel 284c.2 i direktiv 2006/112/EG – Lämnande av information
Fråga 13 Kräver ni att den information som avses i artikel 284.3 och 284.4 och i artikel 284b.1 och 284b.3 i direktiv
2006/112/EG ska lämnas av den beskattningsbara personen elektroniskt?
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Fråga 14 Om ja, i enlighet med vilka villkor?
Artikel 284d.3 i direktiv 2006/112/EG – Underlåtenhet att uppfylla skyldigheter
Fråga 15 Om en beskattningsbar person inte uppfyller de skyldigheter som anges i artikel 284b i direktiv 2006/112/EG,
kräver ni då att den berörda beskattningsbara personen ska fullgöra mervärdesskatteskyldigheter när det gäller sådana
transaktioner som omfattas av undantaget från skatteplikt som genomförs i er medlemsstat?
Fråga 16 Om ja, vilka skyldigheter?
Artikel 288a.1 i direktiv 2006/112/EG – Övergångsperiod
Fråga 17 I er medlemsstat, upphör det undantag från skatteplikt som föreskrivs i artikel 284.1 i direktiv 2006/112/EG att
vara tillämpligt från och med den tidpunkt då det tröskelvärde som fastställts i enlighet med den artikeln överskrids, i
enlighet med artikel 288a.1 fjärde stycket?
Fråga 18 Om inte, tillämpar ni i så fall ett tak om ni tillåter den beskattningsbara personen att omfattas av det undantag från
skatteplikt som föreskrivs i artikel 284.1 i direktiv 2006/112/EG under det kalenderår då tröskelvärdet överskrids?
Fråga 19 Om ja, tillämpar ni ett tak på 10 % eller på 25 %?
Fråga 20 Under hur många år är den beskattningsbara personen utesluten från den särskilda ordningen för små företag efter
det att den överskridit tröskelvärdet för undantag från skatteplikt?
Artikel 290 i direktiv 2006/112/EG – Val för beskattningsbara personer som kan skattebefrias
Fråga 21 Har ni fastställt närmare regler och villkor för tillämpningen av det val som föreskrivs i artikel 290 i direktiv
2006/112/EG?
Fråga 22 Om ja, vilka regler och villkor tillämpar ni?
Avdelning XII kapitel 1 avsnitt 2a i direktiv 2006/112/EG
Artiklarna 292a–292d i direktiv 2006/112/EG – Förenkling av skyldigheterna för små företag som är undantagna från
skatteplikt
Fråga 23 Befriar ni små företag som är etablerade på er medlemsstats territorium och som utnyttjar undantaget från
skatteplikt endast i er medlemsstat från några skyldigheter?
Fråga 24 Om ja, vilka skyldigheter?
Fråga 25 Befriar ni, i enlighet med artikel 292d i direktiv 2006/112/EG, små företag från några av de skyldigheter som
anges i artiklarna 217 till 271 i direktiv 2006/112/EG?
Fråga 26 Om ja, vilka skyldigheter?
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BILAGA II

Information som i enlighet med artikel 37a.1 i förordning (EU) nr 904/2010 ska överföras av
etableringsmedlemsstaten till den medlemsstat eller de medlemsstater som beviljar undantaget från
skatteplikt

på elektronisk väg inom 15 arbetsdagar från det datum då informationen blir tillgänglig
1. Med avseende på förhandsanmälan eller uppdatering av en förhandsanmälan enligt artikel 284.3 eller 284.4 i direktiv
2006/112/EG,
a) i syfte att underrätta den berörda medlemsstaten om en beskattningsbar persons avsikt att utnyttja undantaget från
skatteplikt i den medlemsstaten

i. det individuella registreringsnumret för den beskatt
ningsbara personen, utfärdat av etableringsmedlemssta
ten och som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU)
nr 904/2010, eller om detta ännu inte finns tillgängligt,
något annat nummer för identifiering

