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II
(Forberedende retsakter)

KOMMISSIONEN
Forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2002
(2002/C 75 E/01)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 511 endelig udg.  2001/0208(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 13. september 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 128, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Luxembourg-processen, der er baseret på gennemfłrelsen
af den koordinerede europæiske beskæftigelsesstrategi,
blev iværksat på Det Europæiske Råds ekstraordinære
młde om beskæftigelse den 20. og 21. november 1997.
Ved Rådets resolution af 15. december 1997 om retningslinjerne for beskæftigelsen i 1998 (1) blev der iværksat en
meget synlig proces, der er præget af et stærkt politisk
engagement og bred enighed blandt alle berłrte parter.
(2) På Det Europæiske Råds młde i Lissabon den
23.-24. marts 2000 blev der fastlagt en ny strategisk
målsætning for EU, nemlig at blive verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede łkonomi med
kapacitet til at sikre en bæredygtig łkonomisk vækst med
flere og bedre job og stłrre social samhłrighed. Virkeliggłrelsen af dette mål vil sætte Den Europæiske Union i
stand til igen at skabe betingelser for fuld beskæftigelse.
(3) Det Europæiske Råd i Nice den 7., 8. og 9. december
2000 vedtog den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, hvori det hedder, at en tilbagevenden til fuld
beskæftigelse kræver ambitiłse politiske planer for at
łge erhvervsfrekvensen, nedbringe de regionale og kłnsbetingede uligheder samt forbedre jobkvaliteten.
(4) På Det Europæiske Råds młde i Stockholm den
23.-24. marts 2001 blev det vedtaget at supplere de mål
(1) EFT C 30 af 28.1.1998, s. 1.

for erhvervsfrekvenserne, som blev fastlagt på topmłdet i
Lissabon med frist til 2010, med midtvejsmål for to af
erhvervsfrekvenserne, som skal nås i 2005, og et nyt
mål med frist til 2010, som går ud på, at erhvervsfrekvensen for ældre mænd og kvinder skal łges.
(5) På Det Europæiske Råds młde i Stockholm var der
desuden enighed om, at indsatsen for at nå op på fuld
beskæftigelse ikke alene skulle koncentrere sig om flere
job, men også om bedre job, og at der til dette formål
skulle fastlægges fælles strategier for at opretholde og
forbedre kvaliteten i arbejdet, og at kvalitet i arbejdet
skulle indfłjes som en generel målsætning i beskæftigelsesretningslinjerne.
(6) Der var også enighed på Det Europæiske Råds młde i
Stockholm om, at der er behov for at tilskynde til modernisering af arbejdsmarkederne og fremme arbejdskraftens
mobilitet, så man ved at fjerne eksisterende hindringer
giver såvel virksomhederne som arbejdsstyrken bedre
mulighed for at tilpasse sig ændrede vilkår.
(7) På Det Europæiske Råds młde i Göteborg den 15.-16. juni
2001 erkendte man, at traktatens grundlæggende mål om
en bæredygtig udvikling forudsætter, at de forskellige
aspekter såsom beskæftigelse, łkonomiske reformer,
social- og arbejdsmarkedspolitikker samt miljłpolitikker
gribes an på en sådan måde, at de gensidigt understłtter
hinanden, og opfordrede medlemsstaterne til at opstille
strategier for bæredygtig udvikling; disse strategier skulle
omfatte fremme af beskæftigelsen på miljłområdet.
(8) I forbindelse med gennemfłrelsen af retningslinjerne for
beskæftigelsen błr medlemsstaterne sigte mod en hłj grad
af overensstemmelse med to andre prioriterede områder,
der blev fremhævet på topmłdet i Lissabon, nemlig
modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse
og fremme af social integration, samtidig med at det
sikres, at det kan betale sig at arbejde, og at socialsikringsordningerne på lang sigt er bæredygtige.
(9) På Det Europæiske Råds młde i Lissabon blev det
fremhævet, at der er behov for at tilpasse de europæiske
uddannelsessystemer til såvel kravene i det vidensbaserede
samfund som til behovet for at hæve niveauet og kvaliteten i beskæftigelsesmulighederne, og medlemsstaterne,
Rådet og Kommissionen blev opfordret til at sigte mod
en betydelig årlig stigning i investeringerne pr. person i
menneskelige ressourcer. Især błr medlemsstaterne styrke
indsatsen for at fremme anvendelsen af informations- og
kommunikationsteknologi i undervisningen.
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(10) På Det Europæiske Råds młde i Santa Maria da Feira den
19.-20. juni 2000 blev arbejdsmarkedets parter opfordret
til at spille en mere fremtrædende rolle i forbindelse med
fastlæggelsen, gennemfłrelsen og evalueringen af de
retningslinjer for beskæftigelsen, som afhænger af dem,
idet der navnlig skal fokuseres på modernisering af tilrettelæggelsen af arbejde, livslang uddannelse og hłjere
erhvervsfrekvens, navnlig for kvinder.
(11) Rådets afgłrelse af 19. januar 2001 om retningslinjer for
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2001 (1) virkeliggłr de nye politiske budskaber, som vandt tilslutning på
topmłderne i Lissabon og Santa Maria da Feira.
(12) I den fælles beskæftigelsesrapport for 2001, der er udarbejdet af Rådet og Kommissionen, beskrives beskæftigelsessituationen i Fællesskabet, og der ses nærmere på
medlemsstaternes indsats i forbindelse med gennemfłrelsen af deres beskæftigelsespolitik i overensstemmelse
med retningslinjerne for beskæftigelsen for 2001 og
Rådets henstilling af 19. januar 2001 om gennemfłrelsen
af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik (2).
(13) Der błr sikres overensstemmelse og synergi mellem
retningslinjerne for beskæftigelsen og de overordnede
retningslinjer for den łkonomiske politik.
(14) Beskæftigelsesudvalgets udtalelse er udarbejdet sammen
med Udvalget for Økonomisk Politik.
(15) Den [. . .] vedtog Rådet endnu en henstilling om gennemfłrelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik.
(16) Hvordan retningslinjerne gennemfłres kan variere afhængigt af deres art, hvem de henvender sig til og de forskellige forhold i medlemsstaterne. De błr respektere nærhedsprincippet og medlemsstaternes forpligtelser med hensyn
til beskæftigelsen.
(17) Ved gennemfłrelsen af retningslinjerne for beskæftigelsen
błr medlemsstaterne være i stand til at tage hensyn til
regionale forhold, samtidig med at de fuldt ud opfylder de

(1) EFT L 22 af 24.1.2001, s. 18.
(2) EFT L 52 af 25.2.2000, s. 32.
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nationale mål og respekterer princippet om ligebehandling.
(18) For at Luxembourg-processen kan blive effektiv, må
gennemfłrelsen af retningslinjerne for beskæftigelsen
nłdvendigvis afspejle sig i bl.a. de finansielle bevillinger.
Med henblik herpå błr de nationale rapporter i relevante
tilfælde indeholde budgetoplysninger, så der kan foretages
en effektiv vurdering af, hvordan gennemfłrelsen af
retningslinjerne forlłber i de enkelte medlemsstater
under hensyn til deres virkning og omkostningseffektivitet.
(19) Der błr tilskyndes til partnerskab på alle niveauer,
herunder med arbejdsmarkedets parter, regionale og
lokale myndigheder og repræsentanter for civilsamfundet,
så de på deres respektive ansvarsområder kan bidrage til
at fremme et hłjt beskæftigelsesniveau.
(20) Det er nłdvendigt yderligere at konsolidere og udvikle
sammenlignelige indikatorer, så det bliver muligt at
evaluere gennemfłrelsen og virkningerne af retningslinjerne i bilaget og at præcisere målene heri samt at głre
det lettere at identificere og udveksle god praksis.
(21) Medlemsstaterne błr styrke deres indsats for at inddrage
og synliggłre kłnsaspektet på tværs af alle słjler.
(22) At sikre kvalitet i arbejdet er et vigtigt mål for den europæiske beskæftigelsesstrategi. Begrebet går både på det
konkrete arbejdes karakteristika og den bredere arbejdsmarkedskontekst, og indsatsen błr foregå på tværs af alle
słjler 
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Eneste artikel
Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for
2002, jf. bilaget, vedtages. Medlemsstaterne skal tage hensyn til
dem i forbindelse med deres beskæftigelsespolitikker.
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BILAG
RETNINGSLINJERNE FOR BESK˘FTIGELSEN FOR 2002
Generelle målsætninger  at skabe betingelserne for fuld beskæftigelse i et vidensbaseret samfund
Den omhyggelige opbygning gennem de seneste ti år af makrołkonomiske rammer for stabilitet og vækst har sammen
med en vedvarende indsats for at reformere arbejds- og kapitalmarkedet og markedet for varer og tjenesteydelser samt
en forbedring af arbejdsmarkedssituation i lłbet af de sidste par år betydet, at virkeliggłrelsen af nogle af de væsentligste
mål i den europæiske beskæftigelsesstrategi nu er inden for rækkevidde. Derfor har Det Europæiske Råd valgt fuld
beskæftigelse som det overordnede mål for EU’s beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik. Det har forpligtet medlemsstaterne til at arbejde mod det strategiske mål at głre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede
łkonomi i verden, en łkonomi, der kan skabe en bæredygtig łkonomisk vækst med flere og bedre job og stłrre social
samhłrighed.

For at nå disse mål er det nłdvendigt, at Fællesskabet og medlemsstaterne głr en samtidig indsats. Det kræver også en
lłbende gennemfłrelse af en række sammenhængende foranstaltninger, der tilstræber vækst og makrołkonomisk stabilitet, yderligere strukturelle reformer, der skal få det europæiske arbejdsmarked til at fungere bedre, nyskabelser og
konkurrenceevne samt en aktiv velfærdsstat, der fremmer udviklingen af de menneskelige ressourcer, medbestemmelse,
social integration og solidaritet. Fremgangen fortsætter imidlertid ikke af sig selv, men forudsætter en styrket indsats i
betragtning af de knap så lyse udsigter for łkonomien og beskæftigelsen.

Hovedudfordringerne i Luxembourg-processen er at forberede overgangen til den vidensbaserede łkonomi, hłste fordelene af informations- og kommunikationsteknologien og modernisere den europæiske samfundsmodel gennem investeringer i mennesker, bekæmpelse af social udstłdelse og fremme af lige muligheder. På Lissabon-topmłdet enedes man
om at tilstræbe fuld beskæftigelse. For at nå dette mål błr medlemsstaterne koordinere de foranstaltninger, de
iværksætter i medfłr af retningslinjerne under de fire słjler, i en sammenhængende, overordnet strategi, der omfatter
fłlgende generelle mål:

A. At łge beskæftigelsesmulighederne og skabe tilstrækkeligt incitament for alle, der er villige til at påtage sig lłnnet
arbejde, med henblik på at skabe fuld beskæftigelse, idet det erkendes, at medlemsstaterne har forskellige udgangspunkter, og at fuld beskæftigelse er et mål for den generelle nationale łkonomiske politik. I denne sammenhæng błr
medlemsstaterne opstille nationale mål for at łge erhvervsfrekvensen og bidrage til virkeliggłrelsen af de overordnede europæiske mål:

 en samlet erhvervsfrekvens på 67 % og en erhvervsfrekvens for kvinder på 57 % i januar 2005

 en samlet erhvervsfrekvens på 70 % og en erhvervsfrekvens for kvinder på over 60 % i 2010

 en erhvervsfrekvens for ældre personer (aldersgruppen 55-64 år) på 50 % i 2010.

B. Med henblik på at łge erhvervsfrekvenserne, konkurrenceevnen og produktiviteten samt at forbedre den måde,
arbejdsmarkedet fungerer på, słrger medlemsstaterne for, at alle politikker, på tværs af de fire słjler, bidrager til at
forbedre kvaliteten i arbejdet. Disse politikker błr tage hensyn til både det konkrete arbejdes karakteristika (såsom
arbejdets iboende kvaliteter, de nłdvendige færdigheder, efteruddannelses- og karrieremuligheder) og den bredere
arbejdsmarkedskontekst, som omfatter ligestillingsspłrgsmålet, arbejdsmiljł, fleksibilitet og tryghed i ansættelsen,
social integration og adgang til arbejdsmarkedet, arbejdets tilrettelæggelse og balancen mellem arbejde og privatliv,
dialogen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og arbejdstagerrepræsentation, forskelligartethed i modsætning til
forskelsbehandling og den generelle arbejdsindsats og produktivitet.

C. Medlemsstaterne fastlægger overordnede og sammenhængende strategier for livslang uddannelse for derved at hjælpe
befolkningen med at tilegne sig og ajourfłre de kvalifikationer, der er nłdvendige for at klare łkonomiske, sociale og
arbejdsmarkedsmæssige forandringer gennem et helt liv. Strategierne błr navnlig omfatte udvikling af ordninger for
undervisning i grundskole, overbygningsklasser og på ungdomsuddannelserne samt videregående uddannelse, efteruddannelse og erhvervsuddannelse for unge og voksne for at forbedre deres beskæftigelsesegnethed, tilpasningsevne
og kvalifikationer samt deres deltagelse i det vidensbaserede samfund. I forbindelse med disse strategier błr det
tilstræbes, at de offentlige myndigheders, virksomhedernes, arbejdsmarkedets parters og enkeltpersoners fælles ansvar
koordineres med relevante bidrag fra civilsamfundet med henblik på virkeliggłrelsen af det vidensbaserede samfund.
Arbejdsmarkedets parter błr i den forbindelse drłfte og aftale foranstaltninger til forbedring af efteruddannelsen af
voksne for at łge arbejdstagernes tilpasningsevne og virksomhedernes konkurrenceevne. Medlemsstaterne błr derfor
opstille en række nationale mål med det formål at łge investeringerne i menneskelige ressourcer og få flere
involveret i efteruddannelse (såvel formel som uformel) og jævnligt kontrollere, at man nærmer sig målene.
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D. Medlemsstaterne etablerer et overordnet partnerskab med arbejdsmarkedets parter om gennemfłrelsen, overvågningen og opfłlgningen af beskæftigelsesstrategien. Arbejdsmarkedets parter på alle niveauer opfordres til at łge
deres indsats til stłtte for Luxembourg-processen. Inden for de generelle rammer og målsætninger, der er fastsat i
disse retningslinjer, opfordres arbejdsmarkedets parter til i overensstemmelse med national tradition og praksis at
iværksætte deres egen proces for gennemfłrelse af de retningslinjer, de har hovedansvaret for, indkredse de emner, de
vil forhandle om, og regelmæssigt rapportere om de fremskridt, der głres, hvilket om łnsket kan indgå som led i de
nationale handlingsplaner, samt om virkningerne af deres indsats på beskæftigelsen og arbejdsmarkedets funktion.
Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan opfordres til at fastlægge deres egen indsats og til at overvåge, fremme
og stłtte den indsats, der głres på nationalt plan.

E. Ved omsættelsen af retningslinjerne for beskæftigelsen i de nationale politikker skal medlemsstaterne tage behłrigt
hensyn til alle fire słjler og de generelle målsætninger. De skal derfor foretage en afbalanceret prioritering og
respektere, at retningslinjerne hænger nłje sammen og har samme værdi. I de nationale handlingsplaner fastlægges
beskæftigelsesstrategien (med inddragelse af ligestillingsaspektet), som bl.a. omfatter en redegłrelse for, hvordan
politikkerne under de fire słjler og de generelle målsætninger kombineres, og hvordan de politiske initiativer
under de forskellige retningslinjer struktureres for at nå de langsigtede mål. Ved gennemfłrelsen af strategien
tager medlemsstaterne hensyn til den regionale dimension og de regionale forskelle ved hjælp af differentierede
politikker eller mål, samtidig med at de fuldt ud opfylder de nationale mål og respekterer princippet om ligebehandling. Tilsvarende błr medlemsstaterne, uden at det i łvrigt berłrer den generelle ramme, navnlig koncentrere
sig om visse af strategiens aspekter med henblik på at imłdekomme de særlige behov, der fłlger af situationen på
deres arbejdsmarked.

F. Medlemsstaterne og Kommissionen błr styrke udviklingen af fælles indikatorer for på en hensigtsmæssig måde at
evaluere de fremskridt, der głres under alle fire słjler, bl.a. for så vidt angår kvalitet i arbejdet, og stłtte fastsættelsen
af benchmarks og indkredsningen af god praksis. Arbejdsmarkedets parter opfordres til at fastsætte hensigtsmæssige
indikatorer og benchmarks og udvikle statistiske databaser til brug for vurderingen af, hvordan den indsats, de har
ansvaret for, forlłber. Medlemsstaterne skal navnlig evaluere og rapportere om effektiviteten af deres politiske
foranstaltninger målt i resultater på arbejdsmarkedet.

I. FORBEDRING AF ARBEJDSSTYRKENS BESK˘FTIGELSESEGNETHED
Bekæmpelse af ungdomsarbejdslłshed og forebyggelse af langtidsarbejdslłshed
For at påvirke tendenserne i ungdomsarbejdslłsheden og langtidsledigheden łger medlemsstaterne deres indsats for at
udvikle forebyggende og beskæftigelsesegnethedsfremmende strategier, som tager udgangspunkt i en tidlig indkredsning
af den enkeltes behov. Inden der er gået et år  selv om denne periode kan blive udvidet i medlemsstater med særlig
stor arbejdslłshed, og uden at det berłrer revisionen af retningslinjerne, som vil finde sted i 2002  har medlemsstaterne indfłrt ordninger, som sikrer at:

1. Der tilbydes alle arbejdslłse en ny start  for unges vedkommende inden de har været arbejdslłse i seks måneder, og
for voksnes vedkommende inden de har været arbejdslłse i 12 måneder  i form af uddannelse, omskoling,
jobtræning, arbejde eller andre beskæftigelsesforanstaltninger, herunder, mere generelt, ledsagende individuel erhvervsvejledning og rådgivning, som kan fremme deres integration på arbejdsmarkedet.

Disse forebyggende og beskæftigelsesegnethedsfremmende foranstaltninger błr kombineres med foranstaltninger, der
har til formål at mindske antallet af langtidsledige ved at fremme deres reintegration på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse błr medlemsstaterne fortsætte moderniseringen af deres offentlige arbejdsformidlinger, idet de
navnlig overvåger, hvilke fremskridt der głres, fastsætter klare tidsfrister og słrger for passende efteruddannelse af
de ansatte. Medlemsstaterne błr fremme samarbejde med andre tjenesteydere, så strategien for forebyggelse af
arbejdslłshed og for aktivering bliver mere effektiv.

En mere beskæftigelsesvenlig strategi: de sociale ordninger, skattesystemet og uddannelsessystemet
De sociale ordninger, skattesystemet og uddannelsessystemet błr  hvor det viser sig nłdvendigt  gennemgås og
tilpasses med henblik på aktivt at forbedre de arbejdslłses beskæftigelsesegnethed. Endvidere błr der være et passende
samspil mellem disse systemer, så personer, som ikke er erhvervsaktive, men som er villige og i stand til at tage arbejde,
tilskyndes til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der błr lægges særlig vægt på at fremme incitamenter for arbejdslłse
eller andre ikke erhvervsaktive personer for at få dem til at słge og tage arbejde samt på at forbedre arbejdsstyrkens
kvalifikationer og łge beskæftigelsesmulighederne, navnlig for dem, der har de stłrste problemer.
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2. Medlemsstaterne:
 reviderer og omlægger eventuelt deres sociale ordninger og skattesystemet for at begrænse fattigdomsfælderne og
tilskynde ledige og andre uden for arbejdsmarkedet til at słge og tage arbejde eller træffer foranstaltninger med
henblik på at forbedre deres beskæftigelsesegnethed og tilskynde arbejdsgiverne til at skabe nye arbejdspladser
 bestræber sig på at få langt flere ledige og andre ikke erhvervsaktive personer i gang med aktive beskæftigelsesforanstaltninger, der kan forbedre deres beskæftigelsesegnethed, for at sikre en effektiv integration på arbejdsmarkedet, og forbedrer resultaterne, effekten og omkostningseffektiviteten af sådanne foranstaltninger
 fremmer en række foranstaltninger for arbejdslłse og andre ikke erhvervsaktive personer, således at de får
lejlighed til at erhverve eller ajourfłre deres færdigheder, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi, for derved at lette deres adgang til arbejdsmarkedet og mindske klłften mellem arbejdstagernes
kvalifikationer og de kvalifikationer, der efterspłrges på arbejdsmarkedet; hver medlemsstat fastsætter med
henblik herpå et mål for aktive beskæftigelsesforanstaltninger, herunder uddannelse af arbejdslłse eller tilsvarende
foranstaltninger, for gradvis at nå op på gennemsnittet i de tre medlemsstater, der er længst fremme, og mindst
20 %.
Fastlæggelse af en strategi til forlængelse af den erhvervsaktive alder
Der er behov for tilbundsgående ændringer i den fremherskende holdning på arbejdsmarkedet til ældre arbejdstagere
samt for en revision af skattesystemerne og de sociale ordninger for at sikre fuld beskæftigelse, bidrage til at garantere, at
de sociale sikringsordninger er rimelige og bæredygtige, og for bedst muligt at udnytte de ældre arbejdstageres erfaringer.
Indsatsen for at fremme kvalitet i arbejdet błr også anses for at være et centralt led i bestræbelserne for at fastholde de
ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet.
3. Medlemsstaterne vil derfor  eventuelt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter  udvikle strategier for at
forlænge den erhvervsaktive alder med henblik på at łge ældre arbejdstageres evne og incitament til at blive
længere på arbejdsmarkedet, navnlig ved:
 at vedtage positive særforanstaltninger for at bevare ældre arbejdstageres arbejdsevne og kvalifikationer, ikke
mindst på et vidensbaseret arbejdsmarked, især ved at sikre tilstrækkelig adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse, ved at indfłre fleksible arbejdsordninger som f.eks. deltidsarbejde, hvis arbejdstagerne łnsker det, og
ved at skabe łget bevidsthed hos arbejdsgiverne om de ældre arbejdstageres potentiale og
 at revidere skattesystemerne og de sociale ordninger for at fjerne motivationsdæmpende faktorer og głre det
mere attraktivt for ældre arbejdstagere at blive på arbejdsmarkedet.
Udvikling af kvalifikationer til det nye arbejdsmarked inden for rammerne af livslang uddannelse
Effektive og velfungerende uddannelsessystemer, der er tilpasset arbejdsmarkedets behov, er af afgłrende betydning for
udviklingen af en vidensbaseret łkonomi og for at hæve niveauet og kvaliteten i beskæftigelsesmulighederne. De spiller
også en væsentlig rolle i forbindelse med livslang uddannelse, hvor deres opgave består i at bane vejen for en problemfri
overgang fra skole til arbejde, danne grundlaget for udvikling af produktive menneskelige ressourcer med grundlæggende
og specifikke kvalifikationer og give borgerne de nłdvendige forudsætninger for i en positiv ånd at kunne tilpasse sig de
sociale, arbejdsmarkedsmæssige og łkonomiske forandringer. At skabe en arbejdsstyrke, der er tilpasset arbejdsmarkedets
behov, indebærer, at borgerne skal have mulighed for at tilegne sig kvalifikationer, der sætter dem i stand til at deltage
aktivt i og udnytte fordelene ved det vidensbaserede samfund, at der tages fat på problemet med klłften mellem
arbejdstagernes kvalifikationer og de kvalifikationer, der efterspłrges på arbejdsmarkedet, og at det forhindres, at
kvalifikationerne bliver ubrugelige som fłlge af arbejdslłshed og udstłdelse et helt liv igennem.
4. Medlemsstaterne opfordres derfor til at forbedre deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer samt de relevante undervisningsplaner, bl.a. skal de sikre passende vejledning i forbindelse med såvel grunduddannelse som
livslang uddannelse, at modernisere og effektivisere lærlinge- og arbejdspladsuddannelserne og fremme etableringen
af lokale uddannelsescentre for:
 at sikre unge mennesker de grundlæggende færdigheder, der er relevante for arbejdsmarkedet, og som er nłdvendige, for at man kan deltage i livslang uddannelse
 at begrænse analfabetisme blandt unge og voksne og i betydelig grad mindske antallet af unge, der tidligt går ud
af skolen; der błr i særlig grad tages hensyn til unge med indlæringsvanskeligheder og uddannelsesmæssige
problemer; medlemsstaterne skal i den forbindelse udvikle foranstaltninger med henblik på i 2010 at have
halveret antallet af de 18 til 24-årige, som kun har afsluttet den obligatoriske skolegang, og som ikke længere
er under uddannelse
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 at fremme mulighederne for voksnes adgang til livslang uddannelse, herunder arbejdstagere med atypiske
kontrakter, for at łge andelen af voksne i den erhvervsaktive alder (25 til 64-årige), der på et givet tidspunkt
deltager i uddannelseskurser; medlemsstaterne błr fastsætte mål med henblik herpå.

For at lette mobiliteten og fremme livslang uddannelse błr medlemsstaterne forbedre anerkendelsen af kvalifikationer og
af den viden og de færdigheder, der er erhvervet.

5. Medlemsstaterne sigter mod at udvikle internetbaseret undervisning for alle borgere. Medlemsstaterne fortsætter
navnlig indsatsen for at sikre, at alle skoler har adgang til Internettet og til multimediefaciliteter, og at det nłdvendige
antal lærere inden udgangen af 2002 er uddannet i at anvende disse teknologier, så alle elever kan få mulighed for at
erhverve sig et bredt kendskab til IT.

Aktive politikker for at udvikle »jobmatching« og forebygge og bekæmpe flaskehalsproblemer på de nye europæiske arbejdsmarkeder.
I alle medlemsstaterne findes der arbejdslłshed og udstłdelse fra arbejdsmarkedet, sidelłbende med at der i bestemte
sektorer, erhverv og regioner er mangel på arbejdskraft. Med den forbedrede beskæftigelsessituation og de stadig
hurtigere teknologiske forandringer vokser disse flaskehalsproblemer. En utilstrækkelig aktiv politik for at forebygge
og bekæmpe den begyndende mangel på arbejdskraft vil være til skade for konkurrenceevnen, łge faren for inflation og
betyde en fortsat hłj grad af strukturel arbejdslłshed. Det skal være lettere at tage arbejde i de andre EU-lande, og
arbejdstagerne błr tilskyndes til at rejse ud, så potentialet i det åbne og tilgængelige europæiske arbejdsmarked kan
udnyttes bedst muligt.

6. Medlemsstaterne łger, i det omfang det er hensigtsmæssigt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, indsatsen for at
indkredse og forebygge de begyndende flaskehalse, navnlig ved at:

 udvikle arbejdsformidlingernes evne til at finde arbejdstagere med de kvalifikationer, der passer til jobbene

 tilrettelægge strategier for at undgå mangel på kvalifikationer

 fremme erhvervsmæssig og geografisk mobilitet

 forbedre arbejdsmarkedernes måde at fungere på ved at forbedre databaserne over job og uddannelsesmuligheder,
som błr være koblet sammen på europæisk plan, og anvende de moderne informationsteknologier og de
erfaringer, der allerede findes på europæisk plan.

Bekæmpelse af forskelsbehandling og fremme af social integration gennem adgang til beskæftigelse
Mange grupper og enkeltpersoner har særlige problemer med at erhverve relevante kvalifikationer og med at få adgang
til og forblive på arbejdsmarkedet. Dette kan łge risikoen for udstłdelse. Der er behov for en sammenhængende politik,
der fremmer den sociale integration ved at stłtte dårligt stillede gruppers og enkeltpersoners integration på arbejdsmarkedet, og som giver dem mulighed for at finde beskæftigelse i job med et mere kvalitativt indhold. Forskelsbehandling i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet og på arbejdsmarkedet błr bekæmpes.

7. Medlemsstaterne:

 indkredser og bekæmper enhver form for forskelsbehandling i forbindelse med adgang til arbejdsmarkedet og til
uddannelse

 iværksætter effektive forebyggende og aktive politiske foranstaltninger for at fremme indslusningen på arbejdsmarkedet af grupper og enkeltpersoner, der er i risikogruppen eller er dårligt stillede, for derved at undgå
marginalisering, tilblivelsen af en »arbejdende underklasse« og et skred hen imod udstłdelse

 gennemfłrer hensigtsmæssige foranstaltninger for at dække de handicappedes, de etniske minoriteters og de
vandrende arbejdstageres behov i forbindelse med deres integration på arbejdsmarkedet og fastsætter efter
behov nationale målsætninger i denne henseende.
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II. UDVIKLING AF EN IV˘RKS˘TTERKULTUR OG JOBSKABELSE
Start og drift af egen virksomhed må głres lettere
Af hensyn til jobskabelsen og de unges uddannelsesmuligheder er det vigtigt, at der etableres nye virksomheder, i
særdeleshed små og mellemstore virksomheder. For at hjælpe denne udvikling på vej błr iværksættertanken głres
mere markant i såvel samfundet som helhed som i undervisningen, det błr sikres, at lovgivningen på området er
klar og pålidelig, og vilkårene for udvikling af og adgang til markederne for risikovillig kapital må forbedres. Medlemsstaterne błr endvidere mindske og forenkle de administrative byrder og skattetrykket for små og mellemstore virksomheder. Det er nłdvendigt at forbedre forebyggelsen af sort arbejde.
8. Medlemsstaterne skal være særlig opmærksomme på, at der er behov for i betydeligt omfang at mindske de faste
omkostninger og administrative byrder for virksomheder, navnlig i forbindelse med virksomhedens etablering og ved
ansættelse af nyt personale. Medlemsstaterne błr desuden ved udformningen af nye bestemmelser vurdere disses
potentielle virkninger for virksomhedernes administrative byrder og faste omkostninger.
9. Medlemsstaterne fremmer iværksætteraktiviteter
 ved at undersłge og mindske alle hindringer i skatte- og socialsikringssystemerne for at slå sig ned som
selvstændig og etablere små virksomheder
 ved at fremme uddannelse med henblik på iværksætteraktiviteter og arbejde som selvstændig, målrettede stłttetjenester samt uddannelse af nuværende og fremtidige virksomhedsejere
 ved i samarbejde med arbejdsmarkedets parter at bekæmpe sort arbejde og fremme omdannelsen af dette arbejde
til normalt arbejde ved brug af alle relevante midler, herunder lovgivningsmæssige foranstaltninger, incitamenter
og reform af skattesystemer og sociale ordninger.
Nye beskæftigelsesmuligheder i det vidensbaserede samfund og i servicesektoren
Hvis Den Europæiske Union skal have held med at lłse beskæftigelsesproblemet, skal alle potentielle kilder til beskæftigelse og ny teknologi udnyttes effektivt. Det er nłdvendigt at skabe gunstige rammer for innovative virksomheder, da de
kan yde et væsentligt bidrag til at mobilisere jobskabelsespotentialet i det vidensbaserede samfund. Især i servicesektoren
er der gode muligheder for at skabe arbejdspladser og for at forbedre kvaliteten i arbejdet. Især kan miljłsektoren
rumme store muligheder for at få lavt kvalificerede arbejdstagere ud på arbejdsmarkedet, og der er gode muligheder for
at opgradere arbejdstagernes kvalifikationer ved en hurtig indfłrelse af moderne miljłteknologi. Med henblik herpå
10. fjerner medlemsstaterne hindringerne for levering af tjenesteydelser og skaber betingelserne for fuldt ud at udnytte
beskæftigelsespotentialet i hele rækken af tjenester inden for servicesektoren til at skabe flere og bedre job; navnlig
błr beskæftigelsespotentialet i det vidensbaserede samfund og i miljłsektoren udnyttes.
En regional og lokal indsats for beskæftigelsen
For at gennemfłre den europæiske beskæftigelsesstrategi er det nłdvendigt at mobilisere alle aktłrer på regionalt og
lokalt plan, herunder arbejdsmarkedets parter, som skal bistå med at indkredse mulighederne for at skabe job på lokalt
plan og indgå partnerskaber til dette formål.
11. Medlemsstaterne:
 tager i påkommende tilfælde hensyn til den regionale udviklingsdimension i deres samlede beskæftigelsespolitik
 opfordrer lokale og regionale myndigheder til at udvikle beskæftigelsesstrategier for fuldt ud at udnytte mulighederne for jobskabelse på lokalt plan og med henblik herpå fremme partnerskaber mellem alle de berłrte
aktłrer, herunder repræsentanter for civilsamfundet
 fremmer foranstaltninger til at forbedre den tredje sektors konkurrenceevne og dens muligheder for at skabe
flere og bedre job, navnlig levering af varer og tjenesteydelser i tilknytning til behov, som markedet endnu ikke
kan tilfredsstille, og undersłger og mindsker hindringerne for disse foranstaltninger
 styrker de offentlige arbejdsformidlingers rolle på alle niveauer i indkredsningen af lokale beskæftigelsesmuligheder og forbedringen af de lokale arbejdsmarkeders funktion.
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Skattereformer til fordel for beskæftigelse og uddannelse
Det er vigtigt at uddybe undersłgelsen af skattetrykkets indvirkning på beskæftigelsen og głre skattesystemet mere
beskæftigelsesvenligt ved at vende den langsigtede tendens til hłjere skatter og afgifter på arbejde. I forbindelse med
skattereformer skal der desuden tages hensyn til behovet for at łge erhvervslivets, de offentlige myndigheders og
enkeltpersoners egne investeringer i menneskelige ressourcer med henblik på de langsigtede virkninger heraf for
beskæftigelsen og konkurrenceevnen.
12. Medlemsstaterne:
 fastsætter om nłdvendigt et mål for en gradvis sænkning af det overordnede skattetryk under hensyntagen til
det aktuelle niveau, og hvor det er hensigtsmæssigt også et mål for en gradvis sænkning af skattetrykket på både
arbejde og indirekte lłnomkostninger, især i forbindelse med lavt kvalificeret arbejde og lavtlłnsarbejde; ved
gennemfłrelsen af sådanne reformer błr det undgås, at de offentlige finanser eller socialsikringsordningers
langsigtede holdbarhed bringes i fare
 skaber incitament til og fjerner skattemæssige hindringer for investering i menneskelige ressourcer
 undersłger, om det lader sig głre at anvende alternative skatteindtægter, bl.a. afgifter på energi og forurenende
emissioner, og udarbejder i givet fald forskellige lłsninger, idet der tages hensyn til erfaringerne med skattereformer på miljłområdet i en række medlemsstater.
III. FREMME AF VIRKSOMHEDERNES OG DE ANSATTES TILPASNINGSEVNE
De muligheder, som den vidensbaserede łkonomi og udsigterne til kvalitativt bedre beskæftigelsesmuligheder skaber,
skal fłlges op af en tilpasning af tilrettelæggelsen af arbejdet, og alle aktłrer, herunder virksomhederne, skal bidrage til
gennemfłrelsen af strategierne for livslang uddannelse for derved at imłdekomme arbejdstagernes og arbejdsgivernes
behov.
Modernisering af arbejdets tilrettelæggelse
For at fremme moderniseringen af tilrettelæggelsen af arbejdet og arbejdsformerne, der bl.a. bidrager til at forbedre
kvaliteten i arbejdet, błr der udvikles et stærkt partnerskab på alle relevante niveauer (europæisk, nationalt, sektorbestemt og lokalt samt i virksomhederne).
13. Arbejdsmarkedets parter opfordres til:
 på alle relevante niveauer at forhandle og gennemfłre aftaler til modernisering af arbejdets tilrettelæggelse,
herunder også muligheden for fleksible arbejdsordninger, for at głre virksomhederne produktive, konkurrencedygtige og i stand til at tilpasse sig industrielle ændringer, samtidig med at der opnås den nłdvendige ligevægt
mellem fleksibilitet og tryghed i ansættelsen, og jobbenes kvalitet łges; de emner, der kan komme på tale, er
f.eks. indfłrelse af ny teknologi, nye arbejdsformer og arbejdstidsspłrgsmål som f.eks. opgłrelse af arbejdstiden
på årsbasis, nedsættelse af antallet af arbejdstimer, mindre overarbejde, udvikling af deltidsarbejde, mulighed for
afbrydelser i karrieren samt andre spłrgsmål vedrłrende tryghed i ansættelsen og
 som led i Luxembourg-processen at udarbejde årsrapporter om, hvilke aspekter af moderniseringen af tilrettelæggelsen af arbejdet, de har fłrt forhandlinger om, hvor langt man er nået med gennemfłrelsen, og hvordan
beskæftigelsen og arbejdsmarkedet reagerer på moderniseringsprocessen.
14. Medlemsstaterne skal, hvor det anses for hensigtsmæssigt i samarbejde med arbejdsmarkedets parter eller på
grundlag af overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter:
 revidere de nuværende lovgivningsmæssige rammer og se nærmere på forslag til nye bestemmelser og incitamenter, der skal sikre, at de bidrager til at mindske beskæftigelsesmæssige hindringer, lette indfłrelsen af en
moderniseret arbejdstilrettelæggelse og bistå arbejdsmarkedet med at tilpasse sig til de strukturelle forandringer i
łkonomien
 samtidig, under hensyntagen til at beskæftigelsesformerne i stadig hłjere grad er forskellige, undersłge mulighederne for at indfłre mere fleksible aftaleformer i den nationale lovgivning og sikre, at de, der arbejder under
de nye fleksible aftaler, nyder godt af en passende sikkerhed og en hłjere erhvervsmæssig status, der er forenelig
med erhvervslivets behov og arbejdstagernes łnsker
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 bestræbe sig på at sikre en bedre anvendelse på arbejdspladsen af den nuværende arbejdsmiljłlovgivning ved at
łge og styrke håndhævelsen af den, ved at yde vejledning for at hjælpe virksomhederne, navnlig små og
mellemstore virksomheder, med at overholde gældende lovgivning, ved at forbedre uddannelsen på arbejdsmiljłområdet og ved at fremme foranstaltninger til mindskelse af erhvervsulykker og -sygdomme i de sektorer,
der traditionelt er hłjrisikosektorer.

Stłtte til at łge virksomhedernes tilpasningsevne som et led i livslang uddannelse
For at forny kvalifikationerne i virksomhederne som et centralt led i livslang uddannelse:

15. opfordres arbejdsmarkedets parter til, når det anses for hensigtsmæssigt, at indgå aftaler på alle relevante niveauer
om livslang uddannelse for at forbedre tilpasningsevnen og lette innovationen, navnlig inden for informations- og
kommunikationsteknologi; i den forbindelse błr betingelserne for, hvordan man agter at virkeliggłre princippet om,
at hver enkelt arbejdstager skal have mulighed for at tilegne sig IT-færdigheder inden udgangen af 2003, fastsættes.

IV. STYRKELSE AF LIGESTILLINGSPOLITIKKEN
Integrering af ligestillingsaspektet i alle politikker og aktioner
For at skabe en situation med ligestilling og łget erhvervsfrekvens blandt kvinder i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds młde i Lissabon błr medlemsstaternes ligestillingspolitikker styrkes og omfatte alle
relevante forhold, der påvirker kvinders beslutning om at tage arbejde.

Kvinder har stadig særlige problemer med at få adgang til arbejdsmarkedet, med karrieremuligheder, med lłnnen og
med at forene arbejde og familieliv. Det er derfor vigtigt bl.a.:

 at sikre, at der findes aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger for kvinder i forhold til deres del af ledigheden

 at være særlig opmærksom på, hvilke virkninger skattesystemerne og de sociale ordninger har set i et ligestillingsperspektiv; skattesystemer og sociale ordninger, der påvirker kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet negativt, błr
ændres

 at lægge særlig vægt på at sikre gennemfłrelsen af princippet om samme lłn for samme eller tilsvarende arbejde

 at være særlig opmærksom på hindringer, som głr det vanskeligt for kvinder at etablere nye virksomheder eller
nedsætte sig som selvstændige

 at sikre, at kvinder har mulighed for at nyde godt af fleksible former for arbejdstilrettelæggelse på frivillig basis, og
uden at jobkvaliteten mindskes

 at sikre, at forudsætningerne er til stede for, at kvinder kan få adgang til livslang uddannelse, især IT-uddannelse.

16. Medlemsstaterne vedtager derfor en strategi, hvorefter der tages hensyn til ligestillingsaspektet, når de gennemfłrer
retningslinjerne på tværs af alle fire słjler:

 udvikling og styrkelse af hłringsordningerne med ligestillingsorganer

 anvendelse af procedurer til vurdering af virkningerne for mænd og kvinder af hver retningslinje

 udvikling af indikatorer for at måle de fremskridt, der głres på ligestillingsområdet for hver retningslinje.

For meningsfuldt at kunne vurdere fremskridtene må medlemsstaterne słrge for passende dataindsamlingssystemer og
-procedurer samt en kłnsbaseret opdeling af beskæftigelsesstatistikkerne.
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Bekæmpelse af forskelsbehandling af mænd og kvinder
Medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter błr være opmærksomme på bestående uligevægte i kvinders eller mænds
repræsentation i bestemte łkonomiske sektorer og inden for bestemte erhverv samt på at forbedre kvinders karrieremuligheder.
17. Medlemsstaterne skal i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, når dette er hensigtsmæssigt:
 styrke indsatsen for at mindske forskellen mellem mænds og kvinders arbejdslłshedsprocent ved aktivt at stłtte
łget beskæftigelse blandt kvinder og overveje at fastsætte nationale mål i overensstemmelse med de mål, der er
fastlagt i konklusionerne fra Det Europæiske Råds młde i Lissabon
 træffe foranstaltninger til at sikre en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i alle sektorer og erhverv
 vedtage en flerstrenget strategi for at få indfłrt ligelłn for mænd og kvinder i både den offentlige og den private
sektor og overveje at opstille mål for at udrydde lłnforskelle; en sådan strategi kunne bl.a. omfatte en revision af
stillingskategorier og lłnsystemer for at udrydde kłnsdiskriminerende forhold, forbedring af statistiske systemer
og overvågningssystemer samt information og åbenhed om lłnforskelle
 overveje mere aktive indgreb for at forbedre kvindernes situation og dermed mindske ulighederne mellem
mænd og kvinder.
Mulighed for at forene arbejde og familieliv
Politikkerne vedrłrende orlov, forældreorlov og deltidsarbejde samt fleksible arbejdsordninger, som er i både arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesse, er af stor betydning for både mænd og kvinder. Gennemfłrelsen af de forskellige
direktiver og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter på dette område błr fremskyndes og regelmæssigt fłlges op. Der
skal være passende pasningsmuligheder af god kvalitet for błrn og andre pasningskrævende personer for at stłtte
kvinders og mænds adgang til og fortsatte deltagelse på arbejdsmarkedet. En ligelig fordeling af de familiemæssige
forpligtelser er af afgłrende betydning i denne forbindelse. De personer, der vender tilbage til arbejdsmarkedet efter
en fraværsperiode, har måske forældede kvalifikationer og har vanskeligt ved at få adgang til uddannelse. Det skal głres
lettere at reintegrere mænd og kvinder på arbejdsmarkedet efter en fraværsperiode. For at łge ligestillingen:
18. skal medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter:
 udforme, gennemfłre og fremme familievenlige politikker, herunder pasningsmuligheder for błrn og andre
pasningskrævende personer, der er af hłj kvalitet, łkonomisk overkommelige og tilgængelige, samt forældreorlovsordninger og andre orlovsordninger
 overveje at fastsætte et nationalt mål i overensstemmelse med deres nationale situation for at forbedre adgangen
til pasningsordninger for błrn og andre med pasningsbehov
 være særlig opmærksomme på mænd og kvinder, der igen łnsker at tage lłnnet beskæftigelse efter et fravær, og
med henblik herpå undersłge, hvordan hindringer for en sådan tilbagevenden gradvis kan ryddes af vejen.
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C 75 E/11

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om salgsfremmende foranstaltninger i det
indre marked
(2002/C 75 E/02)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 546 endelig udg.  2001/0227(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 4. oktober 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) I henhold til traktatens artikel 14, stk. 2, indebærer det
indre marked et område uden indre grænser med fri
bevægelighed for varer og tjenesteydelser samt fri etableringsret; udviklingen af brugen og kommerciel kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger i et område
uden indre grænser er af afgłrende betydning, når det
gælder om at fremme udviklingen af grænseoverskridende
aktiviteter.
(2) Brugen og kommunikationen af salgsfremmende foranstaltninger er væsentlige aspekter for væksten og udviklingen af alle virksomheder i Fællesskabet; de er særlig
vigtige redskaber for små og mellemstore virksomheder,
der er afhængige af overkommelig praksis som input og
output til at udvikle deres grænseoverskridende aktiviteter;
salgsfremmende foranstaltninger stimulerer således
konkurrenceevnen i den europæiske łkonomi og głr
det hermed muligt for forbrugerne at få et stłrre udvalg
og konkurrencedygtige priser.
(3) Fællesskabsretten og Fællesskabets retsorden har stor
betydning, når det gælder om at głre det muligt for
europæiske borgere og aktłrer uden hensyn til grænser
fuldt ud at udnytte de muligheder, der er forbundet med
brug og kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger; denne forordning har således til formål at sikre
et hłjt niveau af retlig integration i Fællesskabet, så der
opstår et reelt område uden indre grænser for brug og
kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger.
(4) Brugen og kommunikationen af salgsfremmende foranstaltninger inden for Fællesskabet vanskeliggłres af en
række konstaterede retlige hindringer (1) for et velfunge(1) Grłnbogen om kommerciel kommunikation i det indre marked:
KOM(96) 192 endelig. af 18. maj 1996.

rende indre marked, hvilket głr udłvelsen af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenstydelser mindre
attraktiv; disse hindringer skyldes forskelle i lovgivningerne og retsusikkerhed med hensyn til, hvilke nationale
regler der finder anvendelse på brug og kommunikation af
salgsfremmende foranstaltninger; et relativt snævert defineret sæt regler om salgsfremmende foranstaltninger
skaber et meget stort antal hindringer for det indre
marked, der berłrer en lang række virksomheder. Fjernelsen af disse hindringer vil lette de frie varebevægelser
i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger.

(5) Da der ikke findes ensartede regler på fællesskabsplan, kan
hindringer for grænseoverskridende tjenesteydelser og
varer eller etableringsfriheden ifłlge Domstolens retspraksis være begrundede i det omfang, de skal beskytte
anerkendte almene hensyn og står i rimeligt forhold til
disse mål; af hensyn til Fællesskabets mål, og på baggrund
af traktatens bestemmelser om fri bevægelighed, af afledt
fællesskabsret og i overensstemmelse med Kommissionens
politik vedrłrende kommerciel kommunikation (2) kan
sådanne hindringer kun fjernes ved at fastsætte ensartede
regler på fællesskabsplan og ved at afklare visse juridiske
begreber på fællesskabsplan i det omfang, det er nłdvendigt for et velfungerende indre marked; andre restriktioner
błr erstattes med mindre restriktive foranstaltninger; de
resterende restriktioner vedrłrende brug og kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger błr underkastes
princippet om gensidig anerkendelse af national lovgivning.

(6) På grund af den særlige art af de problemer, der skal lłses,
og navnlig behovet for på en meget målrettet måde at
behandle et lille antal spłrgsmål, som berłrer en lang
række tjenesteydelser, er der behov for at fastsætte nogle
få præcise, ubetingede og ensartede fællesskabskrav i en
forordning. Brugen af en forordning styrker retssikkerheden navnlig for kunder og små og mellemstore virksomheder.

(7) Denne forordning omfatter salgsfremmende konkurrencer
eller spil, hvor formålet er at fremme salget af varer eller
tjenesteydelser, men ikke gevinstgivende spil, og hvor
betaling i givet fald kun tjener til at opnå den vare eller
tjenesteydelse, hvis salg słges fremmet. Gevinstgivende
spil såsom tilfældighedsspil, lotteri og væddemål, som
forudsætter en indsats af pengeværdi, er undtaget fra
forordningens anvendelsesområde.
(2) »Opfłlgning af grłnbogen om kommerciel kommunikation i det
indre marked« Meddelelse fra Kommissionen. KOM(1998) 121
endelig af 4. marts 1998.
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(8) Da denne forordning kun vedrłrer visse specifikke
spłrgsmål, som giver anledning til problemer for det
indre marked, er forordningen fuldt ud i overensstemmelse med kravet om overholdelse af subsidiaritetsprincippet som fastsat i traktatens artikel 5. I henhold til
proportionalitetsprincippet og Kommissionens politik
vedrłrende kommerciel kommunikation, som gennem
arbejdet i Ekspertgruppen vedrłrende Kommerciel
Kommunikation er słgt anvendt så gennemsigtigt og
præcist som muligt, er de foranstaltninger, der er fastsat
i denne forordning, begrænset til det minimum, der er
strengt nłdvendigt for at opnå et velfungerende indre
marked; i de tilfælde, hvor det er nłdvendigt med en
indsats på fællesskabsplan og for at garantere et område,
som reelt er uden indre grænser for så vidt angår salgsfremmende foranstaltninger, skal forordningen sikre en
hłj grad af beskyttelse af almene hensyn, navnlig beskyttelse af mindreårige, forbrugerbeskyttelse og i denne
forbindelse loyal forretningspraksis og beskyttelse af folkesundheden.

(9) Denne forordning supplerer den gældende fællesskabsret,
som finder anvendelse på brug og kommunikation af
salgsfremmende foranstaltninger, og som navnlig omfatter
Rådets direktiv 84/450/EØF om vildledende og sammenlignende reklame (1), Rådets direktiv 89/552/EØF vedrłrende udłvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (2),
Rådets direktiv 92/59/EØF om produktsikkerhed i almindelighed (3), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4), Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 97/66/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren (5), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF
om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af
priser på forbrugsvarer (6), Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 98/27/EF om słgsmål med påstand om
forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (7), Rådets direktiv 92/28/EØF om reklame for
humanmedicinske lægemidler (8), Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkłb og garantier i forbindelse hermed (9), Rådets
henstilling om błrns og unges alkoholforbrug (10) og
(1) EFT L 250 af 19.9.1984, s. 17. Direktivet er ændret ved EuropaParlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF (EFT L 290 af 23.10.1997,
s. 18).
(2) EFT L 298 17.10.1989, s. 23. Direktivet er ændret ved direktiv
97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
(3) EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24.
(4) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(5) EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.
(6) EFT L 80 af, 18.3.1998, s. 27.
(7) EFT L 166 af 11.6.1998, s. 51. Direktivet er ændret ved direktiv
2000/31/EF (EFT L 178 af 17.2.2000, s. 1).
(8) EFT L 113 af 30.4.1992, s. 13.
(9) EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12.
10
( ) KOM(2000) 736 endelig.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF om
elektronisk handel (11).

(10) For så vidt angår håndhævelsen supplerer denne forordning i vidt omfang Rådets direktiv 84/450/EØF; manglende opfyldelse af informationskravene i denne forordning vil blive betragtet som overtrædelse af forbuddet
mod vildledende reklame som fastsat i Rådets direktiv
84/450/EØF.

(11) Ved at fastsætte en række nærmere informationskrav
sikrer denne forordning en hłj grad af forbrugerbeskyttelse for at łge tilliden i det indre marked til salgsfremmende foranstaltninger; bestemmelserne sikrer, at
kommerciel kommunikation i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger er gennemsigtig, og at en person,
der er interesseret i en salgsfremmende foranstaltning let
vil være i stand til at opnå alle relevante oplysninger, der
er omtalt i denne kommunikation. Med henblik på at
beskytte mindreårige og folkesundheden opstilles der en
række harmoniserede målrettede forbud og præcise
restriktioner for brug og kommerciel kommunikation af
salgsfremmende foranstaltninger.

(12) Den łgede beskyttelse, som forordningen giver ved opstillingen af disse ensartede regler, głr det muligt at ophæve
visse nationale forbud og begrænsninger. Dette er nłdvendigt for at fjerne hindringerne for etablering og eksport af
tjenesteydelser såvel som de betydelige konkurrenceforvridninger, som de giver anledning til; andre grænseoverskridende hindringer for brug og kommerciel kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger er underkastet
anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse af
national lovgivning; de krav på nationalt plan, som er
genstand for gensidig anerkendelse, omfatter kun de
krav, der vedrłrer brug af salgsfremmende foranstaltninger eller henvisninger hertil i kommerciel kommunikation, og ikke generelle krav om reklame som f.eks. vedrłrende sundhedsmæssige og etiske krav, reklame for visse
produkter og tjenesteydelser, eller krav vedrłrende anden
markedsfłringspraksis.

(13) For at beskytte błrns fysiske sundhed er det ifłlge denne
forordning og i overensstemmelse med direktiv
92/59/EØF ikke, medmindre der foreligger forudgående
samtykke, tilladt for initiativtagere, der tilbyder gratis
gaver eller tilgift, at sende reklameprodukter til błrn,
medmindre de słrger for, at de sendte produkter ikke
som fłlge af deres art, beskaffenhed eller emballering
kan skade et barns fysiske sundhed (bl.a. gennem brug
af błrnesikker emballage).
(11) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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(14) På baggrund af det anerkendte folkesundhedsmæssige
behov for at forebygge, at błrn og unge tilskyndes til at
indtage alkoholholdige drikkevarer, og under hensyntagen
til det mål, der ligger til grund for brugen af salgsfremmende foranstaltninger, som er at tilskynde til forbrug af
de varer og tjenesteydelser, hvis salg słges fremmet,
forbyder denne forordning tilbud om gratis alkoholholdige
drikkevarer som salgsfremmende gaver til mindreårige.
(15) Kommerciel kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger for tobaksvarer og restriktioner herfor behandles i
forslag til direktiv om reklame for tobaksvarer og sponsorering til fordel for disse (1).
(16) Denne forordning fastsætter en række forpligtelser for
initiativtagerne for at sikre, at klagere i tilfælde af, at
initiativtagerne ikke overholder deres forpligtelser i forbindelse med brug og kommunikation af salgsfremmende
foranstaltninger, kan identificere initiativtageren og har
let adgang til interne klageordninger. Bestemmelserne i
denne forordning vil også tilskynde til bedste praksis
inden for området interne kundeklageordninger samt
fremme og lette adgangen til overkommelige udenretslige
retsmidler 
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udarbejdet uafhængigt af denne, især uden finansiel
modydelse
b) »salgsfremmende foranstaltning«: en rabat, en gratis gave,
en tilgift eller en mulighed for at deltage i en salgsfremmende konkurrence eller et salgsfremmende spil
c) »initiativtager« (promoter): en bruger af en salgsfremmende
foranstaltning, dvs. en virksomhed, organisation eller
person, af eller for hvem en salgsfremmende foranstaltning
gennemfłres
d) »kunde«: en virksomhed, organisation eller person, som
kłber den vare eller tjenesteydelse, hvis salg initiativtageren
słger at fremme
e) »rabat«: et tidsbegrænset tilbud om:
 en prisnedsættelse
 en yderligere mængde af samme vare eller tjenesteydelse, som tilbydes uden ekstra udgift for kłberen

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

 en kupon eller et værdibevis, der berettiger en kłber af
en vare eller tjenesteydelse til en prisreduktion på
samme vare eller tjenesteydelse ved et efterfłlgende kłb

Artikel 1
Formål

f)

I denne forordning fastsættes bestemmelser for brug og
kommerciel kommunikation af salgsfremmende foranstaltninger med henblik på at sikre et velfungerende indre marked.

