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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Bruxelles, den 21/12/2007
KOM(2007) 859 endelig
2007/0288 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen
(Omarbejdning)

DA

DA

BEGRUNDELSE
1.

Den 1. april 1987 besluttede Kommissionen 1 at pålægge sine medarbejdere at
kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring af dem, idet den understregede,
at dette var et minimumskrav, og at tjenestegrenene skulle bestræbe sig på at
kodificere de tekster, de var ansvarlige for, med endnu kortere mellemrum for at sikre,
at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.

2.

Kommissionen har påbegyndt kodifikationen af Rådets direktiv 95/64/EF
af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring
ad søvejen2. Det nye direktiv skulle træde i stedet for de forskellige retsakter, som er
indarbejdet i det3.

3.

I mellemtiden er Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen 4 , blevet ændret ved afgørelse 2006/512/EF, der har indført en
forskriftsprocedure med kontrol i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har
til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der er vedtaget
efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade visse sådanne
bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

4.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring5
vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter, der er vedtaget efter
proceduren i traktatens artikel 251, og som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de
gældende procedurer, for at den nye procedure kan finde anvendelse på dem.

5.

Det bør derfor foretages en omarbejdning i stedet for en kodifikation af
direktiv 95/64/EF med henblik på at indarbejde de ændringer, der er nødvendige for at
foretage en tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol.

1
2
3
4
5
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KOM(87) 868 PV.
Foretaget i henhold til meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kodificering af
gældende fællesskabsret, KOM(2001) 645 endelig.
Se bilag IX, del A, til dette forslag.
EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.

2

DA

95/64/EF (tilpasset)
2007/0288 (COD)
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV .../.../EF
af [...]
om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel ⌦ 285, stk. 1 ⌫,
under henvisning til forslag fra Kommissionen1,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,
efter proceduren i traktatens artikel 2513, og
ud fra følgende betragtninger:
nyt
(1)

Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport
og passagerbefordring ad søvejen4 er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder5. Da
der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af klarhedshensyn omarbejdes.
95/64/EF Betragtning 1
(tilpasset)

(2)

Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er pålagt den inden for rammerne af den
fælles søtransportpolitik, ⌦ bør ⌫ Kommissionen ⌦ (Eurostat) ⌫ have adgang til
sammenlignelige, pålidelige, synkroniserede og regelmæssige statistikker om omfanget
og udviklingen af godstransport og passagerbefordring ad søvejen til og fra
Fællesskabet, medlemsstaterne imellem og i medlemsstaterne.

1

EUT C [...] af [...], s. [...].
EUT C [...] af [...], s. [...].
EUT C [...] af [...], s. [...].
EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007
(EUT L 290 af 8.11.2007, s. 14).
Jf. bilag IX, del A.
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95/64/EF Betragtning 2
(3)

Ligeledes er det vigtigt for medlemsstaterne og virksomhederne, at de har et godt
kendskab til søtransportmarkedet.
95/64/EF Betragtning 5

(4)

Der kan oprettes et integreret system, som kan producere pålidelige, kompatible og
ajourførte oplysninger ved at indsamle fælles statistiske oplysninger på et
sammenligneligt eller harmoniseret grundlag.
95/64/EF Betragtning 6

(5)

Oplysninger vedrørende godstransport og passagerbefordring ad søvejen bør gøres
sammenlignelige mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem de forskellige
transportformer.
95/64/EF Betragtning 11

(6)

Ifølge subsidiaritetsprincippet er udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det
muligt at producere harmoniserede oplysninger, en opgave, som kun kan udføres
effektivt på fællesskabsplan. Indsamlingen af oplysninger i de enkelte medlemsstater
forestås af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle
statistikker.
nyt
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(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende direktiv bør vedtages i
overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse
af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges
Kommissionen6.

(8)

Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at vedtage visse detaljerede regler til
gennemførelse af dette direktiv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved supplering
af det, bør foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(9)

De nye bestemmelser, der indføres ved dette direktiv, vedrører kun udvalgsproceduren.
Det er derfor ikke nødvendigt at gennemføre disse bestemmelser i national ret.

(10)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til
fristerne for gennemførelse af direktivet i bilag IX, del B, i national ret -

6

EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
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95/64/EF
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
Artikel 1
Udarbejdelse af fællesskabsstatistikker
Medlemsstaterne udarbejder fællesskabsstatistikker over godstransport og passagerbefordring
med skibe, der anløber havne på deres område.
95/64/EF (tilpasset)
Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
a)

«Godstransport og passagerbefordring ad søvejen»: transport af gods og befordring af
passagerer med skibe på rejser, der helt eller delvis foregår til søs.
Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ligeledes gods, der
i)

transporteres til offshore-anlæg

ii)

opsamles på havbunden og losses i havne.