b) efter att ha mottagit bekräftelse från den medlemsstat som beviljar undantaget från skatteplikt om att de
beskattningsbara personerna har rätt till undantaget från skatteplikt och efter att ha underrättat de beskattningsbara
personerna

i. det individuella registreringsnumret för den beskatt
ningsbara person som utnyttjar undantaget från skatte
plikt, utfärdat av etableringsmedlemsstaten och som av
ses i artikel 21.2b a i förordning (EU) nr 904/2010
ii. de medlemsstater där den beskattningsbara personen
utnyttjar undantaget från skatteplikt, med angivande
av det datum då undantaget från skatteplikt börjar gälla
för varje medlemsstat

kan upprepas

ii.1 medlemsstat
ii.2 datum då undantaget från skatteplikt börjar gälla

2. Med avseende på beskattningsbara personer vars årsomsättning i unionen överskrider det belopp på 100 000 EUR som
avses i artikel 284.2 a i direktiv 2006/112/EG

a) det individuella registreringsnumret för den berörda
beskattningsbara personen, utfärdat av etableringsmed
lemsstaten och som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU)
nr 904/2010
b) det datum då den beskattningsbara personens årsomsättning i
unionen överskred 100 000 EUR
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3. Med avseende på beskattningsbara personer som har underlåtit att uppfylla de rapporteringsskyldigheter som fastställs i
artikel 284b i direktiv 2006/112/EG
a) det individuella registreringsnumret för den berörda
beskattningsbara personen, utfärdat av etableringsmed
lemsstaten och som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU)
nr 904/2010
b) det faktum att dessa rapporteringsskyldigheter inte uppfyllts
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BILAGA III

Information som i enlighet med artikel 37b.2 och 37b.3 i förordning (EU) nr 904/2010 ska överföras
av den medlemsstat eller de medlemsstater som beviljar undantaget från skatteplikt till etablerings
medlemsstaten
på elektronisk väg inom 15 arbetsdagar från det datum då den information som avses i punkt 1 a i bilaga
II mottogs
1. Med avseende på förhandsanmälan eller en uppdatering av en förhandsanmälan enligt artikel 284.3 eller 284.4 i
direktiv 2006/112/EG, i syfte att underrätta etableringsmedlemsstaten om att en beskattningsbar person har rätt till
undantaget från skatteplikt i den medlemsstaten
a) det individuella registreringsnumret för den beskattningsbara
personen, utfärdat av etableringsmedlemsstaten och som avses i
artikel 21.2b a i förordning (EU) nr 904/2010, eller om detta
ännu inte finns tillgängligt, något annat nummer för
identifiering som erhållits av etableringsmedlemsstaten
b) huruvida det tröskelvärde för årsomsättning som avses i
artikel 284.2 b i direktiv 2006/112/EG har överskridits eller
inte under det innevarande kalenderåret
c) huruvida de villkor som avses i artikel 288a.1 i direktiv
2006/112/EG är uppfyllda
d) begäranden om ytterligare förtydliganden rörande den
information som ska lämnas i enlighet med punkterna b och c.

frivillig uppgift

på elektronisk väg utan dröjsmål
2. Med avseende på beskattningsbara personer vars rätt till undantaget från skatteplikt har upphört
a) det individuella registreringsnumret för den berörda
beskattningsbara personen, utfärdat av etableringsmed
lemsstaten och som avses i artikel 21.2b a i förordning (EU)
nr 904/2010
b) det datum då den beskattningsbara personens rätt till undantaget
från skatteplikt enligt artikel 288a.1 i direktiv 2006/112/EG
upphörde
3. Med avseende på det upphörande av tillämpningen av den särskilda ordningen för små företag i den medlemsstat som
beviljar undantaget från skattskyldighet som avses i artikel 284e b i direktiv 2006/112/EG
a) det datum då den särskilda ordningen för små företag upphörde
att vara tillämplig i den medlemsstaten
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (Gusp) 2021/2008
av den 16 november 2021
om ändring och uppdatering av beslut (Gusp) 2018/340 om fastställande av förteckningen över
projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 46.6,
med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/2315 av den 11 december 2017 om upprättande av permanent strukturerat
samarbete och om fastställande av förteckningen över deltagande medlemsstater (1),
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 11 december 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/2315.