Artikel 2
Definitioner
I denne forordning forstås ved:
a) »kommerciel kommunikation«: enhver form for kommunikation, der har til formål direkte eller indirekte at fremme
afsætningen af varer eller tjenesteydelser eller at etablere et
image for en virksomhed, organisation eller person, der
udłver handels-, industri- eller håndværksvirksomhed eller
et lovreguleret erhverv. Fłlgende udgłr ikke kommerciel
kommunikation:

g) »tilgift«: et tidsbegrænset tilbud om at levere en vare eller
tjenesteydelse af en type, som ikke er den samme som den
vare eller tjenesteydelse, ved kłb af hvilken den tilbydes
h) »salgsfremmende konkurrence«: et tidsbegrænset tilbud om
at deltage i en konkurrence, der kan være betinget af en
forudgående forpligtelse til at kłbe en vare eller tjenesteydelse, og hvor vinderen hovedsagelig udpeges som fłlge af
dennes færdigheder
i)

»salgsfremmende spil«: et tidsbegrænset tilbud om at deltage
i et spil, hvor det hovedsagelig beror på tilfældet, hvem der
udpeges som vinder, og hvor der ikke kræves betaling for
at deltage, og hvor deltagelse kan være betinget af en forudgående forpligtelse til at kłbe. Sådanne salgsfremmende spil
omfatter ikke gevinstgivende spil, som kræver en indsats af
pengeværdi i tilfældighedsspil, herunder lotterier og
væddemål

j)

»barn«: en person under 14 år

 oplysninger, der muliggłr direkte adgang til virksomhedens, organisationens eller personens aktivitet, herunder
et domænenavn eller en e-mailadresse, og
 kommunikationer vedrłrende en virksomheds, organisations eller persons varer, tjenesteydelser eller image
(1) KOM(2001) 283 endelig.

»gratis gave«: et tidsbegrænset tilbud om vederlagsfrit at
levere en vare eller tjenesteydelse uafhængig af en forpligtelse til at kłbe en vare eller tjenesteydelse af samme type

k) »alkoholholdige drikkevarer«: alkoholholdige drikkevarer i
den betydning, der er fastsat i artikel 2, 8, 12,17 og 19 i
direktiv 92/83/EØF
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»generelt forbud mod brug eller kommerciel kommunikation af en salgsfremmende foranstaltning«: et forbud som
ikke er specifikt for en særlig type vare eller tjenesteydelse,
hvis salg słges fremmet

m) »ikke-offentligt tilsynsorgan«: en organisation eller sammenslutning, der ikke er reguleret ved offentlig ret, og som
udłver sin retlige autonomi til kollektivt at regulere
erhvervsvirksomhed, og

uden at det er godtgjort, at der foreligger forudgående
samtykke fra barnets værge.
2.
En initiativtager må ikke levere en gratis gave eller tilgift
direkte til et barn, hvis den er af en art, der vil kunne skade
dets fysiske sundhed.
3.
En initiativtager må ikke levere en gratis gave bestående
af en alkoholholdig drikkevare til personer under 18 år.

n) »salg med tab«: en rabat, der består af salg af en vare eller
tjenesteydelse under nettofakturaprisen, inkl. transport,
forsikring og andre leveringsomkostninger samt skatter og
afgifter.
Artikel 3
Brug og kommerciel kommunikation af salgsfremmende
foranstaltninger
1.
Medlemsstater eller ikke-offentlige tilsynsorganer må ikke
opstille:
 et generelt forbud mod brug eller kommerciel kommunikation af en salgsfremmende foranstaltning, medmindre
fællesskabsretten kræver det
 en begrænsning af værdien af en salgsfremmende foranstaltning, undtagen når det gælder rabatter på błger
 et forbud mod rabatter forud for sæsonbestemte udsalg eller
 et krav om forudgående tilladelse eller krav med lignende
virkning for brug eller kommerciel kommunikation af en
salgsfremmende foranstaltning.
2.
Medlemsstater eller ikke-offentlige tilsynsorganer må
hverken begrænse friheden til at levere tjenesteydelser eller
begrænse den frie bevægelighed for varer, der er omfattet af
brugen af salgsfremmende foranstaltninger, på grund af brug af
salgsfremmende foranstaltninger og henvisninger hertil i
kommerciel kommunikation.
Artikel 4
Oplysningspligt i forbindelse med salgsfremmende foranstaltninger
Ud over andre informationskrav, der fłlger af fællesskabsretten,
skal initiativtageren słrge for, at kommerciel kommunikation af
en salgsfremmende foranstaltning er i overensstemmelse med
de krav, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Alle de
oplysninger, der er fastsat i bilaget, skal forelægges i klar og
utvetydig form. De oplysninger, som initiativtageren skal give
kunden på opfordring, skal være til rådighed ved iværksættelsen af den pågældende salgsfremmende foranstaltning.
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Artikel 6
Retsmidler
1.
En initiativtager skal efter begæring fra en ret eller administrativ myndighed godtgłre rigtigheden af de oplysninger, der
er nævnt i artikel 4.
2.
En initiativtager skal gratis oplyse en adresse, hvortil
klager kan rettes. Oplyser en initiativtager en telefonrådgivningstjeneste i forbindelse med en salgsfremmende foranstaltning, skal han drage omsorg for, at denne er gratis, og at
tilstrækkelige ressourcer er afsat til dens drift.
3.
En initiativtager skal besvare en indledende klage over en
salgsfremmende foranstaltning senest seks uger efter, at han har
modtaget klagen. Den indledende klage og svaret skal foreligge
i skriftlig form, herunder ved hjælp af elektroniske hjælpemidler. Svaret skal foreligge på det sprog, der blev anvendt
ved kommunikationen af den salgsfremmende foranstaltning.
4.

En initiativtager skal:

 i den kommercielle kommunikation i forbindelse med den
salgsfremmende foranstaltning angive eventuelle udenretslige ordninger til bilæggelse af tvister eller adfærdskodekser,
som han tilslutter sig, og
 på anmodning stille oplysninger til rådighed om sådanne
eventuelle ordninger til bilæggelse af tvister eller adfærdskodekser.
Artikel 7
Revisionsbestemmelse
Kommissionen skal inden udgangen af [. . .] forelægge EuropaParlamentet og Rådet en omfattende rapport om anvendelsen
af forordningen, om fornłdent ledsaget af et forslag til revision
af denne.
Artikel 8

Artikel 5
Beskyttelse af błrn og unge

Denne forordning træder i kraft på [. . .] dagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

1.
En initiativtager må ikke i forbindelse med en salgsfremmende foranstaltning indsamle personoplysninger fra et barn,

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG
OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES I FORBINDELSE MED BRUG OG KOMMERCIEL KOMMUNIKATION AF
SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER
1.

ALLE SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER

1.1. Oplysninger, der skal gives i den kommercielle kommunikation:
 en angivelse af, om der er tale om rabat, en gratis gave, tilgift, en salgsfremmende konkurrence eller et
salgsfremmende spil
 prisen (inkl. afgifter) for den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges fremmet, og eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med fragt, levering eller porto
 initiativtagerens identitet
 tilbuddets varighed, inkl. start- og slutdato, og
 i tilfælde af, at tilbuddet er underkastet visse betingelser, en angivelse af, hvor man kan rekvirere disse
betingelser eller andre eventuelle oplysninger.
1.2. Oplysninger, der skal gives på opfordring ubetinget af kłb af den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges
fremmet:
 initiativtagerens navn og adresse m.v. og
 de vilkår og betingelser, der gælder for den salgsfremmende foranstaltning.
2.

RABATTER

2.1. Oplysninger, der skal gives i den kommercielle kommunikation:
 det nłjagtige rabatbelłb enten i procent eller som omkostning pr. enhed og
 angivelse af, om der er tale om et salg med tab.
2.2. Oplysninger, der skal gives på opfordring ubetinget af kłb af den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges
fremmet:
 eventuelle betingelser eller begrænsninger i forbindelse med rabatten og
 den tidligere pris for den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges fremmet, og det tidsrum (inkl. datoer), hvor
denne tidligere pris blev anvendt.
2.3. Oplysninger, der skal gives på en kupon eller et værdibevis:
 kuponens eller værdibevisets kontantværdi
 eventuelle begrænsninger i brugen af kuponen eller værdibeviset, herunder udlłbsdato, og
 de varer eller tjenesteydelser, der kan indlłses mod aflevering af kuponen eller værdibeviset.
2.4. Oplysninger, der skal gives på opfordring, fra den producent eller tjenesteyder, som varerne eller tjenesteydelserne er kłbt af:
 oplysninger om et salg med tab i overensstemmelse med forudgående kontraktlige aftaler.
3.

GRATIS GAVER OG TILGIFT

3.1. Oplysninger, der skal gives i den kommercielle kommunikation:
 den faktiske værdi af den gratis gave eller tilgift og
 eventuelle omkostninger i forbindelse med at få den gratis gave eller tilgiften.
3.2. Oplysninger, der skal gives på opfordring ubetinget af kłb af den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges
fremmet:
 eventuelle betingelser eller begrænsninger, der gælder for den gratis gave eller tilgiften.
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SALGSFREMMENDE KONKURRENCER OG SPIL

4.1. Oplysninger, der skal gives i den kommercielle kommunikation:
 præmiens værdi og art
 frist for modtagelse af tilmeldinger
 eventuelle geografiske eller personlige restriktioner såsom adresse eller alder
 eventuelle krav om bevis for kłb
 behov for at få tilladelse fra en voksen eller arbejdsgiver til at deltage
 eventuelle andre omkostninger ved deltagelse i den salgsfremmende konkurrence eller det salgsfremmende spil
ud over kłb af den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges fremmet, og
 i tilfælde af et salgsfremmende spil de faktiske eller anslåede gevinstchancer.
4.2. Oplysninger, der skal gives på opfordring ubetinget af kłb af den vare eller tjenesteydelse, hvis salg słges
fremmet:
 eventuelle betingelser, der gælder for den salgsfremmende konkurrence eller det salgsfremmende spil, herunder
begrænsninger med hensyn til deltagelse eller præmier
 antallet af præmier, der kan vindes, og antallet af præmier af en bestemt type, hvis der kan vindes mere end en
type præmie
 regler for, hvem der kan deltage og for tildeling af præmier
 om man kan få udbetalt et kontantbelłb i stedet for præmien
 kriterier for bedłmmelse af tilmeldinger
 udvælgelsesprocedure i forbindelse med tildeling af præmier, og hvor udvælgelsen foretages af en jury, sammensætningen af denne
 dato, hvor resultaterne foreligger, og den måde, hvorpå de meddeles
 hvordan præmierne leveres eller afhentes og eventuelle omkostninger i forbindelse hermed
 den periode, hvor præmierne skal afhentes
 eventuelle intentioner og betingelser for brug af vinderne i fremtidige reklamefremstłd og
 nærmere enkeltheder om de vindende bidrag under forbehold af vindernes samtykke og reglerne om databeskyttelse.
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Forslag til Rådets beslutning om på Det Europæiske Fællesskabs vegne at godkende Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og den fælles opfyldelse af
forpligtelserne i forbindelse hermed
(2002/C 75 E/03)
KOM(2001) 579 endelig udg.  2001/0248(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 23. oktober 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 174, stk. 4, sammenholdt med artikel
300, stk. 2, fłrste afsnit, fłrste punktum, og artikel 300, stk. 3,
fłrste afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Endemålet for De Forenede Nationers rammekonvention
om klimaændringer (»konventionen«), som blev godkendt
på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgłrelse
94/69/EF af 15. december 1993 om indgåelse af De
Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (1), er at opnå en stabilisering af koncentrationen
af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som forhindrer farlig menneskeskabt indvirkning på klimasystemet.

(2) Konferencen af parterne i konventionen konkluderede ved
sin fłrste samling, at industrilandenes tilsagn om hver
især eller i fællesskab at prłve på at nedbringe deres
udledning af kuldioxid og andre drivhusgasser, der ikke
er reguleret af Montreal-protokollen til konventionen om
beskyttelse af ozonlaget, til niveauerne for 1990 senest i
2000 ikke var tilstrækkelig til at nå konventionens langsigtede mål om at forebygge farlige antropogene indvirkninger på klimasystemet, og enedes om at igangsætte en
proces, som via vedtagelsen af en protokol eller et andet
retligt instrument, giver mulighed for at iværksætte
passende foranstaltninger for perioden efter 2000 (2).

(4) Konferencen af parterne i konventionen besluttede ved sin
fjerde samling at vedtage Buenos Aires-handlingsplanen
med henblik på at nå til enighed om gennemfłrelsen af
vigtige elementer i protokollen ved partskonferencens
sjette samling (4).

(5) De vigtigste elementer i gennemfłrelsen af Buenos Aireshandlingsplanen blev fastlagt ved konsensus ved partskonferencens genoptagne sjette samling i Bonn fra den 19. til
den 27. juli 2001 (5).

(6) Protokollen er i henhold til artikel 24 åben for ratificering,
accept eller godkendelse for stater og regionale organisationer for łkonomisk integration, som har underskrevet
den.

(7) Protokollen giver i henhold til artikel 4 parterne mulighed
for at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 3 i
fællesskab, idet de handler inden for rammerne af og
sammen med en regional organisation for łkonomisk
integration.

(8) Da protokollen blev underskrevet i New York den 29.
april 1998, erklærede Det Europæiske Fællesskab, at
Fællesskabet og dets medlemsstater ville opfylde deres
respektive forpligtelser i henhold til protokollens artikel
3, stk. 1, i fællesskab i overensstemmelse med artikel 4.

(3) Denne proces fłrte til vedtagelsen den 11. december
1997 (3) af Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers
rammekonvention om klimaændringer (»protokollen«).

(9) Rådet enedes om hver medlemsstats bidrag til Fællesskabets samlede nedskæringsforpligtelse i Rådets konklusioner af 16. juni 1998 (6). Bidragene er differentieret i
henhold til hver medlemsstats forventede łkonomiske
vækst, energikilder og industrielle struktur. Rådet nåede
også til enighed om, at aftalens vilkår skulle medtages i
Rådets afgłrelse om Fællesskabets godkendelse af protokollen. Protokollens artikel 4, stk. 2, pålægger Fællesskabet
og dets medlemsstater, at meddele sekretariatet aftalens
vilkår den dag, hvor deres ratificerings- eller godkendelsesinstrumenter deponeres. Medlemsstaterne har en forpligtelse til at iværksætte foranstaltninger med sigte på at
Fællesskabet kan opfylde sine forpligtelser i henhold til
protokollen.

(1) EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11.
(2) Beslutning 1/CP.1 »Berlin-mandatet: Justering af konventionens
artikel 4, stk. 2, litra a) og b), herunder forslag vedrłrende en
protokol og beslutninger om opfłlgning«.
(3) Beslutning 1/CP.3 »Vedtagelse af Kyoto-protokollen til De Forenede
Nationers rammekonvention om klimaændringer«.

(4) Beslutning I/CP.4 »Buenos Aires-handlingsplanen«.
(5) Beslutning 5/CP.6 »Gennemfłrelse af Buenos Aires-handlingsplanen«.
(6) Dok. 9702/98 af 19. juni 1998 fra Rådet for Den Europæiske
Union, som afspejler konklusionerne fra miljłrådsmłdet den
16-17. juni 1998, bilag I.
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(10) Fællesskabets og medlemsstaternes emissioner i referenceåret fastlægges ikke endeligt fłr protokollen træder i
kraft. Når emissionerne i referenceåret er endeligt fastlagt
og senest fłr forpligtelsesperiodens start, fastsætter Fællesskabet og medlemsstaterne emissionsniveauerne udtrykt i
ton kuldioxidækvivalent i henhold til proceduren i artikel
8 i Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om en
overvågningsmekanisme for emissionen af CO2 og andre
drivhusgasser i Fællesskabet (1), som ændret ved Rådets
beslutning 99/296/EF (2).
(11) Det Europæiske Råds młde den 15. og 16. juni 2001 i
Göteborg bekræftede, at Fællesskabet og medlemsstaterne
er villige til at opfylde deres forpligtelser i henhold til
protokollen, og at Kommissionen udarbejder et forslag
til ratificering inden udgangen af 2001, så Fællesskabet
og medlemsstaterne kan opfylde deres tilsagn om at ratificere protokollen hurtigt 
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Kyoto-protokollen til De Forenede Nationers rammekonvention
om klimaændringer (»protokollen«), som blev underskrevet den
29. april 1998 i New York, godkendes hermed på vegne af Det
Europæiske Fællesskab.
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og senest den 31. december 2007, i overensstemmelse med
proceduren i artikel 8 i Rådets beslutning 93/389/EØF, og
under hensyntagen til de velfunderede videnskabelige metoder
for beregning af de oprindeligt tildelte mængder, som blev
udviklet i forbindelse med konventionen og protokollen,
herunder i henhold til protokollens artikel 3, stk. 3 og 4.
Artikel 4
1.
Rådets formand bemyndiges herved til at udpege den eller
de personer, der bemyndiges til på Det Europæiske Fællesskabs
vegne at underrette sekretariatet for De Forenede Nationers
rammekonvention om klimaændringer om denne beslutning i
overensstemmelse med protokollens artikel 4, stk. 2.
2.
Rådets formand bemyndiges herved til at udpege den eller
de personer, der bemyndiges til den samme dag, hvor underretningen efter stk. 1 foretages, at deponere godkendelsesinstrumentet hos Generalsekretæren for De Forenede Nationer i overensstemmelse med protokollens artikel 24, stk. 1, for at
udtrykke Fællesskabets samtykke til at være bundet.
3.
Rådets formand bemyndiges herved til at udpege den eller
de personer, der bemyndiges til den samme dag, hvor underretningen efter stk. 1 foretages, at deponere kompetenceerklæringen i bilag III i overensstemmelse med protokollens artikel
24, stk. 3.

Teksten til protokollen er gengivet i bilag I.
Artikel 2
Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater opfylder
deres forpligtelser i henhold til protokollens artikel 3, stk. 1,
i fællesskab i overensstemmelse med protokollens artikel 4.
De respektive emissionsniveauer, som er tildelt Det Europæiske
Fællesskab og hver medlemsstat i den fłrste periode med kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser fra
2008 til 2012, er opfłrt i bilag II.
Medlemsstaterne iværksætter de nłdvendige foranstaltninger
for at overholde de emissionsniveauer, der er opfłrt i bilag II.

Artikel 5
1.
Medlemsstaterne iværksætter de nłdvendige foranstaltninger med henblik på at słrge for, at Fællesskabets og
medlemsstaternes ratificerings- og godkendelsesinstrumenter
så vidt muligt deponeres samtidigt og senest den 14. juni 2002.
2.
Medlemsstaterne underretter senest den 12. april 2002
Kommissionen om deres beslutning om ratificering eller
godkendelse af protokollen eller, efter omstændighederne, om
den sandsynlige dato for afslutningen af de nłdvendige procedurer. Kommissionen vælger i samråd med medlemsstaterne en
dato for samtidig deponering af ratificerings- og godkendelsesinstrumenterne.

Artikel 3
Emissionsniveauerne i bilag II fastsættes i ton kuldioxidækvivalent, når de endelige tal for emissioner i referenceåret foreligger

(1) EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31.
(2) EFT L 117 af 5.5.1999, s. 35.

Artikel 6
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
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BILAG I

KYOTO-PROTOKOLLEN TIL DE FORENEDE NATIONERS RAMMEKONVENTION OM KLIMA˘NDRINGER
PARTERNE I DENNE PROTOKOL,

som er parter i De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, i det fłlgende benævnt
»konventionen«,
som bestræber sig på at nå endemålet med konventionen som anfłrt i dennes artikel 2,
som minder om konventionens bestemmelser,
som fłlger principperne i konventionens artikel 3,
i henhold til Berlin-mandatet, der blev vedtaget ved beslutning 1/CP.1 af partskonferencen for konventionen
under dens fłrste samling,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Artikel 2

I denne protokol gælder de definitioner, der er anfłrt i konventionens artikel 1, såvel som fłlgende definitioner:

1.
Med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling skal
hver bilag I-part, ved opfyldelsen af sine kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser i henhold til artikel 3:

1. »Partskonference«: konferencen for parterne i konventionen.

a) gennemfłre og/eller opstille politikker og foranstaltninger i
overensstemmelse med sine nationale forhold, så som:

2. »Konvention«: De Forenede Nationers rammekonvention om
klimaændringer, der blev vedtaget i New York den 9. maj
1992.

i) forbedring af energieffektiviteten i relevante sektorer af
den nationale łkonomi

3. »Mellemstatsligt Panel for Klimaændringer«: Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer, som blev etableret i 1988 i
fællesskab mellem Den Meteorologiske Verdensorganisation
og De Forenede Nationers Miljłprogram.

4. »Montreal-protokollen«: Montreal-protokollen om stoffer, der
nedbryder ozonlaget, som blev vedtaget i Montreal den 16.
september 1987, med efterfłlgende justeringer og ændringer.

5. »Tilstedeværende og stemmeafgivende parter«: parter, der er
til stede og afgiver stemme for eller imod.

ii) beskyttelse og forbedring af dræn og reservoirer for
drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, idet parten tager hensyn til sine forpligtelser i
henhold til relevante internationale miljłaftaler;
fremme af bæredygtig skovforvaltningspraksis og
nyplantning og genplantning med skov
iii) fremme af bæredygtige landbrugsformer ud fra overvejelser om klimaændringerne
iv) forskning i og fremme, udvikling og łget anvendelse af
nye og vedvarende energiformer, af kuldioxidbindingsteknologier og af avancerede og nyskabende, miljłrigtige teknologier

6. »Part«: en part i protokollen, medmindre andet fremgår af
sammenhængen.

v) progressiv nedbringelse eller gradvis fjernelse af
markedsbrister, skattemæssige incitamenter, skatte- og
afgiftsfritagelser og subsidier inden for alle drivhusgasudledende sektorer, der strider mod konventionens
formål, samt anvendelse af markedsinstrumenter

7. »Bilag I-part«: en part, der er opfłrt i konventionens bilag I,
med eventuelle ændringer, eller en part, der har givet
meddelelse i henhold til konventionens artikel 4, stk. 2,
pkt. g).

vi) tilskyndelse til passende reformer inden for relevante
sektorer med sigte på at fremme politikker og foranstaltninger, som begrænser eller reducerer emissionen
af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montrealprotokollen
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vii) foranstaltninger til at begrænse og/eller reducere emissionen af drivhusgasser, der ikke er reguleret af
Montreal-protokollen, inden for transportsektoren

viii) begrænsning og/eller reduktion af emissionen af
methan gennem genanvendelse og brug i forbindelse
med affaldshåndtering samt inden for produktion,
transport og distribution af energi

b) samarbejde med andre af disse parter, i medfłr af konventionens artikel 4, stk. 2 e) i), om at forbedre den individuelle
og samlede effektivitet af de politikker og foranstaltninger,
de vedtager efter denne artikel. Med dette mål for łje tager
disse parter skridt til at dele deres erfaringer og udveksle
oplysninger om sådanne politikker og foranstaltninger,
herunder udvikling af metoder til at forbedre sammenligneligheden, gennemsigtigheden og effektiviteten heraf. Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, overvejer på sin fłrste samling eller snarest
muligt derefter, på hvilke måder et sådant samarbejde kan
głres lettere, idet den tager hensyn til alle relevante oplysninger.

2.
Bilag I-parterne słger gennem samarbejde i Organisationen for International Civil Luftfart og Den Internationale
Słfartsorganisation at begrænse og reducere emissionerne af
drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen,
og som stammer fra brændsel til international luft- og skibsfart.

3.
Bilag I-parterne stræber mod at gennemfłre politikker og
foranstaltninger efter denne artikel på en måde, der begrænser
de negative virkninger mest muligt, herunder de negative virkninger af klimaændringer, virkningerne for den internationale
samhandel såvel som sociale, miljłmæssige og łkonomiske
virkninger for andre parter, herunder navnlig udviklingslandsparter og især de, der er nævnt i konventionens artikel 4, stk. 8
og 9, og under hensyntagen til konventionens artikel 3. Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, kan efter behov tage yderligere skridt for at fremme
gennemfłrelsen af bestemmelserne i dette stykke.

4.
Hvis partskonferencen, der tjener som młde for parterne
i denne protokol, beslutter, at det vil være fordelagtigt at
samordne nogle af de politikker og foranstaltninger, der er
nævnt i stk. 1 a), under hensyn til de forskellige nationale
forhold og de mulige virkninger deraf, undersłger den,
hvordan samordningen af disse politikker og foranstaltninger
kan tilrettelægges.
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Artikel 3
1.
Bilag I-parterne sikrer hver især eller i fællesskab, at deres
samlede antropogene emissioner, udtrykt i kuldioxidækvivalenter, af drivhusgasserne i bilag A ikke overskrider deres
tildelte mængder, beregnet i henhold til deres kvantitative emissionsbegrænsnings- og -reduktionsforpligtelser anfłrt i bilag B
og i overensstemmelse med denne artikel, med henblik på at
reducere deres samlede emission af disse gasser med mindst 5
procent i forhold til 1990-niveauet i lłbet af forpligtelsesperioden fra 2008 til 2012.

2.
Hver af bilag I-parterne skal senest i 2005 have gjort
bevisligt fremskridt i retning mod at opfylde deres forpligtelser
efter denne protokol.

3.
Nettoændringer i drivhusgasemissionerne fra kilder og i
optaget gennem dræn, som fłlger af direkte, menneskeskabte
ændringer i arealanvendelse eller skovbrugsaktiviteter,
begrænset til nyplantning, genplantning og rydning af skov
siden 1990, målt som verificerbare ændringer i kulstoflagrene
i hver forpligtelsesperiode, anvendes til at opfylde forpligtelserne efter denne artikel for hver bilag I-part. Drivhusgasemissioner fra kilder og optag gennem dræn, som er forbundet med
disse aktiviteter, rapporteres på en gennemsigtig og verificerbar
måde og granskes i overensstemmelse med artikel 7 og 8.

4.
Forud for den fłrste samling for partskonferencen, der
tjener som młde for parterne i denne protokol, skal hver
bilag I-part forelægge Hjælpeorganet for Videnskabelig og
Teknologisk Rådgivning data til vurdering, ud fra hvilke den
pågældende parts kulstoflagre i 1990 kan bestemmes, og ud fra
hvilke der kan foretages en beregning af ændringerne i partens
kulstoflagre i de efterfłlgende år. Partskonferencen, der tjener
som młde for parterne i denne protokol, træffer på sin fłrste
samling eller snarest muligt derefter beslutning om nærmere
bestemmelser, regler og retningslinier for, hvordan og hvilke
yderligere menneskelige aktiviteter i tilknytning til ændringer
i drivhusgasemissionerne og i optaget heraf i kategorierne landbrugsjord, ændringer i arealanvendelse og skovbrug der skal
lægges til eller trækkes fra den tildelte mængde for bilag
I-parter, idet der tages hensyn til usikkerhedsmomenter,
gennemsigtighed i rapporteringen, verificerbarhed, Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringers metodearbejde, rådgivningen fra Hjælpeorganet for Videnskabelig og Teknologisk
Rådgivning i henhold til artikel 5 samt de beslutninger, der
træffes af partskonferencen. En sådan beslutning er gældende
i den anden og i de efterfłlgende forpligtelsesperioder. En part
kan vælge at anvende en sådan beslutning på disse yderligere
menneskelige aktiviteter i sin fłrste forpligtelsesperiode,
såfremt disse aktiviteter har fundet sted siden 1990.
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5.
Bilag I-parter med overgangsłkonomi, hvis referenceår
eller -periode blev fastsat i henhold til beslutning 9/CP.2 på
partskonferencens anden samling, anvender vedkommende
referenceår eller -periode til gennemfłrelsen af deres forpligtelser i henhold til denne artikel. Enhver anden bilag I-part med
overgangsłkonomi, som endnu ikke har indgivet sin fłrste
nationale meddelelse i henhold til konventionens artikel 12,
kan også meddele partskonferencen, der tjener som młde for
parterne i denne protokol, at den har til hensigt at anvende et
andet historisk referenceår eller -periode end 1990 til gennemfłrelsen af sine forpligtelser i henhold til denne artikel. Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, afgłr, om en sådan meddelelse kan accepteres.

6.
Under hensyn til konventionens artikel 4, stk. 6, giver
partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, bilag I-parter med overgangsłkonomi et vist spillerum i opfyldelsen af deres forpligtelser efter denne protokol,
bortset fra de i denne artikel nævnte forpligtelser.
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11.
Reduktionsenheder eller dele af en tildelt mængde, som
en part overdrager til en anden part i overensstemmelse med
artikel 6 og artikel 17, trækkes fra den mængde, der er tildelt
den overdragende part.

12.
Godkendte emissionsreduktioner, som en part erhverver
fra en anden part i overensstemmelse med artikel 12, lægges til
den mængde, der er tildelt den erhvervende part.

13. Såfremt emissionerne i en bilag I-part i en forpligtelsesperiode er mindre end den mængde, denne part er tildelt efter
denne artikel, lægges differencen på anmodning af den
pågældende part til den mængde, som parten er tildelt for de
efterfłlgende forpligtelsesperioder.

(7)
I den fłrste forpligtelsesperiode med kvantitativ emissionsbegrænsning og -reduktion, fra 2008 til 2012, skal den
mængde, der er tildelt hver bilag I-part, svare til den for den
pågældende part i bilag B anfłrte procentdel af dennes samlede
antropogene emissioner, udtrykt i kuldioxidækvivalenter, af de i
bilag A opfłrte drivhusgasser i 1990 eller det efter stk. 5
bestemte referenceår eller -periode, ganget med fem. Bilag
I-parter, for hvem ændringer i arealanvendelse og skovbrug
udgjorde en nettokilde til drivhusgasemissioner i 1990,
medregner, ved beregningen af deres tildelte mængde, i deres
emissioner for referenceåret eller -perioden 1990 deres samlede
antropogene emissioner udtrykt i kuldioxidækvivalenter fra
kilder minus optag gennem dræn i 1990, der skyldes ændringer
i arealanvendelse.

14.
Hver bilag I-part stræber mod at opfylde forpligtelserne i
stk. 1 på en sådan måde, at negative sociale, miljłmæssige og
łkonomiske virkninger for udviklingslandsparter, navnlig de i
konventionens artikel 4, stk. 8 og 9, omhandlede parter,
begrænses mest muligt. I overensstemmelse med partskonferencens relevante beslutninger vedrłrende gennemfłrelsen af de
nævnte stykker overvejer partskonferencen, der tjener som
młde for parterne i denne protokol, på sin fłrste samling,
hvilke foranstaltninger der er nłdvendige for i videst muligt
omfang at begrænse de negative virkninger af klimaændringer
og/eller af modforanstaltninger for de i de pågældende stykker
omhandlede parter. Blandt de emner, der skal overvejes, er
etablering af finansiering, forsikring og overfłrsel af teknologi.

8.
Alle bilag I-parter må anvende 1995 som referenceår for
hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid med
henblik på den i stk. 7 nævnte beregning.

Artikel 4

9.
Forpligtelserne i de efterfłlgende perioder for bilag
I-parter fastsættes i ændringer til bilag B til denne protokol,
som skal godkendes i overensstemmelse med artikel 21, stk. 7.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, begynder mindst syv år fłr udlłbet af den fłrste
forpligtelsesperiode som nævnt i stk. 1 at tage disse forpligtelser op til overvejelse.

10.
Reduktionsenheder eller dele af en tildelt mængde, som
en part erhverver fra en anden part i overensstemmelse med
artikel 6 og artikel 17, lægges til den mængde, der er tildelt den
erhvervende part.

1.
Bilag I-parter, som har truffet aftale om at opfylde deres
forpligtelser efter artikel 3 i fællesskab, anses for at have opfyldt
disse forpligtelser, såfremt den samlede mængde af deres
sammenlagte antropogene emissioner udtrykt i kuldioxidækvivalenter af drivhusgasserne i bilag A ikke overstiger deres
tildelte mængder, beregnet i henhold til deres kvantitative emissionsbegrænsnings- og -reduktionsforpligtelser som anfłrt i
bilag B samt i overensstemmelse med artikel 3. Det respektive
emissionsniveau, der er tildelt hver af aftalens parter, angives i
den pågældende aftale.

2.
Parterne i en sådan aftale giver sekretariatet meddelelse
om aftalens vilkår den dag, de deponerer deres instrumenter for
ratifikation, accept, godkendelse eller tiltrædelse af protokollen.
Sekretariatet informerer dernæst konventionens parter og
signatarer om aftalens vilkår.
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3.
Aftalen forbliver i kraft i hele den forpligtelsesperiode, der
er angivet i artikel 3, stk. 7.

4.
Såfremt parter, der handler i fællesskab, głr dette inden
for rammerne af og sammen med en regional organisation for
łkonomisk integration, berłrer eventuelle ændringer i
sammensætningen af organisationen efter vedtagelsen af
denne protokol ikke gældende forpligtelser i henhold til
denne protokol. ˘ndringer i sammensætningen af organisationen berłrer kun forpligtelser i henhold til artikel 3, som
vedtages efter den pågældende ændring.

5.
Såfremt parterne i en sådan aftale ikke opnår den fastsatte
samlede mængde af deres emissionsreduktioner, er hver part i
aftalen ansvarlig for sit eget emissionsniveau som anfłrt i den
pågældende aftale.

6.
Såfremt parter, der handler i fællesskab, głr dette inden
for rammerne af og sammen med en regional organisation for
łkonomisk integration, som selv er part i denne protokol, er
hvert enkelt medlemsland af den pågældende regionale organisation for łkonomisk integration hver for sig og sammen med
den regionale organisation for łkonomisk integration, der
handler i overensstemmelse med artikel 24, ansvarlig for sit
eget emissionsniveau som meddelt efter denne artikel, såfremt
det fastsatte samlede niveau for deres emissionsreduktioner ikke
opnås.
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ringer, idet den tager fuldt hensyn til alle relevante beslutninger,
der er truffet af partskonferencen. Enhver revision af metoderne eller justeringer anvendes kun til at kontrollere overholdelsen af forpligtelserne efter artikel 3 for forpligtelsesperioder,
der er vedtaget efter den pågældende revision.

3.
De globale opvarmningspotentialer, der anvendes til at
beregne kuldioxidækvivalensen af antropogene emissioner fra
kilder og optag gennem dræn af drivhusgasser i bilag A, er de
potentialer, der er accepteret af Det Mellemstatslige Panel for
Klimaændringer og vedtaget af partskonferencen på dennes
tredje samling. På grundlag af arbejdet i bl.a. Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer og rådgivning fra Hjælpeorganet
for Videnskabelig og Teknologisk Rådgivning skal partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne protokol,
regelmæssigt gennemgå og efter behov revidere det globale
opvarmningspotentiale for hver af disse drivhusgasser, idet
den tager fuldt hensyn til alle relevante beslutninger, der er
truffet af partskonferencen. Enhver revision af et globalt
opvarmningspotentiale anvendes kun på forpligtelser efter
artikel 3 for forpligtelsesperioder, der er vedtaget efter den
pågældende revision.

Artikel 6
1.
Enhver bilag I-part kan for at opfylde sine forpligtelser
efter artikel 3 til eller fra enhver af de andre af disse parter
overdrage eller erhverve reduktionsenheder, der er et produkt
af projekter, som har til formål at reducere antropogene emissioner fra kilder eller at łge antropogene optag gennem dræn
af drivhusgasser i en hvilken som helst sektor af łkonomien,
såfremt:

Artikel 5

a) det pågældende projekt er godkendt af de involverede parter

1.
Hver bilag I-part skal senest et år fłr begyndelsen af den
fłrste forpligtelsesperiode have fastlagt et nationalt system til
beregning af antropogene emissioner fra kilder og optag
gennem dræn af alle drivhusgasser, der ikke er reguleret af
Montreal-protokollen. Partskonferencen, der tjener som młde
for parterne i denne protokol, fastlægger på sin fłrste samling
retningslinjer for sådanne nationale systemer, med angivelse af
de i stk. 2 omhandlede metoder.

b) det pågældende projekt medfłrer en reduktion af emissioner
fra kilder eller en forłgelse af optag gennem dræn, som
ligger ud over den reduktion, der ellers ville være opnået

c) parten ikke erhverver reduktionsenheder, hvis den ikke
overholder sine forpligtelser efter artikel 5 og 7, og
2.
Til beregning af antropogene emissioner fra kilder og
optag gennem dræn af alle drivhusgasser, der ikke er reguleret
af Montreal-protokollen, anvendes de metoder, der er accepteret
af Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer og vedtaget af
partskonferencen på dennes tredje samling. Anvendes disse
metoder ikke, foretages der passende justeringer efter de
metoder, der er vedtaget på den fłrste samling for partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne protokol. På
grundlag af arbejdet i bl.a. Det Mellemstatslige Panel for
Klimaændringer og rådgivning fra Hjælpeorganet for Videnskabelig og Teknologisk Rådgivning skal partskonferencen, der
tjener som młde for parterne i denne protokol, regelmæssigt
gennemgå og efter behov revidere sådanne metoder og juste-

d) erhvervelsen af reduktionsenheder er et supplement til de
nationale foranstaltninger, der har til formål at opfylde
forpligtelserne efter artikel 3.

2.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, kan på sin fłrste samling eller snarest muligt
derefter udarbejde mere udfłrlige retningslinjer for gennemfłrelsen af denne artikel, herunder retningslinjer for verifikation og rapportering.
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3.
En bilag I-part kan bemyndige juridiske personer til, på
partens eget ansvar, at deltage i handlinger, der fłrer til frembringelse, overdragelse eller erhvervelse af reduktionsenheder i
henhold til denne artikel.

4.
Såfremt der i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i artikel 8 rejses tvivl om en bilag I-parts opfyldelse af
kravene i nærværende artikel, kan overdragelser og erhvervelser
af reduktionsenheder fortsat finde sted, efter at tvivlsspłrgsmålet er rejst, forudsat at en part ikke anvender de pågældende
reduktionsenheder til at opfylde sine forpligtelser efter artikel 3,
fłr alle tvivlsspłrgsmål om opfyldelse af kravene er afgjort.

Artikel 7
1.
Hver bilag I-part skal i sin årlige opgłrelse over antropogene emissioner fra kilder og optag gennem dræn af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montreal-protokollen, indgivet i
overensstemmelse med partskonferencens relevante beslutninger, anfłre de supplerende oplysninger, der kræves til at
fastslå, at artikel 3 overholdes. Disse oplysninger fastsættes i
overensstemmelse med stk. 4.

2.
Hver bilag I-part skal i sine nationale meddelelser, der
indgives i henhold til konventionens artikel 12, anfłre de
supplerende oplysninger, der kræves til at bevise, at den
opfylder sine forpligtelser efter denne protokol. Disse oplysninger fastsættes i overensstemmelse med stk. 4.

3.
Hver bilag I-part indgiver hvert år de oplysninger, der
kræves efter stk. 1, begyndende med den fłrste opgłrelse,
der i henhold til konventionen skal indgives i det fłrste år af
forpligtelsesperioden, efter at denne protokol er trådt i kraft for
den pågældende part. Hver bilag I-part indgiver de oplysninger,
der kræves efter stk. 2, som en del af den fłrste nationale
meddelelse, der skal indgives i henhold til konventionen, efter
at denne protokol er trådt i kraft for den pågældende part, og
efter at der er vedtaget retningslinjer som omhandlet i stk. 4.
Den hyppighed, hvormed der skal indgives oplysninger efter
denne artikel, fastsættes af partskonferencen, der tjener som
młde for parterne i denne protokol, idet den tager hensyn til
de tidsplaner for indgivelse af nationale meddelelser, som partskonferencen måtte have vedtaget.

4.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, skal på sin fłrste samling vedtage retningslinjer, og regelmæssigt derefter revurdere disse retningslinjer,
for udarbejdelsen af de oplysninger, der kræves efter denne
artikel, idet den tager hensyn til de af partskonferencen
vedtagne retningslinjer for udarbejdelse af nationale meddelelser fra bilag I-parterne. Endvidere vedtager partskonferencen,
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der tjener som młde for parterne i denne protokol, forud for
den fłrste forpligtelsesperiode nærmere bestemmelser om,
hvordan der skal głres regnskab over tildelte mængder.

Artikel 8
1.
De oplysninger, som hver bilag I-part indgiver i henhold
til artikel 7, granskes af ekspertgrupper i medfłr af partskonferencens relevante beslutninger og i overensstemmelse med de
retningslinjer, som partskonferencen, der tjener som młde for
parterne i denne protokol, har vedtaget efter stk. 4 med dette
formål for łje. De oplysninger, som hver bilag I-part indgiver i
henhold til artikel 7, stk. 1, granskes som en del af den årlige
sammenstilling af og regnskab over emissioner og tildelte
mængder. Desuden granskes de oplysninger, som hver bilag
I-part indgiver i henhold til artikel 7, stk. 2, som en del af
vurderingen af meddelelser.

2.
Ekspertgrupperne samordnes af sekretariatet og består af
eksperter, der er udvalgt blandt de af konventionens parter
udpegede personer og i givet fald af mellemstatslige organisationer, i overensstemmelse med de retningslinjer, partskonferencen har fastlagt med dette formål for łje.

3.
Granskningsprocessen skal give en grundig og fyldestgłrende teknisk vurdering af alle aspekter ved en parts gennemfłrelse af denne protokol. Ekspertgrupperne udarbejder en
rapport til partskonferencen, der tjener som młde for parterne
i denne protokol, hvori de vurderer gennemfłrelsen af den
pågældende parts forpligtelser og påpeger potentielle
problemer ved og faktorer, der kan påvirke opfyldelsen af
forpligtelserne. Disse rapporter rundsendes af sekretariatet til
alle konventionens parter. Sekretariatet optegner de tvivlsspłrgsmål vedrłrende gennemfłrelsen, der er angivet i rapporterne, så de kan undersłges nærmere af partskonferencen, der
tjener som młde for parterne i denne protokol.

4.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, skal på sin fłrste samling vedtage og
regelmæssigt derefter revurdere retningslinjerne for ekspertgruppernes granskning af gennemfłrelsen, idet den tager
hensyn til partskonferencens relevante beslutninger.

5.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, gennemgår med bistand fra Hjælpeorganet
for Konventionens Gennemfłrelse og i givet fald fra Hjælpeorganet for Videnskabelig og Teknologisk Rådgivning:

a) de oplysninger, der indgives af parterne i henhold til artikel
7, og ekspertgruppernes rapporter om disse oplysninger,
udarbejdet i henhold til denne artikel, og
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b) de tvivlsspłrgsmål vedrłrende gennemfłrelsen af konventionen, sekretariatet har optegnet i henhold til stk. 3, såvel
som eventuelle spłrgsmål, der måtte blive stillet af parterne.

6.
Ud fra sin gennemgang af de i stk. 5 omhandlede oplysninger træffer partskonferencen, der tjener som młde for
parterne i denne protokol, de beslutninger om eventuelle
spłrgsmål, der måtte være nłdvendige for gennemfłrelsen af
denne protokol.

Artikel 9
1.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, gransker regelmæssigt denne protokol i lyset
af de bedste tilgængelige videnskabelige oplysninger og vurderinger af klimaændringer samt disses indflydelse, såvel som i
lyset af relevante tekniske, sociale og łkonomiske oplysninger.
Disse granskninger samordnes med relevante vurderinger i
henhold til konventionen, herunder især de undersłgelser, der
kræves i konventionens artikel 4, stk. 2 d), og artikel 7, stk.
2 a). Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, træffer passende foranstaltninger ud fra disse
granskninger.

2.
Den fłrste granskning finder sted på den anden samling
for partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol. Yderligere granskninger finder sted med regelmæssige
mellemrum og på passende måde.

Artikel 10
Alle parter skal, under hensyn til deres fælles, men differentierede ansvar og deres særlige nationale og regionale udviklingsprioriteringer, mål og omstændigheder, idet de ikke indfłrer
nye forpligtelser for parter, der ikke er opfłrt i bilag I, men
på ny bekræfter de eksisterende forpligtelser i konventionens
artikel 4, stk. 1, og fortsat fremmer opfyldelsen af disse forpligtelser med henblik på at nå en bæredygtig udvikling, under
hensyn til konventionens artikel 4, stk. 3, 5 og 7:

a) hvor det er relevant og i stłrst mulig udstrækning opstille
omkostningseffektive nationale og i givet fald regionale
programmer til forbedring af kvaliteten af lokale emissionsfaktorer, aktivitetsdata og/eller modeller, der afspejler den
enkelte parts sociołkonomiske forhold, med henblik på
udarbejdelse og jævnlig ajourfłring af nationale opgłrelser
over antropogene emissioner fra kilder og optag gennem
dræn af drivhusgasser, der ikke er reguleret af Montrealprotokollen, idet parterne anvender sammenlignelige
metoder, der vedtages af partskonferencen, og som er i
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overensstemmelse med de retningslinjer for nationale
meddelelser, der er vedtaget af partskonferencen

b) opstille, gennemfłre, offentliggłre og jævnligt ajourfłre
nationale og i givet fald regionale programmer for foranstaltninger til at imłdegå klimaændringer samt foranstaltninger til at fremme en hensigtsmæssig tilpasning til
klimaændringer:

i) sådanne programmer kan bl.a. vedrłre energi-, transport- og industrisektorerne såvel som landbrug, skovbrug
og affaldshåndtering; desuden vil tilpasningsteknologier
og metoder til forbedring af fysisk planlægning kunne
forbedre tilpasningen til klimaændringer

ii) bilag I-parter indgiver oplysninger om foranstaltninger
efter denne protokol, herunder nationale programmer, i
overensstemmelse med artikel 7; og andre parter słger i
givet fald i deres nationale meddelelser at anfłre oplysninger om programmer med foranstaltninger, som den
pågældende part mener bidrager til at imłdegå klimaændringer og deres negative virkninger, herunder reduktion
af stigningerne i drivhusgasemissioner og forłgelse af
optaget gennem dræn samt kapacitetsopbygning og
tilpasningsforanstaltninger

c) samarbejde om at fremme effektive metoder til at udvikle,
anvende og videreformidle miljłrigtige teknologier,
knowhow, fremgangsmåder og processer af betydning for
klimaændringer og træffe de videst mulige foranstaltninger
til alt efter omstændighederne at fremme, lette og finansiere
overfłrslen af eller adgangen til disse ressourcer, særlig for
udviklingslandene, herunder udarbejdelse af politikker og
programmer for effektiv overfłrsel af miljłrigtige teknologier, som ejes eller forvaltes af det offentlige, samt skabelse
af et gunstigt miljł for den private sektor med henblik på at
fremme og forbedre adgangen til og overfłrslen af miljłrigtige teknologier

d) samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning og
fremme vedligeholdelse og udvikling af systematiske observationssystemer og udvikling af dataarkiver med henblik på
at reducere usikkerhederne i relation til klimasystemet, de
negative virkninger af klimaændringerne og de łkonomiske
og sociale konsekvenser af de forskellige modforanstaltninger, og fremme udviklingen og styrkelsen af egen kapacitet og egne muligheder for at deltage i internationale og
mellemstatslige tiltag, programmer og netværker for forskning og systematisk observation, under hensyn til konventionens artikel 5
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e) samarbejde om og fremme, på internationalt plan og i givet
fald via eksisterende organer, udvikling og gennemfłrelse af
undervisnings- og uddannelsesprogrammer, herunder styrkelse af national kapacitetsopbygning, især menneskelig og
institutionel kapacitet og udveksling eller udstationering af
personale, som kan uddanne eksperter på dette område,
navnlig for udviklingslandene, og på nationalt plan bevidstgłre offentligheden om klimaændringer og give den adgang
til oplysninger herom; der błr udvikles passende metoder til
at gennemfłre disse aktiviteter gennem konventionens relevante organer, under hensyn til konventionens artikel 6

f) i deres nationale meddelelser anfłre oplysninger om
programmer og aktiviteter, der iværksættes i henhold til
denne artikel i overensstemmelse med partskonferencens
relevante beslutninger
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forudsigelig, samt at byrden błr fordeles passende mellem
industrilandsparterne. De retningslinjer for den eller de
instanser, som har ansvaret for konventionens finansieringsmekanisme, der er anfłrt i partskonferencens relevante
beslutninger, herunder beslutninger truffet fłr vedtagelsen
af denne protokol, gælder med de fornłdne ændringer
også for bestemmelserne i dette stykke.

3.
Industrilandsparter og andre industrialiserede parter i
konventionens bilag II kan også gennem bilaterale, regionale
eller andre multilaterale kanaler tilvejebringe finansielle
ressourcer og udviklingslandsparter få del i sådanne ressourcer
med henblik på at gennemfłre artikel 10.

Artikel 12
g) ved opfyldelsen af forpligtelserne i denne artikel tage fuldt
hensyn til konventionens artikel 4, stk. 8.

Artikel 11
1.
Ved gennemfłrelsen af artikel 10 tager parterne hensyn til
konventionens artikel 4, stk. 4, 5, 7, 8 og 9.

1.

2.
Formålet med mekanismen for bæredygtig udvikling er at
hjælpe parter, der ikke er opfłrt i bilag I, med at nå en bæredygtig udvikling og med at bidrage til konventionens endemål,
samt at hjælpe parter, der er opfłrt i bilag I, med at opfylde
deres kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser efter artikel 3.

3.
2.
I forbindelse med gennemfłrelsen af konventionens
artikel 4, stk. 1, i overensstemmelse med konventionens
artikel 4, stk. 3, og artikel 11, og gennem den eller de instanser,
der står for driften af konventionens finansieringsmekanisme,
skal industrilandsparterne og andre industrialiserede parter i
konventionens bilag II:

a) tilvejebringe nye og yderligere finansielle ressourcer for at
dække de godkendte, samlede omkostninger, som udviklingslandsparterne pådrager sig i bestræbelserne på at
fremme opfyldelsen af eksisterende forpligtelser efter
konventionens artikel 4, stk. 1 a), som er omfattet af
artikel 10, pkt. a), og

b) endvidere tilvejebringe sådanne finansielle ressourcer,
herunder til overfłrsel af teknologi, som udviklingslandsparterne skal bruge for at dække de godkendte, samlede
ekstraomkostninger ved at fremme opfyldelsen af eksisterende forpligtelser efter konventionens artikel 4, stk. 1,
som er omfattet af artikel 10, og som er aftalt mellem en
udviklingslandspart og den eller de internationale instanser,
der er omhandlet i konventionens artikel 11, i overensstemmelse med den artikel.

Ved opfyldelsen af disse eksisterende forpligtelser tages der
hensyn til, at tilfłrslen af midler skal være tilstrækkelig og

En mekanisme for bæredygtig udvikling oprettes hermed.

Mekanismen for bæredygtig udvikling indebærer, at:

a) parter, der ikke er opfłrt i bilag I, vil nyde fordel af projektaktiviteter, der munder ud i godkendte emissionsreduktioner

b) parter, der er opfłrt i bilag I, kan anvende de godkendte
emissionsreduktioner, der opnås gennem sådanne projektaktiviteter, til at bidrage til at opfylde en del af deres kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser
efter artikel 3, som fastsat af partskonferencen, der tjener
som młde for parterne i denne protokol.

4.
Mekanismen for bæredygtig udvikling sorterer under
partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, og den fłlger dennes retningslinjer og overvåges af en
bestyrelse for mekanismen for bæredygtig udvikling.

5.
De emissionsreduktioner, der opnås gennem hver projektaktivitet, godkendes af operationelle instanser, som udpeges at
partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, på grundlag af:

a) frivillig deltagelse, der er godkendt af hver af de pågældende
parter
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b) reelle, målelige og langsigtede fordele med hensyn til imłdegåelse af klimaændringer

c) emissionsreduktioner, der ligger ud over, hvad der ville være
opnået, hvis den godkendte projektaktivitet ikke var blevet
udfłrt.

6.
Mekanismen for bæredygtig udvikling skal efter behov
bistå med at tilvejebringe finansiering af godkendte projektaktiviteter.

7.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, opstiller på sin fłrste samling metoder og
procedurer med det formål at sikre gennemsigtighed, effektivitet og ansvarlighed gennem uafhængig revision og verifikation af projektaktiviteter.

8.
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i
denne protokol, sikrer, at en del af indtægterne fra godkendte
projektaktiviteter anvendes til at dække administrationsomkostninger samt til at hjælpe udviklingslandsparter, der er særligt
sårbare over for de negative virkninger af klimaændringer, med
at dække deres tilpasningsomkostninger.

9.
Deltagelse i mekanismen for bæredygtig udvikling,
herunder i de i stk. 3 a) nævnte aktiviteter og erhvervelse af
godkendte emissionsreduktioner, er åben for private og/eller
offentlige instanser, og er underlagt de retningslinier, der
måtte blive fastlagt af bestyrelsen for mekanismen for bæredygtig udvikling.

10.
Godkendte emissionsreduktioner, der opnås i perioden
fra 2000 og frem til begyndelsen af den fłrste forpligtelsesperiode, kan indgå i opfyldelsen af forpligtelserne i den fłrste
forpligtelsesperiode.

Artikel 13
1.
Partskonferencen, som er det łverste organ for konventionen, tjener som młde for parterne i denne protokol.

2.
Parter i konventionen, som ikke er parter i denne
protokol, kan deltage som observatłrer i forhandlingerne på
alle samlinger for partskonferencen, der tjener som młde for
parterne i denne protokol. Når partskonferencen tjener som
młde for parterne i denne protokol, træffes beslutninger i
henhold til denne protokol kun af de parter, der er parter i
protokollen.