Bunkring og proviantering af skibe er ikke omfattet ⌦ af dette direktivs
anvendelsesområde ⌫.
95/64/EF
b)

«Søgående skib»: ethvert skib med undtagelse af skibe, der udelukkende sejler i indre
farvande eller i smult vande, i områder, hvor havnebestemmelser finder anvendelse,
eller i områder, som grænser umiddelbart op hertil.
Fiskerfartøjer og skibe til forarbejdning af fisk, samt boreskibe, bugserbåde,
sandpumpere, havforskningsskibe, krigsskibe og skibe, som udelukkende anvendes til
ikke-kommercielle formål, omfattes ikke af dette direktivs anvendelsesområde.
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c)

«Havn»: lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan fortøjes og losse eller
laste gods samt ud- eller indskibe passagerer

d)

«søtransportoperatørens nationalitet»: nationaliteten i det land, hvor det faktiske
hjemsted for transportoperatørens kommercielle virksomhed er beliggende
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e)

«søtransportoperatør»: enhver person, som indgår, eller på hvis vegne der indgås en
kontrakt om transport af gods eller befordring af passagerer ad søvejen med en
befragter eller en passager.
Artikel 3
Karakteristika ved dataindsamlingen

1. Medlemsstaterne indsamler oplysninger, der vedrører følgende områder:
a)

oplysninger vedrørende gods og passagerer

b)

oplysninger vedrørende skibet.

Skibe med en bruttotonnage på mindre end 100 kan udelukkes fra dataindsamlingen.
2. De omhandlede karakteristika ved dataindsamlingen, dvs. de statistiske variabler for hvert
område, nomenklaturer for deres klassificering samt observationshyppigheden, fremgår af
bilag I til VIII.
3. Indsamlingen af oplysninger baseres så vidt muligt på eksisterende kilder for derved at
begrænse den byrde, der hviler på respondenterne.
95/64/EF (tilpasset)
nyt
Artikel 4
Havne
1. Med henblik på dette direktiv udarbejder Kommissionen  en liste over havne med kodeog registernumre efter lande og havkystzoner.
Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette
direktiv ved supplering af det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11,
stk. 3. 
2. På ⌦ listen i stk. 1 ⌫ udvælger hver enkelt medlemsstat de havne, hvor der
årligt behandles mere end en million tons gods eller registreres flere end
200 000 passagerbefordringer.
95/64/EF
Detaljerede oplysninger leveres for hver udvalgt havn i overensstemmelse med bilag VIII for
de områder (gods, passagerer), hvor de opfylder udvælgelseskriteriet, og eventuelt summariske
oplysninger for det andet område.
3. For de havne på listen, der ikke er udvalgte, leveres summariske oplysninger i henhold til
bilag VIII, datasæt A3.
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95/64/EF (tilpasset)
nyt
Artikel 5
Statistikkernes præcision
De metoder, der anvendes ved indsamling af oplysninger, skal være således udviklede, at de
fælles statistiske oplysninger om søtransport sikres den præcision, der er nødvendig for
samtlige statistiske oplysninger beskrevet i bilag VIII.
Kommissionen udarbejder præcisionsnormerne. 
Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette
direktiv ved supplering af det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 11,
stk. 3. 
Artikel 6
Behandling af resultaterne fra dataindsamlingen
Medlemsstaterne behandler de i henhold til artikel 3 indsamlede statistiske oplysninger således,
at der fremkommer sammenlignelige statistikker, hvis præcision svarer til kravene i artikel 5.
95/64/EF (tilpasset)
Artikel 7
Fremsendelse af resultaterne fra dataindsamlingen
1. Medlemsstaterne sender ⌦ Kommissionen (Eurostat) ⌫ de i artikel 3 nævnte resultater fra
dataindsamlingen, inklusive de oplysninger, medlemsstaterne har erklæret fortrolige i medfør
af den nationale lovgivning eller national praksis vedrørende statistisk fortroligt materiale, i
overensstemmelse med [Rådets] forordning (Euratom, EØF) nr. [1588/90]7.
2. Resultaterne ⌦ skal ⌫ fremsendes i overensstemmelse med de statistiske datasæts struktur,
der er defineret i bilag VIII. De tekniske detaljer vedrørende fremsendelsen af resultaterne
fastsættes efter proceduren i artikel 11, stk. 2.
3. Fremsendelsen af resultaterne finder sted inden for en frist på fem måneder at regne fra
slutningen af observationsperioden for de oplysninger, der fremsendes kvartalsvis, og otte
måneder for de oplysninger, der fremsendes årligt.
Første fremsendelse dækker første kvartal i året 1997.
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EFT L [151 af 15.6.1990], s. [1].
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Artikel 8
Rapporter
Medlemsstaterne sender Kommissionen ⌦ (Eurostat) ⌫ alle oplysninger om de metoder, der
anvendes ved frembringelsen af oplysninger. Endvidere meddeler medlemsstaterne, hvor det er
relevant, Kommissionen væsentlige ændringer i de anvendte indsamlingsmetoder.
Artikel 9
Formidling af statistiske oplysninger
Kommissionen ⌦ (Eurostat) ⌫ udsender de relevante statistiske oplysninger med samme
hyppighed som gælder for fremsendelsen af resultaterne.
Bestemmelserne ⌦ om den ⌫ offentliggørelse eller formidling af statistiske oplysninger
⌦, der skal foretages af Kommissionen (Eurostat), ⌫ fastsættes efter proceduren i artikel 11,
stk. 2.
Artikel 10
Gennemførelsesbestemmelser
Gennemførelsesbestemmelser til dette direktiv, herunder foranstaltninger vedrørende dets
tilpasning til den økonomiske og tekniske udvikling, ⌦ skal vedtages, ⌫ navnlig:
a)