(2)

Enligt artikel 4.2 e i beslut (Gusp) 2017/2315 ska rådet fastställa förteckningen över projekt som ska utarbetas inom
ramen för permanent strukturerat samarbete (Pesco), som ska avspegla både stöd till kapacitetsutveckling och
tillhandahållande av väsentligt stöd efter resurser och förmåga till operationer och uppdrag inom den gemensamma
säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP).

(3)

Den 6 mars 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/340 (2) om fastställande av förteckningen över projekt som ska
utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete.

(4)

Den 6 mars 2018 antog rådet även en rekommendation om en färdplan för genomförandet av det permanenta
strukturerade samarbetet (3) (rekommendationen).

(5)

I punkt 9 i rekommendationen angavs att rådet bör uppdatera förteckningen över Pescoprojekt senast i november
2018 i syfte att lägga till nästa uppsättning projekt, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 5 i beslut
(Gusp) 2017/2315, vilket framför allt föreskriver att unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik (den höga representanten), på grundval av bedömningar som tillhandahålls av Pescos sekretariat, får
lägga fram en rekommendation om fastställande och utvärdering av Pescoprojekt, för beslut av rådet, efter råd från
Europeiska unionens militära kommitté (EUMC).

(6)

Den 25 juni 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/909 (4) om fastställande av en gemensam uppsättning
styrningsregler för Pescoprojekt.

(7)

Den 19 november 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/1797 (5) om ändring och uppdatering av beslut (Gusp)
2018/340.

(1) EUT L 331, 14.12.2017, s. 57.
(2) Rådets beslut (Gusp) 2018/340 av den 6 mars 2018 om fastställande av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för
permanent strukturerat samarbete (EUT L 65, 8.3.2018, s. 24).
(3) Rådets rekommendation av den 6 mars 2018 om en färdplan för genomförandet av det permanenta strukturerade samarbetet (EUT C
88, 8.3.2018, s. 1).
(4) Rådets beslut (Gusp) 2018/909 av den 25 juni 2018 om fastställande av en gemensam uppsättning styrningsregler för projekt inom
ramen för permanent strukturerat samarbete (EUT L 161, 26.6.2018, s. 37).
(5) Rådets beslut (Gusp) 2018/1797 av den 19 november 2018 om ändring och uppdatering av beslut (Gusp) 2018/340 om fastställande
av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete (EUT L 294, 21.11.2018, s. 18).
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(8)

Den 14 maj 2019 antog rådet en rekommendation med en bedömning av de deltagande medlemsstaternas framsteg
när det gäller att fullgöra åtaganden inom ramen för Pesco (6).

(9)

Den 12 november 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/1909 (7) om ändring och uppdatering av beslut (Gusp)
2018/340.

(10)

Den 20 november 2020 antog rådet slutsatser om den strategiska översynen av Pesco 2020.

(11)

Den 20 november 2020 antog rådet beslut (Gusp) 2020/1746 (8) om ändring och uppdatering av beslut (Gusp)
2018/340.

(12)

Den 29 september 2021 lade den höga representanten fram en rekommendation till rådet om fastställande och
utvärdering av projektförslag inom ramen för Pesco.

(13)

Den 19 oktober 2021 godkände kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik rekommendationerna i EUMC:s råd i
militära angelägenheter om den höga representantens rekommendation om fastställande och utvärdering av
projektförslag inom ramen för Pesco.