3.
Når partskonferencen tjener som młde for parterne i
denne protokol, erstattes alle medlemmer af forretningsudvalget
for partskonferencen, der repræsenterer en part i konventionen,
som på det pågældende tidspunkt ikke er part i denne protokol,
med et ekstra medlem, som vælges af og blandt parterne i
denne protokol.
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4.
Partskonferencen głr, i sin egenskab af młde for parterne
i denne protokol, regelmæssigt status over gennemfłrelsen af
denne protokol og træffer, inden for rammerne af sit mandat,
de beslutninger, der kræves til at fremme en effektiv gennemfłrelse af protokollen. Den udfłrer de opgaver, den er pålagt i
henhold til denne protokol, og

a) på grundlag af alle de oplysninger, den får meddelt i
henhold til denne protokols bestemmelser, vurderer den
parternes gennemfłrelse af denne protokol, de samlede virkninger af de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne
protokol, navnlig de miljłmæssige, łkonomiske og sociale
virkninger, såvel som de samlede konsekvenser heraf, og
fremskridtene hen imod opfyldelse af konventionens mål

b) i lyset af målet med konventionen, de erfaringer, der
indhentes i forbindelse med gennemfłrelsen heraf, og udviklingen i den videnskabelige og teknologiske viden,
gennemgår den regelmæssigt parternes forpligtelser i
henhold til denne protokol, idet den tager behłrigt
hensyn til de undersłgelser, der kræves i konventionens
artikel 4, stk. 2 d) og artikel 7, stk. 2, og overvejer og
vedtager i denne henseende regelmæssige rapporter om
gennemfłrelsen af denne protokol

c) den fremmer og letter udvekslingen af oplysninger om de
foranstaltninger, parterne træffer for at imłdegå klimaændringer og virkningerne heraf, under hensyntagen til
parternes forskellige vilkår, ansvar og muligheder samt
deres respektive forpligtelser i henhold til denne protokol

d) på anmodning af to eller flere parter fremmer den samordningen af foranstaltninger, som disse træffer for at imłdegå
klimaændringer og virkningerne heraf, under hensyntagen
til parternes forskellige vilkår, ansvar og muligheder samt
deres respektive forpligtelser i henhold til denne protokol

e) i overensstemmelse med konventionens mål og bestemmelserne i denne protokol, og idet den tager fuldt hensyn til de
relevante beslutninger, der træffes af partskonferencen,
fremmer og leder den udvikling og regelmæssig videreudvikling af sammenlignelige metoder til en effektiv gennemfłrelse af denne protokol, som godkendes af partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne protokol

f) den fremkommer med henstillinger om alle spłrgsmål af
betydning for gennemfłrelsen af denne protokol

g) den słger at mobilisere yderligere finansielle ressourcer i
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2

h) den opretter de hjælpeorganer, der skłnnes nłdvendige til
gennemfłrelsen af denne protokol
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i) den kan anmode om og benytte kompetente internationale
organisationers og mellemstatslige og ikke-statslige organers
tjenester og bistand samt de oplysninger, de tilvejebringer
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2.
Konventionens artikel 8, stk. 2, om sekretariatets funktioner og konventionens artikel 8, stk. 3, om de dispositioner,
der er truffet for sekretariatets arbejde, gælder med de fornłdne
ændringer også for denne protokol. Sekretariatet varetager
derudover de funktioner, det får overdraget efter denne
protokol.

j) den udłver andre funktioner, der måtte kræves til gennemfłrelsen af denne protokol, og overvejer opgaver, den
pålægges som fłlge af en beslutning, der træffes af partskonferencen.
Artikel 15
5.
Forretningsordenen for partskonferencen og konventionens finansielle procedurer anvendes med de fornłdne
ændringer i henhold til denne protokol, medmindre andet er
vedtaget ved konsensus af partskonferencen, der tjener som
młde for parterne i denne protokol.

6.
Den fłrste samling for partskonferencen, der tjener som
młde for parterne i denne protokol, indkaldes af sekretariatet i
forbindelse med den fłrste samling for partskonferencen, der
skal afholdes efter datoen for denne protokols ikrafttræden.
Efterfłlgende ordinære samlinger for partskonferencen, der
tjener som młde for parterne i denne protokol, afholdes
hvert år og i forbindelse med ordinære samlinger for partskonferencen, medmindre andet fastsættes af partskonferencen,
der tjener som młde for parterne i denne protokol.

7.
Ekstraordinære samlinger for partskonferencen, der tjener
som młde for parterne i denne protokol, afholdes på et hvilket
som helst tidspunkt, som partskonferencen, der tjener som
młde for parterne i denne protokol, måtte skłnne nłdvendigt,
eller på skriftlig anmodning af en af parterne, forudsat at denne
anmodning, senest seks måneder efter, at parterne er blevet
underrettet herom af sekretariatet, stłttes af mindst en tredjedel
af dem.

8.
De Forenede Nationer, dets særorganisationer og Det
Internationale Atomenergiagentur såvel som enhver medlemsstat deraf eller observatłrer dertil, som ikke er part i konventionen, kan som observatłrer være repræsenteret på samlingerne for partskonferencen, der tjener som młde for parterne
i denne protokol. Ethvert organ eller agentur, det være sig
nationalt eller internationalt, statsligt eller ikke-statsligt, som
har kompetence på områder, der henhłrer under denne
protokol, og som har underrettet sekretariatet om, at det
som observatłr łnsker at lade sig repræsentere ved en
samling for partskonferencen, der tjener som młde for
parterne i denne protokol, kan få adgang, medmindre mindst
en tredjedel af de tilstedeværende parter głr indsigelse
herimod. Observatłrers adgang til og deltagelse i samlinger
finder sted i henhold til forretningsordenen, som anfłrt i stk. 5.

Artikel 14
1.
Det ved konventionens artikel 8 oprettede sekretariat
tjener som sekretariat for denne protokol.

1.
Hjælpeorganet for Videnskabelig og Teknologisk Rådgivning og Hjælpeorganet for Konventionens Gennemfłrelse, der
er oprettet ved konventionens artikel 9 og 10, tjener
henholdsvis som hjælpeorgan for videnskabelig og teknologisk
rådgivning og som hjælpeorgan for gennemfłrelse af denne
protokol. De bestemmelser, der vedrłrer disse to organers funktion efter konventionen, gælder med de fornłdne ændringer
også for denne protokol. Samlingerne for młderne i hjælpeorganet for videnskabelig og teknologisk rådgivning og hjælpeorganet for gennemfłrelse af denne protokol afholdes i forbindelse med młderne i henholdsvis Hjælpeorganet for Videnskabelig og Teknologisk Rådgivning og Hjælpeorganet for Konventionens Gennemfłrelse.

2.
Parter i konventionen, som ikke er parter i denne
protokol, kan deltage som observatłrer i forhandlingerne på
alle samlinger for hjælpeorganerne. Når hjælpeorganerne tjener
som hjælpeorganer for denne protokol, kan beslutninger, der
træffes efter denne protokol, kun træffes af parterne i denne
protokol.

3.
Når hjælpeorganerne, der er oprettet ved konventionens
artikel 9 og 10, udłver deres funktioner i forbindelse med
forhold, der vedrłrer denne protokol, erstattes alle medlemmer
af forretningsudvalgene for disse hjælpeorganer, der repræsenterer en part i konventionen, men som på det pågældende
tidspunkt ikke er part i denne protokol, med et ekstra
medlem, som vælges af og blandt parterne i denne protokol.

Artikel 16
Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, overvejer snarest muligt, hvordan den i konventionens artikel 13 omhandlede multilaterale hłringsproces kan
anvendes på denne protokol, og ændrer den om nłdvendigt i
lyset af relevante beslutninger, der måtte træffes af partskonferencen. Alle multilaterale hłringsprocesser, der kan finde
anvendelse på denne protokol, skal anvendes, uden at dette
berłrer de procedurer og mekanismer, der er indfłrt i overensstemmelse med artikel 18.
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Artikel 17
Partskonferencen fastsætter de principper, nærmere bestemmelser, regler og retningslinier, der skal anvendes, navnlig for
verifikation, rapportering og regnskabsaflægning i forbindelse
med handel med emissioner. Bilag B-parter kan deltage i handel
med emissioner for at opfylde deres forpligtelser i henhold til
artikel 3. Enhver sådan handel skal være et supplement til
nationale foranstaltninger til opfyldelse af kvantitative emissionsreduktioner og reduktionsforpligtelser i henhold til
nævnte artikel.
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med stk. 3, træder i kraft for de parter, der har accepteret
den, på den 90. dag efter datoen for depositarens modtagelse
af et acceptinstrument fra mindst tre fjerdedele af parterne i
denne protokol.

5.
En ændring træder i kraft for enhver anden part på den
90. dag efter den pågældende parts deponering hos depositaren
af sit instrument for accept af den pågældende ændring.

Artikel 18

Artikel 21

Partskonferencen, der tjener som młde for parterne i denne
protokol, godkender på sin fłrste samling passende og effektive
procedurer og mekanismer til at fastslå og behandle tilfælde af
manglende overholdelse af bestemmelserne i denne protokol,
herunder gennem udarbejdelse af en vejledende liste over
konsekvenser under hensyn til årsagen, typen, graden og
hyppigheden af manglende overholdelse. Procedurer og mekanismer i henhold til denne artikel, som medfłrer bindende
konsekvenser, vedtages ved en ændring til denne protokol.

1.
Bilag til denne protokol er en integrerende del heraf, og
medmindre andet er udtrykkeligt anfłrt, er enhver henvisning
til denne protokol ligeledes en henvisning til bilagene hertil.
Bilag, der vedtages efter denne protokols ikrafttræden,
begrænses til lister, formularer og andet beskrivende materiale
af videnskabelig, teknisk, proceduremæssig eller administrativ
art.

2.
Enhver part kan fremsætte forslag til bilag til denne
protokol og foreslå ændringer til bilag til denne protokol.
Artikel 19
Bestemmelserne i konventionens artikel 14 om bilæggelse af
tvister gælder med de fornłdne ændringer også for denne
protokol.

Artikel 20
1.

Enhver part kan foreslå ændringer til denne protokol.

2.
˘ndringer til denne protokol vedtages på en ordinær
samling for partskonferencen, der tjener som młde for
parterne i denne protokol. Teksten til enhver ændring, der
foreslås til denne protokol, meddeles parterne af sekretariatet
mindst seks måneder inden den samling, hvorpå ændringen
foreslås vedtaget. Sekretariatet sender ligeledes teksten til de
foreslåede ændringer til konventionens parter og signatarer
samt, til orientering, til depositaren.

3.
Parterne sparer sig ingen anstrengelser for at nå til
enighed ved konsensus om enhver foreslået ændring til denne
protokol. Hvis alle bestræbelser på at opnå konsensus er
udtłmt, og der ikke er nået til enighed, vedtages ændringen,
som en sidste udvej, med et flertal på tre fjerdedele af de
tilstedeværende og stemmeafgivende parter. Sekretariatet
sender den vedtagne ændring til depositaren, som rundsender
den til samtlige parter med henblik på disses accept.

4.
Instrumenter for accept af en ændring deponeres hos
depositaren. En ændring, der vedtages i overensstemmelse

3.
Bilag til denne protokol samt ændringer til bilag til denne
protokol vedtages på en ordinær samling for partskonferencen,
der tjener som młde for parterne i denne protokol. Teksten til
ethvert foreslået bilag eller ændring til et bilag til denne
protokol meddeles parterne af sekretariatet mindst seks
måneder inden det młde, hvorpå det foreslås vedtaget. Sekretariatet sender ligeledes teksten til det foreslåede bilag eller
ændring til et bilag til konventionens parter og signatarer
samt, til orientering, til depositaren.

4.
Parterne sparer sig ingen anstrengelser for at nå til
enighed ved konsensus om ethvert foreslået bilag eller
ændring til bilag. Hvis alle bestræbelser på at opnå konsensus
er udtłmt, og der ikke nås til enighed, vedtages bilaget eller
ændringen til et bilag, som en sidste udvej, med et flertal på tre
fjerdedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende parter.
Sekretariatet sender det vedtagne bilag eller ændring til et
bilag til depositaren, som rundsender det til samtlige parter
med henblik på disses accept.

5.
Et bilag eller en ændring til et bilag, bortset fra bilag A
eller B, der er vedtaget eller ændret i overensstemmelse med
stk. 3 og 4, træder i kraft for alle parterne i denne protokol
seks måneder efter, at depositaren har underrettet parterne om
vedtagelsen af bilaget eller ændringen til bilaget, dog ikke for
parter, som inden for den nævnte frist skriftligt har underrettet
depositaren om, at de ikke godkender bilaget eller ændringen til
bilaget. Bilaget eller ændringen til bilaget træder i kraft for
parter, som trækker deres meddelelse om ikke-godkendelse
tilbage, på den 90. dag efter datoen for depositarens modtagelse af tilbagetrækningen af meddelelsen om ikke-godkendelse.
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6.
Hvis vedtagelse af et bilag eller en ændring til et bilag
indebærer en ændring af denne protokol, træder bilaget eller
ændringen til et bilag fłrst i kraft, når ændringen til denne
protokol træder i kraft.
7.
˘ndringer til bilag A og B til denne protokol vedtages og
træder i kraft efter proceduren i artikel 20. Dog kan eventuelle
ændringer til bilag B kun vedtages med skriftligt samtykke fra
den pågældende part.
Artikel 22
1.

Hver part har Øn stemme, jf. dog stk. 2.

2.
Regionale organisationer for łkonomisk integration
tildeles, til udłvelse af deres stemmeret på områder, der
henhłrer under deres kompetence, et antal stemmer svarende
til antallet af de af deres medlemsstater, der er parter i denne
protokol. Disse organisationer anvender ikke deres stemmeret,
såfremt deres medlemsstater anvender deres stemmeret, og vice
versa.
Artikel 23
Generalsekretæren for De Forenede Nationer er depositar for
denne protokol.
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Artikel 25
1.
Denne protokol træder i kraft på den 90. dag efter den
dato, hvor mindst 55 parter i konventionen, herunder bilag
I-parter, som tilsammen tegnede sig for mindst 55 procent af
bilag I-parternes samlede kuldioxidemissioner i 1990, har deponeret deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.
2.
Med henblik på denne artikel betyder »bilag I-parternes
samlede kuldioxidemissioner i 1990« den mængde, som bilag
I-parterne på eller inden datoen for vedtagelsen af denne
protokol har meddelt i deres fłrste nationale meddelelse forelagt i henhold til konventionens artikel 12.
3.
For hver stat eller regional organisation for łkonomisk
integration, som ratificerer, accepterer, godkender eller tiltræder
denne protokol, efter at de i stk. 1 anfłrte betingelser for
ikrafttræden er opfyldt, træder denne protokol i kraft på den
90. dag efter den dato, hvor den pågældende stat eller regionale
organisation for łkonomisk integration har deponeret sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.
4.
Med henblik på denne artikel kan intet instrument, der
deponeres af en regional organisation for łkonomisk integration, fłjes til de instrumenter, som medlemsstater af den
nævnte organisation allerede har deponeret.
Artikel 26

Artikel 24
1.
Denne protokol er åben for undertegnelse og forelægges
til ratifikation, accept eller godkendelse af stater og organisationer for łkonomisk integration, der er parter i konventionen.
Den er åben for undertegnelse i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York fra den 16. marts 1998 til den 15. marts
1999. Denne protokol er åben for tiltrædelse fra dagen efter
den dato, hvor den lukkes for undertegnelse. Ratifikations-,
accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrumenterne deponeres hos depositaren.
2.
Enhver regional organisation for łkonomisk integration,
som bliver part i denne protokol, uden at nogen af den
pågældende organisations medlemsstater selv er part i protokollen, er bundet af alle de i denne protokol fastsatte forpligtelser. Hvis en eller flere medlemsstater af en sådan organisation er part i denne protokol, afgłr organisationen og dens
medlemsstater fordelingen af deres respektive arbejdsområder,
for så vidt angår opfyldelsen af deres forpligtelser i medfłr af
protokollen. I tilfælde af denne art er organisationen og
medlemsstaterne ikke berettiget til at udłve deres rettigheder
i medfłr af denne protokol samtidigt.
3.
Regionale organisationer for łkonomisk integration
angiver i deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller
tiltrædelsesinstrumenter omfanget af deres kompetence på de
områder, der er omfattet af denne protokol. Disse organisationer meddeler ligeledes depositaren, som derefter meddeler
parterne, enhver væsentlig ændring i omfanget af deres kompetence.

Der må ikke tages forbehold over for denne protokol.
Artikel 27
1.
Efter udlłbet af en frist på tre år at regne fra datoen for
denne protokols ikrafttræden for en part kan den pågældende
part når som helst opsige denne protokol ved skriftlig meddelelse til depositaren.
2.
Enhver opsigelse får virkning efter udlłbet af en frist på
et år efter datoen for depositarens modtagelse heraf eller på en
hvilken som helst anden senere dato, som måtte være anfłrt i
opsigelsesmeddelelsen.
3.
Enhver part, som har opsagt konventionen, vil ligeledes
blive betragtet som havende opsagt denne protokol.
Artikel 28
Originaleksemplaret af denne protokol, hvis arabiske, engelske,
franske, kinesiske, russiske og spanske versioner er lige autentiske, deponeres hos De Forenede Nationers generalsekretær.

Udfærdiget i Kyoto, den 11. december 1997.
Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behłrigt
bemyndiget hertil, undertegnet denne protokol på de angivne
datoer.
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Bilag A
Drivhusgasser
Kuldioxid (CO2)
Methan (CH4)
Nitrogenoxid (N2O)
Hydrofluorcarboner (HFC)
Perfluorcarboner (PFC)
Svovlhexafluorid (SF6)
Sektorer/kildekategorier
Energi
 Brændstofforbrænding
 Energiindustri
 Fremstillings- og anlægsindustri
 Transport
 Andre sektorer
 Andet
 Flygtige emissioner fra brændsler
 Fast brændsel
 Olie og naturgas
 Andet
Industriprocesser
 Mineralprodukter
 Kemisk industri
 Metalproduktion
 Anden produktion
 Produktion af halogenerede carbonhydrider og svovlhexafluorid
 Forbrug af halogenerede carbonhydrider og svovlhexafluorid
 Andet
Brug af oplłsningsmidler og andre stoffer
Landbrug
 Tarmgæring
 Głdningshåndtering
 Risdyrkning
 Landbrugsjorde
 Foreskreven afbrænding af savanne
 Markafbrænding af rester af landbrugsafgrłder
 Andet
Affald
 Deponering af fast affald
 Spildevandshåndtering
 Affaldsforbrænding
 Andet
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Bilag B
(procent i forhold til referenceår eller -periode)
Part

Australien

Kvantitativ emissionsbegrænsning eller
reduktionsforpligtelse

108

Østrig

92

Belgien

92

Bulgarien (*)

92

Canada

94

Kroatien (*)

95

Den Tjekkiske Republik (*)

92

Danmark

92

Estland

92

Det Europæiske Fællesskab

92

Finland

92

Frankrig

92

Tyskland

92

Grækenland

92

Ungarn (*)

94

Island

110

Irland

92

Italien

92

Japan

94

Letland (*)

92

Liechtenstein

92

Litauen (*)

92

Luxembourg

92

Monaco

92

Nederlandene

92

New Zealand

100

Norge

101

Polen (*)

94

Portugal

92

Rumænien (*)

92

Den Russiske Fłderation (*)

100

Slovakiet (*)

92

Slovenien (*)

92

Spanien

92

Sverige

92

Schweiz

92

Ukraine (*)

100

Det Forenede Kongerige

92

USA

93

(*) Lande med overgangsłkonomi.
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BILAG II
OVERSIGT OVER EMISSIONSNIVEAUER, SOM ER TILDELT F˘LLESSKABET OG DETS MEDLEMSSTATER I
HENHOLD TIL KYOTO-PROTOKOLLENS ARTIKEL 4
(procent i forhold til referenceår eller -periode)
Kvantitative emissionsbegrænsninger og reduktionsforpligtelser tildelt i
henhold til Kyoto-protokollens artikel 4, stk. 1

Det Europæiske Fællesskab

92 %

Belgien

92,5 %

Danmark

79 %

Tyskland

79 %

Grækenland

125 %

Spanien

115 %

Frankrig

100 %

Irland

113 %

Italien

93,5 %

Luxembourg

72 %

Nederlandene

94 %

Østrig

87 %

Portugal

127 %

Finland

100 %

Sverige

104 %

Det Forenede Kongerige

87,5 %

BILAG III
ERKL˘RING FRA DET EUROP˘ISKE F˘LLESSKAB I HENHOLD TIL KYOTO-PROTOKOLLENS ARTIKEL 24,
STK. 3
Fłlgende Stater er i łjeblikket medlemmer af Det Europæiske Fællesskab: Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark,
Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den
Italienske Republik, Storhertugdłmmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Den Portugisiske
Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
Det Europæiske Fællesskab erklærer, at det i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig
artikel 174, stk. 4, har kompetence til at indgå internationale aftaler og opfylde de forpligtelser, de medfłrer, når de
bidrager til bestræbelserne på at nå fłlgende mål:
 bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljłkvaliteten
 beskyttelse af menneskers sundhed
 forsigtig og rationel udnyttelse af naturressourcerne
 fremme på internationalt plan af foranstaltninger til lłsning af de regionale og globale miljłproblemer.
Desuden erklærer Det Europæiske Fællesskab, at det allerede har vedtaget retsakter, der forpligter dets medlemsstater på
områder, som omfattes af denne protokol.
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ordning for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF
(2002/C 75 E/04)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 581 endelig udg.  2001/0245(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 23. oktober 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR
DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

(3) Endemålet for De Forenede Nationers rammekonvention
om klimaændringer, som blev godkendt ved Rådets afgłrelse 94/59/EF af 15. december 1994 om indgåelse af De
Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (4), er at opnå en stabilisering af koncentrationerne
af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan
forhindre farlig antropogen indvirkning på klimasystemet.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

(4) Kyoto-protokollen, som blev godkendt ved Rådets afgłrelse . ./. . ./EF [af . . . om indgåelse af Kyoto-protokollen
til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og den fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed] vil, når den er trådt i kraft, forpligte Fællesskabet og dets medlemsstater til at reducere deres samlede
antropogene emissioner af de i bilag A til protokollen
opfłrte drivhusgasser med 8 % i forhold til 1990-niveauet
i perioden 2008 til 2012.

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Grłnbogen om handel med emissioner af drivhusgasser i
Den Europæiske Union (1) lancerede en europæisk debat
om det łnskelige i at handle med drivhusgasemissioner i
EU og om, hvordan en sådan ordning i givet fald skulle
indrettes. I det europæiske klimaprogram (2) overvejes en
række fællesskabspolitikker og -foranstaltninger baseret på
inddragelse af de berłrte parter, herunder en ordning for
handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet
baseret på grłnbogen. I Rådets konklusioner af 8. marts
2001 erkendes den store betydning af det europæiske
klimaprogram og af det arbejde, der er baseret på grłnbogen, og det fremhæves, at der hurtigst muligt błr sættes
ind med konkrete tiltag på fællesskabsplan.

(2) Det sjette miljłhandlingsprogram »Miljł 2010: vores
fremtid, vores ansvar« (3) anfłrer klimaændringerne som
et prioriteret indsatsområde og opstiller retningslinjer for
indfłrelse af en EF-dækkende ordning for handel med
kvoter for emissioner inden udgangen af 2005. I dette
program erkendes det, at EF er forpligtet til at opnå en
8 %’s reduktion i emissionen af drivhusgasser i perioden
2008-2012 i forhold til 1990-niveauet, og at de globale
drivhusgasemissioner på længere sigt skal nedbringes med
ca. 70 % i forhold til 1990-niveauet.
(1) KOM(2000) 87 endelig udg.
(2) KOM(2000) 88 endelig udg.
(3) KOM(2001) 31 endelig udg.

(5) Fællesskabet og dets medlemsstater har vedtaget, at de vil
opfylde deres forpligtelser til at reducere antropogene
drivhusgasemissioner i henhold til Kyoto-protokollen i
fællesskab, i overensstemmelse med . . . afgłrelse . ./. . ./EF
[af . . . om indgåelse af Kyoto-protokollen til De Forenede
Nationers rammekonvention om klimaændringer og den
fælles opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse hermed].

(6) Ved Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om
en overvågningsmekanisme for emissioner af CO2 og
andre drivhusgasser i Fællesskabet (5) er der indfłrt en
mekanisme for overvågning af drivhusgasemissioner og
vurdering af opfyldelsen af forpligtelserne med hensyn
til disse emissioner. Medlemsstaterne kan anvende denne
mekanisme, når de fastsætter den samlede mængde kvoter.

(7) Det er nłdvendigt at fastsætte EF-bestemmelser om
medlemsstaternes tildeling af kvoter for at bidrage til at
bevare det indre markeds integritet og undgå konkurrencefordrejninger.
(4) EFT L 33 af 7.2.1994, s. 11.
(5) EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31. Beslutningen er ændret ved beslutning
1999/296/EF (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 35).
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(8) Medlemsstaterne błr sikre, at driftsledere for visse aktiviteter overvåger og rapporterer deres emissioner af de drivhusgasser, der er anfłrt for disse aktiviteter.

(9) Medlemsstaterne błr fastsætte regler om sanktioner for
overtrædelse af bestemmelserne i dette direktiv og sikre,
at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i
rimeligt forhold til overtrædelsen og have en
afskrækkende virkning.

(10) For at sikre fornłden gennemsigtighed błr offentligheden
have adgang til oplysninger om kvotetildelingen og resultaterne af overvågningen af emissionerne, alene med
forbehold af de restriktioner, der er omhandlet i Rådets
direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til
miljłoplysninger (1).

(11) Medlemsstaterne błr forelægge en rapport om gennemfłrelsen af dette direktiv, udarbejdet på grundlag af Rådets
direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemfłrelsen af en række miljłdirektiver (2).
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(15) Dette direktiv er foreneligt med De Forenede Nationers
rammekonvention om klimaændringer og Kyoto-protokollen. Det błr tages op til revision på baggrund af udviklingen i denne forbindelse samt under hensyntagen til
erfaringerne med direktivets gennemfłrelse og udviklingen
med hensyn til overvågning af drivhusgasemissionerne.

(16) Handel med kvoter for emissioner błr indgå som en del af
en omfattende og sammenhængende pakke af politikker
og foranstaltninger, der gennemfłres på medlemsstats- og
fællesskabsplan. Uden at dette berłrer anvendelsen af traktatens artikel 87 og 88, błr der for så vidt angår aktiviteter, som er omfattet af Fællesskabets ordning for handel
med kvoter for drivhusgasemissioner, tages hensyn til
niveauet for afgiftsordninger, der forfłlger de samme
mål. I forbindelse med revisionen af direktivet błr det
undersłges, i hvilken udstrækning disse mål er blevet nået.

(17) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder
og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

(12) Da de for gennemfłrelsen af dette direktiv nłdvendige
foranstaltninger er generelle foranstaltninger efter artikel
2 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udłvelsen af de
gennemfłrelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (3), błr de vedtages efter forskriftsproceduren i
artikel 5 i nævnte afgłrelse.

(13) Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (4)
opstiller en generel ramme for forureningsforebyggelse
og -bekæmpelse, som kan danne udgangspunkt for udstedelse af drivhusgasemissionstilladelser. Direktiv 96/61/EF
błr ændres for at sikre, at der ikke opstilles emissionsgrænseværdier for direkte drivhusgasemissioner fra anlæg,
der er omfattet af nærværende direktiv, uden at dette
berłrer de łvrige krav i henhold til direktiv 96/61/EF.

Artikel 1
Formål
Ved dette direktiv fastlægges en fællesskabsordning for handel
med kvoter for drivhusgasemissioner med henblik på at
fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv måde.

Artikel 2
Anvendelsesområde
1.
Dette direktiv finder anvendelse på emissioner fra de i
bilag I opfłrte aktiviteter af de drivhusgasser, som er anfłrt
for de pågældende aktiviteter.

(14) Da målet for den påtænkte handling, nemlig etablering af
en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes
af medlemsstaterne og derfor, på grund af den påtænkte
handlings omfang og virkninger, bedre kan gennemfłres
på fællesskabsplan, kan Fællesskabet træffe foranstaltninger
i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i nævnte artikel går dette direktiv ikke ud over,
hvad der er nłdvendigt for at nå dette mål.

2.
Anvendelsen af dette direktiv berłrer ikke eventuelle krav
om energieffektivitet i henhold til direktiv 96/61/EF.

(1)
(2)
(3)
(4)

a) »kvote«: ret til i en nærmere angivet periode at udlede et ton
kuldioxidækvivalent, som kun er gyldig til opfyldelse af
kravene i dette direktiv, og som kan overdrages efter
bestemmelserne i dette direktiv

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

158
377
184
257

af
af
af
af

23.6.1990, s. 56.
31.12.1990, s. 48.
17.7.1999, s. 23.
10.10.1996, s. 26.

Artikel 3
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
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b) »emissioner«: udledning af drivhusgasser i atmosfæren fra
kilder i et anlæg
c) »drivhusgasser«: de i bilag II nævnte gasser
d) »drivhusgasemissionstilladelse«: tilladelse udstedt i overensstemmelse med artikel 5 og 6
e) »anlæg«: en stationær teknisk enhed, hvor en eller flere af de
i bilag I nævnte aktiviteter udfłres
f) »driftsleder«: en person, der driver eller kontrollerer et anlæg,
eller som efter national lovgivning har fået overdraget afgłrende łkonomiske befłjelser med hensyn til den tekniske
drift heraf
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Artikel 6
Vilkårene for tilladelsen og dennes indhold
1.
Den kompetente myndighed udsteder en drivhusgasemissionstilladelse, hvorved der gives bemyndigelse til at udlede
drivhusgasser fra en installation i sin helhed eller fra dele af
denne, hvis den finder det godtgjort, at driftslederen er i stand
til at overvåge og rapportere emissionerne.

En tilladelse kan omfatte et eller flere anlæg beliggende på
samme område og drevet af samme driftsleder.

2.

Drivhusgasemissionstilladelser skal indeholde fłlgende:

a) driftslederens navn og adresse
g) »person«: en fysisk eller juridisk person
h) »offentligheden«: en eller flere personer og i henhold til
national lovgivning eller praksis foreninger, organisationer
og grupper af personer
i) »ton kuldioxidækvivalent«: et ton kuldioxid (CO2) eller en
mængde af enhver anden af de i bilag II nævnte drivhusgasser med et tilsvarende globalt opvarmningspotentiale.
Artikel 4
Drivhusgasemissionstilladelser
Medlemsstaterne sikrer, at anlæg fra den 1. januar 2005 kun
udfłrer de i bilag I opfłrte aktiviteter, hvorved der udledes en
for den pågældende aktivitet anfłrt drivhusgas, hvis anlæggets
driftsleder er i besiddelse af en tilladelse udstedt af en kompetent myndighed i overensstemmelse med artikel 5 og 6.
Artikel 5
Ansłgning om tilladelse
En ansłgning til den kompetente myndighed om en drivhusgasemissionstilladelse skal indeholde en beskrivelse af:
a) anlægget og dettes aktiviteter
b) de råstoffer og hjælpematerialer, hvis anvendelse kan
forventes at fłre til emissioner
c) kilderne til emissioner fra anlægget
d) planlagte foranstaltninger til overvågning af emissionerne
efter de retningslinjer, der er vedtaget i henhold til artikel
14.
Ansłgningen skal også indeholde et ikke-teknisk resumØ af de i
stk. 1 omhandlede oplysninger.

b) en beskrivelse af aktiviteterne og emissionerne fra anlægget

c) overvågningskrav med angivelse af overvågningsmetodologi
og -hyppighed

d) rapporteringskrav

e) en forpligtelse til at returnere kvoter svarende til anlæggets
samlede emissioner i hvert kalenderår, som verificeret efter
artikel 15, senest tre måneder efter årets udgang.

Artikel 7
˘ndringer vedrłrende anlæg
Driftslederen underretter den kompetente myndighed om planlagte ændringer i anlæggets art eller drift eller udvidelse af
anlægget, som kan medfłre, at drivhusgasemissionstilladelsen
skal ajourfłres. I påkommende tilfælde ajourfłrer den kompetente myndighed tilladelsen.

Hvis anlæggets driftsleder udskiftes, ajourfłrer den kompetente
myndighed tilladelsen med den nye driftsleders navn og
adresse.

Artikel 8
Samordning med direktiv 96/61/EF
For anlæg, der udfłrer aktiviteter, som er opfłrt i bilag I til
direktiv 96/61/EF, træffer medlemsstaterne de nłdvendige
foranstaltninger for at sikre, at vilkårene og proceduren for
udstedelse af en drivhusgasemissionstilladelse er fuldtud
samordnede med vilkårene og proceduren for den i det
nævnte direktiv omhandlede godkendelse. Kravene i artikel 5,
6, og 7 i nærværende direktiv kan integreres i de i direktiv
96/61/EF omhandlede procedurer.
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Artikel 9
National tildelingsplan
1.
For hver af de i artikel 11, stk. 1 og 2, omhandlede
perioder udarbejder hver medlemsstat en national plan med
angivelse af den samlede kvotemængde, den vil tildele for
den pågældende periode, og hvordan den vil tildele dem.
Planen skal være baseret på objektive og gennemsigtige kriterier, herunder kriterierne i bilag III.

For perioden i artikel 11, stk. 1, offentliggłres planen og
forelægges Kommissionen og de andre medlemsstater senest
den 31. marts 2004. For de fłlgende perioder offentliggłres
planen og forelægges Kommissionen og de andre medlemsstater senest atten måneder inden den pågældende periodes
begyndelse.
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pågældende periodes begyndelse og baseres på medlemsstatens
nationale tildelingsplan, som er opstillet i henhold til artikel 9
og i overensstemmelse med artikel 10, under skyldig hensyntagen til offentlighedens bemærkninger.

3.
Afgłrelser, der træffes i henhold til stk. 1 eller 2, skal
være i overensstemmelse med traktatens bestemmelser, særlig
artikel 87 og 88. Når medlemsstaterne træffer afgłrelse om
tildeling, tilgodeser de behovet for at give nytilkomne adgang
til kvoter.

4.
Den kompetente myndighed udleverer hvert år i den i
stk. 1 eller 2 omhandlede periode en del af den samlede
kvotemængde senest den 28. februar samme år.

Artikel 12
2.
De nationale tildelingsplaner gennemgås inden for det i
artikel 23, stk. 1, nævnte udvalg.

3.
Kommissionen kan senest tre måneder efter en medlemsstats forelæggelse af en national tildelingsplan i henhold til stk.
1 afvise planen eller en del heraf, hvis den er uforligelig med
kriterierne i bilag III eller med artikel 10. Medlemsstaten træffer
kun afgłrelse i henhold til artikel 11, stk. 1 eller 2, hvis foreslåede ændringer er godkendt af Kommissionen.

Overdragelse, returnering og annullering af kvoter
1.
Medlemsstaterne słrger for, at kvoter kan overdrages
mellem personer i Fællesskabet uden restriktioner, bortset fra
restriktioner, der er fastsat i eller vedtaget i overensstemmelse
med dette direktiv.

2.
Medlemsstaterne słrger for, at kvoter, der udleveres af en
kompetent myndighed i en anden medlemsstat, anerkendes
med henblik på opfyldelse af en driftsleders forpligtelser efter
stk. 3.

Artikel 10
Tildelingsmetode
1.
For den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2005,
tildeler medlemsstaterne kvoter gratis.

3.
Medlemsstaterne słger for, at driftslederen for hvert
anlæg senest den 31. marts hvert år returnerer et antal
kvoter svarende til de samlede emissioner fra det pågældende
anlæg i det foregående kalenderår, som verificeret efter artikel
15, og at disse kvoter derefter annulleres.

2.
Kommissionen udarbejder efter den i artikel 23, stk. 2,
nævnte procedure en harmoniseret tildelingsmetode for den
femårsperiode, der begynder den 1. januar 2008.

4.
Medlemsstaterne tager de nłdvendige skridt til at sikre, at
kvoter når som helst kan annulleres efter anmodning fra indehaveren.

Artikel 11

Artikel 13

Tildeling og udlevering af kvoter

Kvoternes gyldighed

1.
For den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2005,
træffer hver medlemsstat afgłrelse om den samlede mængde
kvoter, den vil tildele for denne periode, og om tildelingen
heraf til driftslederen af hvert anlæg. Afgłrelsen træffes senest
tre måneder inden periodens begyndelse og baseres på
medlemsstatens nationale tildelingsplan, som er opstillet i
henhold til artikel 9 og i overensstemmelse med artikel 10,
under skyldig hensyntagen til offentlighedens bemærkninger.

1.
Kvoter er gyldige for emissioner i den i artikel 11, stk. 1
eller 2, omhandlede periode, for hvilken de er udleveret.

2.
For den femårsperiode, der begynder den 1. januar 2008,
og for hver efterfłlgende femårsperiode, træffer hver medlemsstat afgłrelse om den samlede mængde kvoter, den vil tildele
for denne periode, og om tildelingen heraf til driftslederen af
hvert anlæg. Afgłrelsen træffes mindst tolv måneder inden den

2.
Tre måneder efter begyndelsen af den fłrste af de i artikel
11, stk. 2, omhandlede femårsperioder annullerer den kompetente myndighed kvoter, som ikke længere er gyldige, og som
ikke er returneret og annulleret i overensstemmelse med artikel
12, stk. 3.

Medlemsstaterne kan udlevere kvoter til personer for den
igangværende periode til erstatning af kvoter, som de er i besiddelse af, og som er annulleret i overensstemmelse med fłrste
afsnit.
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3.
Tre måneder efter begyndelsen af hver af de i artikel 11,
stk. 2, omhandlede efterfłlgende femårsperioder, annullerer
den kompetente myndighed kvoter, som ikke længere er
gyldige, og som ikke er returneret og annulleret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3.

Medlemsstaterne udleverer kvoter til personer for den igangværende periode til erstatning af kvoter, som de er i besiddelse af,
og som er annulleret i overensstemmelse med fłrste afsnit.

Artikel 14
Retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner
1.
Kommissionen vedtager efter den i artikel 23, stk. 2,
nævnte procedure retningslinjer for overvågning og rapportering af emissioner fra aktiviteterne i bilag I af de drivhusgasser,
der er anfłrt for de pågældende aktiviteter. Retningslinjerne
baseres på principperne for overvågning og rapportering i
bilag IV.

2.
Medlemsstaterne słrger for, at emissionerne overvåges i
overensstemmelse med retningslinjerne.

3.
Medlemsstaterne słrger for, at hver driftsleder for et
anlæg til den kompetente myndighed rapporterer emissionerne
fra det pågældende anlæg i hvert kalenderår ved udgangen af
det pågældende år i overensstemmelse med retningslinjerne.

Artikel 15
Verifikation
Medlemsstaterne słrger for, at de rapporter, driftslederne
forelægger i henhold til artikel 14, stk. 3, verificeres efter kriterierne i bilag V, og at den kompetente myndighed underrettes
herom.
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virkning. Medlemsstaterne meddeler underretter Kommissionen
om bestemmelserne herom senest den 31. december 2003 og
underretter den omgående om eventuelle efterfłlgende
ændringer.

2.
Medlemsstaterne offentliggłr navnene på driftsledere,
som overtræder nationale bestemmelser, der er vedtaget i
henhold til dette direktiv.

3.
Medlemsstaterne słrger for, at en driftsleder, som ikke
returnerer tilstrækkelige kvoter senest den 31. marts hvert år
til dækning af sine emissioner i det foregående år, holdes
ansvarlig for betaling af en błde for overskridelse af emissionskvoterne. Błden for overskridelse af emissionskvoter andrager
mindst 100 EUR eller det dobbelte af den gennemsnitlige
markedspris mellem 1. januar og 31. marts det pågældende
år for kvoter gældende for emissioner i det foregående år, alt
efter hvilket belłb der er det hłjeste, for hvert ton kuldioxidækvivalent fra det anlæg, for hvilket driftslederen ikke har returneret kvoter. Betaling af błden for overskridelse af emissionskvoter fritager ikke driftslederen fra forpligtelsen til at returnere
en kvotemængde, der svarer til de kvoteoverskridende emissioner, når vedkommende returnerer kvoter for det fłlgende
kalenderår.

4.
I den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2005,
anvender medlemsstaterne en lavere błde for kvoteoverskridelse, enten på mindst 50 EUR eller det dobbelte af den
gennemsnitlige markedspris mellem 1. januar og 31. marts
det pågældende år for kvoter gældende for emissioner i det
foregående år, alt efter hvilket belłb der er det hłjeste, for
hvert ton kuldioxidækvivalent fra det anlæg, for hvilket driftslederen ikke har returneret kvoter. Betaling af błden for overskridelse af emissionskvoter fritager ikke driftslederen fra
forpligtelsen til at returnere en kvotemængde, der svarer til
de kvoteoverskridende emissioner, når vedkommende returnerer kvoter for det fłlgende kalenderår.

Artikel 17
Adgang til oplysninger

Medlemsstaterne słrger for, at en driftsleder, hvis rapport ikke
er bedłmt som tilfredsstillende efter kriterierne i bilag V senest
den 31. marts hvert år for emissioner i det foregående år, ikke
kan overdrage yderligere kvoter, fłr en rapport fra den
pågældende driftsleder er bedłmt som tilfredsstillende.

Afgłrelser vedrłrende tildeling af kvoter og emissionsrapporter, der kræves ifłlge drivhusgasemissionstilladelsen, og
som den kompetente myndighed sidder inde med, głres
tilgængelige for offentligheden ved myndighedens foranstaltning, jf. dog restriktionerne i artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv
90/313/EØF.

Artikel 16

Artikel 18

Sanktioner

Den kompetente myndighed

1.
Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for overtrædelse af
de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til dette
direktiv, og træffer de fornłdne foranstaltninger til at sikre, at
sanktionerne håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i
et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende

Medlemsstaterne træffer passende administrative foranstaltninger, herunder udpegning af den eller de kompetente
myndigheder, til gennemfłrelse af bestemmelserne i dette
direktiv. Udpeges mere end Øn kompetent myndighed, skal
disses arbejde i henhold til dette direktiv samordnes.
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Artikel 19
Registre
1.
Medlemsstaterne opretter og ajourfłrer et register til
nłjagtig bogfłring af udlevering, besiddelse, overdragelse og
annullering af kvoter. Medlemsstaterne kan fłre deres registre
inden for rammerne af et konsolideret system sammen med en
eller flere andre medlemsstater.

2.
Enhver person kan besidde kvoter. Registret skal indeholde særskilte konti til bogfłring af de kvoter, som besiddes
af hver person, hvortil der er udleveret eller overdraget kvoter.

3.
Med henblik på at gennemfłre dette direktiv vedtager
Kommissionen efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure
en forordning om et standardiseret og sikkert system med registre i form af standardiserede elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udlevering, besiddelse, overdragelse og annullering af kvoter, til sikring af den fornłdne
fortrolighed og til sikring af, at overdragelser ikke er i strid
med forpligtelser, der fłlger af Kyoto-protokollen.
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rapport tilsendes Kommissionen senest den 31. maj 2005.
Rapporten udarbejdes på grundlag af et spłrgeskema eller et
forlæg, som udarbejdes af Kommissionen efter proceduren i
artikel 6 i direktiv 91/692/EØF. Spłrgeskemaet eller forlægget
tilsendes medlemsstaterne senest seks måneder inden afleveringsfristen for den fłrste rapport.

2.
På grundlag af de i stk. 1 nævnte rapporter offentliggłr
Kommissionen en rapport om anvendelsen af dette direktiv
senest tre måneder efter modtagelsen af rapporterne fra
medlemsstaterne.

3.
Kommissionen foranstalter udveksling af oplysninger
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder om
forhold i forbindelse med tildeling, registrenes funktionsmåde,
overvågning, rapportering, verifikation og overholdelse.

Artikel 22
˘ndring af bilag III
Kommissionen kan efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte procedure ændre bilag III på baggrund af de i artikel 21 nævnte
rapporter og erfaringerne med anvendelsen af dette direktiv.

Artikel 20
Central administrator

Artikel 23

1.
Kommissionen udpeger en central administrator, der skal
fłre en uafhængig transaktionsjournal til bogfłring af udlevering, overdragelse og annullering af kvoter.

Udvalg

2.
Gennem den uafhængige transaktionsjournal fłrer den
centrale administrator automatiseret kontrol med hver transaktion i registrene til sikring af, at der ikke forekommer
uregelmæssigheder i forbindelse med udlevering, overdragelse
og annullering af kvoter.

1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved
artikel 8 i beslutning 93/389/EØF.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 7
og 8.

3.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3.
Påvises der uregelmæssigheder i forbindelse med den
automatiserede kontrol, underretter den centrale administrator
den eller de pågældende medlemsstater herom; og disse registrerer ikke de pågældende transaktioner eller eventuelle yderligere transaktioner vedrłrende de pågældende kvoter, fłr
uregelmæssighederne er bragt til ophłr.

Artikel 24
Tilknytning til andre ordninger for handel med kvoter for
drivhusgasemissioner

Rapportering fra medlemsstaterne

1.
Fællesskabet kan i overensstemmelse med traktatens
artikel 300 indgå aftaler med tredjelande med henblik på
gensidig anerkendelse af kvoter mellem Fællesskabets ordning
for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og andre
ordninger for handel med kvoter for drivhusgasemissioner.

1.
Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen en
rapport om anvendelsen af dette direktiv. I rapporten lægges
der særlig vægt på foranstaltninger til tildeling af kvoter, de
nationale registres funktionsmåde, anvendelsen af overvågnings- og rapporteringsretningslinjerne, verifikation og
spłrgsmål vedrłrende direktivets overholdelse. Den fłrste

2.
Er der indgået en af de i stk. 1 omhandlede aftaler udarbejder Kommissionen efter den i artikel 23, stk. 2, nævnte
procedure de fornłdne bestemmelser om gensidig anerkendelse
af kvoter i henhold til den pågældende aftale.

Artikel 21
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Artikel 25
˘ndring af direktiv 96/61/EF
I artikel 9, stk. 3, i direktiv 96/61/EF indsættes som sidste
afsnit:
»Er drivhusgasemissioner fra et anlæg anfłrt i bilag I til
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv . ./. . ./EF [om en
ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i
Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF] (*)
i tilknytning til en aktivitet i det pågældende anlæg, skal
godkendelsen ikke omfatte en emissionsgrænseværdi for
direkte emissioner af denne gas, medmindre det er nłdvendigt for at forhindre betydelig lokal forurening. Om
nłdvendigt ændrer de kompetente myndigheder godkendelsen for at slette emissionsgrænseværdien.
___________
(*) EFT L . . .«.

Artikel 26
Revision
1.
På grundlag af erfaringerne med overvågning af drivhusgasemissionerne kan Kommissionen senest den 31. december
2004 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til
ændring af bilag I med henblik på inddragelse af andre aktiviteter og emissioner af andre drivhusgasser opfłrt i bilag II.
2.
På grundlag af erfaringerne med anvendelsen af dette
direktiv og de fremskridt, der głres inden for overvågning af
drivhusgasemissionerne, samt på baggrund af udviklingen på
internationalt plan kan Kommissionen udarbejde en rapport
om direktivets anvendelse, idet den tager stilling til:
a) om bilag I błr ændres, således at det omfatter andre aktiviteter og emissioner af andre drivhusgasser opfłrt i bilag II
med henblik på yderligere forbedring af ordningens łkonomiske effektivitet
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b) den nłdvendige harmoniserede tildelingsmetode
c) muligheden for at anvende tilgodehavender fra projektmekanismer
d) forholdet mellem emissionshandel og andre politikker og
foranstaltninger på medlemsstats- og fællesskabsplan,
herunder afgifter, der forfłlger de samme mål
e) hvorvidt der błr være Øt enkelt fællesskabsregister.
Kommissionen forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og
Rådet en sådan rapport senest den 30. juni 2006, eventuelt
ledsaget af forslag.
Artikel 27
Gennemfłrelse
Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 31. december 2003. De underretter straks Kommissionen
herom. Kommissionen underretter de łvrige medlemsstater om
disse love og administrative bestemmelser.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 28
Ikrafttrædelse
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 29
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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BILAG I
KATEGORIER AF AKTIVITETER OMHANDLET I ARTIKEL 2, STK. 1, 3 OG 4, ARTIKEL 14, STK. 1, OG
ARTIKEL 26
1. Anlæg eller dele af anlæg, der benyttes til forskning, udvikling og testning af nye produkter, er ikke omfattet af dette
direktiv.
2. Tærskelværdierne nedenfor vedrłrer generelt produktionskapacitet eller ydelse. Hvis samme driftsleder i samme anlæg
eller på samme område gennemfłrer flere aktiviteter henhłrende under samme rubrik, lægges kapaciteten af disse
aktiviteter sammen.
Aktiviteter

Drivhusgasser

Energirelaterede aktiviteter
Termiske kraftværker med en samlet effekt på mere end 20 MW (undtagen anlæg til
forbrænding af farligt affald eller kommunalt affald)

Kuldioxid

Mineralolieraffinaderier

Kuldioxid

Koksværker

Kuldioxid

Produktion og forarbejdning af ferrometaller
Anlæg til ristning eller sintring af malm (herunder svovlholdigt malm)

Kuldioxid

Anlæg til produktion af stłbejern eller stål (fłrste eller anden smeltning) med dertil
hłrende strengstłbning og med en kapacitet på mere end 2,5 tons/t

Kuldioxid

Mineralindustri
Anlæg til fremstilling af klinker (cement) i roterovne med en produktionskapacitet på
mere end 500 tons/dag eller kalk i roterovne med en produktionskapacitet på mere end
50 tons/dag eller i andre ovne med en produktionskapacitet på mere end 50 tons/dag

Kuldioxid

Anlæg til fremstilling af glas, herunder glasfibre, med en smeltekapacitet på mere end
20 tons/dag

Kuldioxid

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten,
ildfaste sten, fliser, stentłj og porcelæn, med en produktionskapacitet på mere end
75 tons/dag, og/eller en kapacitet på mere end 4 m3/dag og en sættetæthed pr. ovn
på mere end 300 kg/m3

Kuldioxid

Andre aktiviteter
Industrianlæg til fremstilling af:
a) papirmasse af træ eller andre fibermaterialer

Kuldioxid

b) papir og pap med en produktionskapacitet på mere end 20 tons/dag

Kuldioxid

26.3.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG II
DRIVHUSGASSER OMHANDLET I ARTIKEL 3 OG 26
Kuldioxid (CO2)
Methan (CH4)
Nitrogenoxid (N2O)
Hydrofluorcarboner (HFC)
Perfluorcarboner (PFC)
Svovlhexafluorid (SF6).

BILAG III
KRITERIER FOR NATIONALE TILDELINGSPLANER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9
1) Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles for den pågældende periode, skal være i overensstemmelse med
medlemsstatens forpligtelse til at begrænse sine emissioner efter beslutning . ./. . ./EF og Kyoto-protokollen, under
hensyn til disses andel af de samlede emissioner i forhold til emissionerne fra kilder, der ikke er omfattet af dette
direktiv.
2) Den samlede mængde kvoter, der skal tildeles, skal være i overensstemmelse med vurderingen af de faktiske og
forventede fremskridt hen imod opfyldelsen af Fællesskabets forpligtelser i medfłr af beslutning 93/389/EØF.
3) Den mængde kvoter, der skal tildeles, skal være i overensstemmelse med anlæggenes teknologiske emissionsreduktionspotentiale.
4) Planen skal være i overensstemmelse med andre relevante fællesskabslove og -foranstaltninger. Navnlig błr der ikke
tildeles kvoter til dækning af emissioner, som vil kunne reduceres eller elimineres som fłlge af Fællesskabets
lovgivning om anvendelse af vedvarende energi til elproduktion, og der błr tages hensyn til uundgåelige stigninger
i emissionerne som fłlge af nye lovfæstede krav.
5) Planen må ikke diskriminere mellem selskaber eller sektorer på en sådan måde, at visse virksomheder eller aktiviteter
begunstiges ubehłrigt, og et anlæg må ikke tildeles flere kvoter, end det forventeligt behłver.
6) Planen skal indeholde oplysninger om, hvordan nye aktłrer vil kunne deltage i handelsordningen for drivhusgasemissioner i den pågældende medlemsstat.
7) Planen skal indeholde oplysninger om, hvordan der vil blive taget hensyn til en hurtig indsats.
8) Planen skal indeholde bestemmelser om, hvordan offentligheden kan fremsætte bemærkninger, og oplysninger om
foranstaltninger til at disse bemærkninger vil blive taget behłrigt i betragtning, inden der træffes afgłrelse om
tildeling af kvoter.
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BILAG IV
PRINCIPPER FOR OVERV¯GNING OG RAPPORTERING SOM OMHANDLET I ARTIKEL 14, STK. 1
Overvågning af kuldioxidemissioner
Emissionerne overvåges på grundlag af beregninger eller målinger.
Beregning
Til beregning af emissionerne anvendes fłlgende formel:
Aktivitetsdata × emissionsfaktor × oxidationsfaktor
Aktivitetsdataene (anvendt brændsel, produktionsrate osv.) overvåges på grundlag af oplysninger om brændsels- og
råstofleverancer eller målinger.
Der skal anvendes anerkendte emissionsfaktorer. Aktivitetsspecifikke emissionsfaktorer kan anvendes for alle former for
brændsel. Standardfaktorer kan anvendes for alle former for brændsel, undtagen ikke-kommercielle brændsler (brændbart
affald som f.eks. dæk og gasser fra industriprocesser). For kul skal der udarbejdes lagspecifikke standardfaktorer og for
naturgas EU-specifikke eller producentland-specifikke standardfaktorer. IPCC-standardværdier kan anvendes for raffinaderiprodukter. Emissionsfaktoren for biomasse er nul.
Hvis der i emissionsfaktoren ikke er taget hensyn til, at noget af kulstoffet ikke oxideres, anvendes en yderligere
oxidationsfaktor. Hvis der er beregnet aktivitetsspecifikke emissionsfaktorer, hvori der allerede er taget hensyn til
oxidationen, er det ikke nłdvendigt at anvende en oxidationsfaktor.
Der anvendes standardoxidationsfaktorer udviklet i henhold til direktiv 96/61/EF, medmindre driftslederen kan påvise, at
aktivitetsspecifikke faktorer er mere nłjagtige.
Der foretages en særskilt beregning for hver aktivitet og for hvert brændsel.
Måling
Ved måling af emissioner anvendes standardiserede eller anerkendte metoder, og målingen understłttes af emissionsberegninger.
Overvågning af emissioner eller andre drivhusgasser
Der anvendes standardiserede eller anerkendte metoder.
Rapportering af emissioner
Hver driftsleder medtager fłlgende oplysninger i rapporten om et anlæg:
A. Identifikationsdata for anlægget, herunder:
 Anlæggets navn
 Anlæggets adresse, herunder postnummer og land
 Arten og antallet af bilag I-aktiviteter, der udfłres på anlægget
 Adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail adresse på en kontaktperson
 Navnet på anlæggets ejer og på eventuelt moderselskab.
B. For hver bilag I-aktivitet, der udfłres på det anlægsområde, for hvilket emissionerne beregnes:
 Aktivitetsdata
 Emissionsfaktorer
 Oxidationsfaktorer
 Samlede emissioner.
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C. For hver bilag I-aktivitet, der udfłres på anlægsområdet, for hvilket emissionerne måles:
 Samlede emissioner
 Oplysninger om målemetodernes pålidelighed.
D. For emissioner fra forbrænding til energiformål skal rapporten også indeholde oxidationsfaktoren, medmindre der i
udviklingen af en aktivitetsspecifik emissionsfaktor allerede er taget hensyn til oxidation.
Medlemstater træffer foranstaltninger til at samordne rapporteringskravene med eventuelle eksisterende rapporteringskrav for at minimere virksomhedernes rapporteringsbyrde.