tilpasning af dataindsamlingens karakteristika (artikel 3) og af indholdet af bilag I-VIII,
såfremt en sådan tilpasning ikke medfører nogen væsentlig forhøjelse af udgifterne for
medlemsstaterne og/eller forøgelse af de byrder, der påhviler respondenterne

b)

liste over havne, med kodenumre, regelmæssigt ajourført af Kommissionen og
registreret efter lande og havkystzoner (artikel 4)

c)

præcisionskrav (artikel 5)

d)

teknisk beskrivelse af en datafil og koder til overførsel af resultaterne til
Kommissionen ⌦ (Eurostat) ⌫ (artikel 7)

e)

regler for offentliggørelse eller formidling af data (artikel 9)

⌦ Foranstaltningerne i litra d) og e) vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2.⌫
ny
Foranstaltningerne i litra a), b) og c), der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser
i dette direktiv, herunder ved supplering af det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol
i artikel 11, stk. 3.
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1882/2003 Art. 2 og bilag II
(tilpasset)
Artikel 11
⌦ Udvalgsprocedure ⌫
1882/2003 Art. 2 og bilag II
(tilpasset)
nyt
1. Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved
afgørelse 89/382/EØF, Euratom8, i det følgende benævnt «udvalget».
2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes
artikel 8.
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
nyt
3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
95/64/EF (tilpasset)
Artikel 12
⌦ Meddelelse af nationale bestemmelser ⌫
Medlemsstaterne ⌦ tilsender ⌫ Kommissionen de ⌦ vigtigste ⌫ nationale ⌦ bestemmelser ⌫, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13
Ophævelse
Direktiv 95/64/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag IX, del A, ophæves, uden
at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse af
direktivet i bilag IX, del B, i national ret.
Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og
læses efter sammenligningstabellen i bilag X.
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EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
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95/64/EF (tilpasset)
Artikel 14
⌦ Ikrafttrædelse ⌫
95/64/EF
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende.
95/64/EF (tilpasset)
Artikel 15
⌦ Adressater ⌫
95/64/EF
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den […]

På Europa-Parlamentets vegne
Formand
[…]

DA

På Rådets vegne
Formand
[…]
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2005/366/EF Art. 1 og bilag I
BILAG I
VARIABLER OG DEFINITIONER
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_____________
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2005/366/EF Art. 1 og bilag II
BILAG II
KLASSIFICERING AF FRAGTTYPE

_____________
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1304/2007 Art. 1 og bilaget
BILAG III

_________
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2005/366/EF Art. 1 og bilag III
(tilpasset)
BILAG IV
HAVKYSTZONER
Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske ⌦ lande- og
områdefortegnelse ⌫ for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem
dets medlemsstater, opstillet ⌦ i henhold til artikel 9 i ⌫ [Rådets] forordning (EF)
nr. ⌦ [1172/95] ⌫1) for det år, dataene vedrører.
2005/366/EF Art. 1 og bilag III
Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra koden i ovennævnte
nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande,
som er opdelt i flere havkystzoner. Disse er kendetegnet ved et fjerde tegn, som ikke må være
nul (fra 1 til 7), som angivet nedenfor:

1
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EFT L ⌦ [118 af 25.5.1995, s. 10.] ⌫
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_____________
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2005/366/EF Art. 1 og bilag IV
(tilpasset)
BILAG V
SKIBETS REGISTRERINGSNATIONALITET
Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske ⌦ lande- og
områdefortegnelse ⌫ for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets
medlemsstater, opstillet ⌦ i henhold til artikel 9 i ⌫ forordning (EF) nr. ⌦ [1172/95] ⌫)
for det år, dataene vedrører.
2005/366/EF Art. 1 og bilag IV
Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra koden i ovennævnte
nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande,
som har flere registre, hvilket er angivet med et fjerde tegn (ikke nul) som vist nedenfor.