(14)

Rådet bör därför ändra och uppdatera beslut (Gusp) 2018/340.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut (Gusp) 2018/340 ska ändras enligt följande:
1. I artikel 1 ska följande projekt läggas till i förteckningen:
”48. Centralt simulerings- och testcentrum för stridsvagnar (MBT-SIMTEC).
49. Militärt partnerskap på EU-nivå (EU MilPart).
50. Väsentliga inslag inom europeisk eskortering (4E).
51. Medelstort halvautonomt ytfartyg (M-SASV).
52. Strategisk lufttransport för mycket stora laster (SATOC).
53. Nästa generation av små fjärrstyrda luftfartygssystem (NGSR).
54. Rotordriven dockningsstation för drönare.
55. Små skalbara vapen (SSW).
56. Luftherravälde.
57. Framtida medelstort taktiskt fraktflyg (FMTC).
58. Sammanslutningar av cyberranger (CRF).
59. Automatiserad modellering, identifiering och skadebedömning av urban terräng (AMIDA-UT).
(6) Rådets rekommendation av den 14 maj 2019 med en bedömning av de deltagande medlemsstaternas framsteg när det gäller att
fullgöra åtaganden inom ramen för permanent strukturerat samarbete (Pesco) (EUT C 166, 15.5.2019, s. 1).
(7) Rådets beslut (Gusp) 2019/1909 av den 12 november 2019 om ändring och uppdatering av beslut (Gusp) 2018/340 om fastställande
av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för permanent strukturerat samarbete (EUT L 293, 14.11.2019, s. 113).
(8) Rådets beslut (Gusp) 2020/1746 av den 20 november 2020 om ändring och uppdatering av beslut (Gusp) 2018/340 om fastställande
av förteckningen över projekt som ska utarbetas inom ramen för Pesco (EUT L 393, 23.11.2020, s. 12).

17.11.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

60. Gemensamt nav för statligt bildmaterial (CoHGI).
61. Försvar av rymdtillgångar (DoSA).”
2. I bilaga I ska uppgifterna i bilaga I till det här beslutet läggas till.
3. Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 november 2021.

På rådets vägnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordförande
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BILAGA I
Projekt

Projektmedlemmar

48. Centralt simulerings- och testcentrum för stridsvagnar
(MBT-SIMTEC)

Grekland, Frankrike, Cypern

49. Militärt partnerskap på EU-nivå (EU MilPart)

Frankrike, Estland, Italien, Österrike

50. Väsentliga inslag inom europeisk eskortering (4E)

Spanien, Italien, Portugal

51. Medelstort halvautonomt ytfartyg (M-SASV)

Estland, Frankrike, Lettland, Rumänien

52. Strategisk lufttransport för mycket stora laster (SATOC)

Tyskland, Tjeckien, Frankrike, Nederländerna, Slovenien

53. Nästa generation av små fjärrstyrda luftfartygssystem
(NGSR)

Spanien, Tyskland, Portugal, Rumänien Slovenien

54. Rotordriven dockningsstation för drönare

Italien, Frankrike

55. Små skalbara vapen (SSW)

Italien, Frankrike

56. Luftherravälde

Frankrike, Grekland, Kroatien

57. Framtida medelstort taktiskt fraktflyg (FMTC)

Frankrike, Tyskland, Sverige

58. Sammanslutningar av cyberranger (CRF)

Estland, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg,
Finland

59. Automatiserad modellering, identifiering och skadebe
dömning av urban terräng (AMIDA-UT)

Portugal, Spanien, Frankrike

60. Gemensamt nav för statligt bildmaterial (CoHGI)

Tyskland, Spanien, Frankrike, Litauen, Luxemburg,
Nederländerna, Österrike, Rumänien

61. Försvar av rymdtillgångar (DoSA)

Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike Polen, Portugal,
Rumänien
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BILAGA II

KONSOLIDERAD UPPDATERAD FÖRTECKNING ÖVER PROJEKTMEDLEMMARNA I DE OLIKA ENSKILDA
PROJEKTEN
Projekt

Projektmedlemmar

1. Europeiskt sjukvårdskommando (EMC)

Tyskland, Belgien, Tjeckien, Estland, Spanien, Frankrike,
Italien, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Polen,
Rumänien, Slovakien, Sverige

2. Europeisk säker mjukvaruradio (ESSOR)

Frankrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna,
Polen, Portugal, Finland