BILAG V
KRITERIER FOR VERIFIKATION SOM OMHANDLET I ARTIKEL 15
Generelle principper
1) Emissioner fra hver af de i bilag I opfłrte aktiviteter verificeres.
2) I verifikationsprocessen tages der hensyn til rapporten i henhold til artikel 14, stk. 3, og til overvågning i det
foregående år. Verifikationen skal omfatte overvågningssystemernes og de rapporterede emissionsdata og -oplysningers pålidelighed, troværdighed og nłjagtighed, herunder navnlig:
a) de rapporterede aktivitetsdata og dermed forbundne målinger og beregninger
b) valg og anvendelse af emissionsfaktorer
c) beregninger til bestemmelse af de samlede emissioner
d) hvis er anvendes målinger: det hensigtsmæssige i valget og anvendelsen af målemetoder.
3) Rapporterede emissioner kan kun valideres, hvis det på grundlag af pålidelige og troværdige data og oplysninger er
muligt at bestemme emissionerne med en hłj grad af sikkerhed. En hłj grad af sikkerhed indebærer, at driftslederen
kan påvise:
a) at der ikke er uoverensstemmelser i de rapporterede data
b) at indsamlingen af data er sket i overensstemmelse med de relevante videnskabelige standarder
c) at anlæggets optegnelser er fuldstændige og kohærente.
4) Verifikator gives adgang til alle anlægsområder og oplysninger af betydning for genstanden for verifikationen.
5) Verifikator tager i betragtning, om anlægget er registreret under Fællesskabets ordning for miljłledelse og miljłrevision (EMAS).
Metodologi
Strategisk analyse
6) Verifikationen baseres på en strategisk analyse af alle de aktiviteter, der udfłres i anlægget. Dette indebærer, at
verifikator har overblik over alle aktiviteterne og deres betydning for emissionerne.
Procesanalyse
7) Verifikation af de forelagte oplysninger foretages i givet fald på anlægsområdet. Verifikator anvender stikprłvekontrol for at kontrollere pålideligheden af de rapporterede data og oplysninger.
Risikoanalyse
8) Verifikator vurderer alle anlæggets drivhusgasemissionskilder for pålideligheden af dataene om hver enkelt kilde,
som bidrager til anlæggets samlede emissioner.
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9) På grundlag af denne analyse påpeger verifikator udtrykkeligt de kilder, hvor risikoen for fejlberegning er stor, og
andre aspekter ved overvågnings- og rapporteringsproceduren, som vil kunne bidrage til fejlberegning af de samlede
emissioner. Det drejer sig navnlig om valget af emissionsfaktorer og beregningerne til bestemmelse af emissionerne
fra enkelte emissionskilder. Der lægges særlig vægt på de emissionskilder og de aspekter ved overvågningsproceduren, der er behæftet med stor fejlrisiko.
10) Verifikator tager hensyn til de risikostyringsmetoder, driftslederen måtte anvende for at minimere graden af usikkerhed.
Rapport
11) Verifikator udarbejder en rapport om valideringsprocessen, hvori det anfłres, om rapporten i henhold til artikel 14,
stk. 3, er fyldestgłrende. I verifikators rapport anfłres alle spłrgsmål vedrłrende det udfłrte arbejde. Der kan
afgives en erklæring om, at rapporten i henhold til artikel 14, stk. 3, er fyldestgłrende, hvis verifikator mener, at
oplysningerne heri om de samlede emissioner i det væsentlige ikke er urigtige.
Mindstekrav til verifikators kompetence
12) Verifikator er uafhængig af driftslederen, udfłrer sin opgave på en objektiv og professionel måde og er bekendt
med:
a) bestemmelserne i dette direktiv såvel som relevante standarder og retningslinjer, som Kommissionen har vedtaget
i henhold til artikel 14, stk. 1
b) de lovfæstede, regulatoriske og administrative krav, der gælder for de aktiviteter, der verificeres
c) tilblivelsen af alle oplysningerne vedrłrende de enkelte emissionskilder i anlægget, navnlig hvad angår indsamling, måling, beregning og rapportering af data.
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse om udnyttelse af fleksibilitetsinstrumentet
(2002/C 75 E/05)
KOM(2001) 625 endelig udg.
(Forelagt af Kommissionen den 5. november 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET HAR 

under henvisning til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (1), særlig punkt 24,

fonde i de finansielle overslag og supplerer de godtgłrelser,
der siden januar 2000 har været ydet inden for samme
udgiftsområde.

under henvisning til forslag fra Kommissionen KOM(2001) 384
endelig af 18. juli 2001 om fremme af omstillingen af de
fartłjer og fiskere, der indtil 1999 var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko,

(4) I overensstemmelse med punkt 12, andet afsnit, i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af
budgetproceduren er der ingen disponibel margen efter
tildelingerne til samtlige aktioner, der falder under udgiftsområde 2 »strukturforanstaltninger«.

under henvisning til konklusionerne af samrådsmłdet mellem
Rådet og en delegation fra Europa-Parlamentet med deltagelse
af Kommissionen den 21. og 22. november 2001 under Rådets
anden behandling af budgettet for 2002, og

(5) Betingelserne for anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet,
jf. punkt 24 i den interinstitutionelle aftale, er således
opfyldt 

ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Da fiskeriaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko ikke er blevet forlænget, har Det Europæiske
Råd på sit młde i Nice anmodet Kommissionen om at
fremsætte forslag med henblik på omstilling af den fællesskabsfiskeriflåde, der fisker i marokkanske farvande.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Fleksibilitetsinstrumentet udnyttes under budgettet for 2002
med et belłb på 197 mio. EUR som forpligtelsesbevillinger.
Artikel 2

(2) Ifłlge den særaktion med henblik på omstilling af den
spanske og portugisiske flåde, som Kommissionen har foreslået den 18. juli 2001 til et belłb på 197 mio. EUR, skal
der gennemfłres foranstaltninger med henblik på omstilling
af de pågældende flåder svarende til dem, der finansieres
over Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
(FIUF) og som overholder bestemmelserne for medfinansiering over FIUF.

Dette belłb anvendes til finansiering af den særaktion, der skal
fremme omstillingen af de fartłjer og fiskere, der indtil 1999
var afhængige af fiskeriaftalen med Marokko, og som er opfłrt
under udgiftsområdet vedrłrende strukturforanstaltninger i de
finansielle overslag under den nye konto B2-200 N i
2002-budgettet.

(3) Denne aktion falder under udgiftsområde 2 »Strukturforanstaltninger«, underudgiftsområdet vedrłrende struktur-

Denne afgłrelse offentliggłres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende samtidig med budgettet for 2002.

(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

Artikel 3
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Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre łer i Det ˘gæiske Hav
(2002/C 75 E/06)
KOM(2001) 638 endelig udg.  2001/0260(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 7. november 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

(4) De łkonomiske fordele ved den særlige forsyningsordning
må ikke medfłre forstyrrelser i det traditionelle handelsmłnster for de pågældende produkter. Produkterne må
derfor ikke videresendes eller reeksporteres fra de
pågældende łer. Ved forarbejdning gælder dette forbud
ikke for traditionel udfłrsel eller traditionel videreforsendelse.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Ifłlge artikel 15 i Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af
19. juli 1993 (1) forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årlig rapport om gennemfłrelsen af
foranstaltningerne og efter udgangen af det tredje år, hvor
den særlige forsyningsordning anvendes, en almindelig
beretning om den łkonomiske situation på de mindre
łer, hvori der redegłres for virkningerne af de gennemfłrte foranstaltninger. Disse rapporter ledsages i alle de
tilfælde, hvor det måtte vise sig nłdvendigt, af forslag
om relevante tilpasninger og justeringer af de foranstaltninger, der er fastsat i nævnte forordning.
(2) Analysen af gennemfłrelsen af disse foranstaltninger er
udmundet i, at det er nłdvendigt at foretage relevante
tilpasninger og justeringer under hensyn til resultaterne
og erfaringerne samt udviklingen i den kontekst, hvori
disse foranstaltninger er blevet anvendt. Forordning
(EØF) nr. 2019/93 błr ændres i overensstemmelse
hermed.
(3) Specielt har den særlige forsyningsordning vist sig at være
uegnet i mejerisektoren (yoghurt) og sukkersektoren,
navnlig med hensyn til stłttens reelle virkninger for de
endelige forbrugere, medens forsyningsordningen for
frugt- og grłntsagssektoren udlłb ved udgangen af
1997. Disse produkter skal derfor fjernes fra den særlige
forsyningsordning. Endvidere błr łgrupperne nydefineres
afhængigt af deres afstand til de havne på det græske
fastland, som forsyningerne normalt sendes fra, og der
błr også tages hensyn til vareleveringerne til de łer, der
er det endelige bestemmelsessted, fra łer, hvor varerne er
transiterer eller indlades.
(1) EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning
(EF) nr. 1257/1999 (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

(5) De stłtteforanstaltninger for lokale produkter, der blev
indfłrt ved forordning (EØF) nr. 2019/93 for privat oplagring af visse lokalt fremstillede oste, initiativprogrammerne for udvikling af produktionen af frugt, grłntsager
og blomster og lagringen af den lokale produktion af
hedvine har vist sig at være uegnede i den situation, der
er inden for disse sektorer på łerne i Det ˘gæiske Hav,
navnlig på grund af den korte lagringsperiode for ost og
hedvin, hvilket medfłrer, at stłttevirkningen er minimal,
samt den komplicerede stłtteprocedure og stłttestruktur
for frugt, grłntsager og blomster. Denne stłtte błr derfor
ikke fortsætte.

(6) For at der fortsat kan ydes stłtte til opretholdelsen af
traditionel kvægopdræt på disse łer, błr det dels sikres,
at der er en stabil særlig præmie for et bestemt antal tyre,
som også nyder godt af tillægget til den særlige præmie,
dels at man henholder sig til det nye retsgrundlag for den
fælles markedsordning i denne sektor fra 1999.

(7) Hvad angår den fortsatte ydelse af stłtte til dyrkning af
vinarealer, der er koncentreret om produktionen af kvbd i
de traditionelle områder, błr de juridiske henvisninger
vedrłrende den fælles markedsordning i denne sektor fra
1999 ajourfłres.

(8) For at der fortsat kan ydes stłtte til traditionel biavl og
bidrages til en fortsat kvalitetsforbedring błr aktiviteterne
i de anerkendte sammenslutningerne for biavlere stłttes,
og antallet at stłtteberettigede bistader błr ajourfłres.

(9) Da de nłdvendige foranstaltninger for nærværende forordnings iværksættelse er forvaltningsforanstaltninger som
omhandlet i artikel 2 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges
Kommissionen (2), błr foranstaltningerne træffes efter
den forvaltningsprocedure, der er fastsat i nævnte afgłrelses artikel 4.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(10) Artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2019/93, der fastsætter
undtagelsesbestemmelser på strukturområdet, er ophævet
ved Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999
om stłtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget,
(EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (1). Strukturerne for landbrugsbedrifterne og visse
forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder, der er beliggende på łerne i Det ˘gæiske Hav, er meget utilstrækkelige og udsat for særlige vanskeligheder. For visse investeringstyper błr det derfor være muligt at fravige de
bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999,
der begrænser ydelsen af visse former for strukturstłtte 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EØF) nr. 2019/93 ændres således:
1) Artikel 2 og 3 affattes således:

C 75 E/47

d) i givet fald nłdvendigheden af at mulighederne for
udvikling af den lokale produktion ikke indskrænkes.
3.
Det er en forudsætning for forsyningsordningens
anvendelse, at fordelene reelt kommer den endelige
forbruger til gode.
4.
De produkter, der er omfattet af den særlige forsyningsordning, må ikke genudfłres til tredjelande eller videresendes til resten af EF.
5.
Hvis de i stk. 1 omhandlede produkter forarbejdes på
de mindre łer, gælder det i stk. 5 omhandlede forbud ikke
for traditionel udfłrsel eller traditionel videreforsendelse af
de ved forarbejdningen fremstillede produkter til resten af
EF. Der udbetales ikke restitutioner i forbindelse med traditionel eksport.«
2) Som artikel 3a indsættes:

»Artikel 2

»Artikel 3a

Der indfłres en særlig forsyningsordning for de landbrugsprodukter, der er nævnt i bilaget, og som på de mindre łer
er vigtige til konsum og forarbejdning og som landbrugsinput.

1.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til dette afsnit fastsættes efter proceduren i artikel 13a, stk. 2. De omfatter
bl.a.:

I en forelłbig forsyningsopgłrelse angives det årlige forsyningsbehov vedrłrende de i stk. 1 omhandlede produkter.
Artikel 3
1.
I henhold til den særlige forsyningsordning ydes der
stłtte til levering af de i artikel 2 omhandlede produkter
på de mindre łer.
Stłtten fastsættes for en łgruppe under hensyntagen til de
meromkostninger, der er forbundet med afsætningen af
produkterne til disse łer, beregnet ab de havne på det
græske fastland, som forsyningerne normalt sendes fra,
samt ab havnene på de łer, hvor varerne transiterer eller
indlades til de endelige bestemmelsesłer.
Stłtten finansieres af Fællesskabet med 90 % og af
medlemsstaten med 10 %.
2.
Den særlige forsyningsordning iværksættes på en
sådan måde, at der især tages hensyn til:

a) Inddelingen af de mindre łer i grupper afhængigt af
afstanden fra łerne til de havne på det græske fastland,
fra hvilke de normale forsyninger kommer, samt i
forhold til łhavne, hvor produkterne er transiterer
eller indlades, og fra hvilke de endelige bestemmelsesłer normalt forsynes.
b) Fastsættelsen af stłttebelłbene i den særlige forsyningsordning.
c) Foranstaltninger, der kan sikre en effektiv kontrol, og at
den endelige forbruger reelt får gavn af de tildelte
fordele.
d) Om nłdvendigt indfłrelse af en ordning med leveringslicenser.
2.
Kommissionen udarbejder forsyningsopgłrelserne
efter proceduren i artikel 13a, stk. 2; den kan efter
samme procedure revidere opgłrelserne og listen over
produkter, som er nævnt i bilaget, afhængigt af udviklingen
i de mindre łers behov.«

a) de mindre łers særlige behov og til præcise kvalitetskrav

3) Artikel 4 ophæves.

b) den traditionelle samhandel med havnene på det græske
fastland og mellem łerne

4) Artikel 6 affattes således:

c) de łkonomiske aspekter ved de påtænkte stłtteforanstaltninger.
(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

»Artikel 6
1.
Der kan ydes den i denne artikel fastsatte stłtte til
husdyravl i oksekłdssektoren.
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2.
Der ydes oksekłdsproducenter en stłtte til opfedning
af handyr, der belłber sig til 48,3 EUR pr. dyr som tillæg
til den særlige præmie, der er fastsat i artikel 4 i Rådets
forordning (EF) nr. 1254/1999 (1).

b) hvis hektarudbytte er lavere end et maksimum, som
medlemsstaten fastsætter i drue-, druemost- eller
vinmængde på betingelserne i punkt I (Hektarudbytte)
i bilag VI til forordning (EF) nr. 1493/1999.

Tillægget kan ydes for dyr med en mindstevægt, der skal
fastsættes efter proceduren i artikel 13a, stk. 2, for hłjst
12 000 handyr hvert år inden for det regionale loft, der
omhandles i artikel 4, stk. 1 og 4, i forordning (EF)
nr. 1254/1999. Inden for denne grænse gælder den
forholdsmæssige nedsættelse, der omhandles i artikel 4,
stk. 4, i nævnte forordning, ikke.

2.
Stłttebelłbet er på 476 EUR pr. ha pr. år. Stłtten
ydes kun til producentsammenslutninger eller -organisationer, der iværksætter en foranstaltning til kvalitetsforbedring af de producerede vine ifłlge et program, myndighederne har godkendt; programmet skal navnlig omfatte
midler til forbedring af betingelserne for vinfremstilling,
oplagring og distribution.

3.
Der udbetales hvert år oksekłdsproducenterne et
tillæg til den præmie for opretholdelse af ammekohold,
der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1254/1999;
tillægget er på 48,3 EUR pr. ammeko, som indgår i producentens bedrift den dag, ansłgningen indgives.

3.
Afsnit II, kapitel II, i forordning (EF) nr. 1493/1999
gælder ikke for de mindre łer.

4.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til stk. 1, 2 og 3
vedtages efter proceduren i artikel 13a, stk. 2. De kan
også omfatte en revision af den i stk. 2 omhandlede
grænse.

___________
(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.«
8) Artikel 10 ophæves.

___________
(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21.«

9) Artikel 11 affattes således:

5) Artikel 7 ophæves.

»Artikel 11

6) Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Der ydes en hektarstłtte for dyrkning af spisekartofler henhłrende under KN-kode 0701 90 50 og
0701 90 90 samt for produktion af læggekartofler henhłrende under KN-kode 0701 10 00 for et dyrket og hłstet
areal på hłjst 3 200 ha pr. år.
Det maksimale stłttebelłb er på 603 EUR pr. ha.
2.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til denne
vedtages efter proceduren i artikel 13a, stk. 2.«

4.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til denne artikel
vedtages om nłdvendigt efter proceduren i artikel 13a,
stk. 2.

artikel

7) Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Der ydes en hektarstłtte for opretholdelse af dyrkning af vinstoksorter, der er beregnet til fremstilling af
kvbd i de traditionelle produktionsområder.
Der udbetales stłtte for arealer:
a) som er beplantet med vinstoksorter, der er opfłrt på
den i artikel 19 i Rådets forordning (EF)
nr. 1493/1999 (1) nævnte klassificering af druesorter,
som medlemsstaterne opstiller over de sorter, der er
egnede til fremstilling af de enkelte kvbd, der produceres på deres område, og

1.
Der ydes en hektarstłtte for opretholdelse af olivenlunde i områder, hvor der traditionelt dyrkes oliven,
forudsat at olivenlundene vedligeholdes og opretholdes
på gode produktionsbetingelser.
Stłttebelłbet er på 145 EUR pr. ha pr. år.
2.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 13a, stk. 2. De fastlægger
navnlig betingelserne for gennemfłrelse af den i stk. 1
nævnte stłtteordning samt betingelserne for god vedligeholdelse af olivenlundene og bestemmelserne om
kontrol.«
10) Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Der ydes stłtte til produktion af kvalitetshonning,
der er specifik for de mindre łer, og som har et stort
indhold af timianhonning.
Stłtten udbetales i forhold til antallet af registrerede producerende bistader til de af myndighederne anerkendte
sammenslutninger af biavlere, som gennemfłrer årlige
initiativprogrammer til forbedring af produktionsvilkårene
for kvalitetshonning.
Stłttebelłbet er 12 EUR pr. bistade pr. år.
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2.
Den i stk. 1 omhandlede stłtte ydes for hłjst 75 000
bistader pr. år.

3.
Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF
omhandlede tidsrum er på en måned.

3.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes efter proceduren i artikel 13a, stk. 2.«

___________
(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
(2) EFT L 151 af 30.6.1968, s. 16.
(3) EFT L 175 af 4.8.1971, s. 1.«

11) Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Uanset artikel 7 i forordning (EF) nr. 1257/1999 kan
den samlede stłtte, udtrykt i procent af de stłtteberettigede investeringer, forhłjes med hłjst 15 procentpoints for
investeringer, der bl.a. har til formål at fremme diversificering, omstrukturering eller omlægning til et bæredygtigt
landbrug på landbrugsbedrifter på de mindre łer i Det
˘gæiske Hav.
2.
Uanset artikel 28, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 1257/1999 fastsættes den samlede stłtte, udtrykt i
procent af de stłtteberettigede investeringer, til hłjst
65 % for investeringer i små og mellemstore virksomheder,
der forarbejder og afsætter landbrugsprodukter, som
hovedsagelig kommer fra den lokale produktion, og som
hłrer under sektorer, som fastlægges i det programtillæg,
der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, i Rådets forordning
(EF) nr. 1260/1999 (1).
3.
De foranstaltninger, der planlægges i medfłr af denne
artikel, beskrives i de operationelle programmer, der
vedrłrer de mindre łer, og som er omhandlet i artikel
18 i forordning (EF) nr. 1260/1999.
___________
(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.«
12) Som artikel 13a indsættes:
»Artikel 13a
1.
Kommissionen bistås af den forvaltningskomitØ for
korn, der er nedsat ved artikel 22 i Rådets forordning
(EØF) nr. 1766/92 (1), eller af de forvaltningskomitØer, der
er nedsat ved forordningerne om de fælles markedsordninger for de pågældende produkter.
For de landbrugsprodukter, der falder ind under Rådets
forordning (EØF) nr. 827/68 (2), og for de landbrugsprodukter, der ikke falder ind under nogen fælles markedsordning, bistås Kommissionen af den forvaltningskomitØ
for humle, der er nedsat ved artikel 20 i Rådets forordning
(EØF) nr. 1696/71 (3).
2.
Når der henvises til dette stykke, finder forvaltningsproceduren i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF anvendelse,
jf. dog artikel 7 i samme afgłrelse.

13) Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, med
undtagelse af artikel 13, er interventioner til regulering af
landbrugsmarkederne som omhandlet i artikel 2, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1258/1999 (1).
___________
(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.«
14) Som artikel 14a indsættes:
»Artikel 14a
Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nłdvendige for at sikre, at de i forordningen fastsatte kontrolforanstaltninger og administrative sanktioner overholdes, og
de underretter Kommissionen herom.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til denne artikel fastsættes
efter proceduren i artikel 13a, stk. 2.«
15) Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Grækenland forelægger Kommissionen en årlig
rapport om gennemfłrelsen af denne forordnings foranstaltninger.
2.
Efter udgangen af hver femårsperiode for anvendelse
af de i denne forordning omhandlede foranstaltninger,
forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet
en almindelig beretning om virkningerne af de foranstaltninger, der gennemfłres i henhold til denne forordning,
samt i alle de tilfælde, hvor dette måtte vise sig nłdvendigt,
relevante justeringer af foranstaltningerne.
Den fłrste rapport skal forelægges inden udgangen af
2005.«
16) Bilaget affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.

DA

C 75 E/50

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26.3.2002

BILAG
»BILAG
LISTE OVER DE PRODUKTER, DER ER OMFATTET AF DEN I AFSNIT I FASTSATTE S˘RLIGE
FORSYNINGSORDNING FOR DE MINDRE ØER I DET ˘G˘ISKE HAV

Varebeskrivelse

Hvedemel

KN-kode

1101 og 1102

Foderstoffer
 Korn:
Hvede

1001

Rug

1002

Byg

1003

Havre

1004

 Majs

1005

 Lucerne og andre foderprodukter

1214

 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien

2302-2308

 Tilberedning af den art, der anvendes som dyrefoder:

2309 90«
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˘ndret forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004
(2002/C 75 E/07)
KOM(2001) 688 endelig udg.  2001/0131(ACC)
(Forelagt af Kommissionen den 14. november 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(8) En nedsættelse af tolden błr være tilstrækkeligt attraktiv
til, at virksomhederne motiveres til at udnytte de muligheder, arrangementet giver. Værditolden błr derfor
nedsættes med en enhedssats på 3,5 procentpoint af mestbegunstigelsestoldsatsen, hvorimod specifik told błr
nedsættes med 30 %. Hvis tolden omfatter en minimumstold, finder denne minimumstold ikke anvendelse.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Siden 1971 har Det Europæiske Fællesskab indrłmmet
handelspræferencer til udviklingslande inden for
rammerne af arrangementet med generelle toldpræferencer.
(2) I en meddelelse fra Kommissionen til Rådet fra den 1. juni
1994 er der anfłrt retningslinjer for anvendelse af arrangementet i perioden 1995-2004 (1).

(9) Tolden suspenderes fuldstændigt, hvis præferencebehandlingen betyder, at værditolden bliver på 1 % eller derunder
eller specifik told på 2 EUR eller derunder.

(10) Bestemmelserne om at udelukke begunstigede lande ud fra
et udviklingsindeks błr finde anvendelse en gang om året.
Lande błr dog kun udelukkes, hvis de opfylder udelukkelseskriteriet i tre på hinanden fłlgende år, og de skal igen
kunne optages, når de ikke har opfyldt dette kriterium i
tre på hinanden fłlgende år.

(3) Med Rådets forordning (EF) nr. 2820/98 af 21. december
1998 (2) gennemfłres arrangementet med generelle
toldpræferencer indtil den 31. december 2001. Ifłlge
retningslinjerne skal arrangementet blive ved med at
finde anvendelse indtil den 31. december 2004.

(11) I det fłrste år, hvor denne forordning finder anvendelse,
błr de lande, der tidligere er blevet udelukket, fortsat være
udelukket.

(4) Arrangementet skal omfatte bestemmelserne i Rådets
forordning (EF) nr. 416/2001 om ændring af forordning
(EF) nr. 2820/98 om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. juli
1999 til 31. december 2001 med henblik på at udvide
toldfritagelsen til også at omfatte varer med oprindelse i
de mindst udviklede lande, uden mængdebegrænsning (3).

(12) Bestemmelserne om graduering af sektorer błr finde
anvendelse en gang om året. Sektorer błr dog kun
gradueres, hvis de opfylder gradueringskriteriet i tre på
hinanden fłlgende år, og de skal igen kunne optages,
når de ikke har opfyldt dette kriterium i tre på hinanden
fłlgende år.

(5) Den særlige ordning til bekæmpelse af produktion af og
handel med narkotika błr nłje overvåges gennem den
periode, som er omfattet af denne forordning, med
henblik på at fastsætte, om den skal opretholdes herefter.

(13) I det fłrste år, hvor denne forordning finder anvendelse,
błr de sektorer, der tidligere er blevet gradueret, fortsat
være gradueret.

(6) Præferencerne błr differentieres efter varernes fłlsomhed.
Det vil være tilstrækkeligt at differentiere mellem to varekategorier, fłlsomme og ikke-fłlsomme varer.

(14) Toldpræferencerne under de særlige ansporende ordninger
błr være ligeså hłje som de præferencer, der tilbydes
under den generelle ordning, hvorved sidstnævnte
fordobles.

(7) Tolden på ikke-fłlsomme varer błr fortsat være suspenderet, hvorimod tolden på fłlsomme varer błr sættes ned.
(1) KOM(94) 212 endelig udg.
(2) EFT L 357 af 30.12.1998, s. 1.
(3) EFT L 60 af 1.3.2001, s. 43.

(15) De særlige ansporende ordninger błr indrłmmes toldpræferencer i alle de sektorer, der er blevet gradueret,
svarende til de præferencer, der er adgang til under den
generelle ordning.
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(16) Ved den særlige ansporende ordning til beskyttelse af
arbejdstagernes rettigheder błr det kræves, at alle de
normer, der er omhandlet i ILO’s erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet
anvendes effektivt.
(17) De almindelige regler om dokumentation for oprindelse
og metoder for administrativt samarbejde i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (1) og reglerne om
toldskyld, navnlig artikel 220, stk. 2, litra b), i Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92 (2) finder anvendelse på
toldpræferencer, der er indrłmmet under den særlige
ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagerens
rettigheder.
(18) I den særlige ordning til beskyttelse af miljłet błr der
tages hensyn til udviklingen inden for internationalt anerkendte normer og certificeringsordninger.
(19) Begrundelserne for midlertidig tilbagetrækning błr også
omfatte alvorlig og systematisk overtrædelse af en
hvilken som helst af de normer, der er omhandlet i
ILO’s erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet, samt voldsomme skadevirkninger på miljłet.
(20) Den midlertidige tilbagetrækning af alle toldpræferencer
ved import af varer med oprindelse i Myanmar błr
fortsat gælde 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer
finder anvendelse i år 2002, 2003 og 2004 i overensstemmelse
med bestemmelserne i denne forordning.
2.

Forordningen omfatter

 den generelle ordning
 den særlige ordning for de mindst udviklede lande
 den særlige ordning til bekæmpelse af produktion af og
handel med narkotika
 den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og
 den særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljłet.
(1) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.
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AFSNIT I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Artikel 2
De begunstigede lande under hver af de i artikel 1, stk. 2,
omhandlede ordninger, er anfłrt i bilag I.

Artikel 3
1.
Et begunstiget land slettes fra bilag I, når det i tre på
hinanden fłlgende år opfylder begge nedenstående kriterier:
 klassificering af Verdensbanken som hłjindkomstland
 et udviklingsindeks som defineret i bilag II, der er hłjere
end  1.
2.
Hvis et land eller territorium, der er fjernet fra bilag I,
igennem tre på hinanden fłlgende år ikke opfylder kriterierne i
stk. 1, bliver det igen optaget i bilag I.
3.
På grundlag af de seneste data, der er tilgængelige den
1. september hvert år, fastlægger Kommissionen, hvilke begunstigede lande der opfylder kriterierne i stk. 1.
4.
Kommissionen underretter de begunstigede lande, der
opfylder kriterierne i stk. 1, om det seneste år, hvorfra der er
tilgængelige data.
5.
Inden udgangen af hvert år træffer Kommissionen efter
den procedure, der er omhandlet i artikel 37, afgłrelse om at
slette de begunstigede lande fra bilag I, som opfylder betingelserne i stk. 1, og at optage de lande, som opfylder betingelserne
i stk. 2.
6.
En afgłrelse, der træffes i henhold til stk. 5, træder i kraft
den 1. januar det andet år efter det år, afgłrelsen blev truffet.
7.
Kommissionen underretter det berłrte begunstigede land
om en afgłrelse, der er truffet i medfłr af stk. 5, og meddeler
det datoen for, hvornår denne afgłrelse træder i kraft.

Artikel 4
De varer, der er omfattet af hver af de i artikel 1, stk. 2,
omhandlede ordninger, er anfłrt i bilag IV.

Artikel 5
1.
Toldpræferencer, der omhandles i denne forordning,
anvendes ved import af varer, der er omfattet af de ordninger,
der gælder for de begunstigede lande, hvor de har oprindelse.
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2.
De regler, der vedrłrer definition af begrebet varer med
oprindelsesstatus, dokumentation for oprindelse og metoder for
administrativt samarbejde, og som gælder de ordninger, der er
anfłrt i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, fremgår af
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93.
3.
Med henblik på at fastslå, om en vare, der er fremstillet i
et begunstiget land, som er medlem af en regional gruppe, har
oprindelse her, skal varer, der har oprindelse i et land, som ikke
er omfattet af ordningerne, der gælder for slutproduktet,
behandles som om, de har oprindelse i det land, hvor den
videre forarbejdning finder sted, forudsat, at begge lande
tilhłrer samme regionale gruppe, at begge lande er omfattet
af regional kumulation for denne gruppe ifłlge Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93.
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5.
Når de i stk. 2 og 3 nævnte toldsatser angiver en minimumstoldsats, finder denne minimumstoldsats ikke anvendelse.

6.
De i stk. 1 til 3 omhandlede toldpræferencer finder ikke
anvendelse på import af varer fra sektorer, som ifłlge bilag I
ikke er omfattet for det berłrte oprindelsesland.

7.
De i stk. 1 til 3 omhandlede toldpræferencer finder ikke
anvendelse på import af varer fra sektorer, for hvilke disse
toldpræferencer er blevet fjernet for det berłrte oprindelsesland
i overensstemmelse med artikel 12 eller med lignende bestemmelser i en tidligere forordning om Fællesskabets arrangement
med generelle toldpræferencer.

Artikel 6
1.
I denne forordning forstås ved udtrykket »toldsatser i den
fælles toldtarif« toldsatserne i II. del i bilag I i Rådets forordning
(EØF) nr. 2658/87 (1) om told- og statistiknomenklaturen og
den fælles toldtarif, dog ikke satser, der er fastsat inden for
toldkontingenter.
2.
I denne forordning forstås ved udtrykket »sektor« enhver
af de varesektorer, der er anfłrt i bilag III.
3.
I denne forordning forstås ved udtrykket »udvalg«
Udvalget for Generelle Præferencer, der er omhandlet i artikel
36.

AFSNIT II
TOLDPR˘FERENCER
Afdeling 1

Afdeling 2
Særlige ansporende ordninger
Artikel 8
1.
Med mindre andet fremgår af bestemmelserne i afsnit III
nedsættes værditolden i den fælles toldtarif med yderligere 3,5
procentpoint for varer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, fra
sektorer, som for det berłrte oprindelsesland ifłlge bilag I er
omfattet af den særlige ansporende ordning til beskyttelse af
arbejdstagernes rettigheder, medmindre andet fremgår af bilag
IV. Den specifikke told på varer, som de i artikel 7, stk. 3,
omhandlede toldpræferencer gælder for, nedsættes med yderligere 30 %, medmindre andet fremgår af bilag IV.

2.
Den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder omfatter ikke sektorer, som ifłlge bilag I
ikke er omfattet af den generelle ordning for det berłrte oprindelsesland.

Den generelle ordning
Artikel 7
1.
Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer, der er anfłrt i
bilag IV som ikke-fłlsomme varer, suspenderes fuldstændigt.
2.
Værditolden i den fælles toldtarif på varer, der er anfłrt i
bilag IV som fłlsomme varer, nedsættes med 3,5 procentpoint,
medmindre andet fremgår af dette bilag.
3.
Den specifikke told i den fælles toldtarif på varer, der er
anfłrt i bilag IV som fłlsomme varer, nedsættes med 30 %,
medmindre andet fremgår af dette bilag.
4.
Når toldsatserne i den fælles toldtarif for varer, der er
anfłrt i bilag IV som fłlsomme varer, omfatter værditoldsatser
og specifikke toldsatser, nedsættes de specifikke toldsatser ikke.
(1) EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

3.
Med mindre andet fremgår af bestemmelserne i afsnit IV
nedsættes værditolden i den fælles toldtarif med yderligere 3,5
procentpoint for varer, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, og
som ifłlge bilag IV er omfattet af den særlige ansporende
ordning til beskyttelse af miljłet og har oprindelse i et land,
som ifłlge bilag I er omfattet af denne ordning. Den specifikke
told på varer, som de i artikel 7, stk. 3, omhandlede toldpræferencer gælder for, nedsættes med yderligere 30 %.

4.
De i stk. 1 og 3 omhandlede toldpræferencer anvendes
samtidigt, når betingelserne i begge stykker er opfyldt.

5.
Toldsatserne i den fælles toldtarif ved import af varer,
som de i artikel 7, stk. 1, omhandlede toldpræferencer ikke
gælder for ifłlge artikel 7, stk. 7, suspenderes fuldstændigt,
når disse varer for det berłrte oprindelsesland er omfattet af
den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder.
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6.
Toldsatserne i den fælles toldtarif ved import af varer,
som er omfattet af den særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljłet, og som har oprindelse i et land, som de i
artikel 7, stk. 1, omhandlede toldpræferencer ikke gælder for
ifłlge artikel 7, stk. 7, suspenderes fuldstændigt, når disse varer
har oprindelse i et land, som er omfattet af denne ordning.

26.3.2002

6.
Kommissionen vedtager detaljerede regler for åbning og
forvaltning af de i stk. 5 anfłrte kontingenter efter proceduren
i artikel 37. Ved åbningen og forvaltningen af disse kontingenter bistås Kommissionen af forvaltningskomitØerne for de
relevante fællesmarkedsorganisationer.

7.
De i stk. 1 og 3 omhandlede toldpræferencer gælder også
ved import af varer, som de i artikel 7, stk. 2 og 3, omhandlede
toldpræferencer ikke gælder for ifłlge artikel 7, stk. 7. Oprindelsescertifikat formular A eller fakturaerklæringen for sådanne
varer er kun gyldig for de i stk. 1 og 3 omhandlede toldpræferencer.

7.
Kommissionen overvåger nłje og i nært samarbejde med
medlemsstaterne importen af de i stk. 2-4 omhandlede varer.
Medlemsstaterne eller berłrte fysiske eller juridiske personer
giver straks Kommissionen alle relevante oplysninger, som vil
kunne berettige til en suspension af præferencerne. Hvis
Kommissionen mener, at der er tilstrækkeligt belæg for, at
betingelserne for suspension af præferencerne er til stede,
træffer den hurtigst muligt passende foranstaltninger.

Afdeling 3

Afdeling 4

Den særlige ordning for de mindst udviklede lande

Særlig ordning til bekæmpelse af produktion af og handel
med narkotika

Artikel 9
1.
Toldsatserne i den fælles toldtarif suspenderes fuldstændigt for alle varer, der henhłrer under kapitel 1-97, med undtagelse af kapitel 93, og som har oprindelse i et land, der ifłlge
bilag I er omfattet af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, jf. dog stk. 2 til 4.

2.
Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer med KN-kode
0803 00 19 nedsættes med 20 % om året fra den 1. januar
2002. De skal være fuldstændigt suspenderet fra den 1. januar
2006.

3.
Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer under pos.
1006 nedsættes med 20 % den 1. september 2006, med 50 %
den 1. september 2007 og med 80 % den 1. september 2008.
De skal være fuldstændigt suspenderet fra den 1. september
2009.

4.
Toldsatserne i den fælles toldtarif for varer under pos.
1701 nedsættes med 20 % den 1. juli 2006, med 50 % den
1. juli 2007 og med 80 % den 1. juli 2008. De skal være
fuldstændigt suspenderet fra den 1. juli 2009.

5.
Indtil toldsatserne i den fælles toldtarif er fuldstændigt
suspenderet i overensstemmelse med stk. 3 og 4, åbnes der
for hvert produktionsår et globalt toldkontingent med nulsats
for varer under henholdsvis pos. 1006 og pos. 1701 11 10, som
har oprindelse i de lande, der er omfattet af denne særlige
ordning. De fłrste toldkontingenter for produktionsåret
2001/02 er på 2 517 tons, ækvivalent afskallet ris, for varer
under pos. 1006 og på 74 185 tons, ækvivalent hvidt sukker,
for varer under pos. 1701 11 10. Hvert af de fłlgende produktionsår łges kontingenterne med 15 % i forhold til kontingenterne for det forudgående produktionsår.

Artikel 10
1.
Værditolden i den fælles toldtarif på varer, som ifłlge
bilag IV er omfattet af den særlige ordning til bekæmpelse af
produktion af og handel med narkotika, og som har oprindelse
i et land, der ifłlge bilag I er omfattet af denne ordning,
suspenderes fuldstændigt, medmindre andet fremgår af bilag IV.

2.
Kommissionen overvåger og evaluerer virkningerne af
den i stk. 1 omhandlede ordning for hvert enkelt begunstiget
land:

a) anvendelse af de toldpræferencer, der gælder under denne
ordning

b) tiltag for at bekæmpe produktion af og handel med narkotika

c) social udvikling, især hvad angår overholdelse og fremme af
normerne i de ILO-konventioner, der er refereret til i ILO’s
erklæring om grundlæggende principper og rettigheder i
forbindelse med arbejdet

d) miljłpolitik, især hvad angår bæredygtig forvaltning af
tropiske skove.

3.
Ved den i stk. 2, litra b), c) og d), omhandlede evaluering
tages der hensyn til resultaterne fra relevante internationale
organisationer og agenturer. Kommissionen underretter hvert
af de begunstigede lande om sin evaluering og opfordrer det
til at fremsætte bemærkninger. Evalueringen vil ikke berłre
fortsættelsen af den i stk. 1 omhandlede ordning indtil 2004
og dens mulige viderefłrelse herefter.
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4.
Inden udgangen af 2004 foretager Kommissionen en
generel evaluering af resultaterne af den i stk. 1 omhandlede
ordning. Der skal tages hensyn til resultaterne, når der
fastlægges retningslinjer for et arrangement med generelle
toldpræferencer for tiåret 2005-2014.
Afdeling 5
Fælles bestemmelser

C 75 E/55

5.
Kommissionen underretter de begunstigede lande, hvis
sektorer opfylder betingelsen i stk. 1, om det seneste år,
hvorfra der er tilgængelige data.
6.
Inden udgangen af hvert år træffer Kommissionen efter
den procedure, der er omhandlet i artikel 37, afgłrelse om at
fjerne toldpræferencerne for sektorer, som opfylder betingelsen
i stk. 1, og at genindfłre toldpræferencerne for sektorer, som
opfylder betingelsen i stk. 3.

Artikel 11
1.
De ifłlge denne forordning gældende toldpræferencer
gælder ikke for varer, som er genstand for antidumping- eller
udligningsforanstaltninger i henhold til Rådets forordning (EF)
nr. 384/96 (1) eller nr. 2026/97 (2), når niveauet for disse foranstaltninger er baseret på en skadesmargen, der er afledt af
importpriser, som ikke afspejler de nævnte toldpræferencer.

7.
En afgłrelse, der træffes i henhold til stk. 6, træder i kraft
den 1. januar det andet år efter det år, afgłrelsen blev truffet.
8.
Kommissionen underretter det berłrte begunstigede land
om en afgłrelse, der er truffet i medfłr af stk. 6, og meddeler
det datoen for, hvornår denne afgłrelse træder i kraft.

2.
Kommissionen offentliggłr i De Europæiske Fællesskabers
Tidende en meddelelse om, hvilke varer toldpræferencerne
ikke gælder for ifłlge stk. 1.

Artikel 13

Artikel 12

1.
Når satsen for en værditold, der er nedsat i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, er 1 % eller derunder,
suspenderes denne told fuldstændigt.

1.
Toldpræferencerne ifłlge artikel 7 og 10 fjernes for varer
fra et begunstiget land fra en sektor, som i tre på hinanden
fłlgende år har opfyldt et af fłlgende kriterier:
a) importen fra dette land af alle varer, der er omfattet af bilag
IV, fra den pågældende sektor overstiger 25 % af importen
af samme varer fra alle lande og territorier, der er anfłrt i
bilag I

2.
Når satsen for en værditold, der er nedsat i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, er på 2 EUR eller
derunder for hvert belłb beregnet i euro, suspenderes denne
told fuldstændigt.
3.
Den endelige præferencetoldsats, der beregnes i henhold
til bestemmelserne i denne forordning, afrundes til fłrste
decimal, jf. dog stk. 1 og 2.

b) sektorens specialiseringsindeks overstiger den tærskelværdi,
der svarer til dette lands udviklingsindeks som defineret i
bilag II.
AFSNIT III
2.

Stk. 1 finder ikke anvendelse

 på begunstigede lande, hvis udviklingsindeks er under  2
 hvis importen fra et begunstiget land af alle varer, der er
omfattet af bilag IV, fra den pågældende sektor ikke overstiger 2 % af importen af samme varer fra alle lande og
territorier, der er anfłrt i bilag I.
3.
Hvis en sektor, hvor toldpræferencerne er blevet fjernet i
overensstemmelse med denne artikel eller tilsvarende bestemmelser i en tidligere forordning om Fællesskabets arrangement
med generelle toldpræferencer, ikke i tre på hinanden fłlgende
år har opfyldt det ene eller det andet af kriterierne i stk. 1,
genindfłres toldpræferencerne.
4.
På grundlag af de seneste data, der er tilgængelige den
1. september hvert år, fastlægger Kommissionen, hvilke sektorer
der opfylder betingelserne i stk. 1 og 3.
(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.
(2) EFT L 288 af 21.10.1997, s. 1.

S˘RLIGE ANSPORENDE ORDNINGER
Afdeling 1
Særlig ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes
rettigheder
Artikel 14
1.
De toldpræferencer, der omhandles i artikel 8, stk. 1,
gælder ved import af varer, der har oprindelse i et land, som
ifłlge bilag I er omfattet af den særlige ansporende ordning til
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder, eller som efterfłlgende er blevet omfattet af denne ordning ved en afgłrelse
truffet i overensstemmelse med artikel 18 for den berłrte
sektor, forudsat at varerne ledsages af den i artikel 19 omhandlede attestation.
2.
Den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder kan indrłmmes et land, hvis interne retsforskrifter indbefatter indholdet af de ILO-konventioner, der er
refereret til i ILO’s erklæring om grundlæggende principper og
rettigheder i forbindelse med arbejdet, og som anvender disse
forskrifter effektivt.
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Artikel 15
1.
Den særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder indrłmmes, under forudsætning af at
 anmodningen kommer fra et af de lande eller territorier, der
er anfłrt i bilag I
 undersłgelsen af anmodningen viser, at ansłgerlandet
opfylder betingelsen i artikel 14, stk. 2

26.3.2002

4.
Undersłgelsen af en anmodning afsluttes senest et år efter
modtagelsen. Kommissionen kan forlænge denne frist efter at
have underrettet udvalget.

5.

Kommissionen forelægger sine resultater for udvalget.

Artikel 17
I forbindelse med undersłgelsen af anmodningen afgłr
Kommissionen efter aftale med ansłgerlandet

 ansłgerlandet har givet tilsagn om at ville kontrollere
anvendelsen af den særlige ansporende ordning og tilbyde
det fornłdne administrative samarbejde

a) hvilke myndigheder i dette land der skal være ansvarlige for
det administrative samarbejde

 ansłgerlandet har erklæret sig enig i den i artikel 17
omhandlede afgłrelse.
b) hvilke myndigheder i dette land der skal være ansvarlige for
udstedelse af den i artikel 19 omhandlede attestation.
2.
Ansłgerlandet indgiver en skriftlig anmodning
Kommissionen med udfłrlige oplysninger om:

til

 de interne retsforskrifter, der henvises til i artikel 14, stk. 2,
og hvilke foranstaltninger der er truffet til gennemfłrelse og
kontrol med anvendelse heraf

Artikel 18
1.
Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 37 afgłrelse om, hvorvidt der skal indrłmmes et ansłgerland den
særlige ansporende ordning til beskyttelse af arbejdstagernes
rettigheder.

 sektorer, hvor disse retsforskrifter ikke anvendes.
3.
Den officielle, komplette tekst til de i artikel 14, stk. 2,
nævnte retsforskrifter og til gennemfłrelsesforanstaltningerne
skal vedlægges anmodningen.
4.
Hvis de i artikel 14, stk. 2, nævnte retsforskrifter kun
anvendes i visse sektorer, kan et land anmode om, at den
særlige ansporende ordning kun skal omfatte de sektorer,
hvor de anvendes.

2.
Når en anmodning er indgivet i overensstemmelse med
artikel 15, stk. 4, eller når den i artikel 16 nævnte undersłgelse
viser, at de i artikel 14, stk. 2, nævnte forskrifter ikke anvendes
i nogle sektorer, kan den særlige ordning indrłmmes alene for
de sektorer, hvor de anvendes.

3.
Kommissionen underretter et ansłgerland om en afgłrelse, der er truffet i henhold til stk. 1. Hvis et land bliver
omfattet af den særlige ansporende ordning, underrettes det
om datoen for denne afgłrelses ikrafttræden.

Artikel 16
1.
Når Kommissionen modtager en anmodning vedlagt de i
artikel 15, stk. 2, nævnte oplysninger, offentliggłr den en
meddelelse om denne anmodning i De Europæiske Fællesskabers
Tidende. I meddelelsen skal der głres opmærksom på, at
Kommissionen tager imod alle nyttige oplysninger vedrłrende
anmodningen, og der skal angives en frist, inden for hvilken de
berłrte parter skriftligt kan fremfłre deres synspunkter.

4.
Hvis et land ikke bliver omfattet af den særlige ansporende ordning, eller hvis nogle sektorer udelukkes, skal
Kommissionen forklare grundene hertil, hvis landet anmoder
herom.

Artikel 19
2.
Kommissionen undersłger anmodningen og kan stille
ansłgerlandet andre spłrgsmål, som den skłnner nyttige.
3.
Kommissionen indhenter alle de oplysninger, som den
skłnner nłdvendige, og kan efterprłve de indkomne oplysninger sammen med ansłgerlandet eller med enhver anden
fysisk eller juridisk person.

1.
De i artikel 8, stk. 1, omhandlede toldpræferencer finder
anvendelse, forudsat at de berłrte varer ledsages af en attestation, der er udstedt af de i artikel 17, litra b), nævnte myndigheder, og hvori det bevidnes, at disse varer er fremstillet i det
land og på vilkår, der er i overensstemmelse med de i artikel
14, stk. 2, nævnte retsforskrifter. Attestationen valideres med et
stempel fra den udstedende myndighed, jf. Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93.
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2.
Den i stk. 1 omhandlede attestation forsynes med
fłlgende angivelse:
»ILO-konvention nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182 
afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. . . .«
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2.
Den særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljłet
kan indrłmmes et land, som effektivt anvender interne retsforskrifter, der indbefatter indholdet af internationalt anerkendte normer og retningslinjer for bæredygtig forvaltning af
skove.

Artikel 22

og anbringes i rubrik 4 i oprindelsescertifikat formular A eller
på den fakturaerklæring, der er omhandlet i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93.

1.
Den i artikel 21 omhandlede særlige ansporende ordning
indrłmmes, under forudsætning af at

Artikel 20

 anmodningen kommer fra et af de lande eller territorier, der
er anfłrt i bilag I

1.
Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2454/93 om dokumentation for oprindelse og metoder
for administrativt samarbejde finder tilsvarende anvendelse på
den i artikel 19 omhandlede attestation for så vidt angår begunstigede lande.

 undersłgelsen af anmodningerne viser at, det land, der har
indgivet anmodningen, opfylder betingelsen i artikel 21,
stk. 2

2.
Kommissionen kan i overensstemmelse med den i artikel
38 nævnte procedure gennemgå den ikke-udtłmmende liste
over kriterier til fastlæggelse af tilfælde af begrundet tvivl, der
måtte opstå for så vidt angår de særlige ansporende
ordninger (1). Eventuelle ændringer af denne liste offentliggłres
i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
3.
Hvis der på ny rettes en henvendelse med henblik på
efterfłlgende kontrol af oprindelsescertifikater formular A og
af fakturaerklæringer i overensstemmelse med Kommissionens
forordning (EØF) 2454/93 om de i artikel 8, stk. 1, omhandlede toldpræferencer, underretter toldmyndighederne i Fællesskabet Kommissionen, som straks offentliggłr en meddelelse i
De Europæiske Fællesskabers Tidende om, at der er begrundet tvivl
angående visse varer, producenter og eksportłrer, og disse
anfłres.
4.
Når det efter proceduren i Kommissionens forordning
(EØF) nr. 2454/93 ved den efterfłlgende kontrol af oprindelsescertifikater formular A og af fakturaerklæringer er blevet
fastlagt, at de i artikel 8, stk. 1, omhandlede toldpræferencer
ikke gælder for varer fra visse producenter eller eksportłrer,
underretter toldmyndighederne i Fællesskabet Kommissionen,
som straks offentliggłr en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

 ansłgerlandet har givet tilsagn om at ville opretholde de i
artikel 21, stk. 2, nævnte interne retsforskrifter, kontrollere
anvendelsen af den særlige ansporende ordning og tilbyde
det fornłdne administrative samarbejde
2.
Ansłgerlandet indgiver sin anmodning skriftligt til
Kommissionen med udfłrlige oplysninger om:
 de interne retsforskrifter, der henvises til i artikel 21, stk. 2,
og hvilke foranstaltninger der er truffet til gennemfłrelse og
kontrol med anvendelse heraf
 et eventuelt certificeringssystem vedrłrende skovforvaltning, hvis et sådant system anvendes i landet.
3.
Den officielle, komplette tekst til de i artikel 21, stk. 2,
nævnte retsforskrifter og til gennemfłrelsesforanstaltningerne
skal vedlægges anmodningen.
4.
Kommissionen gennemgår anmodninger, der opfylder
betingelserne i stk. 2, i overensstemmelse med bestemmelserne
i artikel 16.

Artikel 23
Afdeling 2
Særlig ansporende ordning til beskyttelse af miljłet

1.
Kommissionen træffer efter proceduren i artikel 37 afgłrelse om, hvorvidt der skal indrłmmes et ansłgerland den
særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljłet.

Artikel 21
1.
De i artikel 8, stk. 3, omhandlede toldpræferencer finder
anvendelse ved import af varer fra tropiske skove med oprindelse i et land, som ifłlge bilag I er omfattet af den særlige
ansporende ordning til beskyttelse af miljłet, eller som efterfłlgende omfattes af denne ordning ved en afgłrelse truffet i
henhold til artikel 23.
(1) EFT C 321 af 10.11.2000, s. 18.

2.
Kommissionen underretter et ansłgerland om en afgłrelse, der er truffet i henhold til stk. 1. Hvis et land bliver
omfattet af den særlige ansporende ordning, underrettes det
om datoen for denne afgłrelses ikrafttræden.
3.
Hvis et land ikke bliver omfattet af den særlige ansporende ordning, skal Kommissionen forklare grundene hertil,
hvis landet anmoder herom.
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Artikel 24
1.
Når der anvendes et troværdigt certificeringssystem
vedrłrende skovforvaltning i et land, der er omfattet af den
særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljłet, skal de
varer, som de i artikel 8, stk. 3, omhandlede toldpræferencer
gælder for, være ledsaget at et mærke eller certifikat fra dette
system til dokumentation for, at de stammer fra en bæredygtigt
forvaltet skov.
2.
De i artikel 8, stk. 3, omhandlede toldpræferencer finder
anvendelse, under forudsætning af at de i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2454/93 nævnte oprindelsescertifikater
formular A og fakturaerklæringer er forsynet med fłlgende
angivelse:
»Miljłklausul  afsnit III i Rådets forordning (EF) nr. . . .«.

AFSNIT IV
SUSPENSION AF TOLDPR˘FERENCER

26.3.2002

WTO-aftalen, forudsat at der i den anledning på forhånd er
truffet en afgłrelse af det kompetente WTO-organ
g) tilsidesættelse af målene i internationale konventioner om
bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne, som f.eks.
Organisationen for Fiskeri i det Nordvestlige Atlanterhav
(NAFO), Kommissionen for Fiskeriet i det Nordłstlige Atlanterhav (NEAFC), Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT) og Organisationen til Bevarelse af Laksebestanden i Nordatlanten
(NASCO)
h) voldsomme skadevirkninger på miljłet som fłlge af fremstilling af varer, der er omfattet af disse ordninger.
2.
Ved det i stk. 1, litra e), omhandlede administrative samarbejde er det blandt andet nłdvendigt, at et begunstiget land:
a) giver Kommissionen de oplysninger, der er nłdvendige til
gennemfłrelse af oprindelsesreglerne og kontrol af overholdelse heraf, og at de ajourfłrer dem

Afdeling 1
Midlertidig tilbagetrækning
Artikel 25
1.
De i denne forordning omhandlede præferenceordninger
kan tilbagetrækkes midlertidigt for alle eller for visse varer, der
har oprindelse i et begunstiget land, af en hvilken som helst af
fłlgende årsager:
a) alle former for slavearbejde eller tvangsarbejde som defineret i GenŁve-konventionerne af 25. september 1926 og
7. september 1956 og ILO-konvention nr. 29 og 105
b) alvorlig og systematisk overtrædelse af organisationsfrihed,
retten til kollektive forhandlinger eller princippet om forbud
mod diskrimination ved beskæftigelse og erhverv, eller
anvendelse af błrnearbejde som defineret i de relevante
ILO-konventioner
c) eksport af varer fremstillet i fængsler
d) utilstrækkelig kontrol i forbindelse med eksport og forsendelse af narkotika (ulovlige produkter og prækursorer) og
tilsidesættelse af internationale konventioner om hvidvaskning af penge

b) bistår Kommissionen ved efter anmodning fra myndighederne i medlemstaterne at foretage efterfłlgende kontrol af
dokumentationen for oprindelse og meddeler resultaterne
heraf i tide
c) hjælper Fællesskabet ved at tillade, at Kommissionen i
samordning og nært samarbejde med de kompetente
myndigheder i medlemsstaterne udfłrer Fællesskabets
opgaver vedrłrende administrativt og undersłgelsesmæssigt
samarbejde i dette land for at kontrollere dokumenters
ægthed eller nłjagtigheden af oplysninger, som er relevante
for at kunne indrłmme adgang til de i artikel 1, stk. 2,
omhandlede ordninger
d) foretager eller słrger for passende undersłgelser for at identificere og forhindre overtrædelse af oprindelsesreglerne
e) overholder eller sikrer overholdelse af oprindelsesreglerne
med hensyn til regional kumulation, hvis det begunstigede
land er omfattet heraf.
3.
Med forbehold af stk. 1 kan den i afsnit III omhandlede
særlige ansporende ordning tilbagetrækkes midlertidigt for alle
eller visse varer, der er omfattet af denne ordning, og som har
oprindelse i et begunstiget land, af en hvilken som helst af
fłlgende årsager:

e) svig, uregelmæssigheder og systematisk manglende overholdelse af eller ingen sikkerhed for overholdelse af oprindelsesreglerne for varer og dokumentation herfor, samt manglende administrativt samarbejde ved gennemfłrelse og
kontrol af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede ordninger

a) hvis de interne retsforskrifter ikke længere indbefatter de
normer, der henvises til i artikel 14, stk. 2, eller artikel
21, stk. 2, eller hvis disse retsforskrifter ikke anvendes effektivt

f) uredelig handelspraksis, også handelspraksis, som er
forbudt, eller som der kan rejses sag over for i henhold til

b) manglende overholdelse af det tilsagn, der er omhandlet i
artikel 15, stk. 1, eller artikel 22, stk. 1.
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4.
Med forbehold af artikel 11 vil de i denne forordning
fastsatte præferenceordninger ikke blive tilbagetrukket i
medfłr af stk. 1, litra f), for varer, som er genstand for antidumping- eller udligningsforanstaltninger i henhold til Rådets
forordning (EF) nr. 384/96 eller nr. 2026/97, af årsager, som
berettiger til disse foranstaltninger.
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indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og
præcisere, at alle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, inden for hvilken de
berłrte parter skriftligt kan redegłre for deres synspunkter.
3.
Kommissionen słrger for, at det berłrte begunstigede
land får alle muligheder for at samarbejde ved undersłgelsen.