_____________
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2005/366/EF Art. 1 og bilag V
BILAG VI
NOMENKLATUR FOR SKIBSTYPE (ICST-COM)

_____________
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98/385/EF Art. 3, stk. 2
BILAG VII
SKIBENES STØRRELSESKLASSE
i tons dødvægt (DWT) eller i bruttotonnage (BT)
Denne nomenklatur vedrører udelukkende skibe med en bruttotonnage på 100 eller derover.
Gruppe

DA

Nederste grænse

Øverste grænse

DWT

BT

DWT

BT

01

—

100

indtil 499

indtil 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999
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N.B.:

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

—

—

Såfremt skibe med bruttotonnage under 100 skulle blive medtaget i medfør af direktivet, vil de få tildelt
gruppekoden «99».

_____________
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2005/366/EF Art. 1 og bilag VI
BILAG VIII
DE STATISTISKE DATASÆTS STRUKTUR
I de datasæt, der er specificeret i dette bilag, defineres hyppigheden af de statistikker om
søtransport, som Fællesskabet ønsker. Hvert sæt definerer en krydsfordeling over et begrænset
antal dimensioner på forskellige niveauer af nomenklaturerne med aggregering i alle andre
dimensioner, og for hvilken statistikker af god kvalitet er nødvendige.
2005/366/EF Art. 1 og bilag VI
(tilpasset)
Betingelserne for indsamlingen af datasæt B1 fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen
under hensyn til resultaterne af den pilotundersøgelse, ⌦ der er gennemført i henhold til ⌫
artikel 10.
2005/366/EF Art. 1 og bilag VI
SUMMARISKE OG DETALJEREDE STATISTIKKER

DA

–

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer og passagerer, er A1,
A2, B1, C1, D1, E1, F1 og/eller F2.

–

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer, men ikke for
passagerer, er A1, A2, A3, B1, C1, E1, F1 og/eller F2.

–

De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for passagerer, men ikke for
varer, er A3, D1, F1 og/eller F2.

–

De datasæt, der skal fremsendes for udvalgte og ikke-udvalgte havne (hverken for
varer eller for passagerer), er A3.
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5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 og 69
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23

DA

DA

24
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_____________
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BILAG IX
Del A
Ophævet direktiv med oversigt over ændringer
(jf. artikel 13)
Rådets direktiv 95/64/EF
(EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25)
Kommissionens beslutning 98/385/EF
(EFT L 174 af 18.6.1998, s. 1)

Kun artikel 3

Kommissionens beslutning 2000/363/EF
(EFT L 132 af 5.6.2000, s. 1)

Kun artikel 1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1882/2003
(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Kun nr. 20 i bilag II

Kommissionens beslutning 2005/366/EF
(EUT L 123 af 17.5.2005, s. 1)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007
(EUT L 290 af 8..11.2007, s. 14)

Kun artikel 1

Del B
Liste over frister for gennemførelse i national ret
(jf. artikel 13)
Direktiv

Gennemførelsesfrist

95/64/EF

1. januar 1997
_____________
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BILAG X
SAMMENLIGNINGSTABEL
Direktiv 95/64/EF

DA

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, nr. 1), første afsnit

Artikel 2, litra a), første afsnit

Artikel 2, nr. 1), andet afsnit, litra a) og b)

Artikel 2, litra a), andet afsnit, nr. i) og ii)

Artikel 2, nr. 1), tredje afsnit

Artikel 2, litra a), tredje afsnit

Artikel 2, nr. 2) til 5)

Artikel 2, litra b) til e)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

-

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8

Artikel 8, stk. 2

-

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

-

Artikel 11

-

Artikel 12, indledende sætning

Artikel 10, stk. 1, indledende sætning

Artikel 12, første til femte led

Artikel 10, stk. 1, litra a) til e)

Artikel 12, sjette led

-

Artikel 12, syvende led

-
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Artikel 12, afslutning

Artikel 10, stk. 2

-

Artikel 10, stk. 3

Artikel 13, stk. 1 og 2

Artikel 11, stk. 1 og 2

-

Artikel 11, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

-

Artikel 14, stk. 1

-

Artikel 14, stk. 2

Artikel 12

-

Artikel 13

Artikel 15

Artikel 14

Artikel 16

Artikel 15

Bilag I til VIII

Bilag I til VIII

-

Bilag IX

-

Bilag X
_____________
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