3. Nätverk av logistiknav i Europa och stöd till insatser

Tyskland, Belgien, Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike,
Kroatien, Italien, Cypern, Litauen, Ungern, Nederländerna,
Polen, Slovenien, Slovakien

4. Militär rörlighet

Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland,
Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien,
Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Österrike,
Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland,
Sverige

5. Europeiskt centrum för utbildningscertifiering för euro
peiska arméer

Italien, Grekland

6. Operativ energienhet (EOF)

Frankrike, Belgien, Spanien, Italien, Slovenien

7. Militärt förmågepaket
(DM-DRCP)

för

katastrofhjälpinsatser

Italien, Grekland, Spanien, Kroatien, Österrike

8. Maritima (halv-)autonoma system för minröjning (MAS
MCM)

Belgien, Grekland, Frankrike, Lettland, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien

9. Hamn- och sjöövervakning och -skydd (HARMSPRO)

Italien, Grekland, Polen, Portugal

10. Uppgradering av sjöövervakning (UMS)

Grekland, Bulgarien, Irland, Spanien, Frankrike, Kroatien,
Italien, Cypern

11. Plattform för utbyte av information om hantering av
cyberhot och cyberincidenter (CTISP)

Grekland, Italien, Cypern, Ungern, Portugal

12. Snabbinsatsteam och ömsesidigt bistånd på området för
cybersäkerhet (CRRT)

Litauen, Estland, Kroatien, Nederländerna, Polen, Rumänien

13. Strategiskt ledningssystem (C2) för GSFP-uppdrag och
GSFP-insatser (EUMILCOM)

Spanien, Tyskland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Portugal

14. Bepansrat infanteristridsfordon/amfibiefordon/lätt be
pansrat fordon (AIFV/AAV/LAV)

Italien, Grekland, Slovakien

15. Indirekt artilleristöd (EuroArtillery)

Slovakien, Italien, Ungern
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Projekt
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Projektmedlemmar

16. Eufor-centrum för krishanteringsinsatser (Eufor Croc)

Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern,
Österrike

17. Helikopterutbildning på hög höjd och i varmt klimat
(H3-utbildning)

Grekland, Italien, Rumänien

18. EU:s gemensamma underrättelseskola (JEIS)

Grekland, Cypern

19. EU:s provnings- och utvärderingscentrum

Frankrike, Sverige, Slovakien

20. Integrerade obemannade marksystem (iUGS)

Estland, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Spanien, Frankrike,
Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Finland

21. Markbaserade EU-robotsystem med lång räckvidd (Be
Beyond Line Of Sight [BLOS])

Frankrike, Belgien, Cypern

22. Det modulära kapacitetspaketet för undervattensinsat
ser (Divepack)

Bulgarien, Grekland, Frankrike, Rumänien

23. Europeiska fjärrstyrda luftfartygssystem för medelhög
höjd och med lång uthållighet – MALE RPAS (Eurodro
ne)

Tyskland, Tjeckien, Spanien, Frankrike, Italien

24. Europeiska attackhelikoptrar TIGER Mark III

Frankrike, Tyskland, Spanien

25. Obemannade
(C-UAS)

Italien, Tjeckien

luftfartygssystem

för

motangrepp

26. Den europeiska plattformen för höghöjdsluftskepp
(EHAAP) – bestående underrättelseverksamhets-, över
vaknings- och spaningsförmåga (ISR)

Italien, Frankrike

27. En mobil ledningscentral (CP) för taktisk ledning (C2) av
specialoperationsstyrkor (SOF) vid små gemensamma
insatser (SJO) – (SOCC) för SJO

Grekland, Cypern

28. Programmet för elektronisk krigföringsförmåga och in
teroperabilitet för framtida samarbete avseende gemen
sam underrättelseverksamhet, övervakning och spaning
(JISR)