Artikel 26
1.
Kommissionen giver medlemsstaterne alle relevante oplysninger, som kan berettige til midlertidig tilbagetrækning.
2.
Der afholdes konsultationer i udvalget senest 15 dage fra
datoen for den i stk. 1 omhandlede underretning eller fra den
dato, hvor en medlemsstat anmoder herom.

Artikel 27
1.
Kommissionen kan suspendere de i denne forordning
omhandlede præferenceordninger for alle varer eller for
bestemte varer med oprindelse i et begunstiget land:
a) hvis den mener, at der er tilstrækkeligt bevis for, at den
midlertidige tilbagetrækning er berettiget af de i artikel 25,
stk. 1, litra e), omhandlede årsager
b) hvis importen under disse ordninger i stort omfang overstiger dette lands produktions- og eksportkapacitet.
2.
Inden Kommissionen træffer en afgłrelse i medfłr af stk.
1, skal den underrette udvalget og det pågældende begunstigede
land.
3.
Kommissionen offentliggłr afgłrelser, der er truffet i
medfłr af stk. 1, i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og
angiver begrundelserne herfor.
4.
Enhver medlemsstat kan inden for en frist på ti dage
forelægge en afgłrelse, der er truffet i henhold til stk. 1, for
Rådet. Rådet kan inden for en frist på 30 dage med kvalificeret
flertal træffe en anden afgłrelse.
5.
Suspensionsperioden er begrænset til tre måneder og kan
fornys Øn gang. Den kan forlænges efter den i artikel 38
nævnte procedure.

4.
Kommissionen indhenter alle de oplysninger, som den
skłnner nłdvendige, og kan efterprłve de indkomne oplysninger sammen med erhvervsdrivende og det berłrte begunstigede land.
5.
Kommissionen kan bistås i dette arbejde af embedsmænd
i den medlemsstat, på hvis område der eventuelt vil skulle
gennemfłres kontrol, såfremt den pågældende medlemsstat
har fremsat łnske herom.
6.
Såfremt de oplysninger, Kommissionen anmoder om, ikke
gives inden for en rimelig frist, eller undersłgelsen i væsentlig
grad hindres, kan der drages konklusioner på grundlag af de
foreliggende oplysninger.
7.
Undersłgelsen skal være afsluttet i lłbet af et år. Kommissionen kan forlænge denne periode efter den i artikel 38
nævnte procedure.

Artikel 29
1.

Kommissionen forelægger sine resultater for udvalget.

2.
Skłnner Kommissionen, at resultaterne af undersłgelsen
ikke berettiger til midlertidig tilbagetrækning, træffer den efter
den i artikel 38 nævnte procedure afgłrelse om at afslutte
undersłgelsen. I så fald offentliggłr Kommissionen en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende om afslutningen af
undersłgelsen med angivelse af de vigtigste konklusioner.
3.
Såfremt Kommissionen finder det nłdvendigt at foranstalte midlertidig tilbagetrækning, forelægger den et passende
forslag for Rådet, der inden 30 dage træffer afgłrelse herom
med kvalificeret flertal.

Afdeling 2
Artikel 28

Beskyttelsesklausul

1.
Skłnner Kommissionen efter de i artikel 26, stk. 2,
omhandlede konsultationer, at der er tilstrækkeligt grundlag
for en undersłgelse, kan den efter den i artikel 38 nævnte
procedure beslutte at indlede en sådan undersłgelse.

Artikel 30

2.
Kommissionen giver i De Europæiske Fællesskabers Tidende
meddelelse om iværksættelsen af en undersłgelse og underretter det berłrte begunstigede land herom. Meddelelsen skal

1.
Såfremt en vare med oprindelse i et begunstiget land
indfłres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde
alvorlige vanskeligheder for EF-producenter af lignende eller
direkte konkurrerende varer, kan toldsatserne i den fælles toldtarif efter anmodning fra en medlemsstat eller på Kommissionens initiativ til enhver tid genindfłres for den pågældende
vare.
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2.
Kommissionen træffer en afgłrelse inden for en frist på
30 dage efter samråd med udvalget.
3.
Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens afgłrelse for Rådet inden for en frist på 10 dage. Rådet kan inden
for en frist på 30 dage med kvalificeret flertal træffe en anden
afgłrelse.
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2.
Enhver medlemsstat kan indbringe Kommissionens afgłrelse for Rådet inden for en frist på 10 dage. Rådet kan inden
for en frist på 30 dage med kvalificeret flertal træffe en anden
afgłrelse.
3.
Kommissionen underretter det berłrte begunstigede land
om enhver afgłrelse, der træffes i overensstemmelse med stk. 1,
inden afgłrelsen får virkning.

4.
Kommissionen underretter det berłrte begunstigede land
om enhver afgłrelse, der træffes i overensstemmelse med stk. 1,
inden afgłrelsen får virkning.
Artikel 33
5.
Når det som fłlge af usædvanlige omstændigheder, der
kræver łjeblikkelig indgriben, er umuligt at give underretning
eller foretage undersłgelse, kan Kommissionen efter at have
underrettet udvalget træffe enhver strengt nłdvendig, forebyggende foranstaltning, der opfylder betingelserne i stk. 1.

Dette afsnit berłrer ikke anvendelsen af beskyttelsesklausuler,
der vedtages som led i den fælles landbrugspolitik i henhold til
traktatens artikel 37, eller bestemmelser, der vedtages som led i
den fælles handelspolitik i henhold til traktatens artikel 133,
eller alle andre beskyttelsesklausuler, der eventuelt vil kunne
bringes i anvendelse.

Artikel 31
1.
Kommissionen offentliggłr en meddelelse i De Europæiske
Fællesskabers Tidende om indledning af en undersłgelse. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal meddeles
Kommissionen. Endvidere angives der en frist, inden for
hvilken de berłrte parter skriftligt kan redegłre for deres synspunkter.
2.
Kommissionen tager i sin undersłgelse af, om der foreligger alvorlige vanskeligheder, navnlig hensyn til fłlgende
elementer, i det omfang der er oplysninger tilgængelige herom:
 nedgang i fællesskabsproducenternes markedsandel
 nedgang i deres produktion

AFSNIT V
PROCEDUREM˘SSIGE BESTEMMELSER
Artikel 34
1.
Tilpasninger af bilagene til denne forordning, som bliver
nłdvendige på grund af ændringer i den kombinerede nomenklatur eller ændringer i landenes eller territoriernes internationale status, vedtages efter proceduren i artikel 38.
2.
Når importen af varer, der har oprindelse i et begunstiget
land, har en præferencefordel, som svarer til eller er bedre end
de i denne forordning fastsatte præferenceordninger, kan det
pågældende land fjernes fra bilag I, eller toldpræferencerne i
denne forordning kan fjernes for de berłrte sektorer efter
proceduren i artikel 37.

 forłgelse af deres lagerbeholdning
 lukning af produktionsanlæg
 konkurser
 lav rentabilitet
 ringe kapacitetsudnyttelse
 beskæftigelse
 priser.

Artikel 32
1.
Såfremt importen af varer, der er anfłrt i bilag I til traktaten, giver eller truer med at give alvorlige forstyrrelser for
markederne i Fællesskabet eller for deres reguleringsmekanismer, kan Kommissionen suspendere præferenceordningerne
for de pågældende varer efter at have underrettet forvaltningskomitØen for den relevante fællesmarkedsorganisation.

Artikel 35
1.
Senest seks uger efter udlłbet af hvert kvartal tilsender
medlemsstaterne De Europæiske Fællesskabers Statistiske
Kontor deres statistiske oplysninger vedrłrende de varer, der
er overgået til fri omsætning i lłbet af referencekvartalet inden
for toldpræferencerne i denne forordning. Disse oplysninger,
der gives efter koden i den kombinerede nomenklatur (KN)
og, i givet fald, i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric), skal efter oprindelsesland angive værdi, mængde og
eventuelt nłdvendige supplerende enheder i henhold til definitionerne i Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 (2).
2.
Ifłlge artikel 308d i Kommissionens forordning (EØF)
nr. 2454/93 skal medlemsstaterne, hvis Kommissionen
anmoder herom, sende Kommissionen nærmere oplysninger
om de varemængder, der er bragt i fri omsætning under
toldpræferencerne i denne forordning i de foregående måneder.
(1) EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10.
(2) EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14.
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Artikel 36

AFSNIT VI

1.
Ved gennemfłrelsen af denne forordning bistås Kommissionen af et udvalg for generelle præferencer, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

2.
Udvalget kan undersłge ethvert spłrgsmål vedrłrende
anvendelsen af denne forordning, som rejses af Kommissionen
eller efter anmodning fra en medlemsstat.
3.
Udvalget undersłger på grundlag af en årsberetning fra
Kommissionen, hvilke virkninger Fællesskabets arrangement
med generelle toldpræferencer har haft. Denne beretning
omhandler alle de præferenceordninger, der er nævnt i artikel
1, stk. 2.

Artikel 37
1.
Når der henvises til denne artikel, finder den forskriftsprocedure, der er fastsat i artikel 5 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF, anvendelse efter bestemmelserne i artikel 7, stk.
3, i samme afgłrelse.
2.
Den ifłlge artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF nævnte frist
er tre måneder.

Artikel 38
Når der henvises til denne artikel, finder den rådgivningsprocedure, der er fastsat i artikel 3 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF,
anvendelse efter bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, i samme
afgłrelse.

Artikel 39
1.
Anmodninger vedrłrende afsnit III i denne forordning,
som er indgivet i henhold til en tidligere forordning om Fællesskabets arrangement med generelle toldpræferencer, og som der
ikke er truffet nogen afgłrelse om, inden denne forordning
træder i kraft, skal anses for at henvise til de tilsvarende
bestemmelser i nærværende forordning.
2.
Rådets forordning (EF) nr. 552/97 af 24. marts 1997 (1)
om midlertidig tilbagetrækning af Unionen Myanmars adgang
til generelle toldpræferencer, som henviser til Rådets forordning
(EF) nr. 3281/94 (2) og (EF) nr. 1256/96 (3), skal anses for at
henvise til de tilsvarende bestemmelser i nærværende forordning.
3.
Denne forordning træder i stedet for Rådets forordning
(EF) nr. 416/2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98
om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle
toldpræferencer for perioden 1. juli 1999 til 31. december
2001 med henblik på at udvide toldfritagelsen til også at
omfatte varer med oprindelse i de mindst udviklede lande,
uden mængdebegrænsning.
Artikel 40
1.

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2002.

2.
Den anvendes indtil den 31. december 2004. Denne dato
gælder ikke for den særlige ordning for de mindst udviklede
lande og heller ikke for andre bestemmelser i denne forordning,
i det omfang de anvendes sammen med denne ordning.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.

(1) EFT L 85 af 27.3.1997, s. 8.
(2) EFT L 348 af 31.12.1994, s. 1.
(3) EFT L 160 af 29.6.1996, s. 1.
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BILAG I
LANDE, DER ER OMFATTET AF F˘LLESSKABETS ARRANGEMENT MED GENERELLE PR˘FERENCER
A. SELVST˘NDIGE LANDE

Kolonne A: landekode efter nomenklaturen for lande og territorier i Fællesskabets statistik over udenrigshandlen
Kolonne B: landets navn
Kolonne C: sektorer, der ikke er omfattet for det pågældende begunstigede land (artikel 7, stk. 6)
Kolonne D: sektorer, for hvilke toldpræferencerne er blevet fjernet for det pågældende begunstigede land (artikel 7,
stk. 7)
Kolonne E: lande, der er omfattet af den særlige ordning for mindst udviklede lande, der er omhandlet i artikel 9
Kolonne F: lande, der er omfattet af den særlige ordning til bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika, der
er omhandlet i artikel 10
Kolonne G: lande, der er omfattet af den særlige ordning til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder (afsnit III,
afdeling 1)
Kolonne H: sektorer, der er omfattet af denne ordning for det pågældende begunstigede land (artikel 8, stk. 1)
Kolonne I: lande, der er omfattet af den særlige ordning til beskyttelse af miljłet (afsnit III, afdeling 2)

A

B

C

D

E

AF

Afghanistan

DZ

Algeriet

AO

Angola

AG

Antigua og Barbuda

AR

Argentina

AM

Armenien

II, XXVI

AZ

Aserbajdsjan

II, XXVI

BS

Bahamas

BH

Bahrain

BD

Bangladesch

BB

Barbados

BY

Belarus (Hviderusland)

BZ

Belize

BJ

Benin

X

BT

Bhutan

X

BO

Bolivia

BW

Botswana

BR

Brasilien

I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX,
XXIII, XXVI, XXX

BN

Brunei Darussalam

XXV

BF

Burkina Faso

X

BI

Burundi

X

KH

Cambodja

X

CM

Cameroun

CV

Kap Verde

F

X

X

I, III, XI, XVII

X

II, XXVI

XV

X

X

G

H

I
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D

E

CF

Den Centralafrikanske Republik

X

TD

Tchad

X

CL

Chile

CN

Folkerepublikken Kina

CO

Colombia

KM

Comorerne

CG

Congo

CR

Costa Rica

CI

Côte d’Ivoire

CU

Cuba

CY

Cypern

CD

Den Demokratiske Republik Congo

X

DJ

Djibouti

X

DM

Dominica

DO

Den Dominikanske Republik

TP

Østtimor

EC

Ecuador

EG

Egypten

SV

El Salvador

GQ

˘kvatorialguinea

X

ER

Eritrea

X

ET

Etiopien

X

FM

Mikronesiens Forenede Stater

FJ

Fiji

GA

Gabon

GM

Gambia

GE

Georgien

GH

Ghana

GD

Grenada

GT

Guatemala

GN

Guinea

X

GW

Guinea-Bissau

X

GY

Guyana

HT

Haiti

HN

Honduras

IN

Indien

XVII, XVIII, XXI

ID

Indonesien

X, XIX, XXIII

IR

Iran (Den Islamiske Republik)

IQ

Irak

JM

Jamaica

F

V, IX, XV
XXVI

IV, VIII, XIV, XVIII, XXII,
XXIII, XXIV, XXVII,
XXXIII
X
X

X

X

X

X
II, XXVI

X

X
X

G

H

I
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D

E

JO

Jordan

KZ

Kasakhstan

KE

Kenya

KG

Kirgisistan

KI

Kiribati

KW

Kuwait

LA

Den Demokratiske Folkerepublik Laos

LB

Libanon

LS

Lesotho

X

LR

Liberia

X

LY

Den Libyske Arabiske Jamahiriya

MG

Madagaskar

X

MW

Malawi

X

MY

Malaysia

MV

Maldiverne

X

ML

Mali

X

MH

Marshallłerne

MR

Mauretanien

MU

Mauritius

MX

Mexico

MD

Moldova (Republikken)

MN

Mongoliet

MA

Marokko

MZ

Mozambique

X

MM

Myanmar

X

NA

Namibia

NR

Nauru

NP

Nepal

NI

Nicaragua

NE

Niger

NG

Nigeria

OM

Oman

PK

Pakistan

PW

Palau

PA

Panama

PG

Papua Ny Guinea

PY

Paraguay

PE

Peru

PH

Filippinerne

QA

Qatar

RU

Den Russiske Fłderation

II, XXVI

F

G

H

X

Alle

XV, XXV, XXVII

II, XXVI
X

X

XIII

VII, X, XVI, XIX, XXII,
XXIX

X

III, V, XXVI
II, XXVI

X
X
X

XVII, XVIII, XXI

X

X

X
X

II, XXVI

XIII, XV, XXVII

I
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D

E

RW

Rwanda

X

WS

Samoa

X

ST

Sªo TomØ og Principe

SA

Saudi-Arabien

SN

Senegal

SC

Seychellerne

SL

Sierra Leone

X

SB

Salomonłerne

X

SO

Somalia

X

ZA

Sydafrika

LK

Sri Lanka

KN

St. Cristopher og Nevis

LC

St. Lucia

VC

St. Vincent og Grenadinerne

SD

Sudan

SR

Surinam

SZ

Swaziland

SY

Den Syriske Arabiske Republik

TJ

Tadsjikistan

TZ

Den Forenede Republik Tanzania

TH

Thailand

TG

Togo

TO

Tonga

TT

Trinidad og Tobago

TN

Tunesien

TM

Turkmenistan

TV

Tuvalu

X

UG

Uganda

X

UA

Ukraine

AE

De Forenede Arabiske Emirater

UY

Uruguay

UZ

Usbekistan

VU

Vanuatu

VE

Venezuela

VN

Vietnam

YE

Yemen

X

ZM

Zambia

X

ZW

Zimbabwe

F

X
XIII

XXVI

X

II, XXVI
X
II, V, XI, XVI, XVIII, XXII,
XXIII, XXV, XXXIII
X

II, XXVI

II, XXVI

VIII, XV

II, XXVI
X
X

G

H

I
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B. LANDE OG TERRITORIER
der hłrer under, administreres af, eller hvis udenrigsforhold helt eller delvis varetages af medlemsstater af
Fællesskabet eller tredjelande
A

B

AS

Amerikansk Samoa

AI

Anguilla

AQ

Antarktis

AW

Aruba

BM

Bermuda

BV

Bouvetłen

IO

Britiske områder i Det Indiske Ocean

VG

De Britiske Jomfrułer

KY

Caymanłerne

CX

Julełen

CC

Cocosłerne (eller Keelingłerne)

CK

Cookłerne

FK

Falklandsłerne

PF

Fransk Polynesien

TF

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og
Antarktis

GI

Gibraltar

GL

Grłnland

GU

Guam

HM

Heard Island and McDonald Islands

MO

Macao

YT

Mayotte

MS

Montserrat

AN

Nederlandske Antiller

NF

Norfolk Island

MP

Nordmarianerne

NC

Ny Kaledonien

NU

Niue

PN

Pitcairn

UM

Mindre amerikanske fjerntliggende łer

GS

Øerne Sydgeorgien og Syd Sandwich

SH

Santa Helena

PM

St. Pierre og Miquelon

TK

Tokelau

TC

Turks- og Caicosłerne

VI

De Amerikanske Jomfrułer

WF

Wallis og Futuna

C

II

XXII

D

E

F

G

H

I
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BILAG II
1. Udviklingsindeks
Udviklingsindekset angiver et lands industrielle udviklingsniveau. Indekset sammenligner dette niveau med niveauet i
Den Europæiske Union efter fłlgende formel:



log½ðYi =POPi Þ=ðYue =POPue Þþlog½Xi =Xue 
2

hvor
Yi

= bruttonationalindkomsten i det pågældende begunstigede land

Yue

= bruttonationalindkomsten i Den Europæiske Union

POPi = befolkningen i det pågældende begunstigede land
POPue = befolkningen i Den Europæiske Union
Xi

= værdien af det pågældende begunstigede lands eksport af forarbejdede varer

Xue

= værdien af Den Europæiske Unions eksport af forarbejdede varer

2. Specialiseringsindeks
Specialiseringsindekset angiver, hvilken betydning en sektor har i Fællesskabets import fra et begunstiget land. Det er
baseret på forholdet mellem dette lands andel i importen fra alle lande af samtlige varer fra den berłrte sektor, uanset
om de er omfattet af præferenceordninger eller ikke, og dets andel i den samlede import fra alle lande.

3. Tærskelværdier
Udviklingsindeks

Tærskelværdi for specialiseringsindekset

= eller >  1,00

100 %

<  1,00 og = eller >  1,23

150 %

<  1,23 og = eller >  1,70

500 %

<  1,70 og = eller >  2,00

700 %

4. Statistiske kilder
Tallene for indkomst og befolkning er fra rapporten om udviklingen i verden, for eksporten af forarbejdede varer fra
UNCTAD’s statistiske håndbog for verdenshandel og udvikling og for Fællesskabets import fra statistikkerne fra
COMEXT.
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BILAG III
SEKTORER OMHANDLET I ARTIKEL 6, STK. 2

Nr.

Varebeskrivelse

KN-kode

I

Levende dyr og kłd

Kapitel 1 og 2

II

Fiskeriprodukter

Kapitel 3, kode 1604, 1605, 1902 20 10

III

Spiselige produkter af animalsk oprindelse

Kapitel 4

IV

Andre produkter af animalsk oprindelse

Kapitel 5

V

Træer, planter, afskårne blomster, spiselige grłntsager og nłdder

Kapitel 6 til 8

VI

Kaffe, te, matØ og krydderier

Kapitel 9

VII

Korn og malt og stivelse

Kapitel 10 og 11

VIII

Frł, frugter og planter

Kapitel 12

IX

Shellak, gummier og harpikser

Kapitel 13

X

Fedtstoffer, olier og voks

Kapitel 15

XI

Spiselige, tilberedte varer af kłd eller fisk samt drikkevarer

Kapitel 16 til 23, undtagen kode 1604, 1605 og
1902 20 10

XII

Tobak

Kapitel 24

XIII

Mineralske produkter

Kapitel 25 til 27

XIV

Kemikalier, undtagen głdningsstoffer

Kapitel 28 til 38, undtagen 31

XV

Głdningsstoffer

Kapitel 31

XVI

Plast og gummi

Kapitel 39 og 40

XVII

Læder, rå huder og skind

Kapitel 41

XVIII

Varer af læder og pelsskind

Kapitel 42 og 43

XIX

Træ

Kapitel 44 til 46

XX

Papir

Kapitel 47 til 49

XXI

Tekstilvarer

Kapitel 50 til 60

XXII

Beklædningsgenstande

Kapitel 61 til 63

XXIII

Fodtłj

Kapitel 64 til 67

XXIV

Glas og keramik

Kapitel 68 til 70

XXV

Smykker og ædle metaller

Kapitel 71
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Nr.

Varebeskrivelse

C 75 E/69

KN-kode

XXVI

EKSF-produkter (1)

7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16;
7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16;
7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17;
7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00;
7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38;
7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30;
7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10;
7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90;
7208 54; 7208 90 10;
7209 15 00; 7209 16;
7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27;
7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11;
7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10;
7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10;
7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33;
7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90;
7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51;
7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91;
7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31;
7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00;
7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41;
7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10;
7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10;
7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39;
7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80;
7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00;
7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40;
7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19;
7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12;
7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00;
7219 24 00;
7219 31 00;
7219 32;
7219 33;
7219 34;
7219 35;
7219 90 10;
7220 11 00;
7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31;
7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10;
7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08;
7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00;
7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40;
7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10;
7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20;
7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20;
7226 99 20; 7227; 7228 10 10; 7228 10 30;
7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30;
7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 10;
7228 80 90; 7301 10 00; 7302 10 31; 7302 10 39;
7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 90 10

XXVII

Almindelige metaller, ikke EKSF

7202 21;
7202 41;
7202 49;
7202 50 00;
7202 70 00; 7202 91 00; 7202 99 30; 7202 99 80;
7217; 7223; 7303 til 7326; Kapitel 74 til 83

XXVIII

Elektromekanik

ex kapitel 84 og ex kapitel 85 (bortset fra produkter
fra sektor XXIX)

XXIX

Forbrugerelektronik

8470;
8520;
8526;
8536;

XXX

Transportmidler

Kapitel 86, 88 og 89

XXXI

Automobiler

Kapitel 87

XXXII

Optiske instrumenter og ure

Kapitel 90 til 92

XXXIII

Diverse

Kapitel 94 til 96

8471; 8473; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519;
8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40;
8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534;
8540 11; 8540 12; 8541; 8542

(1) De produkter fra sektor XXVI, der ikke er omfattet for Folkerepublikken Kinas vedkommende ifłlge artikel 7, stk. 6, er streget under.
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BILAG IV
LISTE OVER VARER, DER ER OMFATTET AF DE I ARTIKEL 1, STK. 2, OMHANDLEDE ORDNINGER

KN-kode:

Af hensyn til forenkling er varerne opfłrt i grupper. Der kan være tale om varer, som toldsatserne i
den fælles toldtarif ikke gælder for eller er suspenderet for. Når nogle af ordningerne omfatter en
varegruppe, mens andre ordninger kun omfatter bestemte varer inden for den samme gruppe, er disse
varer også opfłrt enkeltvis. I så fald vises de enkelte varer, der tilhłrer en varegruppe, som er omfattet
af bestemte ordninger, igen som værende omfattet af disse ordninger.

Varebeskrivelse:

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses varebeskrivelsen for at
være vejledende, idet toldpræferencerne fastlægges af KN-koderne. Hvor der er anfłrt ex KN-koder,
fastlægges toldpræferencerne af KN-koden og varebeskrivelsen samlet.

Kolonne G:

Varer, der er omfattet af den generelle ordning (artikel 7): IF = ikke-fłlsom vare, jf. artikel 7, stk. 1;
F = fłlsom vare, jf. artikel 7, stk. 2. Varer, der hverken er klassificeret som F eller som IF, er ikke
omfattet af den generelle ordning.

Kolonne E:

Varer, der er omfattet af den særlige ansporende ordning til beskyttelse af miljłet (artikel 8, stk. 3).

Kolonne D:

Varer, der er omfattet af den særlige ordning til bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika
(artikel 10).

KN-kode

Varebeskrivelse

G

E

D

Heste, levende, bortset fra racerene avlsdyr:
0101 19 90

Undtagen til slagtning

F

X

0101 20 10

˘sler, levende

F

0101 20 90

Muldyr og mulæsler, levende

F

0104 20 10

Racerene geder, levende

F (1 )

X

0106 00 10

Tamkaniner, levende

F

X

0106 00 20

Duer, levende

F

X

0205 00

Hestekłd samt kłd af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kłlet eller
frosset

F

X

0206 80 91

Spiseligt slagteaffald af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk eller
kłlet, undtagen til fremstilling af pharmaceutiske produkter

F

X

0206 90 91

Spiseligt slagteaffald af heste, æsler, muldyr eller mulæsler, frosset,
undtagen til fremstilling af pharmaceutiske produkter

F

X

Lever, frosset:
0207 14 91

Af hłns af arten Gallus domesticus

F

0207 27 91

Af kalkun

F

0207 36 89

Af ænder, gæs eller perlehłns

F

0208

Andet kłd og spiseligt slagteaffald, fersk, kłlet eller frosset

F

X

0208 10

Af kaniner eller harer

F

X

0208 20 00

Frłlår

IF
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KN-kode

0208 90

C 75 E/71

Varebeskrivelse

G

Andre varer, undtagen varer under pos. 0208 90 50

F

E

D

X

Kłd, undtagen kłd af svin og hornkvæg, herunder spiseligt mel og
pulver af kłd eller slagteaffald:
0210 90 10

Hestekłd, saltet, i saltlage eller tłrret

F

0210 90 49

Slagteaffald af hornkvæg, undtagen nyretap og mellemgulv

F

0210 90 60

Kłd af får og geder

F

0210 90 80

Andet affald end fjerkrælever

F

Kapitel 03

FISK OG KREBSDYR,
VANDDYR

BLØDDYR OG

ANDRE

X ( 2)

HVIRVELLØSE

Fisk, levende:
0301 10 90

Saltvandsakvariefisk

IF

0301 91 90

Andre łrreder

F

X

Saltvandsfisk: pighaj, rłdhaj og andre hajer (Squalus-arter), sildehaj
(Lamna cornubica; Isurus nasus), hellefisk (Rheinhardtius hippoglossoides), atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

F

X

F

X

ex 0301 99 90

Fisk, fersk eller kłlet, undtagen filet og andet fiskekłd under pos.
0304:
0302 11 90

Andre łrreder
Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:

0302 21 10

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

F

X

0302 21 30

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

F

X

0302 22 00

Rłdspætte (Pleuronectes platessa)

F

X

0302 62 00

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

F

X

0302 63 00

Sej (Pollachius virens)

F

X

0302 65

Pighaj, rłdhaj og andre hajer

F

X

0302 69 33

Rłdfisk (Sebastes-arter), undtagen arten Sebastes marinus

F

X

0302 69 41

Hvilling (Merlangius merlangus)

F

X

0302 69 45

Lange (Molva-arter)

F

X

0302 69 51

Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

F

X

0302 69 85

Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

F

X

0302 69 86

Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

F

X

0302 69 92

Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

F

X

Andre saltvandsfisk

F

X

Lever, rogn og mælke, fersk eller kłlet

F

X

F

X

ex 0302 69 98
0302 70 00

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekłd under pos. 0304:
0303 21 90

Andre łrreder

C 75 E/72
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Varebeskrivelse

G

E

D

Fladfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), undtagen lever, rogn og mælke deraf:
0303 31 10

Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)

F

X

0303 31 30

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

F

X

0303 33 00

Tunge (Solea-arter)

F

X

0303 39 10

Skrubbe (Platichthys flesus)

F

X

0303 72 00

Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

F

X

0303 73 00

Sej (Pollachius virens)

F

X

0303 75

Pighaj, rłdhaj og andre hajer

F

X

0303 79 37

Rłdfisk (Sebastes-arter), undtagen arten Sebastes marinus

F

X

0303 79 45

Hvilling (Merlangius merlangus)

F

X

0303 79 51

Lange (Molva-arter)

F

X

0303 79 58

Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

F

X

0303 79 83

Blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

F

X

0303 79 85

Sydlig sortmund (Micromesistius australis)

F

X

0303 79 87

Sværdfisk (Xiphias gladius)

F

X

0303 79 88

Isfisk (Dissostichus-arter)

F

X

0303 79 92

Newzealandsk langhale (Macruronus novaezealandiae)

F

X

0303 79 93

Rosa kingklip (Genypterus blacodes)

F

X

0303 79 94

Fisk af arterne Pelotreis flavilatus og Peltorhamphus novaezealandiae

F

X

0303 79 98

Andre saltvandsfisk

F

X

0303 80 90

Lever, rogn og mælke i andre tilfælde

F

X

Filet og andet fiskekłd:
0304 10 11

Filet af łrred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

F

X

ex 0304 10 98

Filet, undtagen lapper af sild: af pighaj og andre hajer (Squalus-arter),
sildehaj (Lamna cornubica; Isurus nasus), hellefisk (Rheinhardtius
hippoglossoides), atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

F

X

Filet, frosset, af ferskvandsfisk
0304 20 11

Af łrred af arterne Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita og Oncorhynchus gilae

F

X

0304 20 21

Af torsk af arten Gadus macrocephalus

F

X

0304 20 29

Af andre torskefisk og af fisk af arten Boreogadus saida (polartorsk)

F

X

0304 20 31

Af sej (Pollachius virens)

F

X

0304 20 33

Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

F

X

0304 20 37

Af rłdfisk (Sebastes-arter), undtagen arten Sebastes marinus

F

X
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KN-kode

C 75 E/73

Varebeskrivelse

G

E

D

0304 20 41

Af hvilling (Merlangius merlangus)

F

X

0304 20 43

Af lange (Molva-arter)

F

X

0304 20 55

Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

F

X

0304 20 56

F

X

0304 20 58

F

X

0304 20 59

F

X

0304 20 61

Af pighaj og rłdhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter)

F

X

0304 20 69

Af andre hajer

F

X

0304 20 71

Af rłdspætte (Pleuronectes platessa)

F

X

0304 20 73

Af skrubbe (Platichthys flesus)

F

X

0304 20 87

Af sværdfisk (Xiphias gladius)

F

X

0304 20 91

Af newzealandsk langhale (Macruronus novaezealandiae)

F

X

Af andre saltvandsfisk: af hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides) og
helleflynder (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

F

X

0304 90 39

Af andre torskefisk

F

X

0304 90 41

Af sej (Pollachius virens)

F

X

0304 90 45

Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)

F

X

0304 90 47

Af kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

F

X

F

X

ex 0304 20 95

0304 90 49
0304 90 57

Af havtaske (Lophius-arter)

F

X

0304 90 59

Af blåhvilling (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

F

X

0304 90 97

Af andre saltvandsfisk

F

X

Fisk, tłrret, af arten Clupea ilisha, i saltlage

F

X

0305 59 70

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

F

X

0305 69 30

Atlanterhavshelleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

F

X

0305 69 50

Af stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho), saltet eller i saltlage

F

X

ex 0305 69 90

Fisk, saltet, af arten Clupea ilisha, i saltlage

F

X

Fisk, tłrret, saltet eller i saltlage; rłget fisk, også kogt fłr eller under
rłgningen; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskefłde:
ex 0305 30 90

Krebsdyr, frosne:
0306 11

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

F

X

0306 12

Hummer (Homarus-arter)

F

X

0306 13

Rejer, undtagen varer under pos. 0306 13 30

F

X ( 2)

0306 14

Krabber

F

X

0306 19 10

Ferskvandskrebs

F

X

0306 19 90

Andre krebsdyr, herunder mel, pulver og pellets, egnet til menneskefłde

F

X

Krebsdyr, ikke frosne:
0306 21 00

Languster (Palinurus-arter, Panulirus-arter og Jasus-arter)

F

X

0306 22

Hummer (Homarus-arter)

F

X
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Varebeskrivelse

G

E

D

Rejer
0306 23 10

Af Pandalidae-familien

F

X

0306 23 90

Andre rejer

F

X

0306 24

Krabber

F

X

Ferskvandskrebs

F

X

Puerullus-arter

F

X

Andre krebsdyr, herunder mel, pulver og pellets:
0306 29 10
ex 0306 29 90

Blłddyr, også uden skal, hvirvellłse vanddyr, andre end krebsdyr og
blłddyr, levende, ferske, kłlede, frosne, tłrrede, saltede eller i saltlage;
mel, pulver og pellets af hvirvellłse vanddyr, andre end krebsdyr, egnet
til menneskefłde:
0307 10 90

Østers

F

X

0307 21 00

Kammuslinger, levende, ferske eller kłlede

F

X

0307 29

I andre tilfælde

F

X

0307 31

Muslinger (Mytilus-arter, Perna-arter), levende, ferske eller kłlede

F

X

0307 39

I andre tilfælde

F

X

0307 41

Tiarmet blæksprutte, levende, ferske eller kłlede

F

X

0307 49

Tiarmet blæksprutte i andre tilfælde, undtagen varer under pos.
0307 49 59

F

X

0307 51 00

Ottearmet blæksprutte (Octopus-arter), levende ferske, eller kłlede

F

X

0307 59

I andre tilfælde

F

X

F

X

Andre blłddyr, herunder mel, pulver og pellets af hvirvellłse vanddyr,
andre end krebsdyr, egnet til menneskefłde:
0307 91 00

Levende, ferske eller kłlede
Frosne

0307 99 13

Toppimuslinger og andre arter af slægten Veneridae

F

X

0307 99 18

Andre hvirvellłse vanddyr

F

X

0307 99 90

Undtagen frosne

F

X

0403 10 51

Yoghurt, aromatiseret eller tilsat frugt, nłdder eller kakao

F

0403 10 53

F

0403 10 59

F

0403 10 91

F

0403 10 93

F

0403 10 99

F

0403 90 71
0403 90 73

Kærnemælk, koaguleret mælk og flłde; kefir, og anden fermenteret
eller syrnet mælk og flłde, aromatiseret eller tilsat frugt eller nłdder

F
F

0403 90 79

F

0403 90 91

F

0403 90 93

F

0403 90 99

F

0405 20

Smłrbare mælkefedtprodukter,
0405 20 90

undtagen

produkter

under

pos.

F

0407 00 90

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte, undtagen æg af
fjerkræ

F

X
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KN-kode

C 75 E/75

Varebeskrivelse

0409 00 00

Naturlig honning

0410 00 00

Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Kapitel 05

DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE

0509 00 90

Naturlige animalske vaskesvampe, andre end rå varer

Kapitel 06

LEVENDE TR˘ER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER
OG LIGN. AFSK¯RNE BLOMSTER OG BLADE

G

E

D

X
F

X
X

F

X
X ( 3)

Lłg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, cikorieplanter
og- rłdder, undtagen cikorierłdder under pos. 1212:
0601 10

I vækst eller i blomst

F

X

0601 20

Cikorieplanter og- rłdder, undtagen cikorierłdder under pos. 1212

F

X

Andre levende planter (herunder rłdder), stiklinger og podekviste;
mycelium:
0602 10 90

Stiklinger uden rod samt podekviste, undtagen af vinplanter

F

X

0602 20 90

Træer og buske, af den art der bærer spiselige frugter eller nłdder,
undtagen vinplanter med rod eller podede

F

X

0602 30 00

Rhododendron og azalea, også podede

F

X

0602 40

Roser, også podede

F

X

0602 90

Andre varer

F

X

0603

Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til
buketter eller til pynt, friske, tłrrede, blegede, farvede, imprægnerede
eller præparerede på anden måde

F

X (3)

0604

Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper,
samt græs, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske,
tłrrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden
måde, undtagen varer under pos. 0604 91 41

F

X

0604 91 41

Grene af nåletræer af nordmannsgran (Abies nordmanniana (Stev.)
Spach) og nobilisgran (Abies procera Rehd.)

IF

0701

Kartofler, friske eller kłlede:

F

0703 10

Skalottelłg og andre spiselłg

F

0703 90 00

Porrer og andre Allium-arter

F

0704

Hvidkål, blomkål, grłnkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske
eller kłlede

F

0705

Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kłlede

F

0706

Gulerłdder, turnips, rłdbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre
spiselige rłdder, friske eller kłlede

F

0706 90 30

Peberrod (cochleria armoricia), frisk eller kłlet

X

Agurker, friske eller kłlede, i perioden 16. maj til 31. oktober

X

ex 0707 00 05
0708

Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kłlede

F

X

X
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Varebeskrivelse

G

E

D

Andre grłntsager, friske eller kłlede:
ex 0709 10 00
0709 20 00
ex 0709 20 00

Artiskokker, i perioden 1. juli til 31. oktober

F

Asparges

F

Asparges, i perioden 1. oktober til 31. januar

X

0709 30 00

Auberginer

F

X

0709 40 00

Selleri, undtagen knoldselleri

F

X

0709 51

Svampe

F

0709 51 30

Kantareller

0709 60 10

Słd peber

F

X

0709 60 99

Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, bortset fra słd peber

F

X

0709 70 00

Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat

F

0709 90 10

Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichoriumarter)

F

0709 90 20

Bladbeder

F

0709 90 31

Oliven, ikke til fremstilling af olie

F (1 )

0709 90 40

Kapers

F

0709 90 50

Fennikel

F

0709 90 70

Courgetter

0709 90 90

Andre varer

F

X

Grłntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, undtagen varer
under pos. 0710 80 10, 0710 80 70 og 0710 80 85

F

X

0710 80 10

Oliven

F

0710 80 70

Tomater

X

0710 80 85

Asparges

X

ex 0710

ex 0711

0711 20 10
ex 0712

X

X

Grłntsager, forelłbigt konserverede f.eks. med svovldioxid, i saltlage,
svovlsyrlingvand eller andre konserverende oplłsninger, men ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer under pos. 0711 20 10
og 0711 20 90

F

Ikke til fremstilling af olie

F

Grłntsager, tłrrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke
yderligere tilberedte, undtagen oliven og varer under pos. 0712 90 11
og 0712 90 19

F

X

X

0713

Bælgfrugter, udbælgede og tłrrede, også afskallede eller flækkede:

X

0713 50 00

Valskbłnner (Vicia faba var. major) og hestebłnner (Vicia faba var.
equina og Vicia faba varinor)

F

X

0713 90

Andre varer

F

X

0714 20 10

Friske, hele, bestemt til menneskefłde

IF (1)

0714 20 90

Słde kartofler, bortset fra friske, hele, bestemt til menneskefłde

F
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0714 90 90

C 75 E/77

Varebeskrivelse

Jordskokker og lignende rłdder og rodknolde med stort indhold af
inulin; marv af sagopalmer

G

E

D

IF

Andre nłdder, friske eller tłrrede, også afskallede:
0802 11 90

Mandler med skal, undtagen bitre mandler

F

0802 12 90

Mandler, afskallede, undtagen bitre mandler

F

0802 21 00
0802 22 00

Hasselnłdder (Corylus-arter), med skal eller afskallede

F

0802 31 00

Valnłdder med skal

F

0802 32 00

Valnłdder, afskallede

F

0802 40 00

Spiselige kastanjer (Castanea-arter)

F

0802 50 00

Pistacienłdder

IF

0802 90 50

Pinjefrł

IF

0802 90 60

Queenslandnłdder

IF

0802 90 85

Andre varer

IF

0803 00 11

Pisang, friske

F

0803 00 90

Bananer, herunder pisang, tłrrede

F

X

0804 10 00

Dadler, friske eller tłrrede

F

X

0804 20

Figner, friske eller tłrrede

F

0804 30 00

Ananas, friske eller tłrrede

F

X

0804 40 00

Avocadoer, friske eller tłrrede

F

X

Citrusfrugter, friske eller tłrrede:
ex 0805 20

Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), clementiner, wilkings
og andre lignende krydsninger af citrusfrugter, i perioden 1. marts til
31. oktober

ex 0805 20

i perioden 15. maj til 15. september

F

X

0805 30 90

Limefrugter (Citrus aurantifolia), friske eller tłrrede

F

0805 40 00

Grapefrugter, friske eller tłrrede

IF

0805 90 00

Andre varer

ex 0806 10 10

X

X

Druer til spisebrug, friske, i perioden 1. januar til 20. juli og 21.
november til 31. december, undtagen varieteten Emperor (Vitis vinifera
c.v.) i perioden 1. til 31. december

F

Andre druer, friske

F

Druer, tłrrede, undtagen varer under pos. 0806 20 92

F

0807 11 00

Vandmeloner

F

X

0807 19 00

Andre meloner

F

X

0808 10 10

˘bler, friske, i lłs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i
perioden 16. september til 15. december

F

0808 20 10

Pærer i lłs afladning, til fremstilling af pærecider eller pæresaft, i
perioden 1. august til 31. december

F

0806 10 90
ex 0806 20
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ex 0808 20 50
0808 20 90
ex 0809 10 00
0809 20 05

26.3.2002

Varebeskrivelse

G

Andre pærer, i perioden 1. maj til 30. juni

F

Kvæder, friske

F

Abrikoser, i perioden 1. januar til 31. maj og 1. august til 31. december

F

Surkirsebær (Prunus cerasus), friske

E

D

X

ex 0809 20 95

Kirsebær, undtagen surkirsebær (Prunus cerasus), i perioden 1. januar
til 20. maj og 11. august til 31. december

F

ex 0809 30

Ferskner, herunder nektariner, i perioden 1. januar til 10. juni og 1.
oktober til 31. december

F

ex 0809 40 05

Blommer, i perioden 1. januar til 10. juni og 1. oktober til 31.
december

F

Slåen

F

Jordbær, i perioden 1. januar til 30. april og 1. august til 31. december

F

0810 20

Hindbær, brombær, morbær og loganbær

F

X

0810 30

Ribs, solbær og stikkelsbær

F

X

0810 40 30

Frugter af arten Vaccinium myrtillus

F

X

0810 40 50

Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og Vaccinium corymbosum

F

X

0810 40 90

Andre tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium

F

X

0810 50 00

Kiwifrugter

F

X

0810 90 85

Andre varer

F

X

0811

Frugter og nłdder, også kogt i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat
sukker eller andre słdemidler:

0811 20

Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær og stikkelsbær

F

X

ex 0811 90

Andre varer, undtagen varer under pos. 0811 90 75

F

X

ex 0812

Frugter og nłdder, forelłbigt konserverede (f.eks. med svovldioxid, i
saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende oplłsninger), men
ikke tilberedte til umiddelbar fortæring, undtagen varer under pos.
0812 90 30 og 0812 90 95

F

X

0812 90 30

Melontræsfrugter (papaya)

IF

0812 90 95

Andre varer

0809 40 90
ex 0810 10 00

X

X

X

Frugter, tłrrede, der ikke henhłrer under pos. 0801-0806; blandinger
af nłdder eller tłrrede frugter henhłrende under dette kapitel:
0813 10 00

Abrikoser

F

X

0813 20 00

Svesker

F

X

0813 30 00

˘bler

F

X

0813 40 10

Ferskner, herunder nektariner

F

X

0813 40 30

Pærer, tłrrede

F

X
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C 75 E/79

Varebeskrivelse

G

0813 40 50

Melontræsfrugter (papaya)

IF

0813 40 95

Andre varer

IF

E

D

Blandinger af nłdder eller tłrrede frugter, der ikke henhłrer under
pos. 0801-0806:
0813 50 12

Med indhold af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, akajouæbler,
litchi, jackfrugter, sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya

F

X

X

0813 50 15

Andre varer

F

X

0813 50 19

Med indhold af svesker

F

X

Blandinger udelukkende af nłdder under pos. 0801 og 0802:
0813 50 31
ex 0813 50 31

Af tropiske nłdder

F

Blandinger udelukkende af kokosnłdder, paranłdder, akajounłdder,
arecanłdder (betelnłdder) eller kolanłdder

X

0813 50 39

Andre varer

F

0813 50 91

Andre blandinger uden indhold af svesker

F

ex 0813 50 91

X

Blandinger af tłrrede guavabær, mango og mangostaner, melontræsfrugter (papaya), tamarinder, akajouæbler, jackfrugter, litchi eller
sapotiller

X

0813 50 99

Andre varer

F

0814 00 00

Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske,
frosne, tłrrede eller forelłbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand
eller andre konserverende oplłsninger

IF

0901 12 00

Kaffe, rå, koffeinfri

F

X

0901 21 00

Kaffe, brændt, med koffeinindhold

F

X

0901 22 00

Kaffe, brændt, koffeinfri

F

X

0901 90 90

Kaffeerstatning med indhold af kaffe

F

X

0902 10 00

Grłn te (ikke fermenteret), i pakninger af 3 kg og derunder

IF

0904 12 00

Peber af slægten Piper, knust eller formalet

IF

0904 20 10

Słd peber, tłrrede, ikke knust eller formalet

F

0904 20 90

Knust eller formalet

IF

0905 00 00

Vanille

F

0907 00 00

Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke

F

0910 20 90

Safran, knust eller formalet

IF

0910 40

Timian, laurbærblade

F

X

0910 91 90

Blandinger af krydderier, knuste eller formalede

F

X

0910 99 99

Andre krydderier, knuste eller formalede, undtagen blandinger

F

X

ex 1008 90 90
1105

Kvinoa
Mel, pulver, flager, granulater og pellets af kartofler

X

X
F

X

DA

C 75 E/80

De Europæiske Fællesskabers Tidende

KN-kode

26.3.2002

Varebeskrivelse

G

E

D

Mel og pulver:
1106 10 00

Af tłrrede bælgfrugter under pos. 0713

F

X

1106 30

Af varer under kapitel 8

F

X

1108 20 00

Inulin

F

ex Kapitel 12

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG
FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG;
HALM OG FODERPLANTER, undtagen varer under pos. 1212 91 og
1212 92

X

1208 10 00

Mel af sojabłnner

F

X

1209 11 00

Sukkerroefrł, af den art, der anvendes til udsæd

F

X

1209 19 00

Andre roefrł

F

X

1209 21 00

Lucernefrł

IF

1209 23 80

Rłd svingelfrł

IF

1209 29 50

Lupin

IF

1209 29 80

Andre varer

IF

1209 30 00

Frł af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster

IF

1209 91

Grłntsagsfrł

IF

1209 99 91

Frł af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster, undtagen
varer under pos. 1209 30

IF

1209 99 99

Andre varer

F

1210

Humle; frisk eller tłrret, også formalet, pulveriseret eller som pellets;
lupulin

F

1211 90 30

Tonkabłnner, friske eller tłrrede, også snittede, knuste eller pulveriserede

IF

1212 10

Johannesbrłd, herunder frł af johannesbrłd

F

X

1214 90 10

Runkelroer, kålroer og andre foderrodfrugter

F

X

Kapitel 13

SCHELLAC OG LIGN.; CARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER

1302 12 00

Plantesafter og planteekstrakter af lakrids

IF

1302 13 00

Plantesafter og planteekstrakter af humle

F

X

1302 20

Pectinstoffer, pectinater og pectater

F

X

1501 00 90

Fedt af fjerkræ, bortset fra varer under pos. 0209 eller 1503

F

1502 00 90

Talg af hornkvæg, får eller geder, i andre tilfælde

F

1503 00 19

Lardstearin og oleostearin (pressetalg), men ikke til industriel anvendelse

F

X

1503 00 90

Andre varer

F

X

ex 1504

1504 10 10

X

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr, samt fraktioner
deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, bortset fra varer
under ex 1504 30 00 (af hvaler og kaskelothvaler)
Olier af fiskelever samt fraktioner deraf, med indhold af vitamin A på
ikke over 2 500 i.e./g

X

X

F

X

DA
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1504 20 10

C 75 E/81

Varebeskrivelse

G

E

D

Faste fraktioner af fisk, bortset fra olier af fiskelever

F

X

Faste fraktioner af havpattedyr, bortset fra af hvaler og kaskelothvaler

F

X

1505 10 00

Uldfedt, rå

F

X

1507

Sojabłnneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk
modificerede:

F

X

1508

Jordnłddeolie og fraktioner deraf, ikke kemisk modificerede

F

X

1511 10 90

Rå olie, men ikke til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra
fremstilling til næringsmidler

F

X

1511 90

Andre varer

F

X

1512

Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrłolie samt fraktioner deraf, ikke
kemisk modificerede

F

X

1513

Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner
deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

15 13 11

Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf

F

X

1513 19

Andre varer end rå olie

F

X

ex 1504 30 10

X

Palmekerneolie og babassuolie og fraktioner deraf:
1513 21

Råolie

F

X

1513 29

Andre varer end rå olie

F

X

1514

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, ikke kemisk
modificerede

F

X

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

F

X

1516

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf,
helt eller delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller
elaidiniserede, også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede,
bortset fra varer under pos. 1516 20 10

F

X

1516 20 10

Hærdet ricinusolie (såkaldt opalvoks)

IF

1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller
vegetabilske fedtstoffer eller olier

F

X

1518 00

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf,
kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede
ved opvarmning i vacuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde
kemisk modificerede, undtagen varer under pos. 1516 spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer
eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette
kapitel, ikke andetsteds tariferet

F ( 1)

X

1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, bortset fra rå varer

F

1522 00 10

Degras

F

X

1522 00 91

Oliefod og sæbefod (soap-stock)

F

X

1601 00 10

Płlser og lignende varer af kłd, slagteaffald eller blod: tilberedte
næringsmidler på basis af lever

F

Andre varer af kłd, slagteaffald eller blod, tilberedte eller konserverede:
1602 20 11
1602 20 19

Gåse- eller andelever

X
X
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G

E

D

Af svin:
1602 41 90

Skinke og stykker deraf, af andre svin end tamsvin

X

1602 42 90

Bov og stykker deraf, af andre svin end tamsvin

X

1602 49 90

Andre varer, herunder blandinger, af andre svin end tamsvin

X

1602 50 31

Af hornkvæg

X

1602 50 39

X

1602 50 80

X
Andre varer, herunder varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art:

1602 90 31

Af vildt eller kanin

X

1602 90 41

Af rensdyr

X

1602 90 69

I andre tilfælde

X

1602 90 72

X

1602 90 74

X

1602 90 76

X

1602 90 78

X

1602 90 98

X

1603 00 10

Ekstrakter og saft af kłd, fisk, krebsdyr, blłddyr eller andre hvirvellłse
vanddyr, i pakninger af nettovægt 1 kg og derunder

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af
fiskerogn

F

X
X ( 4)

Fisk, tilberedt eller konserveret, hele eller i stykker, undtagen hakket:
1604 11 00

Laks

F

X

1604 13 11

Sardin i olivenolie

F

X

1604 13 90

Andre varer end sardin

F

X

1604 15

Makrel

F

X

1604 19 10

Salmonidae, undtagen laks

F

X

1604 19 50

Fisk af arten Orcynopsis unicolor (ustribet pelamide)

F

X

1604 19 91

Filet, rå, kun belagt med dej, mel eller rasp (paneret), også for-friturestegt, frosset

F

X

1604 19 92

Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

F

X

1604 19 93

Sej (Pollachius virens)

F

X

1604 19 94

Kulmule (Merluccius-arter) og skælbrosme (Urophycis-arter)

F

X

1604 19 95

Alaskasej (Theragra chalcogramma) og lubbe (Pollachius pollachius)

F

X

1604 19 98

Andre varer

F

X

1604 20 05

Tilberedninger af surimi

F

X

1604 20 10

Tilberedninger af laks

F

X

1604 20 30

Tilberedninger af Salmonidae, undtagen laks

F

X

ex 1604 20 50

Tilberedninger af makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber
japonicus, fisk af arten Orcynopsis unicolor

F

X

ex 1604 20 90

Tilberedninger af rłget sej; brisling (Sprattus sprattus), makrel
(Scomber australasicus) og flodmiłje, hakket

F

X
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G

E

D

1604 30

Kaviar og kaviarerstatning

F

X

1605

Krebsdyr, blłddyr eller andre hvirvellłse vanddyr, tilberedt eller konserveret

F

X

1702 50 00

Kemisk ren fructose

F

X

1702 90 10

Kemisk ren maltose

F

X

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

F

X ( 5)

Kapitel 18

KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF

1803

Kakaomasse, også affedtet

F

X

1804 00 00

Kakaosmłr, kakaofedt og kakaoolie

F

X

1805 00 00

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre słdemidler

F

X

1806

Chokolade og andre tilberedte næringsmidler med indhold af kakao

F

X

TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER M˘LK;
BAGV˘RK, undtagen varer under pos. 1901 20 00, 1901 90 91,
1902 20 30, 1904 20 95 og 1904 20 99

F

X

1901 20 00

Blandinger og dej til fremstilling af bagværk under pos. 1905

IF

1901 90 91

Andre varer, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose
eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent,
med indhold af saccharose (herunder invertsukker) på under 5
vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på
under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent, bortset
fra tilberedte næringsmidler i pulverform fremstillet af produkter under
pos. 0401-0404

IF

1902 20 30

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med
indhold af płlser og lign., kłd eller slagteaffald (herunder fedt af
enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent

X

1904 20 95

Tilberedte næringsmidler fremstillet af ris

X

1904 20 99

I andre tilfælde

X

Kapitel 20

VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE
PLANTER OG PLANTEDELE

X

2001

Grłntsager, frugter, nłdder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller
konserveret med eddike eller eddikesyre:

2001 90 60

Palmehjerter, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

2003

Svampe og trłfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med
eddike eller eddikesyre

F

X

2004

Andre grłntsager, tilberedt på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer under pos. 2006

F

X

2005

Andre grłntsager, tilberedt på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer under pos. 2006

F

X

2006

Grłntsager, frugter, nłdder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt
med sukker (aflłbne, glaserede eller kandiserede)

F

X

2007 10

Homogeniserede tilberedninger af syltetłj, frugtgelØ, marmelade, frugteller nłddepurØ samt frugt- eller nłddemos, fremstillet ved kogning
eller anden varmebehandling, også tilsat sukker eller andre słdemidler

F

X

2007 91

Citrusfrugter

F

X

ex Kapitel 19

X

F

X
X
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G

E

D

Frugter, nłdder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret
på anden måde, også tilsat sukker, andre słdemidler eller alkohol, ikke
andetsteds tariferet:
2008 11

Jordnłdder

F

X

2008 19

Nłdder og andre kerner, undtagen jordnłdder

F

X

2008 20 19

Ananas, tilsat alkohol

IF

2008 20 39
2008 20 51

IF
F

X

2008 20 59

F

X

2008 20 71

F

X

2008 20 79

F

X

2008 20 91

F

X

2008 20 99

F

X

F

X

2008 30 31

F

X

2008 30 39

F

X

F

X

2008 30 55

F

X

2008 30 59

F

X

2008 30 71

F

X

2008 30 75

F

X

2008 30 79

F

X

2008 30 91

F

X

2008 30 99

F

X

F

X

2008 40 21

F

X

2008 40 29

F

X

2008 40 39

F

X

F

X

2008 60 31

F

X

2008 60 39

F

X

F

X

2008 60 69

F

X

2008 60 79

F

X

2008 60 99

F

X

F

X

2008 70 31

F

X

2008 70 39

F

X

2008 70 59

F

X

Jordbær, undtagen varer under pos. 2008 80 19

F

X

Palmeskud

F

2008 30 11

2008 30 51

2008 40 11

2008 60 11

2008 60 59

2008 70 11

ex 2008 80
2008 91 00

Ananas, ikke tilsat alkohol

Citrusfrugter, tilsat alkohol

Citrusfrugter, ikke tilsat alkohol

Pærer, tilsat alkohol

Kirsebær, tilsat alkohol

Kirsebær, ikke tilsat alkohol

Ferskner, tilsat alkohol

X

X

26.3.2002
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ex 2008 92

C 75 E/85

Varebeskrivelse

G

E

D

Blandinger, undtagen varer under pos. 2008 92 16 og 2008 92 18

F

X

Andre blandinger, tilsat alkohol

F

X

2008 99 19

F

X

2008 99 23

F

X

2008 99 25

F

X

2008 99 26

F

X

2008 99 28

F

X

2008 99 36

F

X

2008 99 38

F

X

2008 99 40

F

X

F

X

2008 99 45

F

X

2008 99 46

F

X

2008 99 47

F

X

2008 99 49

F

X

2008 99 53

F

X

2008 99 55

F

X

2008 99 61

F

X

2008 99 62

F

X

2008 99 68

F

X

2008 99 72

F

X

2008 99 74

F

X

2008 99 79

F

X

2008 99 85

F

X

2008 99 91

F

X

2008 99 99

F

X

F

X

2009 11 91

F

X

2009 11 99

F

X

F

X

2009 19 91

F

X

2009 19 99

F

X

2008 99 11

2008 99 43

2009 11 19

2009 19 19

2009 20 19

Andre blandinger, ikke tilsat alkohol

Appelsinsaft, frosset

Appelsinsaft, undtagen frosset

F

X

2009 20 91

F

X

2009 20 99

F

X

F

X

2009 30 31

F

X

2009 30 39

F

X

2009 30 51

F

X

2009 30 55

F

X

2009 30 59

F

X

2009 30 91

F

X

2009 30 95

F

X

2009 30 99

F

X

2009 30 19

Saft af grapefrugt

Saft af andre citrusfrugter

C 75 E/86

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

KN-kode

2009 40 19
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Varebeskrivelse

E

D

F

X

2009 40 30

F

X

2009 40 91

F

X

2009 40 93

F

X

2009 40 99

F

X

F

X

2009 70 30

F

X

2009 70 91

F

X

2009 70 93

F

X

2009 70 99

F

X

2009 70 19

2009 80 19

Ananassaft

G

˘blesaft

F

X

2009 80 36

F

X

2009 80 38

F

X

2009 80 50

F

X

2009 80 61

F

X

2009 80 63

F

X

2009 80 69

F

X

2009 80 71

F

X

2009 80 73

F

X

2009 80 83

F

X

2009 80 84

F

X

2009 80 86

F

X

2009 80 88

F

X

2009 80 89

F

X

2009 80 95

F

X

2009 80 96

F

X

2009 80 97

F

X

2009 80 99

F

X

F

X

2009 90 29

F

X

2009 90 39

F

X

2009 90 41

F

X

2009 90 49

F

X

2009 90 51

F

X

2009 90 59

F

X

2009 90 71

F

X

2009 90 73

F

X

2009 90 79

F

X

2009 90 92

F

X

2009 90 94

F

X

2009 90 95

F

X

2009 90 96

F

X

2009 90 97

F

X

2009 90 98

F

X

2009 90 19

Saft af andre frugter eller grłntsager

Blandinger af saft

DA
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ex Kapitel 21

C 75 E/87

Varebeskrivelse

G

DIVERSE
PRODUKTER
FRA
N˘RINGSMIDDELINDUSTRIEN,
undtagen varer under pos. 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 og
2106 90 59

E

D

X

2101 11

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe

F

X

2101 12

Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe
eller på basis af kaffe

F

X

2101 30

Brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter,
essenser og koncentrater deraf

F

X

2102 10

Levende gær

F

X

2102 20 11

Inaktiv gær, i form af tabletter, terninger o.lign. eller i pakninger af
nettovægt 1 kg og derunder

F

X

2102 20 19

Inaktiv gær, i andre tilfælde

IF

2102 30 00

Tilberedte bagepulvere

F

X

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf;
smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

sammensatte

F

X

2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte næringsmidler

F

X

2105 00

Konsumis

F

X

2106 90 10

Ostefondue

F ( 1)

X

2106 90 20

Sammensatte alkoholholdige tilberedninger (undtagen tilberedninger på
basis af lugtstoffer), af den art, der anvendes til fremstilling af drikkevarer

F

X

2106 90 92

Andre varer, undtagen sirup og andre sukkeroplłsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer

F

X

F

X

2106 90 98
ex Kapitel 22

DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE, undtagen
varer under pos. 2204 10 11-2204 30 10, 2206 00 10 og 2208 40

X

2202 10 00

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller
słdemidler eller aromatiseret

F

X

2202 90

Andre varer, undtagen ikke-alkoholholdige drikkevarer

F

X

2203 00

Øl

IF

2205

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromatiske planter eller
aromastoffer

F

X

2206

Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke
andetsteds tariferet

F

X

2207

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på
80 % vol eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

F (6)

X

2208 90 91

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på
under 80 % vol

F (6)

X

F (6)

X

F

X

2208 90 99
2209

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

DA
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G

E

D

Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra formaling,
sigtning eller anden bearbejdning af bælgfrugter:
2302 50 00

Af bælgfrugter

F

2307 00 19

Vinbærme, i andre tilfælde

F

X

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter
fra forarbejdning af vegetabilske produkter, af den art der anvendes
som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet:
2308 90 19

Presserester fra vindruer, i andre tilfælde

F

2308 90 90

Andre varer

IF

2309 10 90

Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg, i andre tilfælde end
med indhold af stivelse, glucose, glucosesirup og andre glucoseoplłsninger, maltodextrin, maltodextrinsirup og andre maltodextrinoplłsninger under pos. 1702 30 51-1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50
og 2106 90 55 eller mælkeprodukter

F

X

Andre tilberedninger, af den art der anvendes til dyrefoder:
2309 90 10

»Solubles« af fisk eller havpattedyr

IF

2309 90 91

Roeaffald tilsat melasse

F

X

2309 90 93

Forblandinger

F

X

2309 90 95

Andre varer

F

X

F

X
X

2309 90 97
Kapitel 24

TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

F

2519 90 10

Magnesiumoxid, undtagen brændt naturlig magnesiumcarbonat

IF

2522

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk, undtagen calciumoxid og
calciumhydroxid henhłrende under pos. 2825

IF

2523

Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk
cement, også farvet eller i form af klinker

IF

Kapitel 27

MINERALSKE BR˘NDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK
VOKS

IF

2801

Fluor

IF

2802

Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl

IF

2804

Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller, undtagen varer under
pos. 2804 69 00

IF

2806

Hydrogenchlorid (saltsyre); chlorsvovlsyre

IF

2807

Svovlsyre; rygende svovlsyre

IF

2808 00 00

Salpetersyre; nitrersyrer

IF

2809

Diphosphorpentaoxid; phosphorsyre og polyphosphorsyrer

IF

2810 00

Oxider af bor; borsyrer

IF

2811

Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

IF

2812

Halogenider og oxydhalogenider af ikke-metaller

IF

2813

Sulfider af ikke-metaller; kommercielt phosphortrisulfid

IF

2814

Ammoniak, vandfri eller i vandig oplłsning

F

X

2815

Natriumhydroxid (kaustisk natron) kaliumhydroxid (kaustisk kali);
peroxider af natrium eller kalium

F

X

DA

26.3.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

KN-kode

C 75 E/89

Varebeskrivelse

G

E

D

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

F

X

2818 10

Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret

F

X

2819

Oxider og hydroxider af chrom

F

X

2820

Oxider af mangan

F

X

2823 00 00

Oxider af titan

F

X

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider, undtagen varer
under pos. 2825 10 00 og 2825 80 00

IF

2825 10 00

Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte

F

X

2825 80 00

Antimonoxider

F

X

2826

Fluorider; fluorosilicater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte

IF

ex 2827

Chlorider, oxychlorider og hydroxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider, undtagen varer under pos. 2827 10 00
og 2827 32 00

IF

2827 10 00

Ammoniumchlorid

F

X

2827 32 00

Aluminiumchlorid

F

X

2828

Hypochloriter; kommercielt calciumhypochlorit; chloriter; hypobromiter

IF

2829

Chlorater og perchlorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater

IF

Sulfider; polysulfider, undtagen varer under pos. 2830 10 00

IF

2830 10 00

Natriumsulfid

F

2831

Dithioniter og sulfoxylater

IF

2832

Sulfiter; thiosulfater

IF

2833

Sulfater; aluner; peroxosulfater

IF

Nitriter; nitrater, undtagen varer under pos. 2834 10 00

IF

2834 10 00

Nitriter

F

X

2835

Phosphinater (hypophosphiter), phosphonater (phosphiter), phosphater
og polyphosphater

F

X

ex 2836

Carbonater; peroxocarbonater; kommercielt ammoniumcarbonat indeholdende ammoniumcarbamat (hjortetaksalt), undtagen varer under
pos. 2836 20 00, 2836 40 00 og 2836 60 00

IF

2836 20 00

Dinatriumcarbonat

F

X

2836 40 00

Kaliumcarbonater

F

X

2836 60 00

Bariumcarbonat

F

X

2837

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte

IF

2838 00 00

Fulminater, cyanater og thiocyanater

IF

2839

Silicater; kommercielle silicater af alkalimetaller

IF

2840

Borater; peroxoborater

IF

Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer, undtagen varer under
pos. 2841 61 00

IF

Kaliumpermanganat

F

ex 2825

ex 2830

ex 2834

ex 2841
2841 61 00

X

X

C 75 E/90
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G

E

D

2842

Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (undtagen azider)

IF

2843

Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle
metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle
metaller

IF

ex 2844 30 11

Andre varer end ubearbejdede sintrede keramiske metaller (cermets),
ubearbejdet affald og skrot af uran med formindsket indhold af U 235

IF

ex 2844 30 51

Andre varer end ubearbejdede sintrede keramiske metaller (cermets),
ubearbejdet affald og skrot af thorium

IF

2845 90 90

Andre varer, undtagen deuterium og andre forbindelser deraf; hydrogen
og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og oplłsninger med indhold af disse stoffer

IF

2846

Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters
metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse
metaller

IF

2847 00 00

Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof

IF

2848 00 00

Phosphider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrophosphor

IF

Carbider, også når de ikke er kemisk definerede, undtagen varer under
pos. 2849 20 00 og 2849 90 30

IF

2849 20 00

Carbider af silicium

F

X

2849 90 30

Carbider af wolfram

F

X

Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er
kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgłr carbider
under pos. 2849, undtagen varer under pos. 2850 00 70

IF

2850 00 70

Silicider

F

2851 00

Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk
luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er
fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle
metaller

IF

2901

Acycliske carbonhydrider

IF

2903

Halogenderivater af carbonhydrider

F

2904 10 00

Derivater, kun indeholdende sulfongrupper, samt salte og ethylestere
deraf

IF

2904 20 00

Derivater af carbonhydrider, kun indeholdende nitro eller nitrosogrupper

F

2904 90

Andre derivater

IF

Acycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
deraf, undtagen varer under pos. 2905 43 00, 2904 44 og 2905 45 00

F

2905 45 00

Glycerol

IF

2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater
deraf

IF

2907 11 00

Monovalente phenoler

IF

ex 2849

ex 2850

ex 2905

2907 12 00

IF

2907 13 00

IF

2907 14 00

IF

2907 15 90

Naphtholer og salte deraf, undtagen 1-Naphtol:

F

2907 19 00

Andre varer

IF

2907 21 00

Polyvalente phenoler

IF

X

X

X

X

X

DA
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G

2907 22 10

Hydroquinon (quinol)

F

2907 22 90

Andre varer

IF

2907 23 00

Polyvalente phenoler

IF

2907 29 00

E

D

X

IF

2907 30 00

Phenolalkoholer

IF

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater af phenoler eller phenolalkoholer

IF

2909

Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, etheralkoholphenoler, alkoholperoxider, etherperoxider og ketonperoxider (uanset om de er kemisk
definerede) samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

F

2910

Epoxider, epoxyalkoholer, epoxyphenoler og epoxyethere med treleddede ringe samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

2911 00 00

Acetaler og hemiacetaler, også med andre oxygenholdige grupper, samt
halogen, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

IF

Aldehyder, også med andre oxygenholdige grupper; cycliske polymere
af aldehyder; paraformaldehyd, undtagen varer under pos. 2912 41 00

IF

2912 41 00

Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd)

F

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af produkter under pos.
2912

IF

Ketoner og quinoner, også med andre oxygenholdige grupper, samt
halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf, undtagen varer
under pos. 2914 11 00, 2914 21 00 og 2914 22 00

IF

2914 11 00

Acetone

F

X

2914 21 00

Campher

F

X

2914 22 00

Cyclohexanon og methylcyclohexanoner

F

X

2915

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider,
peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater
deraf

F

X

2916 11 10

Acrylsyre

F

X

2916 11 90

Salte af acrylsyre

IF

2916 12

Estere af acrylsyre

F

2916 13 00

Methacrylsyre og salte deraf

IF

2916 14

Estere af methacrylsyre

F

2916 15 00

Oliesyre, linolsyre og linolensyre samt salte og estere deraf

IF

2916 19

Andre varer

IF

2916 20 00

Cycloalkan-, cycloalken- eller cycloterpenmonocarboxylsyrer og deres
anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf:

IF

2916 31 00

Aromatiske monocarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer samt derivater deraf

IF

ex 2912

ex 2914

2916 32
2916 39 00
ex 2917

IF
IF

Polycarboxylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf, undtagen
varer under pos. 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00,
2917 35 00 og 2917 36 00

IF

X

X

X

X

DA
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G

E

D

2917 11 00

Oxalsyre samt salte og estere deraf

F

X

2917 12 10

Adipinsyre og salte deraf

F

X

2917 14 00

Maleinsyreanhydrid

F

X

2917 32 00

Dioctylorthophthalater

F

X

2917 35 00

Phthalsyreanhydrid

F

X

2917 36 00

Terephthalsyre og salte deraf

F

X

Carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper og deres anhydrider,
halogenider, peroxider og peroxysyrer; halogen-, sulfo-, nitro- eller
nitrosoderivater deraf, undtagen varer under pos. 2918 14 00,
2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 og 2918 29 10

IF

2918 14 00

Citronsyre

F

X

2918 15 00

Salte og estere af citronsyre

F

X

2918 21 00

Salicylsyre og salte deraf

F

X

2918 22 00

O-Acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

F

X

2918 29 10

Sulfosalicylsyrer, hydroxynaphthoesyrer; salte og estere deraf

F

X

2919 00

Estere af phosphorsyre og deres salte (herunder lactophosphater);
halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

IF

2920

Ester af andre uorganiske syrer og deres salte; halogen-, sulfo-, nitro- og
nitrosoderivater deraf

IF

2921

Aminer

F

X

2922

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper

F

X

2923

Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider;
lecithiner og andre phosphoaminolipider

IF

2924 10 00

Acycliske amider (herunder acycliske carbamater) og derivater deraf;
salte af disse produkter

F

X

2924 21

Ureiner og derivater deraf; salte af disse produkter

F

X

2924 29 30

Paracetamol (INN)

F

X

2924 29 90

Andre amider af carboxylsyrer

F

X

2925

Imider af carboxylsyrer samt iminer

IF

Nitriler, undtagen varer under pos. 2926 10 00

IF

2926 10 00

Acrylonitril

F

X

2927 00 00

Diazo-, azo- og azoxyforbindelser

F

X

2928 00 90

Organiske derivater af hydrazin

IF

2929 10

Isocyanater

F

ex 2918

ex 2926

X

DA
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Organiske svovlforbindelser

G

IF

2930 30 00

IF
F

X

2930 90 12

F

X

2930 90 14

F

X

2930 90 16

F

X

2930 90 20

F

X

2930 90 70

F

X

2931 00

Organiske svovlforbindelser

D

IF

2930 20 00

2930 40 90

E

Andre organiske-uorganiske forbindelser

IF

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatomer, undtagen varer under pos. 2932 12 00, 2932 13 00 og
2932 21 00

IF

2932 12 00

2-Furaldehyd (furfural)

F

X

2932 13 00

Furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol

F

X

2932 21 00

Cumarin, methylcumariner og ethylcumariner

F

X

Heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, undtagen varer under pos. 2933 61 00

IF

2933 61 00

Melamin

F

2934

Nucleinsyrer og deres salte; andre heterocycliske forbindelser

IF

2935 00 90

Sulfonamider

F

2938

Glycosider, naturlige eller syntetisk reproducerede, samt salte, ethere,
estere og andre derivater deraf

IF

2940 00 10

Rhamnose, raffinose og mannose

IF

2940 00 90

Sukkerarter, kemisk rene (bortset fra saccharose, lactose, maltose,
glucose og fructose); sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf,
bortset fra produkter under pos. 2937, 2938 og 2939, undtagen
rahmnose, raffinose og mannose

F

2941 20 30

Dihydrostreptomycin samt salte, estere og hydrater deraf

IF

2942 00 00

Andre organiske forbindelser

IF

3102

Nitrogenholdige głdningsstoffer, mineralske eller kemiske

F

X

3103 10

Superphosphater

F

X

3105

Mineralske eller kemiske głdningsstoffer indeholdende to eller tre af
głdningselementerne nitrogen, phosphor og kalium; andre głdningsstoffer; varer henhłrende under dette kapitel, i form af tabletter eller
lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

F

X

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyrer (tanniner) samt salte,
ethere, estere og andre derivater deraf, undtagen garvestofekstrakter
af eucalyptus, garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner samt
andre vegetabilske garvestofekstrakter

IF

3203 00 90

Animalske farvestoffer samt præparater på basis deraf

IF

3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater
som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske
organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

F

ex 2932

ex 2933

ex 3201 90 90

X

X

X

X

DA
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3205 00 00

Substratpigmenter; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette
kapitel, på basis af substratpigmenter

IF

3206

Andre farvestoffer; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette
kapitel, undtagen varer under pos. 3203, 3204 eller 3205; uorganiske
produkter, af den art der anvendes som luminophorer, også kemisk
definerede

F

3207

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler, tilberedte
porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse,
engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater, af den
art der anvendes i keramik-, emalje- eller glasindustrien; glasfritte og
andet glas i form af pulver, granulater eller flager

IF

3208

Maling og lakker, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller oplłste i et ikke-vandigt
medium; oplłsninger som nævnt i bestemmelse 4 til dette kapitel

IF

3209

Maling og lakker, på basis af syntetiske polymerer eller kemisk modificerede naturlige polymerer, dispergerede eller oplłste i et vandigt
medium

IF

3210 00

Anden maling og andre lakker; tilberedte koldtvandsfarver, af den art
der anvendes til farvning af læder

IF

3211 00 00

Tilberedte siccativer

IF

3212

Pigmenter dispergerede i ikke-vandige medier, flydende eller som pasta,
af den art der anvendes til fremstilling af maling; prægefolie; farvestoffer formet eller pakket til detailsalg

IF

3213

Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til
nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver, i tabletter, tuber,
krukker, flasker, skåle og lignende former eller emballager

IF

3214

Kit, podevoks, harpikskit og andre udfyldnings- og tætningsmidler o.
lign.; spartelmasse; ikke-ildfaste præparater til overfladebehandling af
facader, vægge, gulve, lofter og lign.

IF

3215

Trykfarver, blæk, tusch og lignende farver, også koncentreret eller i fast
form

IF

Kapitel 33

FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMER,
KOSMETIK OG TOILETMIDLER

IF

Kapitel 34

S˘BE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKE- OG
RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS, TILBEREDT VOKS, PUDSE- OG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE
PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE
DENTALPR˘PARATER P¯ BASIS AF GIPS

IF

3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

F

3502 90 90

Albuminater og andre albuminderivater

IF

3503 00

Gelatine, også overfladebearbejdet eller farvet, og gelatinederivater;
husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen caseinlim under
pos. 3501

IF

3504 00 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf,
ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med chromsalt

IF

3505 10 50

Stivelse, esterificeret eller etherificeret

IF

E

D

X

X
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3506

Tilberedt lim og klister samt andre tilberedte klæbemidler, ikke andetsteds tariferet; varer af enhver art der er anvendelige som lim eller
klister, og hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg pr. stk.

IF

3507

Enzymer; tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet

F

Kapitel 36

KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE
ARTIKLER; T˘NDSTIKKER; PYROPHORE LEGERINGER; VISSE
BR˘NDBARE MATERIALER

IF

Kapitel 37

FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER

IF

3801

Kunstig grafit; kolloid eller semi-kolloid grafit; præparater på basis af
grafit eller andet kul, i form af pasta, blokke, plader eller andre halvfabrikata

IF

3802

Aktiveret kul; aktiverede naturlige mineraler; dyrekul, også brugt

F

3803

Tallolie (tallsyre), også raffineret

IF

3804

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, også koncentreret, afsukret
eller kemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolie
under pos. 3803

IF

3805

Balsam-, træ- eller sulfatterpentin og andre terpentinolier udvundet ved
destillation eller anden behandling af nåletræ; rå dipenten; sulfitterpentin og anden rå para-cymen; pine-oil med alpha-terpineol som
hovedbestanddel

IF

3806

Colophonium og harpikssyrer samt derivater deraf; harpiksessens
(pinolin) og harpiksolier; naturharpikser modificeret ved smeltning

IF

3807 00

Trætjære; træcreosot; rå methanol; vegetabilsk beg; bryggerbeg og
lignende præparater på basis af colophonium, harpikssyrer eller vegetabilsk beg

IF

3808

Insektbekæmpelsesmidler, rotteudryddelsesmidler, afsvampningsmidler,
ukrudtbekæmpelsesmidler, antispiringsmidler, plantevækstregulatorer,
desinfektionsmidler og lignende produkter, der er formet eller pakket
til detailsalg eller foreligger som præparater eller færdige artikler

IF

ex 3809

Efterbehandlings-midler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af
farvestoffer samt andre produkter og præparater, af den art der
anvendes i tekstil-, papir- eller læderindustrien eller i nærstående industrier, ikke andetsteds tariferet, undtagen varer under pos. 3809 10

IF

3810

Metalbejdser; flusmidler og andre hjælpemidler til lodning eller svejsning; lodde- og svejsepulver samt lodde- og svejsepasta, bestående af
metal og andre stoffer; præparater af den art, der anvendes til fyldning
eller belægning af svejseelektroder eller svejsetråd

IF

3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller
harpiksdannelse, viskositetsforhłjende præparater og andre tilberedte
additiver til mineralolier, som anvendes til samme formål som mineralolier

IF

3812

Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blłdgłringsmidler
til gummi eller plast, ikke andetsteds tariferet; antioxydanter og andre
sammensatte stabilisatorer til gummi eller plast

IF

3813 00 00

Præparater og ladninger til ildslukningsapparater; ildslukkere

IF

E

D

X

X
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3814

Sammensatte organiske oplłsnings- eller fortyndingsmidler, ikke andetsteds tariferet; præparater til fjernelse af maling og lak

IF

3815

Reaktionsstartere, reaktionsacceleratorer og katalytiske præparater, ikke
andetsteds tariferet

IF

3816 00 00

Ildfast cement, ildfast młrtel, ildfast beton og lignende ildfaste
produkter, undtagen produkter under pos. 3801

IF

3817

Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener, undtagen
produkter under pos. 2707 eller 2902

F

3819 00 00

Bremsevæsker samt andre tilberedte væsker til hydrauliske transmissioner, ikke indeholdende eller indeholdende mindre end 70 vægtprocent af olier udvundet af jordolier eller af rå olie hidrłrende fra bituminłse mineraler

IF

3820 00 00

Antifrostpræparater (herunder kłlevæsker) og tilberedte væsker til
afrimning

IF

3821 00 00

Tilberedte substrater til dyrkning af mikroorganismer

IF

3823

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle fedtalkoholer

F

ex 3824

Tilberedte bindemidler til stłbeforme eller stłbekerner; produkter og
restprodukter fra kemiske og nærtstående industrier, ikke andetsteds
tariferet, undtagen produkter under pos. 3824 60

IF

3901

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

F

X

3902

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

F

X

3903

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

F

X

3904

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

F

X

3905

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere, i ubearbejdet form;
andre vinylpolymerer i ubearbejdet form

IF

3906 10 00

Polymethylmethacrylat

F

3906 90

Andre polymerer af acryl, i ubearbejdet form

IF

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet
form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere, i ubearbejdet form, undtagen varer under pos. 3907 10 00,
3907 60 00 og 3907 99

IF

3907 10 00

Polyacetaler

F

X

3907 60 00

Polyethylen terephthalat

F

X

3907 99

Andre polyestere, undtagen umættede

F

X

3908

Polyamider, i ubearbejdet form

F

X

3909

Aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form

IF

3910

Siliconer, i ubearbejdet form

IF

3911

Jordolieharpikser, cumaronindenharpikser, polyterpener, polysulfider,
polysulfoner og andre produkter som nævnt i bestemmelse 3 til
dette kapitel, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

IF

3912

Cellulose og kemiske derivater deraf, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

IF

ex 3907

X

X

X
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3913

Naturlige polymerer og modificerede naturlige polymerer, ikke andetsteds tariferet, i ubearbejdet form

IF

3914

Ionbyttere på basis af polymerer under pos. 3901-3913, i ubearbejdet
form

IF

3915

Affald, afklip og skrot, af plast

IF

3916

Monofilamenter, hvis stłrste tværmål overstiger 1 mm, stænger og
profiler, også overfladebehandlede, men ikke på anden måde bearbejdet, af plast

IF

3917

Rłr og slanger samt fittings dertil, af plast

IF

3918

Gulvbelægningsmaterialer af plast, også selvklæbende, i ruller eller som
fliser, væg- eller loftsbeklædning af plast som defineret i bestemmelse 9
til dette kapitel

IF

3919

Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af
plast, selvklæbende, også i ruller

IF

3920

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast undtagen
celleplast, uden underlag og ikke forstærket, lamineret eller på lignende
måde i forbindelse med andre materialer

F

ex 3921

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, undtagen varer
under pos. 3921 90 19

IF

3921 90 19

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, undtagen
celleplast, af polyestere, undtagen profilerede plader

F

3922

Badekar, brusekar, håndvaske, bideter, klosetter samt sæder og låg
dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast

IF

ex 3923

Transport- og emballagegenstande, af plast; propper, låg, kapsler og
andre lukkeanordninger, af plast, undtagen varer under pos.
3923 21 00

IF

3923 21 00

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af polymerer af ethylen

F

3924

Bordservice, kłkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast

IF

3925

Bygningsudstyr, af plast, ikke andetsteds tariferet

IF

3926

Andre varer af plast, og varer af andet materiale under pos. 3901-3914

IF

GUMMI OG VARER DERAF, undtagen varer under pos. 4010

IF

Driv- og transportremme af blłdgummi

F

X

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår, undtagen
læder under pos. 4108 eller 4109, undtagen varer under pos.
4104 10 91

F

X

4105 20 00

Læder af fåre- og lammeskind, pergamentbehandlet eller beredt efter
garvningen, uden uld, undtagen læder under pos. 4108 eller 4109

F

X

4106 20 00

Pergamentbehandlet eller beredt efter garvningen

F

X

Læder af andre dyr, uden hår, undtagen læder under pos. 4108 eller
4109, undtagen varer under pos. 4107 10 10, 4107 29 10 og
4107 90 10

IF

ex Kapitel 40
4010
ex 4104

ex 4107

X

X

X
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4108 00

Semsgarvet læder (vaskeskind)

F

X

4109 00 00

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

F

X

4111 00 00

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre, i plader eller bånd, også i
ruller

F

X

4201 00 00

Sadelmagerarbejder til dyr (herunder skagler, snore, benbeskyttere,
mundkurve, sadeltæpper, sadeltasker, hundedækkener og lignende
varer), af ethvert materiale

IF

4202

Kufferter, dokumentmapper, skoletasker, beautybokse, etuier og
lignende beholdere til briller, kikkerter, fotografiapparater, musikinstrumenter og våben mv.; rejsetasker, toilettasker, rygsække, håndtasker,
indkłbstasker, tegnebłger, punge, kortetuier, cigaretetuier, tobakspunge, værktłjsetuier, sportstasker, flaskeholdere, smykkeskrin, pudderdåser, æsker til spisebestik samt lignende beholdere, af læder eller
kunstlæder, af plader eller folier af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap, eller helt eller i overvejende grad beklædt med disse
materialer eller med papir

F

X

4203

Beklædningsgenstande og tilbehłr dertil, af læder eller kunstlæder

F

X

4204 00

Varer til teknisk brug af læder eller kunstlæder

IF

4205 00 00

Andre varer af læder eller kunstlæder

IF

4206

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener

IF

Kapitel 43

PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND; SAMT VARER DERAF

IF

4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også
hłvlet, slebet eller sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse over
6 mm

IF

4407 24

Virola, mahogany imbuia og balsa

X

4407 25

Młrkerłd meranti, lyserłd meranti og meranti bakau

X

4407 26

Hvid lauan, hvid meranti, hvid seraya, gul meranti og alan

X

4407 29

Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
okoumØ, obeche, sapelli, sipo, afrikansk mahogni, makorØ, iroko,
tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba, azobØ, rio-palisander, parapalisander og rosenpalisander

X

4408

FinØrplader og plader til krydsfinØr (også sammensat) samt andet træ,
savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også hłvlet, slebet eller
sammensat ved fingerskarvning, af tykkelse 6 mm eller derunder

4408 31

Młrkerłd meranti og meranti bakau

X

4408 39

Andre varer

X

4410

Spånplader og lignende plader af træ eller af andre træagtige materialer,
også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

F

X

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

F

X

4412

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

F

X

4412 13

KrydsfinØr udelukkende bestående af træplader, hvoraf hver enkelt er af
hłjst 6 mm tykkelse, med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som
nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel

X

4412 22

Andre varer med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ,
med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel

X

IF
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4412 92

Andre varer, med mindst et udvendigt lag af tropisk træ som nævnt i
underpositionsbestemmelse 1 til dette kapitel

4414 00 10

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, af
tropiske træsorter som nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette
kapitel

IF

4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af
træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ

IF

4418 10

Snedker- og tłmrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte parketstaver og tagspån
(»shingles« og »shakes«), af træ.

F

X

F

X

F

X

4418 20 10
4418 30 10

X
X

4418 10 10

Vinduer, glasdłre, og rammer dertil, af tropiske træsorter som nævnt i
supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel

X

4418 20 10

Dłre og rammer dertil, samt dłrtærskler, af tropiske træsorter som
nævnt i supplerende bestemmelse 2 til dette kapitel

X

4420 10 11

Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik
samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af
træ; boligudstyr af træ, ikke henhłrende under kapitel 94

ex 4420 90 10
4420 90 91
ex Kapitel 45

F

X

X

F

X

X

F

X

X

KORK OG VARER DERAF, undtagen varer under pos. 4503

IF

4503

Varer af naturkork

F

X

Kapitel 46

KURVEVAREARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER;
KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

F

X

4601 20 90

Måtter, tæpper og skærme af vegetabilske materialer, undtagen flettede
lidser og lignende varer under pos. 4601 10

ex Kapitel 48

X

PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP, undtagen
varer under pos. 4820 10 30

IF

4820 10 30

Notesbłger, brevpapirsblokke og notesblokke

F

X

4903 00 00

Błrnebilledbłger samt tegne- eller malebłger til błrn

F

X

4905 10 00

Glober

F

X

4908

Overfłringsbilleder af enhver art

F

X

4909 00

Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med lykłnskninger eller
personlige meddelelser, også illustrerede, med eller uden konvolutter
eller påsat udstyr

F

X

4910 00 00

Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke

F

X

4911

Andre tryksager, herunder trykte billeder og fotografier

F

X

Kapitel 50

SILKE

F ( 7)

X

ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREH¯R; GARN OG V˘VET STOF,
undtagen varer under pos. 5105

F (7)

X

Kapitel 52

BOMULD

F (7)

X

Kapitel 53

ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG V˘VET
STOF AF PAPIRGARN

F (7)

X

Kapitel 54

ENDELØSE KEMOFIBRE

F (7)

X

Kapitel 55

KORTE KEMOFIBRE

F (7)

X

Kapitel 56

VAT, FILT OG FIBERDUG; S˘RLIGT GARN, SEJLGARN, REB OG
TOVV˘RK SAMT VARER DERAF

F (7)

X

ex Kapitel 51
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G

E

D

Kapitel 57

GULVT˘PPER OG ANDEN GULVBEL˘GNING AF TEKSTILMATERIALER

F ( 7)

X

Kapitel 58

S˘RLIGE V˘VEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER, BLONDER
OG KNIPLINGER; TAPISSERIER, POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER

F (7)

X

Kapitel 59

IMPR˘GNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL

F (7)

X

Kapitel 60

TRIKOTAGESTOF

F (7)

X

Kapitel 61

BEKL˘DNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKL˘DNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE

F (7)

X

Kapitel 62

BEKL˘DNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKL˘DNINGSGENSTANDE, IKKE AF TRIKOTAGE

F (7)

X

Kapitel 63

ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; H¯NDARBEJDSS˘T;
BRUGTE BEKL˘DNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER

F (7)

X

Kapitel 64

FODTØJ, GAMACHER OG LIGN. DELE DERTIL

F

X

Kapitel 65

K˘DER OG DELE DERTIL

IF

Kapitel 66

PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE,
PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL

SIDDESTOKKE,

F

Kapitel 67

BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN;
KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEH¯R

IF

Kapitel 68

VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE
MATERIALER

IF

Kapitel 69

KERAMISKE PRODUKTER

F

X

Kapitel 70

GLAS OG GLASVARER

F

X

NATURPERLER, KULTURPERLER, ˘DEL- OG HALV˘DELSTEN,
˘DLE METALLER, ˘DELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE
MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER, undtagen varer under
pos. 7117

IF

Bijouterivarer

F

JERN OG ST¯L, undtagen varer under pos. 7202

IF

7202

Ferrolegeringer

F

Kapitel 73

VARER AF JERN OG ST¯L

IF

Kapitel 74

KOBBER OG VARER DERAF

F

Kapitel 75

NIKKEL OG VARER DERAF

IF

ex Kapitel 71

7117
ex Kapitel 72

X

X

X

X

ex Kapitel 76

ALUMINIUM OG VARER DERAF, undtagen varer under pos. 7601

F

X

ex Kapitel 78

BLY OG VARER DERAF, undtagen varer under pos. 7801

F

X

ex Kapitel 79

ZINK OG VARER DERAF, undtagen varer under pos. 7901 og 7903

F

X

ex Kapitel 81

ANDRE U˘DLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER
(CERMETS) VARER AF DISSE MATERIALER, undtagen varer under
pos. 8101 10 00, 8101 91 10, 8102 10 00, 8102 91 10, 8104 11 00,
8104 19 00, 8107 10 10, 8108 10, 8109 10 10, 8110 00 11, 8112 20 31,
8112 30 20, 8112 91 og 8113 00 20

F

X

DA
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Kapitel 82

V˘RKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE
DERTIL, AF U˘DLE METALLER; DELE HERTIL AF U˘DLE
METALLER

F

X

Kapitel 83

DIVERSE VARER AF U˘DLE METALLER

F

X

ATOMREAKTORER, KEDLER, MASKINER OG APPARATER; DELE
DERTIL, undtagen varer under pos. 8401 10 00 og 8407 21 10

IF

8401 10 00

Atomreaktorer

F

X

8407 21 10

Motorer til fremdrift af skibe og både, påhængsmotorer, med slagvolumen på 325 cm3 og derunder

F

X

ex Kapitel 85

ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL
SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT
BILLED- OG LYDOPTAGERE OG BILLED- OG LYDGENGIVERE TIL
FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL, undtagen varer
under pos. 8516 50 00, 8519, 8520 32 99, 8520 39 90, 8521, 8525,
8527, ex 8528, 8529, 8540 11 og 8540 12

IF

8516 50 00

Mikrobłlgeovne

F

X

8519

Pladetallerkener, pladespillere, kassettespillere og andre lydgengivere,
uden indbygget lydoptager

F

X

8520 32 99

Digitale, undtagen af kassettetypen

F

X

8520 39 90

Magnetiske båndoptagere og andre lydoptagere, også med indbygget
lydgengiver, undtagen til magnetbånd på spoler (undtagen kassetter),
og som muliggłr optagelse eller gengivelse ved enten Øn båndhastighed
på 19 cm/s eller ved flere båndhastigheder på 19 cm/s og derunder

F

X

8521

Apparater til optagelse og gengivelse af video, også med indbygget
videotuner

F

X

8525

Sendere til radiotelefoni, radiotelegrafi, radiofoni og fjernsyn, også
sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere; fjernsynskameraer, still-billede videokameraer og andre videokameraer

F

X

8527

Modtagere til radiotelefoni, radiotelegrafi eller radiofoni, også sammenbygget med lydoptagere, lydgengivere eller et ur i et fælles kabinet

F

X

ex 8528

Fjernsynsmodtagere, også med indbyggede radiofonimodtagere, lydoptagere eller lydgengivere eller videooptagere eller videogengivere,
undtagen varer under pos. 8528 13 00, videomonitorer og videoprojektionsapparater

F

X

8529

Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes i apparater under
pos. 8525-8528

F

X

8540 11

Katodestrålerłr til fjernsynsmodtagere, herunder katodestrålerłr til
videomonitorer

F

X

F

X

Kapitel 86

LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG
SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATION˘RT JERNBANE- OG
SPORVEJSMATERIEL OG DELE HERTIL; MEKANISK (HERUNDER
ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER
ART

IF

8702

Motorkłretłjer til befordring af mindst ti personer (inklusive fłreren)

F

X

8703

Automobiler og andre motorkłretłjer, hovedsagelig konstrueret til
personbefordring (undtagen automobiler under pos. 8702), herunder
stationcars og racerbiler

F

X

8704 21

Automobiler til godsbefordring

F

X

8704 22

F

X

8704 23

F

X

8704 31

F

X

8704 32

F

X

8704 90 00

F

X

ex Kapitel 84

8540 12
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G

E

D

8705

Automobiler til specielle formål, undtagen automobiler henhłrende
under pos. 8702-8704 (f.eks. bugseringsvogne, autokraner, brandbiler,
betonblandevogne, gadefejevogne, vandingsvogne, værkstedsvogne og
vogne med rłntgenudstyr)

F

X

8706 00

Chassiser med motor, til motorkłretłjer under pos. 8701-8705

F

X

8707

Karrosserier og fłrerhuse til motorkłretłjer under pos. 8701-8705

F

X

8708

Dele og tilbehłr til motorkłretłjer under pos. 8701-8705

F

X

8709

Motortrucks uden lłftemekanisme af de typer, der benyttes i fabrikker,
pakhuse, havne og lufthavne til transport af gods over korte afstande;
traktorer af de typer, der benyttes på jernbaneperroner; dele til de
nævnte kłretłjer

F

X

8710 00 00

Tanks og andre pansrede kampvogne, motoriserede, også med våben;
dele til sådanne kłretłjer

IF

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også
med sidevogn; sidevogne

F

X

8712 00

Cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler)

F

X

8714

Dele og tilbehłr til kłretłjer under pos. 8711-8713

F

X

8715 00

Barnevogne, klapvogne o.lign., samt dele dertil

IF

8716

Påhængsvogne og sættevogne; andre kłretłjer uden fremdrivningsmekanisme; dele hertil

IF

Kapitel 88

LUFT- OG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL

IF

Kapitel 89

SKIBE, B¯DE OG FLYDENDE MATERIEL

IF

Kapitel 90

OPTISKE FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER
OG APPARATER; M¯LE-, KONTROL- OG PR˘CISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

F

X

Kapitel 91

URE OG DELE DERTIL

F

X

Kapitel 92

MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR

IF

ex Kapitel 94

MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.
LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER;
PR˘FABRIKEREDE BYGNINGER, undtagen varer under pos. 9405

IF

ex 9401 50 00

Siddemłbler af spanskrłr eller bambus

X

ex 9403 40

Młbler af tropiske træsorter som nævnt i underpositionsbestemmelse 1
til kapitel 44, af den art der anvendes i kłkkener

X

ex 9403 80 00

Młbler af spanskrłr eller bambus

X

ex 9403 90 30

Dele til młbler under pos. 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 og
9403 80 00, af tropiske træsorter som nævnt i underpositionsbestemmelse 1 til kapitel 44, af bambus eller spanskrłr

X

ex 9403 90 90
9405

Lamper og belysningsartikler (herunder projektłrer) og dele dertil, ikke
andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer,
med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds
tariferet

X
F

X
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KN-kode

ex Kapitel 95

C 75 E/103

Varebeskrivelse

G

LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL,
undtagen varer under pos. 9503

IF

9503

Andet legetłj; skalamodeller og lignende modeller til underholdningsog legebrug, også bevægelige; puslespil af enhver art

F

Kapitel 96

DIVERSE

IF

E

D

X

(1) Henfłrsel under denne underposition sker på betingelser fastsat i henhold til relevante fællesskabsbestemmelser.
(2) Præferencetolden for rejer henhłrende under KN-kode 0306 13 med oprindelse i et land, som ifłlge bilag I er omfattet af den særlige
ordning til bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika, er på 3,6 %.
(3) For afskårne blomster under pos. 0603 med oprindelse i lande, som ifłlge bilag I er omfattet af den særlige ordning til bekæmpelse af
produktion af og handel med narkotika, anses de vilkår, der er fastsat i artikel 30, for at være til stede for et land, når præferenceimporten med oprindelse i det land overstiger gennemsnittet mellem den stłrste importmængde og den mellemste importmængde
for de seneste fire år fra det land, hvor denne værdi er hłjest.
(4) For konserveret tunfisk under KN-kode 1604 14 11, 1604 14 18, 1604 14 90, 1604 19 39 og 1604 20 70 med oprindelse i de lande,
som ifłlge bilag I er omfattet af den særlige ordning til bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika, undersłges de vilkår,
der er fastsat i artikel 30, i forhold til et bestemt land, når præferenceimporten af de pågældende varer med oprindelse i det land
overstiger den gennemsnitlige import i de sidste tre år.
(5) For varer under KN-kode 1704 10 91 og 1704 10 99 med oprindelse i et land, som ifłlge bilag I er omfattet af den særlige ordning til
bekæmpelse af produktion af og handel med narkotika, begrænses den specifikke toldsats til 16 % af toldværdien.
(6) For varer under pos. 2207, 2208 90 91 og 2208 90 99 er den toldnedsættelse, der er fastsat i artikel 7, stk. 2 og 3, og i artikel 8, stk.
1, på 15 % af toldsatsen i den fælles toldtarif.
(7) For varer under dette kapitel er den toldnedsættelse, der er fastsat i artikel 7, stk. 2 og 3, og i artikel 8, stk. 1, på 30 % af toldsatsen i
den fælles toldtarif.
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˘ndret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod
og blodkomponenter og om ændring af Rådets direktiv 89/381/EØF (1)
(2002/C 75 E/08)
KOM(2001) 692 endelig udg.  2000/0323(COD)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, den 16. november 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN
EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 152, stk. 4, litra a),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

plasma fra mennesker (2) sikredes kvaliteten, sikkerheden
og effektiviteten af lægemidler, der fremstilles industrielt
på basis af blod eller plasma fra mennesker. Fuldblod,
plasma og blodlegemer fra mennesker er specifikt ikke
omfattet af nævnte direktiv, og der findes således ikke
nogen bindende fællesskabsbestemmelser om kvaliteten
og sikkerheden ved blod og blodkomponenter, der ikke
har gennemgået en behandling, og som anvendes til transfusion. Uanset anvendelsesformålet er det derfor afgłrende, at EF-bestemmelserne sikrer, at blod og blodkomponenter har et sammenligneligt niveau for kvalitet og
sikkerhed gennem hele blodtransfusionskæden i alle
medlemsstaterne set i sammenhæng med borgernes frie
bevægelighed inden for EU. Ved at der fastsættes hłje
standarder for kvalitet og sikkerhed styrkes befolkningens
tillid til, at blod og blodkomponenter, der er fremstillet af
tapninger foretaget i et andet EU-land, er omfattet af
samme garantier som blod og blodkomponenter tappet i
deres eget land.

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Humant blod anvendes til behandlingsformål i et sådant
omfang, at kvaliteten, sikkerheden og effektiviteten i
forbindelse med blod og blodkomponenter skal sikres
for at undgå overfłrsel af sygdomme.

(2) Rådighed over blod og blodkomponenter til behandlingsformål afhænger af, at fællesskabsborgere er rede til at
være donorer. For at beskytte folkesundheden og undgå
overfłrsel af infektionssygdomme via blodkomponenter er
det nłdvendigt at træffe alle forholdsregler i forbindelse
med tapning, behandling, distribution og anvendelse, idet
den videnskabelige udvikling skal udnyttes med henblik på
at påvise og inaktivere patogener.

(3) Med Rådets direktiv 89/381/EØF af 14. juni 1989 om
udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 65/65/EØF
og 75/319/EØF om tilnærmelse af lovgivning om farmaceutiske specialiteter, og om fastsættelse af særlige bestemmelser for lægemidler fremstillet på basis af blod eller
(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 141.

(4) Med hensyn til blod eller plasma som udgangsmateriale til
fremstilling af lægemidler omfatter artikel 3 i direktiv
89/381/EØF forholdsregler, som medlemsstaterne skal
træffe med henblik på at hindre overfłrsel af infektions
sygdomme og som skal tage udgangspunkt i den europæiske farmakopØs monografier og i Europarådets og
Verdenssundhedsorganisationens henstillinger, især for så
vidt angår udvælgelse af og kontrol med blod- og plasmadonorer. Desuden błr medlemsstaterne ifłlge nævnte
direktiv endvidere arbejde på at nå frem til selvforsyning i
Fællesskabet med blod og plasma fra mennesker og
tilskynde til, at blod og plasma afgives frivilligt og vederlagsfrit.

(5) For at sikre et ensartet niveau for blodkomponenternes
sikkerhed og kvalitet, uanset anvendelsesformål, błr der
ved dette direktiv fastsættes tekniske krav til tapning og
testning af alt blod og alle blodkomponenter, herunder
udgangsmateriale til fremstilling af lægemidler. Direktiv
89/381/EØF błr ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Det er nłdvendigt, at Kommissionen og medlemsstaterne
intensiverer den bioteknologiske forskning i produktionen
af blodkomponenter og produkter til behandlingsformål
og forskning i ny teknologi, der głr, at blod, stamceller
og blodderivater kan opbevares mere effektivt og i
længere tid.
(2) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 44.
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(7) I Kommissionens meddelelse af 21. december 1994 om
sikkerhed på blodområdet og selvforsyning med blod i
Det Europæiske Fællesskab (1) peges der på, at der er
behov for en blodforsyningsstrategi for at skabe łget
tillid til sikkerheden ved blodtransfusionskæden og
bidrage til at głre Fællesskabet selvforsynende.

C 75 E/105

ikke medfłrer nogen forringelse af deres helbred, og at
enhver risiko for overfłrsel af infektionssygdomme minimeres. Alt donorblod błr testes efter hver eneste tapning
efter regler, der giver garanti for, at alle nłdvendige
forholdsregler er truffet for at beskytte sundheden hos
de fællesskabsborgere, der modtager blod og blodkomponenter.

(8) Rådet opfordrede i sin resolution af 2. juni 1995 om
sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning
med blod i Fællesskabet (2) Kommissionen til at fremlægge
egnede forslag med henblik på udviklingen af en blodforsyningsstrategi.

(14) Blodtransfusion er i dag baseret på principperne om frivillige og ulłnnede donorer, anonymitet mellem donor og
patient, intet vederlag til donoren og ingen profit til de
organisationer, der arbejder med blodtransfusion.

(9) Rådet opfordrede i sin resolution af 12. november 1996
om en strategi for sikkerhed på blodtransfusionsområdet
og selvforsyning med blod i Det Europæiske Fællesskab (3)
Kommissionen til som hastesag at forelægge forslag med
det formål at tilskynde til en samordnet strategi med
hensyn til sikkerheden af blod og blodprodukter.

(15) Alle nłdvendige foranstaltninger błr træffes til, at potentielle blod- og blodkomponentdonorer har sikkerhed for,
at helbredsoplysninger, der gives til det godkendte personale, testresultater fra deres donorblod og -plasma og
eventuelt senere sporing af deres donorblod og -plasma,
er omfattet af tavshedspligt.

(10) Europa-Parlamentet har i sine beslutninger af
14. september 1993 (4), 18. november 1993 (5), 14. juli
1995 (6) og 17. april 1996 (7) om sikkerhed på blodområdet og selvforsyning med blod gennem frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod i Fællesskabet understreget betydningen af at opnå det hłjest mulige sikkerhedsniveau på
blodområdet og har bekræftet sin fortsatte stłtte til målet
om at głre Fællesskabet selvforsynende med blod.

(16) Fællesskabet stłtter fuldt ud princippet om frivillig og
vederlagsfri afgivelse af blod og blodkomponenter med
henblik på i hele Fællesskabet at opnå selvforsyning med
blod og blodkomponenter og for at sikre, at etiske principper i forbindelse med afgivelse af blod og blodkomponenter overholdes.

(11) I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5, kan målet for
det foreslåede tiltag, nemlig at skabe almindelig tillid til
kvaliteten af donorblod og blodkomponenter og beskyttelsen af donorernes sundhed, at opnå selvforsyning i EU
og at łge tilliden i medlemsstaterne til sikkerheden ved
blodtransfusionskæden, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes
af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og
virkninger bedre gennemfłres på fællesskabsplan. Dette
direktiv omfatter kun det, der er nłdvendigt for, at
målene kan nås, og det er ikke mere vidtrækkende, end
det er nłdvendigt i forhold til de fastsatte mål.

(12) Udtalelsen fra Den Videnskabelige KomitØ for Lægemidler
og Medicinsk Udstyr og relevante internationale erfaringer
er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af
nærværende direktiv.

(13) Blod og blodkomponenter, der anvendes til behandlingsformål eller i medicinsk udstyr, błr indsamles fra
personer, hvis helbredstilstand sikrer, at blodafgivelse
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

KOM(94) 652 endelig udg.
EFT C 164 af 30.6.1995, s. 1.
EFT C 374 af 11.12.1996, s. 1.
EFT C 268 af 4.10.1993, s. 29.
EFT C 329 af 6.12.1993, s. 268.
EFT C 249 af 25.9.1995, s. 231.
EFT C 141 af 13.5.1996, s. 131.

(17) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om
fri udveksling af sådanne oplysninger (8) fastsættes krav til
særlig beskyttelse af helbredsoplysninger om enkeltpersoner. Direktivet omfatter imidlertid udelukkende personoplysninger og ikke personoplysninger, som er gjort
anonyme, således at personen ikke længere kan identificeres. Der błr derfor i nærværende direktiv fastsættes
yderligere beskyttelsesforanstaltninger for at hindre ubefłjede ændringer af tappe- eller behandlingsregistre og
ubefłjet videregivelse af oplysninger.

(18) Der błr indfłres et fælles system i medlemsstaterne til
godkendelse af blodcentre og underretning om bivirkninger og komplikationer i forbindelse med tapning,
behandling, testning, opbevaring og distribution af blod
og blodkomponenter. De ansvarlige myndigheder błr
have mulighed for at trække en godkendelse tilbage eller
suspendere den, hvis et blodcenter ikke overholder
kravene i direktivet.

(19) Blodcentre błr indfłre og opretholde kvalitetssikringssystemer, der omfatter alle aktiviteter af betydning for
kvalitetspolitikken, målene og ansvarsområderne, og
gennemfłre disse ved hjælp af kvalitetsplanlægning, kvalitetskontrol, kvalitetssikring og kvalitetsforbedring inden
for kvalitetssikringssystemet, idet der tages hensyn til principperne om god praksis.
(8) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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(20) Medlemsstaterne błr indfłre inspektion og kontrolforanstaltninger, der skal gennemfłres af embedsmænd,
som repræsenterer den ansvarlige myndighed, for at
sikre, at blodcentrene overholder direktivet.
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UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER

(21) Personale, der direkte beskæftiger sig med tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af blod og
blodkomponenter, skal være kvalificeret og have en tidssvarende og relevant uddannelse. Dette direktivs bestemmelser om uddannelse har ingen virkninger for gældende
EF-bestemmelser om anerkendelse af faglige kvalifikationer
og om beskyttelse af arbejdstagerne.

Artikel 1
Mål
Formålet med dette direktiv er at sikre et hłjt sundhedsbeskyttelsesniveau ved at fastsætte standarder for kvaliteten og sikkerheden af humant blod og blodkomponenter.