Tjeckien, Tyskland

29. Kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär (CBRN)
övervakning som en tjänst (CBRN SaaS)

Österrike, Frankrike, Kroatien, Ungern, Slovenien

30. Gemensam basering

Frankrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Spanien,
Nederländerna

31. Samordningselementet för geografiskt, meteorologiskt
och oceanografiskt stöd (GMSCE)

Tyskland, Belgien, Grekland, Frankrike, Luxemburg,
Österrike, Portugal, Rumänien

32. EU:s radionavigationslösning (Euras)

Frankrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Italien, Polen
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Projektmedlemmar

33. Europeiskt militärt nätverk för kunskapsspridning om
rymdövervakning (EU-SSA-N)

Italien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna

34. Integrerade europeiska gemensamma utbildnings- och
simulationscentrumet (Eurosim)

Ungern, Tyskland, Frankrike, Polen, Slovenien

35. EU:s cyberakademi och innovationsknutpunkt (EU
CAIH)

Portugal, Spanien

36. Medicinska utbildningscentrumet för specialopera
tionsstyrkor (SMTC)

Polen, Ungern

37. Övningsanläggning för kemiskt, biologiskt, radiologiskt
och nukleärt (CBRN) försvar (CBRNDTR)

Rumänien, Frankrike, Italien

38. Europeiska unionens nätverk av dykcentrum (EUNDC)

Rumänien, Bulgarien, Frankrike

39. Maritimt obemannat ubåtsbekämpningssystem (Musas)

Portugal, Spanien, Frankrike, Sverige

40. Europeisk patrullkorvett (EPC)

Italien, Grekland, Spanien, Frankrike

41. Luftburen elektronisk attack (AEA)

Spanien, Frankrike, Sverige

42. Samordningscentrumet för cyber- och informations
området (CIDCC)

Tyskland, Frankrike, Ungern, Nederländerna

43. Tidig varning och bekämpning med rymdbaserad om
rådesövervakning (Twister)

Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Finland

44. Material och komponenter för EU:s tekniska konkur
renskraft (MAC-EU)

Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Rumänien

45. EU:s kollaborativa krigföringsförmåga (ECoWAR)

Frankrike, Belgien, Spanien, Ungern, Polen, Rumänien,
Sverige

46. Europeiska globala systemet för en integreringsarkitek
tur (Gloria) för fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS)

Italien, Frankrike, Rumänien

47. Centralt simulerings- och testcentrum för stridsvagnar
(MBT-SIMTEC)

Grekland, Frankrike, Cypern

48. Militärt partnerskap på EU-nivå (EU MilPart)

Frankrike, Estland, Italien, Österrike

49. Väsentliga inslag inom europeisk eskortering (4E)

Spanien, Italien, Portugal
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Projektmedlemmar

50. Medelstort halvautonomt ytfartyg (M-SASV)

Estland, Frankrike, Lettland, Rumänien

51. Strategisk lufttransport för mycket stora laster (SATOC)

Tyskland, Tjeckien, Frankrike, Nederländerna, Slovenien

52. Nästa generation av små fjärrstyrda luftfartygssystem
(NGSR)

Spanien, Tyskland, Portugal, Rumänien Slovenien

53. Rotordriven dockningsstation för drönare

Italien, Frankrike

54. Små skalbara vapen (SSW)

Italien, Frankrike

55. Luftherravälde

Frankrike, Grekland, Kroatien

56. Framtida medelstort taktiskt fraktflyg (FMTC)

Frankrike, Tyskland, Sverige

57. Sammanslutningar av cyberranger (CRF)

Estland, Bulgarien, Frankrike, Italien, Lettland, Luxemburg,
Finland

58. Automatiserad modellering, identifiering och skadebe
dömning av urban terräng (AMIDA-UT)

Portugal, Spanien, Frankrike

59. Gemensamt nav för statligt bildmaterial (CoHGI)

Tyskland, Spanien, Frankrike, Litauen, Luxemburg,
Nederländerna, Österrike, Rumänien

60. Försvar av rymdtillgångar (DoSA)

Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike, Polen, Portugal,
Rumänien
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