Artikel 2
(22) Der błr indfłres et hensigtsmæssigt system til sporing af
fuldblod og blodkomponenter. Sporbarheden błr łges ved
hjælp af nłje fastlagte procedurer til identifikation af
donor, patient og laboratorium samt ved hjælp af registrering og et passende mærkningssystem. Mærkningssystemet błr ligeledes głre det muligt at identificere de
centre, hvor blodet eller blodkomponenterne er tappet.

(23) Det er nłdvendigt, at Fællesskabet råder over den bedst
mulige videnskabelige rådgivning vedrłrende sikkerheden
ved blod og blodkomponenter. Kommissionen błr hłre
de(n) relevante videnskabelige komitØ(er) med henblik på
at udarbejde de tekniske krav og tilpasse dette direktivs
bestemmelser til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(24) Kommissionen błr have befłjelse til at opstille tekniske
krav og vedtage nłdvendige ændringer heraf for at tage
hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling.

(25) Da gennemfłrelsesforanstaltningerne til direktivet er generelle foranstaltninger, jf. artikel 2 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), błr de vedtages
efter forskriftsproceduren i artikel 5 i nævnte afgłrelse.

(26) For at effektivisere gennemfłrelsen af de bestemmelser,
der vedtages i henhold til dette direktiv, błr der fastsættes
regler om de sanktioner, medlemsstaterne skal anvende.

Anvendelsesområde
1.
Dette direktiv gælder for tapning og testning af humant
blod og blodkomponenter, uanset anvendelsesformål, og for
behandling, opbevaring og distribution heraf, hvis anvendelsesformålet er transfusion, med det formål at sikre hłje sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

2.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på autotransfusion.

3.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på blodstamceller.

4.
Dette direktiv indskrænker ikke anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998
om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (2), Rådets direktiv
93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (3), EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2000/70/EF af 16. november
2000 om ændring af Rådets direktiv 93/42/EØF for så vidt
angår medicinsk udstyr, som indeholder stabile produkter af
humant blod eller plasma (4), og Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5).

Artikel 3
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

a) »autotransfusion«: transfusion af eget blod, der er tilvejebragt
ved tidligere tapning, præoperativ normovolæmisk blodfortynding eller under operation

b) »blod«: fuldblod tappet fra Øn enkelt donor og behandlet
enten til transfusion eller til videre forarbejdning
(27) De enkelte medlemsstater har fortsat ansvaret for tilrettelæggelsen af sundhedstjenesten og lægebehandlingen 
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

331
169
313
281

af
af
af
af

7.12.1998, s. 1.
12.7.1993, s. 1.
13.12.2000, s. 22.
23.11.1995, s. 31.
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c) »blodkomponent«: en terapeutisk bestanddel af blod (erytrocytter, leukocytter, trombocytter, plasma), som kan fremstilles ved diverse metoder

d) »blodprodukt«: et terapeutisk produkt fremstillet på basis af
blod eller plasma fra mennesker

e) »blodcenter«: en struktur eller et organ, der arbejder med
tapning og testning af humant blod eller blodkomponenter,
uanset anvendelsesformål, og med behandling, opbevaring
og distribution heraf, hvis anvendelsesformålet er transfusion

f) »inspektion«: formel og objektiv kontrol ifłlge vedtagne
standarder med henblik på at evaluere og vurdere overholdelse af dette direktiv og anden relevant lovgivning og
konstatere problemer og metoder til lłsning heraf

g) »komplikation«: enhver utilsigtet tildragelse i forbindelse med
tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af
blod og blodkomponenter, der kan være dłdelig eller kan
medfłre forhold, der er livstruende, invaliderende eller
medfłrer uarbejdsdygtighed for patienten, eller som
udlłser eller forlænger hospitalsophold eller sygdom

h) »bivirkning«: en skadelig og utilsigtet reaktion hos donor
eller patient i forbindelse med tapning eller transfusion af
blod eller blodkomponenter, der kan være dłdelig eller kan
medfłre forhold, der er dłdelig, livstruende, invaliderende
eller medfłrer uarbejdsdygtighed, eller som udlłser eller
forlænger hospitalsophold eller sygdom
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Artikel 4
Gennemfłrelse
1.
Medlemsstaterne udpeger den myndighed, der har
ansvaret for at gennemfłre direktivets bestemmelser.

2.
Medlemsstaterne sikrer, at den ansvarlige myndighed
håndhæver de nłdvendige strukturelle, teknologiske og organisatoriske krav til godkendelse og gennemfłrer inspektion og
andre kontrolforanstaltninger for at sikre, at direktivet overholdes.

3.
Dette direktiv er ikke til hinder for, at de enkelte
medlemsstater inden for deres område opretholder eller
indfłrer strengere beskyttelsesforanstaltninger, som er i overensstemmelse med traktaten. Sådanne strengere foranstaltninger
udgłr sikkerhedsforanstaltninger, der er baseret fuldt ud på den
aktuelle videnskabelige viden, og de błr ikke hindre gennemfłrelsen af dette direktiv.

4.
Under udfłrelsen af de aktiviteter, der omhandles i dette
direktiv, kan Kommissionen benytte teknisk og/eller administrativ bistand til gavn for såvel Kommissionen som modtagerne, med henblik på kortlægning, forberedelse, forvaltning,
tilsyn, revision og kontrol samt stłtteudgifter.

KAPITEL II
FORPLIGTELSER, DER P¯HVILER MEDLEMSSTATERNES
MYNDIGHEDER

Artikel 5
i) »blodovervågning«: et sæt organiserede overvågningsprocedurer, der omfatter komplikationer eller bivirkninger hos
donor eller modtager i forbindelse med kvaliteten og sikkerheden ved det/de pågældende blod/blodkomponenter

j) »udelukkelse«: suspendering af en persons mulighed for at
afgive blod eller blodkomponenter; suspenderingen kan
være permanent eller midlertidig

k) »godkendelse«: en officiel anerkendelse af, at de vedtagne
standarder for fremgangsmåder, aktiviteter og tjenester overholdes, på grundlag af en inspektion foretaget af et autoriseret institut eller organ

l) »frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod«: afgivelse af blod
og blodkomponenter, hvis donor afgiver blod af egen fri
vilje uden at modtage betaling herfor, hverken i form af
kontanter eller naturalydelser, der kan betragtes som en
erstatning for penge. Dette indbefatter også den tid, der
tages fri fra arbejde ud over det tidsrum, der med rimelighed
kræves til selve afgivelsen og transporten. Små erkendtligheder, forfriskninger og godtgłrelse af direkte udgifter er
forenelige med frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod.

Godkendelse af blodcentre
1.
Den ansvarlige myndighed godkender blodcentrenes
udłvelse af de i artikel 2 nævnte aktiviteter. Alle væsentlige
ændringer i godkendelsens enkeltheder og alle nye aktiviteter
forudsætter godkendelse.

Blodcentret indsender i det łjemed en meddelelse til den
ansvarlige myndighed med oplysning om navn, adresse,
telefon- og faxnumre samt navnet på den ansvarlige person,
jf. artikel 8, og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 28,
stk. 1, litra a).

2.
Den ansvarlige myndighed, der har bemyndigelse til at
give godkendelsen, kontrollerer, at de nærmere oplysninger i
ansłgningen er i overensstemmelse med direktivet, og
meddeler, om de aktiviteter, blodcentret har ansłgt om godkendelse til, må indledes.

3.
Blodcentret må fłrst indlede de aktiviteter, det har ansłgt
om godkendelse til, når det har modtaget en skriftlig godkendelse fra den ansvarlige myndighed, og når alle betingelser i
godkendelsen er opfyldt.
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4.
Hvis den ansvarlige myndighed konstaterer, at de foreskrevne standarder ikke er overholdt, kan den łjeblikkeligt
ophæve godkendelsen eller midlertidigt suspendere den, afhængigt af hvor alvorlig overtrædelsen er.
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KAPITEL III
BESTEMMELSER OM BLODCENTRE

Artikel 8
Den ansvarlige person

Ved midlertidig suspension gennemfłrer den ansvarlige
myndighed inden tre måneder en inspektion, som kan fłre
til, at godkendelsen ophæves, hvis overtrædelsen fortsat er til
stede, eller hvis der konstateres andre overtrædelser.

Artikel 6
Bestemmelser om eksisterende centre
Medlemsstaterne kan beslutte at opretholde nationale bestemmelser i ni måneder efter den dato, der er fastsat i artikel 31,
således at de eksisterende blodcentre, der fungerer i henhold til
den nationale lovgivning, kan bringe sig i overensstemmelse
med direktivets bestemmelser, navnlig artikel 5.

1.
Blodcentrene udpeger en person (»ansvarlig person«), der
har ansvaret for:

 at alle portioner af blod og blodkomponenter er blevet
tappet og testet, uanset anvendelsesformålet, og behandlet,
opbevaret og distribueret, hvis anvendelsesformålet er transfusion, i overensstemmelse med den gældende lovgivning i
medlemsstaten.

 at den ansvarlige myndighed får forelagt oplysninger i
forbindelse med godkendelsesproceduren som fastsat i
artikel 5

Artikel 7
Inspektion og kontrolforanstaltninger
1.
Den ansvarlige myndighed gennemfłrer inspektion og
relevante kontrolforanstaltninger over for blodcentrene for at
sikre, at direktivets bestemmelser, navnlig artikel 5, overholdes.

2.
Den ansvarlige myndighed gennemfłrer regelmæssigt
inspektion og kontrolforanstaltninger. Tidsrummet mellem to
inspektioner og kontrolforanstaltninger udgłr hłjst et år.

3.
Inspektion og kontrolforanstaltninger varetages af
embedsmænd, der repræsenterer den ansvarlige myndighed,
og som har befłjelse til

a) i den medlemsstat, hvor myndigheden hłrer hjemme, at
kontrollere blodcentre samt anlæg og udstyr hos en eventuel
tredjepart, som indehaveren af godkendelsen, jf. artikel 5,
har givet i opdrag at gennemfłre procedurer til evaluering
og testning som omhandlet i artikel 18

 at kravene i artikel 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21
og 22 gennemfłres på blodcentret.

2.
Den ansvarlige person skal opfylde fłlgende mindstekrav
til kvalifikationer:

a) Vedkommende skal være i besiddelse af et eksamensbevis
eller lignende i lægevidenskab eller biologi, der godtgłr, at
vedkommende har gennemfłrt en akademisk uddannelse af
mindst 4 års varighed eller en uddannelse, der sidestilles
hermed i den pågældende medlemsstat, af mindst 3 års
varighed.

b) Vedkommende skal besidde mindst to års praktisk og relevant erfaring fra et eller flere centre, som er godkendt til at
varetage aktiviteter vedrłrende tapning og testning af
humant blod og blodkomponenter eller behandling, opbevaring og distribution heraf.

b) at udtage stikprłver

3.
De i stk. 1 nævnte opgaver kan uddelegeres til andre
personer, der via uddannelse eller erfaring har de kvalifikationer, der skal til for at varetage sådanne opgaver.

c) at undersłge alle dokumenter, der er relevante for inspektionen, med forbehold af bestemmelser i medlemsstaterne,
der er i kraft på datoen for meddelelsen af dette direktiv, og
som indebærer begrænsninger af, hvilke behandlingsmetoder
inspektionen kan omfatte.

4.
Blodcentrene skal underrette den ansvarlige myndighed
om navnet på den i stk. 1 nævnte ansvarlige person og
andre i stk. 3 nævnte personer og oplyse om de specifikke
opgaver, som de er ansvarlige for.

4.
Den ansvarlige myndighed kan gennemfłre inspektion og
kontrolforanstaltninger med kortere mellemrum, afhængigt af
resultaterne af den foregående inspektion. Den skal under alle
omstændigheder gennemfłre en omgående og hensigtsmæssig
inspektion i tilfælde af komplikationer eller bivirkninger.

5.
Når den ansvarlige person eller andre i stk. 3 nævnte
personer bliver permanent eller midlertidigt udskiftet, skal
blodcentret omgående underrette den ansvarlige myndighed
om navnet på den nye ansvarlige person og vedkommendes
startdato.
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Artikel 9

Artikel 12

Personale

Registrering

1.
Personale, der direkte beskæftiger sig med tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod
og blodkomponenter, skal være kvalificeret til at varetage disse
opgaver og have en tidssvarende, relevant og regelmæssigt
ajourfłrt uddannelse.

1.
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for
at sikre, at blodcentrene fłrer register over de oplysninger, der
kræves i henhold til artikel 28, stk. 1, litra f), g) og h), samt
over prævalens af smitstoffer, der kan overfłres ved transfusion, hos blod- og plasmadonorer og dokumenterede positive
forekomster af serokonversion. Disse registre opbevares i
mindst 30 år.

2.
Uddannelsen skal gives ved ansættelsen og derefter med
jævne mellemrum mindst en gang om året. Den skal gentages i
tilfælde af overflytning eller jobskifte og ved indfłrelse af ny
teknologi.

Den skal evalueres med jævne mellemrum mindst hvert andet
år (præstationsprłvning).

3.
Personalet skal have forelagt retningslinjerne for uddannelsen i de emner, der fastsættes i henhold til artikel 28, stk. 1,
litra c).

2.
Den ansvarlige myndighed fłrer register over de oplysninger, der modtages fra blodcentrene i henhold til artikel 5, i
mindst 30 år.

3.
Den ansvarlige myndighed fłrer register over de blodovervågningsoplysninger, de har i henhold til artikel 13 eller
modtager i henhold til artikel 14. Disse registre opbevares i
mindst 30 år.

KAPITEL V
BLODOVERV¯GNING
KAPITEL IV

Artikel 13
KVALITETSSTYRING

Artikel 10
Kvalitetssikringssystem for blodcentre
1.
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for
at sikre, at de enkelte blodcentre iværksætter og opretholder et
kvalitetssikringssystem for blodcentre, der bygger på principperne om god praksis.

2.
Kommissionen fastlægger de fællesskabsstandarder og
-specifikationer, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra k),
for de aktiviteter vedrłrende et kvalitetsstyringssystem, som
skal gennemfłres af blodcentret.

Artikel 11
Dokumentation
1.
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for
at sikre, at blodcentrene har dokumentation om arbejdsgange,
retningslinjer, uddannelses- og referencemanualer og indberetningsskemaer.

2.
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for
at sikre, at de embedsmænd, der har fået til opgave at gennemfłre inspektion og kontrolforanstaltninger, jf. artikel 7, har
adgang til de pågældende dokumenter.

Sporbarhed
1.
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for
hver enkelt tapnings vedkommende at sikre, at blod og blodkomponenter, der tappes, testes, behandles, opbevares og distribueres på deres område, kan spores fra donor til patient og
omvendt.

Medlemsstaterne sikrer i det łjemed, at blodcentrene indfłrer
et donoridentifikationssystem og mærker hver enkelt portion
blod og komponenter heraf på en sådan måde, at de i fuldt
omfang er sporbare, jf. kravene omhandlet i artikel 28, stk. 1,
litra b).

2.
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for
at sikre, at blod og blodkomponenter, der tappes, testes,
behandles, opbevares og distribueres på deres område, opfylder
mærkningsbestemmelserne i henhold til artikel 28, stk. 1, litra
d), herunder identifikation af det blodcenter, hvor blodet eller
blodkomponenterne er tappet.

3.
For så vidt angår blod og blodkomponenter, der importeres fra tredjelande, skal medlemsstaterne træffe tekniske
foranstaltninger med tilsvarende virkning for at sikre, at det
pågældende blod og de pågældende blodkomponenter opfylder
samme standarder som blod og blodkomponenter, der er
tappet i Fællesskabet.
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Artikel 14
Indberetning om bivirkninger og komplikationer
1.

26.3.2002

nenter giver blodcentret de oplysninger, der kræves i henhold
til artikel 28, stk. 1, litra f).

Medlemsstaterne sikrer, at

 komplikationer (utilsigtede hændelser og fejl) i forbindelse
med tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af blod og blodkomponenter, der kan have indflydelse
på produkternes kvalitet og sikkerhed, samt bivirkninger
iagttaget under eller efter transfusion, som kan tilskrives
blods og blodkomponenters kvalitet og sikkerhed, bliver
indberettet til den ansvarlige myndighed

 alle blodcentre har etableret en procedure, hvorefter
sådanne bivirkninger og komplikationer indberettes til den
ansvarlige myndighed, og hvorefter blod og blodkomponenter med mangler konsekvent, effektivt og dokumenterbart fjernes fra distributionen.

2.
Fællesskabsproceduren for, hvorledes bivirkningerne og
komplikationerne skal indberettes, og i hvilket format,
fastlægges som omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra l). Der
indfłres desuden en procedure for retrospektiv forskning.

Artikel 18
Donorers egnethed
1.
For at beskytte såvel donorens som patientens helbred
sikrer blodcentrene, at der findes evalueringsprocedurer, som
omfatter alle donorer af blod og blodkomponenter, og at
kravene omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra g), er opfyldt.

2.
Blod og blodkomponenter tappes af donorer, der opfylder
kravene omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra g).

3.
Resultaterne af donorevalueringen og testprocedurerne
dokumenteres, og donoren underrettes om alle relevante unormale resultater.

Artikel 19
Frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod

KAPITEL VI
KVALITET OG SIKKERHED I FORBINDELSE MED BLOD OG
BLODKOMPONENTER

Artikel 15

Medlemsstaterne tilskynder til frivillig og vederlagsfri afgivelse
af blod og blodkomponenter og træffer de fornłdne foranstaltninger for at fremme anvendelse af blod og blodkomponter, der
hidrłrer fra frivillig og vederlagsfri afgivelse af blod og blodkomponenter.

Almindelige kliniske undersłgelser
Fłr hver tapning af blod eller blodkomponenter foretager en
læge en undersłgelse, der mindst omfatter en samtale og
måling af blodtryk; det er lægens ansvar at sikre, at donor
får de nłdvendige oplysninger, og at de krævede oplysninger
indhentes hos denne. Det er endvidere lægens ansvar at vurdere
donors egnethed.

Artikel 20
Testning af donorblod
Blodcentrene sikrer, at alle afgivne portioner af blod og blodkomponenter testes ifłlge kravene i henhold til artikel 28, stk.
1, litra h), idet de fuldt ud udnytter videnskabens fremskridt
inden for påvisning af patogener.

Artikel 16
Formidling af information til donorer og modtagere

Artikel 21

Medlemsstaterne sikrer, at alle blod- og blodkomponentdonorer
på deres eget territorium får de informationer, der kræves i
henhold til artikel 28, stk. 1, litra e), og ligeledes at alle modtagere får oplysninger om mulige bivirkninger og komplikationer
i forbindelse med transfusion.

Vilkår for nedfrysning, opbevaring og transport
Blodcentrene sikrer, at vilkårene for nedfrysning, opbevaring og
transport af blod og blodkomponenter opfylder bestemmelserne omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra i).

Artikel 17

Artikel 22

Krævede oplysninger fra donorer

Kvalitetskrav til blodkomponenter

Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger for at
sikre, at alle donorer på deres eget territorium efter at have
erklæret sig indforstået med at afgive blod eller blodkompo-

Blodcentrene sikrer, at kravene til blodkomponenters kvalitet er
af hłj standard i overensstemmelse med bestemmelserne
omhandlet i artikel 28, stk. 1, litra j).
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KAPITEL VII
BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

C 75 E/111

foranstaltninger, der er truffet i medfłr af direktivet, herunder
en redegłrelse for de nationale inspektions- og kontrolforanstaltninger.

Artikel 23
Beskyttelse af personoplysninger og tavshedspligt
Medlemsstaterne træffer alle fornłdne foranstaltninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF for at sikre, at alle oplysninger, herunder personoplysninger og genetiske data, der er
indsamlet i medfłr af dette direktiv, og som tredjepart har
adgang til, er gjort anonyme, således at donoren ikke længere
kan identificeres.

2.
Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget de
rapporter, medlemsstaterne har indsendt om deres erfaringer
med gennemfłrelsen af direktivet.
3.
Kommissionen forelægger hvert tredje år Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om, hvordan direktivets bestemmelser
fungerer, navnlig inspektions- og kontrolbestemmelserne.

Med henblik herpå sikrer medlemsstaterne:
Artikel 26
a) at der er truffet sikkerhedsmæssige forholdsregler vedrłrende sådanne oplysninger samt beskyttelsesforanstaltninger
mod ubefłjet tilfłjelse, sletning eller ændring af oplysninger
i donorjournaler eller registre over udelukkede donorer og
mod videregivelse af oplysninger
b) at der er indfłrt procedurer for korrigering af manglende
overensstemmelse mellem oplysninger
c) at der ikke sker ubefłjet videregivelse af sådanne oplysninger, men at de afgivne tapninger kan spores.

Sanktioner
Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i
tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der
vedtages i medfłr af dette direktiv, og træffer alle nłdvendige
foranstaltninger til at sikre sanktionernes gennemfłrelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne
meddeler Kommissionen disse bestemmelser senest den dato,
der er fastsat i artikel 32, og underretter den straks om eventuelle senere ændringer af disse.

KAPITEL IX
KAPITEL VIII

UDVALG

UDVEKSLING AF OPLYSNINGER, UDARBEJDELSE AF
RAPPORTER OG SANKTIONER

Artikel 27

Artikel 24
Udveksling af oplysninger
1.
Kommissionen młdes med jævne mellemrum med de
ansvarlige myndigheder, medlemsstaterne har udpeget, for at
udveksle oplysninger om erfaringerne med gennemfłrelsen af
de foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden, der er
truffet i medfłr af dette direktiv.
2.
Der skal foreligge oplysninger om tapning og distribution
af blod og blodkomponenter og oplysninger om den kliniske
anvendelse for at få et overblik over dette direktivs gennemfłrelse og graden af national og regional selvforsyning.

Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.
2.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i
artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og 8.
3.
Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.
Artikel 28

3.
Foreligger der nye epidemiologiske eller videnskabelige
data, som indikerer risiko for folkesundheden i forbindelse
med tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution
af blod, blodkomponenter og blodderivater, kan Kommissionen
afholde hastemłder.

Tekniske krav og tilpasning heraf til den tekniske og
videnskabelige udvikling

Artikel 25

a) Oplysninger, som blodcentret skal give den ansvarlige
myndighed inden godkendelse

Rapporter
1.
Medlemsstaterne forelægger fra den 31. december 2003
og derefter hvert andet år Kommissionen en rapport om de

1.
Fłlgende tekniske krav fastsættes i overensstemmelse med
proceduren i artikel 27, stk. 2:

b) Krav til sporbarhed, herunder eventuel fastlæggelse af et
fælles kodesystem
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c) Retningslinjer for uddannelse
d) Krav til mærkning af blod og blodkomponenter
e) Oplysninger, der skal gives til donorer
f) Oplysninger, der skal indhentes fra donorer, herunder identifikation, sygehistorie og donors underskrift
g) Krav til blod- og plasmadonorers egnethed og screening af
donorblod, f.eks.:
 fysiske krav
 tapningsmængder og -frekvens
 kriterier for permanent udelukkelse og fravigelsesmuligheder
 kriterier for midlertidig udelukkelse
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KAPITEL X
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30
˘ndring af direktiv 89/381/EØF
Artikel 3, nr. 1, 2 og 3, i direktiv 89/381/EØF udgår, og i stedet
indsættes fłlgende som nr. 1:
»1.
finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
. . ./. . ./EF [om fastsættelse af standarder for kvaliteten og
sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring
og distribution af humant blod og blodkomponenter og om
ændring af Rådets direktiv 89/381/EØF] anvendelse for
tapning og testning af humant blod og plasma.«

Artikel 31

h) Krav til testning af blod og blodkomponenter

Gennemfłrelse

i) Krav til nedfrysning, opbevaring og transport

1.
Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den 31. december 2002. De underretter straks Kommissionen herom.

j) Krav til blodkomponenters kvalitet og sikkerhed
k) Fællesskabsstandarder og -specifikationer vedrłrende et
kvalitetssikringssystem for blodcentre
l) Fællesskabsprocedure for, hvorledes bivirkninger og komplikationer skal indberettes, og i hvilket format.
2.
Bestemmelserne omhandlet i stk. 1 tages op til revision
og tilpasses om fornłdent mindst en gang om året den videnskabelige og tekniske udvikling efter proceduren i artikel 27,
stk. 2. Fastlæggelse af tekniske specifikationer og tilpasning til
udviklingen skal ske under hensyntagen til relevante henstillinger fra Europarådet og WHO samt til tilkendegivelser fra
relevante europæiske institutioner og organisationer.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de nationale
retsforskrifter, de udsteder eller allerede har udstedt på det
område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 32

Artikel 29

Ikrafttrædelse

Hłring af videnskabelige komitØer

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Kommissionen kan hłre den eller de relevante videnskabelige
komitØer i forbindelse med udarbejdelse og tilpasning af de
tekniske krav omhandlet i artikel 28 til den videnskabelige og
tekniske udvikling, navnlig for at sikre samme niveau for kvaliteten og sikkerheden ved blod og blodkomponenter, der
anvendes til transfusion, og blod og blodkomponenter, der
anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af lægemidler.

Artikel 33
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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Forslag til Rådets afgłrelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om
bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne i det sydłstlige Atlanterhav
(2002/C 75 E/09)
KOM(2001) 679 endelig udg.  2001/0280(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 21. november 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk.
2, fłrste afsnit, fłrste punktum, og artikel 300, stk. 3, fłrste
afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

terhav sammen med kyststaterne i regionen og andre interesserede parter. Fællesskabet undertegnede konventionen på
diplomatkonferencen i Windhoek, Namibia, den 20. april
2001 i overensstemmelse med Rådets afgłrelse med
henblik herpå (2).
(5) Fiskere fra EF driver fiskeri i det område, der er omfattet af
konventionen. Det er derfor i Fællesskabets interesse at
blive fuldgyldigt medlem af den regionale fiskeriorganisation, som denne konvention har til formål at oprette.
Fællesskabet błr derfor godkende konventionen 

ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Fællesskabet har befłjelse til at vedtage foranstaltninger til
bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne og til at indgå
aftaler med andre lande og internationale organisationer.
(2) Fællesskabet er kontraherende part i De Forenede Nationers
havretskonvention, der forpligter alle medlemmerne af det
internationale samfund til at samarbejde om bevarelsen og
forvaltningen af havets biologiske ressourcer.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Konventionen om bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne
i det sydłstlige Atlanterhav godkendes på Fællesskabets vegne.
Teksten til konventionen er knyttet til denne afgłrelse.

(3) Fællesskabet har undertegnet aftalen om gennemfłrelse af
bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention
af 10. december 1982 for så vidt angår bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande (1).

Artikel 2

(4) Fællesskabet har deltaget aktivt i forlłbet, som blev indledt
i 1997, med udarbejdelsen af en konvention om bevarelsen
og forvaltningen af fiskeressourcerne i det sydłstlige Atlan-

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de
personer, som er befłjet til at deponere godkendelsesinstrumentet hos generaldirektłren for De Forenede Nationers
Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, jf. konventionens
artikel 25, stk. 2.

(1) EFT L 189 af 3.7.1998, s. 14.

(2) EFT L 111 af 20.4.2001, s. 15.
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KONVENTION OM
bevaring og forvaltning af fiskeressourcerne i det sydłstlige Atlanterhav

DE KONTRAHERENDE PARTER I DENNE KONVENTION 
SOM FORPLIGTER SIG TIL at sikre bevarelse på lang sigt og bæredygtig udnyttelse af alle levende marine
ressourcer i det sydłstlige Atlanterhav og at beskytte det miljł og de marine łkosystemer, hvori ressourcerne forekommer,
SOM ERKENDER det påtrængende og konstante behov for effektiv bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne på det åbne hav i det sydłstlige Atlanterhav,
SOM ANERKENDER de relevante bestemmelser i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december
1982 og aftalen af 1995 om gennemfłrelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention
af 10. december 1982 vedrłrende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende
fiskebestande, og som tager hensyn til aftalen af 1993 om fremme af fiskerfartłjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav og til FAO’s adfærdskodeks af 1995
for ansvarligt fiskeri,
SOM ER KLAR OVER, at stater har en forpligtelse til at samarbejde om bevarelse og forvaltning af levende
marine ressourcer i det sydłstlige Atlanterhav,
SOM ER OPSAT P¯ at udvise forsigtighed og anvende den præventive fremgangsmåde i forvaltningen af
fiskeressourcerne i overensstemmelse med principperne i aftalen af 1995 om gennemfłrelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982 vedrłrende bevarelse og
forvaltning af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande samt med FAO’s adfærdskodeks af
1995 for ansvarligt fiskeri,
SOM ERKENDER, at langsigtet bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcer på det åbne hav
forudsætter samarbejde via relevante subregionale eller regionale organisationer mellem stater, der er
enige om, hvilke foranstaltninger der er nłdvendige for bevarelsen af disse ressourcer,
SOM FORPLIGTER SIG TIL at drive ansvarligt fiskeri,
SOM TAGER TIL EFTERRETNING, at kyststaterne i overensstemmelse med De Forenede Nationers havretskonvention af 1982 og generelle principper i folkeretten har oprettet områder med national jurisdiktion,
inden for hvilke de udłver suveræne rettigheder med henblik på at udforske og udnytte, bevare og forvalte
de levende marine ressourcer,
SOM ØNSKER et samarbejde med de kyststater og alle andre stater og organisationer, der har reel interesse i
fiskeressourcerne i det sydłstlige Atlanterhav, for at sikre indbyrdes forenelige bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger,
SOM VEDKENDER SIG łkonomiske og geografiske hensyn og de særlige behov i udviklingslande og deres
kystsamfund for et rimeligt udbytte af levende marine ressourcer,
SOM OPFORDRER stater, der ikke er kontraherende parter i denne konvention, og som ikke på anden måde
har indvilget i at anvende de bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der vedtages i henhold til denne
konvention, til ikke at tillade fartłjer, der fłrer deres flag, at drive fiskeri efter de ressourcer, der er
omfattet af denne konvention,
SOM ER OVERBEVIST OM, at disse formål bedst opfyldes gennem oprettelse af en organisation for bevarelse
på lang sigt og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i det sydłstlige Atlanterhav,
SOM ER SIG BEVIDST, at opfyldelsen af ovenstående formål vil bidrage til at skabe en retfærdig og ligelig
łkonomisk orden i hele menneskehedens interesse og i særdeleshed tilgodese udviklingslandes særlige
interesser og behov 

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:
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ninger i nłdsituationer, der vedrłrer mandskabets
sundhed eller sikkerhed eller et fartłjs sikkerhed

Artikel 1
Terminologi
I denne konvention forstås ved:
a) »konventionen af 1982«: De Forenede Nationers havretskonvention af 10. december 1982

i)

»fiskerienhed«: enhver fiskerienhed, hvortil der refereres i
artikel 1, stk. 3, i aftalen af 1995

j)

»fiskerfartłj«: ethvert fartłj, der anvendes til eller er
beregnet til erhvervsmæssig udnyttelse af fiskeressourcer,
herunder moderskibe, alle andre fartłjer, der deltager
direkte i sådant fiskeri, og fartłjer der deltager i omladning

b) »aftalen af 1995«: aftalen af 1995 om gennemfłrelse af
bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention
af 10. december 1982 vedrłrende bevarelse og forvaltning
af fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande
c) »kyststat«: en kontraherende part, hvis farvande under
national jurisdiktion grænser op til konventionsområdet
d) »kommission«: den kommission for fiskeriet i det sydłstlige
Atlanterhav, der nedsættes i henhold til artikel 6
e) »kontraherende part«: en stat eller regional organisation for
łkonomisk integration, der har tiltrådt denne konvention,
og over for hvem denne konvention er i kraft
f)

»kontrolforanstaltning«: enhver beslutning eller foranstaltning, der vedtages af kommissionen i henhold til artikel
16, vedrłrende overvågning, inspektion, overholdelse og
håndhævelse

g) »fiskeriforvaltningsorganisation«: enhver mellemstatslig
organisation, som har kompetence til at træffe regulerende
forholdsregler vedrłrende levende marine ressourcer
h) »fiskeri«:
i) faktisk eller tilsigtet słgen efter, fangst eller udfiskning
af fiskeressourcer
ii) udłvelse af enhver aktivitet, der med rimelighed kan
forventes at resultere i lokalisering, fangst eller udfiskning af fiskeressourcer til ethvert formål, herunder
videnskabelig forskning
iii) placering, słgen efter eller bjergning af alle former for
anordninger til at samle fiskeressourcer eller dertil
knyttet udstyr, herunder radiobłjer
iv) enhver operation til havs til stłtte for eller forberedelse
af alle de aktiviteter, der er beskrevet i denne definition,
med undtagelse af operationer i nłdsituationer, der
vedrłrer mandskabets sundhed og sikkerhed eller et
fartłjs sikkerhed
v) anvendelse af fly i forbindelse med en aktivitet, som er
beskrevet i denne definition, med undtagelse af flyv-
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k) »fiskeriforskningsfartłj«: et fartłj, der deltager i fiskeri, som
defineret i litra h), til videnskabelige forskningsformål,
herunder permanente forskningsfartłjer og fartłjer, der
normalt deltager i erhvervsfiskeri eller fiskeristłtteaktiviteter

l)

»fiskeressourcer«: ressourcer af fisk, blłddyr, krebsdyr og
andre sedentære arter inden for konventionsområdet, med
undtagelse af:

i) sedentære arter, der er omfattet af kyststaters fiskerijurisdiktion i henhold til artikel 77, stk. 4, i konventionen af
1982 og

ii) stærkt vandrende arter, som er opfłrt i bilag I til
konventionen af 1982

m) »flagstat«: medmindre andet er anfłrt,

i) en stat, hvis fartłjer har ret til at fłre dens flag

ii) en regional organisation for łkonomisk integration,
inden for hvilken fartłjer har ret til at fłre flaget fra
en stat, der er medlem af den pågældende regionale
organisation for łkonomisk integration

n) »levende marine ressourcer«: alle levende bestanddele i
marine łkosystemer, herunder havfugle

o) »regional organisation for łkonomisk integration«:
medmindre andet er anfłrt, en regional organisation for
łkonomisk integration, hvem de i organisationen deltagende stater har overdraget kompetence i spłrgsmål, der
er omfattet af denne konvention, herunder bemyndigelse til
i de pågældende spłrgsmål at træffe beslutninger, der er
bindende for de deltagende stater

p) »omladning«: losning af alle eller en del af fiskeressourcerne
om bord på et fiskerfartłj til et andet fiskerfartłj enten på
havet eller i havn, uden at produkterne er registreret af en
havnestat som værende landet.
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Artikel 2

Artikel 5

Formål

Organisationen

Denne konvention har til formål at sikre bevarelse på lang sigt
og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i konventionsområdet gennem effektiv implementering af konventionens
bestemmelser.

1.
De kontraherende parter opretter og er enige om at
opretholde Organisationen for Fiskeriet i det Sydłstlige Atlanterhav, i det fłlgende benævnt »organisationen«.
2.

Artikel 3

Organisationen omfatter:

a) kommissionen

Generelle principper
For at opfylde formålet med denne konvention skal de kontraherende parter, i givet fald gennem organisationen, især
a) vedtage foranstaltninger baseret på det mest pålidelige
videnskabelige materiale, der står til rådighed, for at sikre
bevarelse på lang sigt og bæredygtig udnyttelse af de fiskeressourcer, på hvilke konventionen finder anvendelse
b) anvende den præventive fremgangsmåde i overensstemmelse
med artikel 7
c) anvende konventionens bestemmelser om fiskeressourcer
under behłrig hensyntagen til fiskeriets indvirkning på
łkologisk beslægtede arter såsom havfugle, hvaler, sæler
og havskildpadder
d) om nłdvendigt vedtage bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for arter tilhłrende det samme łkosystem som de
udfiskede fiskeressourcer eller tilknyttet eller afhængige af
disse

b) et tilsynsudvalg og et videnskabeligt udvalg som underordnede organer samt alle andre underordnede organer, som
kommissionen med mellemrum nedsætter med henblik på
at opfylde konventionens formål
c) sekretariatet.
3.
Organisationen har status som juridisk person og
besidder på de kontraherende parters områder den nłdvendige
retsevne for at kunne udfłre sine opgaver og opfylde formålet
med denne konvention. Spłrgsmålet om, hvilke privilegier og
immuniteter organisationen og dens personale nyder på en
kontraherende parts område, afgłres efter fælles overenskomst
mellem organisationen og den berłrte kontraherende part.
4.

Organisationens officielle sprog er engelsk og portugisisk.

5.

Organisationen har hjemsted i Namibia.

Artikel 6
e) sikre, at fangstmetoder og forvaltningsforanstaltninger tager
behłrigt hensyn til behovet for at minimere skadelige virkninger for levende marine ressourcer som helhed
f) beskytte biodiversiteten i havmiljłet.

Artikel 4

Kommissionen
1.

Hver kontraherende part er medlem af kommissionen.

2.
Hvert medlem udpeger Øn repræsentant til kommissionen,
som kan være ledsaget af skiftende repræsentanter og rådgivere.
3.

Kommissionen har til opgave at:

Geografisk anvendelse
Medmindre andet er fastsat, gælder denne konvention inden for
konventionsområdet, som er alle farvande uden for områder
under national jurisdiktion i det område, der afgrænses af en
linje, som går mellem nedenstående punkter på de angivne
bredde- og længdegrader:
begyndende ved den ydre grænse for farvande under national
jurisdiktion på et punkt 6° sydlig bredde, derfra stik vest langs
den 6. sydlige breddegrad til 10° vestlig længde, derfra stik nord
langs den 10. vestlige længdegrad til ækvator, derfra stik vest
langs ækvator til 20° vestlig længde, derfra stik syd langs den
20. vestlige længdegrad til 50° sydlig bredde, derfra stik łst
langs den 50. sydlige breddegrad til 30° łstlig længde, derfra
stik nord langs den 30. łstlige længdegrad til det afrikanske
kontinents kyst.

a) afdække bevarelses- og forvaltningsbehov
b) udforme og vedtage bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger
c) fastlægge samlede tilladte fangster og/eller niveauer for
fiskeriindsatsen under hensyntagen til den samlede fiskeridłdelighed, herunder også blandt ikke-målarter
d) fastlægge karakteren og omfanget af deltagelse i fiskeri
e) lłbende fłlge udviklingen i bestande og indsamle, analysere
og viderebringe relevante oplysninger om bestande
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stłtte, fremme og i givet fald efter fælles overenskomst
koordinere videnskabelig forskning i fiskeressourcer inden
for konventionsområdet og i tilgrænsende farvande under
national jurisdiktion

g) forvalte bestande på grundlag af den præventive fremgangsmåde, der skal udvikles i henhold til artikel 7
h) indfłre passende samarbejdsmekanismer med henblik på
effektivt tilsyn, kontrol, overvågning og håndhævelse
i)

j)

vedtage foranstaltninger vedrłrende kontrol og håndhævelse inden for konventionsområdet
udarbejde regler for fiskeri til videnskabelige forskningsformål

k) udarbejde regler for indsamling, forelæggelse, kontrol af,
adgang til og brug af data
l)

kompilere og formidle korrekte og komplette statistiske
data for at sikre adgang til den mest tidssvarende videnskabelige rådgivning og samtidig beskytte fortrolige oplysninger i nłdvendigt omfang

m) lede tilsynsudvalget og det videnskabelige udvalg, andre
underordnede organer og sekretariatet
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e) fastsættelse af niveauet for fiskeriindsatsen, herunder antal,
typer og stłrrelser af fartłjer, der må benyttes
f) udpegelse af regioner og subregioner
g) andre foranstaltninger, der regulerer fiskeriet med det formål
at beskytte arterne
h) andre foranstaltninger, kommissionen finder nłdvendige for
at opfylde formålet med denne konvention.
9.
Bevarelses-, forvaltnings- og kontrolforanstaltninger, der
vedtages af kommissionen i overensstemmelse med denne
konvention, træder i kraft i overensstemmelse med artikel 23.
10. Under hensyntagen til artikel 116-119 i konventionen af
1982 kan kommissionen głre alle stater eller fiskerienheder,
som ikke deltager i denne konvention, opmærksom på alle
aktiviteter, som efter kommissionens opfattelse har indvirkning
på opfyldelsen af formålet med denne konvention.
11.
Kommissionen
głr
alle
kontraherende
parter
opmærksom på alle aktiviteter, som efter kommissionens opfattelse underminerer

n) godkende organisationens budget

a) en kontraherende parts opfyldelse af formålet med denne
konvention eller

o) udfłre andre aktiviteter, som måtte være nłdvendige for
varetagelsen af dens opgaver.

b) den kontraherende parts opfyldelse af sine forpligtelser i
henhold til denne konvention.

4.

5.
Kommissionen træffer i overensstemmelse med folkeretten forholdsregler med henblik på at tilskynde fiskerfartłjer,
der fłrer ikke-deltagende parters flag, til at overholde de af
kommissionen vedtagne foranstaltninger.

12.
Kommissionen tager hensyn til foranstaltninger, der er
fastsat af andre organisationer, og som indvirker på levende
marine ressourcer i konventionsområdet, og tilstræber at
sikre den fornłdne sammenhæng med sådanne foranstaltninger, uden at det dog må ændre ved formålet med denne
konvention.

6.
Kommissionen tager ved udformningen af sine beslutninger fuldt hensyn til henstillinger og råd fra det videnskabelige udvalg og tilsynsudvalget. Kommissionen tager især fuldt
hensyn til den biologiske enhed og andre biologiske karakteristika ved bestandene.

13. Hvis kommissionen vurderer, at en kontraherende part
er ophłrt med at deltage i organisationens arbejde, rådfłrer
kommissionen sig med den pågældende kontraherende part
og kan efter eget skłn træffe beslutning om, hvordan spłrgsmålet skal behandles.

Kommissionen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.
Kommissionen offentliggłr de vedtagne bevarelses-,
forvaltnings- og kontrolforanstaltninger, som er i kraft, og
fłrer i videst muligt omfang registre over andre bevarelsesog forvaltningsforanstaltninger, der er i kraft i konventionsområdet.
8.

De i stk. 3 anfłrte foranstaltninger kan omfatte fłlgende:

a) angivelse af tilladte fangstmængder for alle arter
b) angivelse af områder og tidsrum, hvor der må drives fiskeri
c) angivelse af stłrrelse og kłn for de arter, der må fanges
d) angivelse af fiskegrej og teknologi, der må anvendes

Artikel 7
Anvendelse af den præventive fremgangsmåde
1.
Kommissionen skal i vid udstrækning anvende den
præventive fremgangsmåde i forbindelse med bevarelse, forvaltning og udnyttelse af fiskeressourcer for at beskytte disse
ressourcer og bevare havmiljłet.
2.
Kommissionen skal udvise stłrre forsigtighed, når oplysningerne er usikre, upålidelige eller utilstrækkelige. Den
omstændighed, at der ikke foreligger tilstrækkelige videnskabelige oplysninger, må ikke benyttes som grund til at udsætte
eller undlade at træffe bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.
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3.
Ved iværksættelsen af denne artikel skal kommissionen
głre sig bekendt med den mest hensigtsmæssige internationale
praksis vedrłrende anvendelsen af den præventive fremgangsmåde, herunder retningslinjerne i bilag II til aftalen af 1995 og
FAO’s adfærdskodeks af 1995 for ansvarligt fiskeri.

Artikel 8
Kommissionens młder
1.
Kommissionen afholder Øt ordinært årligt młde og derudover młder i det omfang, den finder det nłdvendigt.
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henhold til de gældende procedureregler for en sådan adgang.
Kommissionen vedtager sådanne procedureregler hurtigst
muligt.
10. De kontraherende parter kan i fællesskab beslutte at
indbyde repræsentanter for ikke-kontraherende parter i konventionen og for mellemstatslige organisationer til at deltage som
observatłrer, indtil kommissionen har vedtaget reglerne for en
sådan deltagelse.

Artikel 9
Tilsynsudvalget

2.
Kommissionens fłrste młde afholdes senest tre måneder
efter denne konventions ikrafttræden, under forudsætning af at
der blandt de kontraherende parter er mindst to stater, der
udłver fiskeriaktiviteter i konventionsområdet. Det fłrste
młde afholdes under alle omstændigheder senest seks
måneder efter konventionens ikrafttræden. Regeringen for
Namibia rådfłrer sig med de kontraherende parter om
kommissionens fłrste młde. Den forelłbige dagsorden fremsendes til alle signatarer og kontraherende parter senest en
måned fłr datoen for młdets afholdelse.
3.
Et af de vigtigste emner på dagsordenen for kommissionens fłrste młde skal være omkostningerne ved sekretariatets
iværksættelse af bilaget, og hvordan kommissionen bedst kan
udfłre de i artikel 6, stk. 3, litra k) og l), anfłrte opgaver.
4.
Kommissionens fłrste młde afholdes i organisationens
hovedsæde. Efterfłlgende młder afholdes ligeledes i hovedsædet, medmindre kommissionen beslutter andet.

1.
Hver kontraherende part har ret til at udpege Øn repræsentant til tilsynsudvalget, der kan ledsages af skiftende repræsentanter og rådgivere.
2.
Medmindre kommissionen beslutter andet, er det tilsynsudvalgets opgave at give kommissionen oplysninger, råd og
anbefalinger vedrłrende gennemfłrelsen og overholdelsen af
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.
3.
Ved varetagelsen af sine opgaver udfłrer tilsynsudvalget
de aktiviteter, som kommissionen måtte pålægge det, og
a) samordner tilsynsaktiviteter, der udfłres af organisationen
eller på dennes vegne
b) samordner spłrgsmål af fælles interesse med det videnskabelige udvalg og

5.
Kommissionen vælger blandt de kontraherende parters
repræsentanter en formand og en næstformand, som hver
skal virke i to år og kan genvælges for endnu en toårig periode.
Den fłrste formand vælges på kommissionens fłrste młde for
en fłrste periode på tre år. Formanden og næstformanden må
ikke være repræsentanter for samme kontraherende part.

c) udfłrer alle andre opgaver, kommissionen måtte pålægge
det.

6.
Kommissionen vedtager procedureregler for, hvordan
repræsentanter for ikke-kontraherende parter i denne konvention kan deltage som observatłrer.

5.
Tilsynsudvalget vedtager og ændrer i nłdvendigt omfang
forretningsordenen for afholdelsen af sine młder og udfłrelsen
af sine opgaver. Forretningsordenen og eventuelle ændringer
heraf skal godkendes af kommissionen. Forretningsordenen
skal omfatte procedurer for fremlæggelse af mindretalsudtalelser.

7.
Kommissionen vedtager procedureregler for, hvordan
repræsentanter for mellemstatslige organisationer kan deltage
som observatłrer.
8.
Repræsentanter for ikke-statslige organisationer, som har
interesse i bestande, der findes i konventionsområdet, skal have
lejlighed til at deltage som observatłrer i organisationens
młder efter regler, der vedtages af kommissionen.
9.
Kommissionen vedtager regler for en sådan deltagelse og
for åbenhed i organisationens aktiviteter. Reglerne må ikke
være urimeligt restriktive i så henseende og skal sikre tilpas
let og hurtig adgang til organisationens arkiver og journaler i

4.
Tilsynsudvalget młdes så hyppigt, kommissionen finder
det nłdvendigt.

6.
Tilsynsudvalget kan med kommissionens godkendelse
oprette de underordnede organer, der er nłdvendige for udfłrelsen af dets opgaver.

Artikel 10
Det videnskabelige udvalg
1.
Hver kontraherende part har ret til at udpege Øn repræsentant til det videnskabelige udvalg, som kan være ledsaget af
skiftende repræsentanter og rådgivere.
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2.
Det videnskabelige udvalg kan słge ekspertrådgivning i
fornłdent omfang på ad hoc-basis.
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Artikel 11
Sekretariatet

3.
Det videnskabelige udvalgs opgaver er at give kommissionen videnskabelig rådgivning og anbefalinger med henblik
på udarbejdelsen af bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger
for de af denne konvention omfattede fiskeressourcer samt at
stłtte og fremme samarbejde om videnskabelig forskning med
det formål at skaffe łget viden om de levende marine
ressourcer i konventionsområdet.

1.
Kommissionen udnævner en generalsekretær i henhold til
procedurer og på vilkår og betingelser, som kommissionen
fastsætter.

4.
Ved varetagelsen af sine opgaver udfłrer det videnskabelige udvalg de aktiviteter, som kommissionen måtte pålægge
det, og

3.
Kommissionen bevilger det personale til sekretariatet,
som skłnnes nłdvendigt, og generalsekretæren udnævner,
leder og fłrer tilsyn med dette personale i henhold til personalevedtægter, der er godkendt af kommissionen.

a) rådgiver for, medvirker ved og stłtter indsamling, undersłgelse og udveksling af oplysninger af betydning for de
levende marine ressourcer i konventionsområdet

4.
Generalsekretæren og sekretariatet udfłrer de opgaver,
der pålægges dem af kommissionen.

b) opstiller kriterier og metoder for fastlæggelsen af bevarelsesog forvaltningsforanstaltninger

Artikel 12

2.
Generalsekretæren udnævnes for en fireårig periode og
kan genudnævnes for endnu en periode på hłjst fire år.

Finansiering og budget
c) vurderer situationen for og udviklingen i relevante populationer af levende marine ressourcer
d) analyserer data om de direkte og indirekte virkninger af
fiskeri og andre menneskelige aktiviteter på populationer
af fiskeressourcer
e) vurderer de potentielle virkninger af foreslåede ændringer i
fangst- eller fiskerimetoder samt af foreslåede bevarelses- og
forvaltningsforanstaltninger, og
f) forelægger kommissionen rapporter og henstillinger på
kommissionens foranledning eller på eget initiativ vedrłrende bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger og forskning.
5.
Det videnskabelige udvalg skal ved udfłrelsen af sine
opgaver tilstræbe at inddrage det arbejde, der udfłres af
andre fiskeriforvaltningsorganisationer og af andre tekniske og
videnskabelige organer.
6.
Det videnskabelige udvalgs fłrste młde afholdes senest
tre måneder efter kommissionens fłrste młde.
7.
Det videnskabelige udvalg vedtager og ændrer i nłdvendigt omfang procedureregler for afholdelsen af sine młder og
udfłrelsen af sine opgaver. Reglerne og eventuelle ændringer
heraf skal godkendes af kommissionen. Reglerne skal omfatte
procedurer for fremlæggelse af mindretalsudtalelser.
8.
Det videnskabelige udvalg kan med kommissionens
godkendelse oprette de underordnede organer, der er nłdvendige for udfłrelsen af udvalgets opgaver.

1.
På hvert årsmłde vedtager kommissionen organisationens
budget. Ved fastlæggelsen af budgettets stłrrelse tager kommissionen behłrigt hensyn til princippet om omkostningseffektivitet.
2.
Generalsekretæren udarbejder et budgetforslag for organisationens fłlgende regnskabsår og forelægger det for de kontraherende parter senest tres dage fłr kommissionens årsmłde.
3.
Hver kontraherende part bidrager til budgettet. Den
enkelte kontraherende parts bidrag fastsættes som en kombination af et ensartet grundkontingent og et kontingent baseret på
den samlede fangst i konventionsområdet af arter, som er
omfattet af konventionen. Kommissionen vedtager og ændrer
med konsensus forholdet mellem disse bidrag under hensyntagen til hver enkelt kontraherende parts łkonomiske situation.
For kontraherende parter, der har et område, der grænser op til
konventionsområdet, er det den łkonomiske situation i det
pågældende område.
4.
I de fłrste tre år efter konventionens ikrafttræden eller i
et kortere tidsrum, såfremt dette besluttes af kommissionen,
bidrager de kontraherende parter med lige store belłb.
5.
Kommissionen kan anmode om og modtage łkonomiske
bidrag og anden form for bistand fra organisationer, enkeltpersoner og andre kilder til formål, der vedrłrer udfłrelsen
af dens opgaver.
6.
Organisationens finansielle aktiviteter, herunder fastsættelsen af forholdet mellem de i stk. 3 nævnte bidrag,
udfłres i henhold til regnskabsregler, der vedtages af kommissionen og revideres årligt at uvildige revisorer, udpeget af
kommissionen.

C 75 E/120

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

7.
De kontraherende parter dækker deres egne udgifter til
deltagelse i młder i organisationens organer.
8.
Medmindre kommissionen beslutter andet, kan en kontraherende part, som er mere end to år bagud med betalingen af
et hvilket som helst skyldigt belłb til organisationen
a) ikke deltage i kommissionens beslutningstagning og
b) ikke meddele, at den ikke accepterer en af kommissionen
vedtaget foranstaltning,
fłr den har betalt alle skyldige belłb til organisationen.

Artikel 13
De kontraherende parters forpligtelser
1.
Hver kontraherende part skal for sine aktiviteter inden for
konventionsområdet
a) indsamle og udveksle videnskabelige, tekniske og statistiske
data om fiskeressourcer, der er omfattet af denne konvention
b) sikre, at der indsamles tilstrækkeligt detaljerede data til at
lette korrekte bestandsvurderinger og indlevere disse data
tilstrækkeligt betids til at imłdekomme kommissionens
behov
c) træffe passende foranstaltninger til at verificere rigtigheden
af sådanne data
d) hvert år til organisationen fremsende de statistiske, biologiske og andre data og informationer, kommissionen måtte
forlange
e) på en måde og med de intervaller, kommissionen måtte
forlange, tilstille organisationen oplysninger om sine fiskeriaktiviteter, herunder fiskeriområder og fiskerfartłjer, for at
głre det lettere at kompilere pålidelige fangststatistikker og
statistikker over fiskeriindsatsen
f) med de intervaller, kommissionen måtte forlange, tilstille
kommissionen oplysninger om, hvilke skridt der er taget
til at gennemfłre de af kommissionen vedtagne bevarelsesog forvaltningsforanstaltninger.
2.
Hver kyststat skal for aktiviteter, der pågår i dens område
under national jurisdiktion vedrłrende fælles fiskebestande,
tilstille organisationen de data, der forlanges i henhold til stk. 1.
3.
Hver kontraherende part iværksætter omgående denne
konvention og alle bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger
og andre foranstaltninger eller tiltag, der måtte være besluttet
af kommissionen.
4.
Hver kontraherende part træffer passende foranstaltninger
i overensstemmelse med de af kommissionen vedtagne foran-
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staltninger og folkeretten for at sikre effektiviteten af de af
kommissionen vedtagne foranstaltninger.
5.
Hver kontraherende part fremsender til kommissionen en
årlig redegłrelse for foranstaltninger, den har truffet i overensstemmelse med denne artikel for at gennemfłre og overholde
konventionens bestemmelser, herunder iværksættelse af sanktioner for eventuelle overtrædelser.
6. a) Selv om det primært er flagstatens ansvar, skal alle
kontraherende parter i videst muligt omfang træffe foranstaltninger eller samarbejde med henblik på at sikre, at
deres statsborgere, der fisker i konventionsområdet, og
dens industrier overholder konventionens bestemmelser.
Hver kontraherende part underretter med jævne
mellemrum kommissionen om sådanne foranstaltninger.
b) Fiskerimuligheder, der indrłmmes de kontraherende
parter af kommissionen, må udelukkende udnyttes af
fartłjer, der fłrer kontraherende parters flag.
7.
Hver kyststat underretter med jævne mellemrum organisationen om de foranstaltninger, den har truffet for fiskeressourcer i farvandsområder under dens nationale jurisdiktion,
som grænser op til konventionsområdet.
8.
De kontraherende parter opfylder i god tro de forpligtelser, de har påtaget sig i henhold til denne konvention, og
udłver de rettigheder, der anerkendes i denne konvention på
en måde, som ikke indebærer misbrug af rettigheder.

Artikel 14
Flagstatens forpligtelser
1.
Hver kontraherende part træffer de nłdvendige foranstaltninger for at sikre, at fartłjer, der fłrer dens flag, overholder de
bevarelses-, forvaltnings- og kontrolforanstaltninger, der er
vedtaget af kommissionen, og at de fartłjer ikke udfłrer aktiviteter, som underminerer sådanne foranstaltningers effektivitet.
2.
Hver kontraherende part må kun give fartłjer, der fłrer
dens flag, tilladelse til at drive fiskeri i konventionsområdet, når
den er i stand til over for sådanne fartłjer effektivt at opfylde
sit ansvar i henhold til denne konvention.
3.
Hver kontraherende part træffer over for fartłjer, der
fłrer dens flag, passende forholdsregler, som er i overensstemmelse med de af kommissionen vedtagne foranstaltninger og
iværksætter disse foranstaltninger, og som tager hensyn til eksisterende international praksis. Det omfatter bl.a.:
a) foranstaltninger for at sikre, at en flagstat omgående foretager en undersłgelse og en fuldstændig indberetning om
forholdsregler, der er truffet som reaktion på en påstået
overtrædelse, begået af et fartłj under dens flag, af foranstaltninger vedtaget af kommissionen
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b) kontrol af sådanne fartłjer i konventionsområdet på
grundlag af fiskeritilladelser

c) oprettelse af et nationalt register over fiskerfartłjer, der har
tilladelse til at fiske i konventionsområdet, og foranstaltninger med henblik på med jævne mellemrum at formidle
disse oplysninger til kommissionen
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overensstemmelse med folkeretten, der forbyder fartłjer, der
fłrer ikke-deltagende parters flag, at foretage landinger og
omladninger, når det er fastslået, at fiskeriet efter en bestand,
der er omfattet af denne konvention, er foregået på en måde,
som underminerer effektiviteten af de af kommissionen
vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

e) krav om registrering og rettidig rapportering af fartłjspositioner, fangster af målarter og ikke-målarter, landet fangst,
omladet fangst, fiskeriindsats og andre relevante fiskeridata

4.
Såfremt en havnestat vurderer, at en kontraherende parts
fartłj har overtrådt en af kommissionen vedtaget bevarelses-,
forvaltnings- og kontrolforanstaltning, głr havnestaten den
pågældende flagstat opmærksom herpå og i givet fald også
kommissionen. Havnestaten fremlægger over for flagstaten og
kommissionen det fulde bevismateriale i sagen, herunder en
eventuel inspektionsindberetning. I sådanne tilfælde fremsender
flagstaten til kommissionen detaljerede oplysninger om, hvad
den har foretaget sig i sagen.

f) regulering af omladninger for at sikre, at effektiviteten af
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger ikke undermineres

5.
Intet i denne artikel berłrer staternes udłvelse af deres
suverænitet over havne på deres område i overensstemmelse
med folkeretten.

g) foranstaltninger, der giver observatłrer fra andre kontraherende parter adgang til at udfłre de opgaver, kommissionen måtte have besluttet

6.
Alle foranstaltninger, der træffes i henhold til denne
artikel, skal være i overensstemmelse med folkeretten.

h) foranstaltninger vedrłrende krav om anvendelse af et
fartłjsovervågningssystem, som kommissionen måtte have
besluttet.

Artikel 16

d) krav om mærkning af fiskerfartłjer og fiskeredskaber med
henblik på identifikation

4.
Hver kontraherende part sikrer, at fartłjer, der fłrer dens
flag, ikke underminerer de foranstaltninger, der er vedtaget af
kommissionen, gennem ulovligt fiskeri i områder, der grænser
op til konventionsområdet, efter bestande, der forekommer i
konventionsområdet og det tilgrænsende område.

Artikel 15
Havnestatens forpligtelser og foranstaltninger truffet af en
havnestat
1.
Foranstaltninger truffet af en havnestat i overensstemmelse med denne konvention skal tage fuldt hensyn til en
havnestats ret og pligt til at træffe foranstaltninger i overensstemmelse med folkeretten med henblik på at fremme effektiviteten af subregionale, regionale og globale bevarelses- og
forvaltningsforanstaltninger.

2.
Hver kontraherende part skal i overensstemmelse med
foranstaltninger vedtaget af kommissionen bl.a. inspicere dokumenter, fiskeredskaber og fangster om bord på fiskerfartłjer,
når sådanne fartłjer frivilligt befinder sig i dens havne eller ved
dens offshore-terminaler.

3.
Hver kontraherende part skal i overensstemmelse med de
af kommissionen vedtagne foranstaltninger vedtage forskrifter i

Overvågning, inspektion, overholdelse og håndhævelse
1.
De kontraherende parter indfłrer gennem kommissionen
et system for overvågning, inspektion, overholdelse og håndhævelse (i det fłlgende benævnt »systemet«) for at styrke de
kontraherende parters effektive udłvelse af flagstatsansvaret
for fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer, der fłrer deres
flag i konventionsområdet. Hovedformålet med systemet er at
sikre, at kontraherende parter effektivt opfylder deres forpligtelser i henhold til denne konvention og i givet fald i henhold
til aftalen af 1995 med henblik på overholdelsen af de af
kommissionen vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

2.
Ved indfłrelsen af systemet baserer kommissionen sig
bl.a. på fłlgende principper:

a) de kontraherende parter tilskyndes til at samarbejde om at
sikre en effektiv iværksættelse af systemet

b) systemet skal være upartisk og ikke-diskriminatorisk

c) det skal kontrolleres, at de af kommissionen vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger overholdes

d) der skal reageres hurtigt på indberetninger om overtrædelse
af de af kommissionen vedtagne foranstaltninger.
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3.
Med udgangspunkt i disse principper skal systemet bl.a.
omfatte fłlgende elementer:
a) kontrolforanstaltninger, herunder tilladelser til fartłjer til at
fiske, mærkning af fartłjer og fiskeredskaber, registrering af
fiskeriaktiviteter og nær realtidsregistrering af fartłjers
bevægelser og aktiviteter ved hjælp af f.eks. satellitovervågning
b) et inspektionsprogram både til słs og i havn, som omfatter
procedurer for bording og inspektion af fartłjer på et gensidigt grundlag
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2.
Beslutninger i andre sager end de i stk. 1 omhandlede
træffes med simpelt flertal blandt de tilstedeværende kontraherende parter, der stemmer.

3.
Ved vedtagelsen af beslutninger i henhold til denne
konvention har en regional organisation for łkonomisk integration kun Øn stemme.

Artikel 18
Samarbejde med andre organisationer

c) et observatłrprogram baseret på fælles standarder for udfłrelse af overvågning, herunder bl.a. ordninger for en kontraherende parts placering af observatłrer på fartłjer, der fłrer
en anden kontraherende parts flag, med denne parts billigelse, passende dækning af forskellige stłrrelser og typer
fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer samt foranstaltninger med henblik på indberetning fra observatłrer af
oplysninger om åbenbare overtrædelser af bevarelses- og
forvaltningsforanstaltninger under behłrig hensyntagen til
observatłrernes sikkerhed
d) procedurer for opfłlgning af overtrædelser, der er afslłret i
forbindelse med systemet, herunder standarder for efterforskning, indberetningsprocedurer, underretning om sagsbehandling og sanktioner samt andre håndhævelsesforanstaltninger.
4.

Systemet skal være af multilateral og integreret karakter.

5.
For at styrke de kontraherende parters effektive udłvelse
af flagstatsansvaret over for fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer, der fłrer deres flag i konventionsområdet, gælder de
forelłbige ordninger, der er beskrevet i bilaget, som udgłr en
integrerende del af denne konvention, ved denne konventions
ikrafttræden og forbliver i kraft, indtil systemet er indfłrt, eller
indtil kommissionen beslutter andet.
6.
Hvis kommissionen ikke har indfłrt systemet senest to år
efter denne konventions ikrafttræden, skal den på anmodning
af en kontraherende part behandle det som en hastesag at få
vedtaget regler for bording og inspektion for at styrke de
kontraherende parters effektive opfyldelse af deres forpligtelser
i henhold til denne konvention og i givet fald i henhold til
aftalen af 1995. Der kan i den anledning indkaldes til et ekstraordinært młde i kommissionen.

Artikel 17
Beslutningstagning
1.
Kommissionens beslutninger i væsentlige sager træffes
med enstemmighed blandt de tilstedeværende kontraherende
parter. Hvorvidt en sag er væsentlig, behandles som et væsentligt spłrgsmål.

1.
Organisationen samarbejder i relevant omfang med De
Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation
og med andre specialiserede organer og organisationer om
spłrgsmål af gensidig interesse.

2.
Organisationen tilstræber at etablere samarbejdsrelationer
med andre mellemstatslige organisationer, som kan bidrage til
arbejdet, og som har interesse i at sikre bevarelse på lang sigt
og bæredygtig udnyttelse af levende marine ressourcer i
konventionsområdet.

3.
Kommissionen kan indgå aftaler med de i denne artikel
anfłrte organisationer og med andre organisationer i det
omfang, det måtte være relevant. Kommissionen kan indbyde
sådanne organisationer til at sende observatłrer til kommissionens młder eller til młderne i organisationens underordnede organer.

4.
Ved anvendelsen af denne konventions artikel 2 og 3 på
fiskeressourcer samarbejder organisationen med andre relevante
fiskeriforvaltningsorganisationer og tager hensyn til deres bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som er gældende i
regionen.

Artikel 19
Bevarelses- og forvaltningsforanstaltningers indbyrdes
forenelighed
1.
De kontraherende parter erkender behovet for at sikre, at
bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, der vedtages for
fælles fiskebestande på det åbne hav og i områder under
national jurisdiktion, er indbyrdes forenelige. For at opnå
dette er de kontraherende parter forpligtet til at samarbejde
med henblik på at få indfłrt indbyrdes forenelige foranstaltninger for sådanne bestande af fiskeressourcer, som forekommer i konventionsområdet og i områder under en kontraherende parts jurisdiktion. Den berłrte kontraherende part og
kommissionen tilstræber i samme łjemed at głre sådanne
foranstaltninger indbyrdes forenelige. Denne forenelighed
sikres på en måde, som ikke underminerer foranstaltninger,
der er indfłrt i henhold til artikel 61 og 119 i konventionen
af 1982.
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2.
Med henblik på anvendelsen af stk. 1 udarbejder og
vedtager kyststaterne og kommissionen standarder for indberetning og udveksling af data om fiskeri efter de pågældende
bestande samt statistiske data om situationen vedrłrende
disse bestande.
3.
Alle kontraherende parter holder kommissionen underrettet om de foranstaltninger og beslutninger, der træffes i
henhold til denne artikel.

C 75 E/123

c) om nłdvendigt forbeholde en del af fiskerimulighederne for
lande, der ikke deltager i denne konvention.

3.
Kommissionen reviderer i henhold til vedtagne regler de
kontraherende parters kvoter, begrænsninger i deres fiskeriindsats og deres deltagelse i fiskerimuligheder under hensyntagen
til oplysninger, rådgivning og anbefalinger om de kontraherende parters gennemfłrelse og overholdelse af bevarelsesog forvaltningsforanstaltninger.

Artikel 20
Fiskerimuligheder
1.
Ved fastlæggelsen af karakteren og omfanget af del i
rettigheder til fiskerimuligheder tager kommissionen bl.a.
hensyn til fłlgende:
a) fiskeressourcernes tilstand, herunder andre levende marine
ressourcer og eksisterende niveauer for fiskeriindsatsen,
baseret på rådgivning og anbefalinger fra det videnskabelige
udvalg
b) respektive interesser, tidligere og nuværende fiskerimłnstre,
herunder fangster og metoder i konventionsområdet

Artikel 21
Anerkendelse af de i regionen beliggende udviklingslandes
særlige behov
1.
De kontraherende parter skal fuldt ud anerkende de i
regionen beliggende udviklingslandes særlige behov i forbindelse med bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer og udviklingen af disse ressourcer.

2.
Når de kontraherende parter opfylder deres forpligtelse til
at samarbejde om fastsættelse af bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for bestande, der er omfattet af denne konvention,
skal de tage hensyn til sådanne udviklingslandes særlige behov,
især:

c) et fiskeris udviklingsstadium
d) de udviklingslandes interesser, i hvis områder under national
jurisdiktion bestandene også forekommer

a) sårbarheden hos de i regionen beliggende udviklingslande,
som er afhængige af udnyttelsen af levende marine
ressourcer til bl.a. at dække hele eller dele af befolkningens
fłdevarebehov

e) bidrag til bevarelse og forvaltning af fiskeressourcer i
konventionsområdet, herunder tilvejebringelse af information, udfłrelse af forskning og foranstaltninger med
henblik på at etablere samarbejde omkring effektivt tilsyn,
kontrol, overvågning og håndhævelse

b) nłdvendigheden af at undgå negative indvirkninger på og
sikre adgang til fiskerierne for subsistensfiskere, småfiskere
og kvindelige fiskeriarbejdere

f) bidrag til nye former for fiskeri og forsłgsfiskeri under
hensyntagen til principperne i artikel 6, stk. 6, i aftalen af
1995

c) nłdvendigheden af at sikre, at sådanne foranstaltninger ikke
fłrer til, at der, direkte eller indirekte, pålægges de i
regionen beliggende udviklingslande en uforholdsmæssig
stor byrde i form af bevarelsesforanstaltninger.

g) behovene hos kystfiskerisamfund, som primært er afhængige af fiskeri efter bestande i det sydłstlige Atlanterhav

3.
De kontraherende parter samarbejder gennem kommissionen og andre subregionale eller regionale organisationer,
der beskæftiger sig med forvaltning af fiskeressourcer, om at:

h) behovene hos kyststater, hvis łkonomi i overvejende grad er
afhængig af udnyttelsen af fiskeressourcer.
2.
Ved anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1 kan kommissionen bl.a.:
a) over for kontraherende parter fastsætte årlige kvoter eller
begrænsninger i fiskeriindsatsen
b) tildele fangstmængder for forsłgsfiskeri og videnskabelig
forskning

a) sætte de i regionen beliggende udviklingslande i stand til at
bevare og forvalte de fiskeressourcer, der er omfattet af
denne konvention, og udvikle deres eget fiskeri efter
sådanne ressourcer

b) hjælpe de i regionen beliggende udviklingslande, som fisker
efter fiskeressourcer, der er omfattet af denne konvention, så
de bliver i stand til at deltage i fiskeri efter sådanne
ressourcer, bl.a. ved at lette dem adgangen hertil i overensstemmelse med denne konvention.
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4.
Samarbejdet med de i regionen beliggende udviklingslande med de formål, der er omhandlet i denne artikel,
omfatter ydelse af łkonomisk bistand, stłtte til udvikling af
de menneskelige ressourcer, faglig bistand, teknologioverfłrsel
og aktiviteter specifikt rettet mod:

a) forbedret bevarelse og forvaltning af de fiskeressourcer, der
er omfattet af denne konvention, gennem indsamling,
rapportering, efterprłvning, udveksling og analyse af fiskeridata og fiskerirelaterede oplysninger

b) bestandsvurdering og videnskabelig forskning
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ninger med henblik på i praksis at få anvendt sådanne foranstaltninger så omfattende som muligt på fiskeriaktiviteter i
konventionsområdet. Sådanne fiskerienheder skal nyde fordele
ved at deltage i fiskeriet, som står i rimeligt forhold til deres
tilsagn om at overholde bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger for de pågældende bestande.
5.
Kommissionen kan indbyde ikke-deltagende parter i
denne konvention til at sende observatłrer til sine młder
eller til młder i organisationens underordnede organer.

Artikel 23
Gennemfłrelse

c) kontrol, overvågning, overholdelse og håndhævelse,
herunder uddannelse og opbygning af kapacitet på lokalt
plan, udvikling og finansiering af nationale og regionale
observatłrprogrammer og adgang til teknologi og udstyr.

Artikel 22

1.
De af kommissionen vedtagne bevarelses- og forvaltningsog kontrolforanstaltninger bliver bindende for de kontraherende parter på fłlgende måde:
a) generalsekretæren underretter omgående skriftligt alle
kontraherende parter om en sådan foranstaltning, når den
er vedtaget af kommissionen

Ikke-deltagere i denne konvention
1.
De kontraherende parter anmoder enten direkte eller
gennem kommissionen ikke-parter i denne konvention, hvis
fartłjer fisker i konventionsområdet, om at samarbejde i fuldt
omfang med organisationen enten ved at blive part i konventionen eller ved at indvilge i at anvende de af kommissionen
vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger med
henblik på at sikre, at de anvendes på alle fiskeriaktiviteter i
konventionsområdet. Sådanne ikke-parter til denne konvention
skal nyde fordelene ved at deltage i fiskeriet i et omfang, som
står i rimeligt forhold til deres tilsagn om at overholde bevarelses- og forvaltningsforanstaltningerne for de pågældende
bestande.

2.
Kontraherende parter kan udveksle oplysninger indbyrdes
eller gennem kommissionen og underretter kommissionen om
aktiviteter, der udłves af fiskerfartłjer, som fłrer flag fra lande,
der ikke er parter i denne konvention, og som driver fiskeri i
konventionsområdet, og om alle forholdsregler, der er truffet
som reaktion på ikke-deltagende parters fiskeri. Kommissionen
formidler oplysninger om sådanne aktiviteter videre til andre
relevante regionale eller subregionale organisationer og arrangementer.

3.
De kontraherende parter kan enten direkte eller gennem
kommissionen træffe foranstaltninger, som er i overensstemmelse med folkeretten, og som de finder nłdvendige og
hensigtsmæssige for at forhindre fiskerfartłjer fra lande, der
ikke deltager i denne konvention, i at drive fiskeri, som underminerer effektiviteten af de af kommissionen vedtagne bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

b) foranstaltningen bliver bindende for alle kontraherende
parter tres dage efter sekretariatets underretning om
kommissionens vedtagelse af foranstaltningen i henhold til
litra a), medmindre andet er fastsat i foranstaltningen
c) hvis en kontraherende part inden tres dage efter den i litra
a) omhandlede underretning meddeler kommissionen, at
den ikke kan acceptere en foranstaltning, er den pågældende
foranstaltning ikke bindende for den kontraherende part i
det i meddelelsen anfłrte omfang; bevarelsesforanstaltningen
er dog fortsat bindende for alle andre kontraherende parter,
medmindre kommissionen beslutter andet
d) en kontraherende part, der giver en meddelelse i henhold til
litra c), skal samtidig give en skriftlig begrundelse for
meddelelsen og redegłre for eventuelle forslag til alternative
foranstaltninger, som den kontraherende part har til hensigt
at gennemfłre. Det skal i begrundelsen bl.a. oplyses, hvorvidt årsagen til meddelelsen er, at
i) den kontraherende part finder, at foranstaltningen er i
modstrid med bestemmelserne i denne konvention
ii) den kontraherende part ikke i praksis kan overholde
foranstaltningen
iii) foranstaltningen formelt eller i praksis er urimeligt
diskriminerende over for den kontraherende part
iv) andre særlige omstændigheder głr sig gældende

4.
De kontraherende parter anmoder enten hver for sig eller
i fællesskab fiskerienheder, som har fiskerfartłjer i konventionsområdet, om at samarbejde i fuldt omfang med organisationen
om gennemfłrelsen af bevarelses- og forvaltningsforanstalt-

e) generalsekretæren oplyser omgående alle kontraherende
parter om alle meddelelser og begrundelser, der indkommer
i henhold til litra c) og d)
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f) såfremt en kontraherende part benytter sig af den i litra c)
og d) omhandlede procedure, træder kommissionen
sammen efter anmodning fra en anden kontraherende part
for at revurdere foranstaltningen. Når dette młde afholdes
og indtil tredive dage efter dets afholdelse, har en kontraherende part ret til at meddele kommissionen, at den ikke
længere kan acceptere foranstaltningen, hvorefter den
kontraherende part ikke længere er bundet af foranstaltningen

3.
Når en tvist mellem to eller flere kontraherende parter
vedrłrer et spłrgsmål af teknisk art, og de kontraherende
parter ikke er i stand til at bilægge tvisten selv, kan de
forelægge tvisten for et ad hoc-ekspertpanel, der oprettes i
henhold til procedurer, som kommissionen vedtager på sit
fłrste młde. Panelet rådfłrer sig med de berłrte kontraherende
parter og słger at bringe tvisten til ophłr hurtigst muligt uden
at głre brug af bindende procedurer for bilæggelse af tvister.

g) indtil konklusionerne af et i henhold til litra f) indkaldt
młde om en sådan revurdering kan en kontraherende
part anmode et ad hoc-ekspertpanel, som nedsættes i
henhold til artikel 23, om at fremkomme med anbefalinger
vedrłrende midlertidige foranstaltninger, som kan være
nłdvendige for den foranstaltning, der skal revurderes,
efter at de i litra c) og d) omhandlede procedurer er taget
i anvendelse. I henhold til stk. 3 er sådanne midlertidige
foranstaltninger bindende for alle kontraherende parter,
hvis alle kontraherende parter (bortset fra dem, som i overensstemmelse med litra c) og d) har meddelt, at de ikke
accepterer foranstaltningen) er enige om, at den bæredygtige
udnyttelse på lang sigt af de bestande, der er omfattet af
denne konvention, vil blive undermineret i mangel af
sådanne foranstaltninger.

4.
Såfremt en tvist ikke forelægges med henblik på bilæggelse inden for rimelig tid efter de i stk. 2 omhandlede rådslagninger, eller såfremt en tvist ikke er bilagt ved andre i denne
artikel omhandlede midler inden for rimelig tid, skal tvisten på
anmodning af en af parterne i tvisten forelægges med henblik
på en bindende afgłrelse i overensstemmelse med procedurerne for bilæggelse af tvister i del V i konventionen af 1982,
eller, hvis tvisten vedrłrer en eller flere fælles bestande, i overensstemmelse med del VIII i aftalen af 1995. Den relevante del
af konventionen af 1982 og aftalen af 1995 finder anvendelse,
uanset om parterne i tvisten er deltagende parter i disse instrumenter.

2.
En kontraherende part, som tager den i stk. 1 omhandlede procedure i anvendelse, kan når som helst trække sin
meddelelse om afvisning af foranstaltningen tilbage og blive
bundet af foranstaltningen umiddelbart, hvis den allerede er i
kraft, eller på det tidspunkt, den måtte træde i kraft i henhold
til denne artikel.

3.
Denne artikel berłrer ikke en kontraherende parts ret til
at tage de i artikel 24 omhandlede procedurer for bilæggelse af
tvister i anvendelse over for en tvist om fortolkningen eller
anvendelsen af denne konvention, såfremt alle andre metoder
til bilæggelse af tvisten, herunder de i denne artikel fastsatte
procedurer, er udtłmt.

5.
En ret, en domstol eller et panel, som har fået forelagt en
tvist i henhold til denne artikel, anvender de relevante bestemmelser i denne konvention, i konventionen af 1982 og i aftalen
af 1995 samt almindeligt accepterede normer for bevarelse og
forvaltning af levende marine ressourcer og andre folkeretlige
regler, som er forenelige med konventionen af 1982 og aftalen
af 1995 med henblik på at sikre bevarelse af de berłrte fiskebestande.

Artikel 25
Undertegnelse, ratifikation, accept og godkendelse

1.
De kontraherende parter samarbejder om at forebygge
tvister.

1.
Denne konvention står åben for undertegnelse den
20. april 2001 i Windhoek, Namibia, og efterfłlgende i hovedsædet for De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation i Øt år efter dens vedtagelse den 20. april
2001 af alle stater og regionale organisationer for łkonomisk
integration, der deltog i den konference om fiskeriorganisationen for det sydłstlige Atlanterhav, som fandt sted den
20. april 2001, og alle stater og regionale organisationer for
łkonomisk integration, hvis fartłjer i de seneste fire år forud
for konventionens vedtagelse, fisker eller har fisket i konventionsområdet efter fiskeressourcer, som er omfattet af denne
konvention.

2.
Hvis der opstår tvister mellem to eller flere kontraherende
parter om fortolkningen eller gennemfłrelsen af denne konvention, rådfłrer de pågældende kontraherende parter sig med
hinanden med henblik på at bilægge tvisten eller få tvisten
bilagt ved forhandling, undersłgelse, mægling, forlig, voldgift,
ad rettens vej eller ved andre fredelige midler efter deres eget
valg.

2.
Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller
godkendes af de i stk. 1 anfłrte stater og regionale organisationer for łkonomisk integration. Ratifikations-, accept- eller
godkendelsesinstrumenterne deponeres hos generaldirektłren
for De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, i det fłlgende benævnt »depositaren«.

Artikel 24
Bilæggelse af tvister
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Artikel 26

Artikel 30

Tiltrædelse

Forholdet til andre aftaler

1.
Denne konvention er åben for tiltrædelse for kyststater og
alle andre stater og regionale organisationer for łkonomisk
integration, hvis fartłjer fisker i konventionsområdet efter
fiskeressourcer, der er omfattet af denne konvention.

Denne konvention ændrer ikke de kontraherende parters rettigheder eller forpligtelser i henhold til konventionen af 1982 eller
andre aftaler, som er forenelige med konventionen af 1982, og
som ikke griber ind i andre kontraherende parters rettigheder
eller opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne
konvention.

2.
Denne konvention er åben for tiltrædelse for andre regionale organisationer for łkonomisk integration end dem, der
opfylder betingelserne for at blive kontraherende part i
henhold til artikel 25, såfremt de blandt deres medlemsstater
har en eller flere stater, som helt eller delvist har overfłrt
kompetence til organisationen i spłrgsmål, som er omfattet
af denne konvention. Sådanne regionale organisationer for
łkonomisk integration kan fłrst tiltræde konventionen, når
betingelserne for deltagelse i kommissionens arbejde har
været drłftet i kommissionen.

3.
Tiltrædelsesinstrumenter deponeres hos depositaren.
Tiltrædelsesinstrumenter, depositaren modtager fłr den dato,
på hvilken denne konvention træder i kraft, får virkning
tredive dage efter datoen for konventionens ikrafttræden.

Artikel 31
Fordringer i henhold til havretten
Intet i denne konvention indebærer anerkendelse af nogen
kontraherende parts krav eller fordringer vedrłrende den juridiske status og udstrækningen af farvande og zoner, hvorpå en
sådan kontraherende part głr fordring.

Artikel 32
˘ndringer

Artikel 27

1.
Hver kontraherende part kan når som helst foreslå
ændringer til denne konvention.

Ikrafttræden
Denne konvention træder i kraft tres dage efter datoen for
deponeringen hos depositaren af det tredje ratifikationsinstrument, idet mindst Øt af de tre instrumenter skal være deponeret
af en kyststat. For alle stater eller regionale organisationer for
łkonomisk integration, som efter datoen for konventionens
ikrafttræden deponerer et ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument, træder konventionen i kraft på den tredivte dag efter
deponeringen.

2.
Alle ændringsforslag meddeles skriftligt til generalsekretæren senest halvfems dage fłr det młde, hvor forslaget
łnskes behandlet, og generalsekretæren fremsender omgående
forslaget til alle de kontraherende parter. Forslag til ændringer
til konventionen behandles på kommissionens årsmłde,
medmindre et flertal af de kontraherende parter forlanger et
ekstraordinært młde for at drłfte ændringsforslaget. Et ekstraordinært młde kan ikke indkaldes med mindre end halvfems
dages varsel.

Artikel 28

3.
Ordlyden af en ændring, der vedtages af kommissionen,
fremsendes omgående af generalsekretæren til alle de kontraherende parter.

Forbehold og undtagelser
Der kan ikke tages forbehold over for eller głres undtagelser
fra denne konvention.

Artikel 29

4.
En ændring træder i kraft på tredivtedagen efter alle
kontraherende parters deponering af ratifikations-, accepteller godkendelsesinstrumenter vedrłrende ændringen.

Erklæringer og udtalelser
Artikel 28 afskærer ikke en stat eller en regional organisation
for łkonomisk integration fra i forbindelse med undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen af denne konvention at
fremsætte erklæringer eller udtalelser, uanset disses formulering
eller betegnelse, bl.a. med henblik på at harmonisere dens love
og forskrifter med denne konvention, forudsat at sådanne
erklæringer og udtalelser ikke tager sigte på at udelukke eller
ændre denne konventions retsvirkning i forhold til den
pågældende stat eller regionale organisation for łkonomisk
integration.

Artikel 33
Opsigelse
1.
En kontraherende part kan ved en skriftlig meddelelse til
depositaren opsige denne aftale og kan anfłre årsagen hertil.
Undladelse af at anfłre årsagen berłrer ikke opsigelsens
gyldighed. Opsigelsen får virkning Øt år efter depositarens
modtagelse af meddelelsen, medmindre der i meddelelsen er
anfłrt en senere dato.
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i) ratifikations-, tiltrædelses-, accept- og godkendelsesinstrumenterne deponeret i overensstemmelse med
henholdsvis artikel 25 og 26;

2.
En kontraherende parts opsigelse af denne konvention
berłrer ikke de łkonomiske forpligtelser i henhold til denne
konvention, der måtte være pålagt den pågældende kontraherende part, fłr opsigelsen træder i kraft.

ii) datoen for denne konventions ikrafttræden i overensstemmelse med artikel 27;

Artikel 34

iii) ikrafttræden af ændringer til denne konvention i overensstemmelse med artikel 32;

Registrering
1.
Generaldirektłren for De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation er depositar for denne
konvention og alle ændringer eller revisioner heraf. Depositaren
skal:

C 75 E/127

iv) opsigelser af denne konvention i henhold til artikel 33.
2.

Depositarens meddelelsessprog er engelsk.
Artikel 35

a) sende behłrigt bekræftede genparter til alle signatarer til
denne konvention og til alle kontraherende parter;

Denne konventions engelske og portugisiske tekster har samme
gyldighed.

b) lade konventionen registrere, ved dens ikrafttræden, hos De
Forenede Nationers Generalsekretær i overensstemmelse
med artikel 102 i De Forenede Nationers Pagt;

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention på engelsk og portugisisk.

c) underrette alle signatarer til denne konvention og alle
kontraherende parter om:

Udfærdiget i Windhoek, den 20. april 2001 i et enkelt originaleksemplar på engelsk og portugisisk.
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BILAG
FORELØBIGE ORDNINGER
Dette bilag er gældende i henhold til artikel 16, stk. 5, og kan ændres når som helst ved en beslutning truffet af
kommissionen.
Med henblik på iværksættelsen af dette bilag og indtil den i henhold til artikel 11 udpegede generalsekretær er trådt i
funktion, varetager regeringen for Namibia sekretariatsopgaverne.

AFSNIT 1: TILLADELSER OG UNDERRETNING
I interimsperioden skal hver kontraherende part:
a) give tilladelse til at anvende fiskerfartłjer, der har ret til at fłre dens flag, til fiskeri i konventionsområdet i overensstemmelse med artikel 14 samt til at anvende fiskeriforskningsfartłjer, der har ret til at fłre dens flag, til udfłrelse
af fiskeriforskningsaktiviteter i konventionsområdet
b) snarest muligt og derefter på årsbasis i overensstemmelse med artikel VI i FAO’s aftale af 1993 om fremme af
fiskerfartłjers overholdelse af internationale bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger på det åbne hav eller på et
passende tidspunkt efter, at dens fartłj er afsejlet fra sin hjemstedshavn, og under alle omstændigheder fłr fartłjets
indsejling i konventionsområdet underrette sekretariatet om alle fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer, der har
tilladelse til at fiske i konventionsområdet i henhold til litra a). Denne underretning skal for hvert fartłj omfatte
fłlgende:
I. fartłjets navn, registreringsnummer, tidligere navne (hvis bekendte) og registreringshavn
II. eventuelt tidligere flag
III. eventuelt internationalt radiokaldesignal
IV. ejerens eller ejernes navn og adresse
V. byggetidspunkt og -sted
VI. fartłjstype
VII. længde
VIII. eventuel befragters eller eventuelle befragteres navn og adresse
IX. fangstmetode eller -metoder
X. sidehłjde
XI. bredde
XII. bruttoregistertonnage
XIII. hovedmaskinens eller -maskinernes effekt.
Hver kontraherende part underretter omgående sekretariatet om enhver ændring i disse oplysninger, herunder suspensioner, annullationer og indskrænkninger.

AFSNIT 2: KRAV VEDRØRENDE FARTØJER
1. Dokumentation
Hver kontraherende part skal:
a) sikre, at alle dens fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer om bord medfłrer dokumenter, der er udstedt og
bekræftet af den kontraherende parts kompetente myndighed, herunder som et minimum fłlgende:
I. registreringsdokument
II. licens, tilladelse eller autorisation til at fiske eller udfłre fiskeriforskningsaktiviteter samt de vilkår og betingelser,
der er knyttet til licensen, tilladelsen eller autorisationen
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III. fartłjets navn
IV. registreringshavn og registreringsnummer eller -numre
V. eventuelt internationalt radiokaldesignal
VI. ejerens eller ejernes navn og adresse og i givet fald befragterens navn og adresse
VII. længde overalt
VIII. hovedmaskinens eller -maskinernes effekt i kW/HK
IX. bekræftede tegninger eller beskrivelser af alle fiskelastrum, herunder lastekapacitet anfłrt i kubikfod eller
kubikmeter
b) kontrollere ovennævnte dokumenter med jævne mellemrum
c) sikre, at enhver ændring i de i litra a) nævnte dokumenter og oplysninger er bekræftet af den kontraherende parts
kompetente myndighed.
2. Mærkning af fiskerfartłjer
Hver kontraherende part sikrer, at dens fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer med tilladelse til at fiske i konventionsområdet, er mærket på en sådan måde, at de let kan identificeres i henhold til almindeligt accepterede standarder,
f.eks. FAO’s standardspecifikation for mærkning og identifikation af fiskerfartłjer.
3. Mærkning af redskaber
Hver kontraherende part sikrer, at redskaber, der anvendes af dens fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer med tilladelse til at fiske i konventionsområdet, er mærket på fłlgende måde: ender på net, liner og redskaber, der er forankret til
słs, skal være udstyret med flag eller radarreflektorbłjer om dagen og lysbłjer om natten, som viser deres position og
udstrækning. Lysene skal være synlige i en afstand af mindst to słmil ved god sigtbarhed.
Mærkebłjer og lignende genstande, der flyder på overfladen og angiver forankrede fiskeredskabers position, skal altid
være tydeligt mærket med bogstavet eller bogstaverne og/eller nummeret eller numrene på det fartłj, hvortil de hłrer.
4. Oplysninger om fiskeri
Hver kontraherende part sikrer, at alle fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer, der fłrer dens flag og har tilladelse til at
fiske i konventionsområdet, fłrer en fangstopgłrelse i indbundet format med lłbende nummererede sider samt i givet
fald en produktionslogbog, stuveplan eller en videnskabelig plan.
Fangstopgłrelser skal indeholde oplysning om fłlgende:
a) hver indsejling i eller udsejling fra konventionsområdet
b) de kumulerede fangster efter art (FAO 3 Alfa Code som anfłrt i underafsnit 5) efter levende vægt (kg), den andel af
fangsten efter levende vægt (kg), der beholdes om bord
c) for hvert dræt:
i) fangst efter art i levende vægt (kg), fangst beholdt om bord efter art i levende vægt (kg) og et skłn over omfanget
af genudsatte levende marine ressourcer (kg) efter art
ii) type fiskeredskaber (antallet af kroge, længden af garn osv.)
iii) længde- og breddegradsangivelser for udlægning og indhaling
iv) dato og tidspunkt for udlægning og indhaling (UTC).
Efter hver melding (1) om indberetning indfłres fłlgende oplysninger omgående i logbogen:
a) dato og tidspunkt (UTC) for transmissionen af meldingen
b) hvor det drejer sig om en radiotransmission, navnet på den radiostation, over hvilken meldingen transmitteres.
(1) En melding skal som et minimum indeholde de i underafsnit 6 beskrevne relevante oplysninger med hensyn til tidspunktet for og
indholdet af meldingen.
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Fiskerfartłjer og i givet fald fiskeriforskningsfartłjer på fiskeri, der forarbejder og/eller nedfryser fangsten, skal enten:
a) indfłre deres kumulerede produktion efter art (FAO 3 Alfa Code) efter levende vægt (kg) og produktform i en
produktionslogbog eller
b) stuve al forarbejdet fangst i lastrummet på en sådan måde, at placeringen af hver art kan identificeres efter en
stuveplan, der udarbejdes af fiskerfartłjets fłrer.
De mængder, der registreres i henhold til stk. 2, skal svare nłjagtigt til de mængder, der beholdes om bord. De
oprindelige oplysninger, der er registreret i fangstopgłrelserne, opbevares om bord på fiskerfartłjet og i givet fald
fiskeriforskningsfartłjet i mindst tolv måneder.
5. FAO 3 Alfa Code (tilpasset)
FAO 3 Alfa Code

Art

Latinsk navn

ALF

Beryx-arter

Slægten Berycidae

HOM

Hestemakrel

Trachurus spp.

MAC

Makrel

Scomber spp.

ORY

Savbug

Hoplostethus spp.

SKA

Rokke

Rajidae

SKH

Brugde

Selachomorpha-ordenen

(Eng.) Armourhead

Pseudopentaceros spp.

Kardinalfisk

Epigonus spp.

Dybvandskrabbe

Chaceon maritae

Blæksprutter

Slægterne Octopodidae og Loliginidae

Antarktisk torsk

Dissostichus eleginoides

Kulmule

Merluccius spp.

Vragfisk

Polyprion americanus

(Eng.) Oreodories

Slægten Oreosomatidae

WRF

6. Indberetning af fangst og fiskeriindsats
Hver kontraherende part indberetter til sekretariatet den fangst anfłrt i tons pr. art, der er fisket i konventionsområdet
hver måned. I disse indberetninger anfłres den måned, den enkelte indberetning dækker, og de afleveres senest 30 dage
efter udgangen af den måned, hvori fiskeriet er foregået.
Sekretariatet samler senest 15 dage efter de månedlige tidsfrister for indgivelsen af de forelłbige fangststatistikker de
indkomne oplysninger og rundsender dem til de kontraherende parter.
7. Meddelelse af fartłjsbevægelser og fangster
Hver kontraherende part sikrer, at dens fiskerfartłjer og fiskeriforskningsfartłjer, som har tilladelse til at fiske i konventionsområdet, og som udfłrer fiskeri, meddeler fartłjsbevægelser og fangstopgłrelser til dens kompetente myndigheder
og til sekretariatet, hvis den kontraherende part łnsker det. Indberetningerne skal omfatte fłlgende:
a) Indsejlingsmelding. Denne melding afgives senest 12 timer og mindst 6 timer forud for hver indsejling i konventionsområdet og skal omfatte indsejlingsdato, tidspunkt, fartłjets geografiske position og mængden af fisk om bord efter
art (FAO 3 Alfa Code) og efter levende vægt (kg).
b) Fangstmelding. Denne melding afgives efter art (FAO 3 Alfa Code) og levende vægt (kg) ved udgangen af hver
kalendermåned eller hyppigere, hvis den kontraherende part forlanger det.
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c) Udsejlingsmelding. Denne melding afgives senest 12 timer og mindst 6 timer fłr hver udsejling fra konventionsområdet. Meldingen skal omfatte udsejlingsdato, tidspunkt, fartłjets geografiske position, antallet af fiskedage og den
fangst efter art (FAO 3 Alfa Code) og levende vægt (kg), der er fisket i konventionsområdet, siden fiskeriet blev
indledt i konventionsområdet eller siden sidste fangstmelding.
d) Omladningsmelding. Denne melding afgives senest 12 timer efter hver omladning og skal omfatte dato, tidspunkt og
omladede arter (FAO 3 Alfa Code) og omladet levende vægt (kg). Meldingen skal give oplysning om de modtagne og
afgivne mængder efter art ved hver omladning af fisk i den periode, fartłjet opholder sig i konventionsområdet.

AFSNIT 3: VIDENSKABELIG OVERV¯GNING OG INDSAMLING AF OPLYSNINGER TIL STØTTE
FOR BESTANDSVURDERINGEN
Hver kontraherende part indsamler i videst muligt omfang fra hvert fiskerfartłj og fiskeriforskningsfartłj, der fłrer dens
flag og har tilladelse til at fiske i konventionsområdet, fłlgende oplysninger til stłtte for bestandsvurderingen:
a) oplysning om fangstens sammensætning efter længde, vægt (kg) og kłn, herunder angivelse af faktorer til omregning
af produktionsvægt til levende fangstvægt
b) andre biologiske oplysninger til stłtte for bestandsvurderingen, såsom oplysning om alder, stłrrelse, rekruttering,
udbredelse og bestandsidentitet
c) andre relevante oplysninger, herunder undersłgelser af bestandstæthed, biomasseundersłgelser, hydro-akustiske
undersłgelser, forskning i miljłfaktorer, der påvirker bestandstætheden, samt oceanografiske og łkologiske undersłgelser.
Hver kontraherende part forlanger disse oplysninger afgivet for hvert fartłj, der fłrer dens flag, senest 30 dage efter, at
fartłjet har forladt konventionsområdet. Den kontraherende part afleverer hurtigst muligt en kopi af oplysningerne til
sekretariatet, dog under hensyntagen til nłdvendigheden af at behandle rådata fortroligt.
De i dette afsnit omhandlede oplysninger indsamles og verificeres i videst muligt omfang af særligt udpegede observatłrer fra flagstaten senest 6 måneder efter, at disse forelłbige foranstaltninger er trådt i kraft.
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˘ndret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse om Det Europæiske Fællesskabs sjette
flerårige rammeprogram for forskning, teknologiudvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/10)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 709 endelig udg.  2001/0053(COD)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 den 22. november 2001)

(1) EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 156.

OPRINDELIGT FORSLAG

EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN
EUROP˘ISKE UNION HAR 

˘NDRET FORSLAG

Uændret

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 166, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
udvalg, og
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) fastsætter traktatens artikel 163, at Fællesskabet har som
mål at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag
for Fællesskabets industri og at fremme udviklingen af
dens internationale konkurrenceevne samt at fremme
alle de forskningsaktioner, der skłnnes nłdvendige i
medfłr af Fællesskabets politik på andre områder.

(2) I henhold til traktatens artikel 165 samordner Fællesskabet
og medlemsstaterne deres indsats inden for forskning og
teknologisk udvikling for at sikre den indbyrdes
sammenhæng mellem de nationale politikker og Fællesskabets politik på dette område.
(3) I henhold til traktatens artikel 166 vedtages der et flerårigt
rammeprogram, som omfatter samtlige Fællesskabets
aktioner vedrłrende forskning, teknologisk udvikling og
demonstration (i det fłlgende benævnt FTU).

(1) Med henblik på varetagelse af opgaverne i traktatens
artikel 2 fastsætter traktatens artikel 163, at Fællesskabet
har som mål at styrke det videnskabelige og teknologiske
grundlag for Fællesskabets industri og at fremme udviklingen af dens internationale konkurrenceevne samt at
fremme alle de forskningsaktioner, der skłnnes nłdvendige i medfłr af Fællesskabets politik på andre områder.
Uændret
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(4) Kommissionen har i lłbet af år 2000 fremlagt to meddelelser henholdsvis om perspektiverne i og målene for et
europæisk forskningsrum (1) og om realiseringen af det
europæiske forskningsrum med retningslinjer for EU’s
indsats inden for forskning (2002-2006) (2). Kommissionen fremlagde ligeledes i lłbet af år 2000 en meddelelse om innovation i en videnbaseret łkonomi (3).

(5) Det Europæiske Råds młder i Lissabon i marts 2000 og i
Santa Maria de Feira i juni 2000 mundede ud i konklusioner, som sigtede mod, at der hurtigt oprettes et europæisk rum for forskning og innovation i den hensigt at
styrke beskæftigelsen og den łkonomiske vækst.

(6) Europa-Parlamentet (4) (5), Rådet (6) (7), Det Økonomiske
og Sociale Udvalg (8) og Regionsudvalget (9) har også
udtalt sig positivt om realiseringen af det europæiske
forskningsrum.

(5) Det Europæiske Råds młder i Lissabon i marts 2000 og i
Santa Maria de Feira i juni 2000 mundede ud i konklusioner, som sigtede mod, at der hurtigt oprettes et europæisk rum for forskning og innovation i den hensigt at
styrke beskæftigelsen og den łkonomiske vækst inden for
rammerne af en bæredygtig udvikling, således at EU i
lłbet af de kommende ti år kan udvikle sig til verdens
mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede
łkonomi.

Uændret

(7) Kommissionen fremlagde den 19. oktober 2000 konklusionerne på den eksterne evaluering af gennemfłrelsen og
resultaterne af de fællesskabsaktioner, der er gennemfłrt i
lłbet af de fem år forud for evalueringen, samt sine egne
kommentarer (10).

(8) Der błr derfor vedtages et rammeprogram for perioden
2002-2006, som kan få en strukturerende virkning på
forskningen og den teknologiske udvikling i Europa og
på væsentlig måde bidrage til realiseringen af det europæiske forskningsrum.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

KOM(2000) 6 endelig udg. af 18.1.2000.
KOM(2000) 612 endelig udg. af 4.10.2000.
KOM(2000) 567 endelig udg. af 20.9.2000.
Beslutning af 18. maj 2000  PE 290.465, s. 48.
Beslutning af 15. februar 2001.
Resolution af 15. juni 2000, EFT C 205 af 19.7.2000, s. 1.
Resolution af 16. november 2000, EFT C 374 af 28.12.2000, s. 1.
Udtalelse af 24. maj 2000, EFT C 204 af 18.7.2000, s. 70.
Udtalelse af 12. april 2000, EFT C 226 af 8.8.2000, s. 18.
KOM(2000) 659 endelig udg. af 19.10.2000.

(8) Der błr derfor vedtages et rammeprogram for perioden
2002-2006, som kan få en strukturerende virkning på
forskningen og den teknologiske udvikling i Den Europæiske Union, kandidatlandene og andre associerede
lande og på væsentlig måde bidrage til realiseringen af
det europæiske forskningsrum.
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(9) I overensstemmelse med traktatens artikel 166, stk. 1, skal
der for de påtænkte aktioner fastsættes videnskabelige og
teknologiske mål og prioriteringer i forbindelse hermed, et
samlet maksimumsbelłb og nærmere vilkår for Fællesskabets finansielle deltagelse i rammeprogrammet for
2002-2006 samt de påtænkte aktioners respektive
andele, og angives hovedlinjer for aktionerne, idet der
tages hensyn til kravet om, at Fællesskabets finansielle
interesser skal beskyttes.

26.3.2002

˘NDRET FORSLAG

Uændret

(10) Det Fælles Forskningscenter skal yde et bidrag til gennemfłrelsen af rammeprogrammet, bl.a. på de områder, hvor
det kan tilbyde en objektiv og selvstændig ekspertise, og
hvor det kan spille en rolle ved gennemfłrelsen af Fællesskabets politik på andre områder.

(11) Det er vigtigt, at rammeprogrammets forskningsaktiviteter
gennemfłres under overholdelse af grundlæggende etiske
principper, bl.a. dem, der optræder i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(11) Det er afgłrende, at rammeprogrammets forskningsaktiviteter gennemfłres under overholdelse af grundlæggende
etiske principper, bl.a. dem, der optræder i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder;
der vil ikke blive ydet tilskud til forskning med militære
formål.

(12) Som opfłlgning af Kommissionens meddelelse »En mobilitetsstrategi for det europæiske forskningsrum« vil forskermobiliteten blive fremmet for at sikre, at udbygningen af
et europæisk forskningsrum lykkes.

(12) Til opfłlgning af Kommissionens meddelelse om kvinder
og videnskab (1), Rådets resolution (2) og Europa-Parlamentets beslutning (3) herom iværksættes en handlingsplan med det formål at give plads til, at kvinder kan
spille en stłrre rolle inden for videnskab og forskning i
Europa.

(13) Til opfłlgning af Kommissionens meddelelse om kvinder
og videnskab (1), Rådets resolution (2) og Europa-Parlamentets beslutning (3) herom iværksættes en handlingsplan med det formål at give plads til, at kvinder kan
spille en stłrre rolle inden for videnskab og forskning i
Europa, idet en yderligere styrket indsats på dette område
er påkrævet.

(14) Deltagelse i aktiviteterne under det sjette rammeprogram
vil blive fremmet gennem offentliggłrelse af de fornłdne
oplysninger om indhold, vilkår og procedurer; oplysningerne vil blive stillet til rådighed for potentielle deltagere,
også fra kandidatlandene og de andre associerede lande, i
god tid og i en grundigt gennemarbejdet form.

(13) Kommissionen błr regelmæssigt redegłre for status for
gennemfłrelsen af rammeprogrammet 2002-2006, og
inden den forelægger sit forslag til det fłlgende rammeprogram, vil den i god tid lade foretage en uafhængig
evaluering af gennemfłrelsen af de igangsatte aktioner.

(15) Kommissionen vil regelmæssigt over for Europa-Parlamentet og Rådet redegłre for status for gennemfłrelsen
af det sjette rammeprogram, og inden den forelægger sit
forslag til det fłlgende rammeprogram, vil den i god tid
lade foretage en uafhængig evaluering af gennemfłrelsen
af de igangsatte aktioner, hvilket vil blive gjort i åbenhed
over for alle relevante aktłrer.

___________

___________

(1) KOM(1999) 76.
(2) Resolution af 20. maj 1999, EFT C 201 af 16.7.1999.
(3) Beslutning af 3. februar 2000  PE 284.656.

(1) KOM(1999) 76.
(2) Resolution af 20. maj 1999, EFT C 201 af 16.7.1999.
(3) Beslutning af 3. februar 2000  PE 284.656.
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(16) De finansieringsmæssige fłlger af det sjette flerårige
rammeprogram er forenelige med det nuværende loft
over udgiftsområde 3 i de finansielle overslag.

(17) Der błr indfłres en særlig budgetpost for hvert udvalgt
forskningstema i De Europæiske Fællesskabers almindelige
budget 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Uændret

Artikel 1
1.
For perioden 2002-2006 vedtages der et flerårigt rammeprogram for Fællesskabets aktioner inden for forskning, teknologiudvikling og demonstration, i det fłlgende benævnt
»rammeprogrammet 2002-2006«.

1.
For perioden 2002-2006 vedtages der et flerårigt rammeprogram for Fællesskabets aktioner inden for forskning, teknologiudvikling og demonstration, i det fłlgende benævnt »det
sjette rammeprogram«.

2.
Rammeprogrammet 2002-2006 omfatter alle de fællesskabsaktioner, der er nævnt i traktatens artikel 164.

2.
Det sjette rammeprogram omfatter alle de fællesskabsaktioner, der er nævnt i traktatens artikel 164.

3.
De videnskabelige og teknologiske mål og prioriteringerne i forbindelse hermed er fastsat i bilag I, som også
angiver hovedlinjerne for de påtænkte indsatsområder.

Uændret

Artikel 2
1.
Det samlede maksimumbelłb for Fællesskabets finansielle
deltagelse i hele rammeprogrammet 2002-2006 udgłr 16,270
milliarder euro; de enkelte aktioners andele er fastsat i bilag II.

1.
Det samlede maksimumbelłb for Fællesskabets finansielle
deltagelse i hele det sjette rammeprogram udgłr 16,270 milliarder euro; de enkelte aktioners andele er fastsat i bilag II.

2.
Vilkårene for Fællesskabets finansielle deltagelse fastlægges
i henhold til finansforordningen vedrłrende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget, suppleret ved bilag III til
denne afgłrelse.

Uændret

Artikel 3
Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes under rammeprogrammet 2002-2006, gennemfłres under overholdelse af
grundlæggende etiske principper.

Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes under det sjette
rammeprogram, gennemfłres under overholdelse af grundlæggende etiske principper.
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Artikel 4
Gennemfłrelsen af det sjette rammeprogram kan, hvor der er
behov for det, foregå ved hjælp af supplerende programmer, jf.
traktatens artikel 168, ved hjælp af fællesskabsdeltagelse i forsknings- og udviklingsprogrammer, der iværksættes af flere
medlemsstater, jf. artikel 169, eller ved oprettelse af fællesforetagender eller andre strukturer, jf. artikel 171. Den kan
desuden give anledning til samarbejde med tredjelande eller
internationale organisationer, jf. artikel 170.

Artikel 4

Artikel 5

I overensstemmelse med traktatens artikel 173 offentliggłr
Kommissionen hvert år en detaljeret rapport om, hvor langt
man er kommet med at gennemfłre rammeprogrammet
2002-2006, idet der navnlig głres rede for, i hvilket omfang
dets mål nået og forskningsopgaverne gennemfłrt.

I overensstemmelse med traktatens artikel 173 offentliggłr
Kommissionen hvert år en detaljeret rapport om, hvor langt
man er kommet med at gennemfłre det sjette rammeprogram,
idet der navnlig głres rede for, i hvilket omfang dets mål er
nået og forskningsopgaverne gennemfłrt, og for finansieringsforholdene.

Artikel 5

Artikel 6

Inden Kommissionen forelægger sit forslag til det fłlgende
rammeprogram, lader den uafhængige hłjt kvalificerede
eksperter foretage en evaluering af resultaterne af Fællesskabets
indsats i lłbet af de fem år, der går forud for evalueringen.
Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne fra evalueringen og sine bemærkninger hertil.

Uændret

Artikel 6

Artikel 7

Fłlgende lande kan deltage i rammeprogrammet 2002-2006:

Det sjette rammeprogram er i overensstemmelse med de relevante aftaler, afgłrelser eller protokoller åbent for deltagelse fra
EØS-landene, kandidatlandene og andre lande, herunder
Schweiz og Israel.

 EØS-landene, i overensstemmelse med betingelserne i
EØS-aftalen

Udgår

 kandidatlandene i Øst- og Centraleuropa, i overensstemmelse med betingelserne i europaaftalerne, de tilhłrende
tillægsprotokoller og afgłrelserne truffet af de respektive
associeringsråd
 Cypern, Malta og Tyrkiet, på grundlag af bilaterale aftaler,
som skal indgås med disse lande
 Schweiz og Israel, på grundlag af bilaterale aftaler, som skal
indgås med disse lande
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Uændret

VIDENSKABELIGE OG TEKNOLOGISKE M¯L OG HOVEDLINJER FOR AKTIONERNE

Rammeprogram for forskning og teknologiudvikling (2002-2006)
iværksættes med sigte på forskningspolitikkens traktatfæstede
hovedmål:

Det sjette rammeprogram for forskning og teknologiudvikling
iværksættes med sigte på forskningspolitikkens traktatfæstede
hovedmål:

 at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag for Fællesskabets industri

Uændret

 at fremme udviklingen af dens konkurrenceevne
 at fremme de forskningsaktioner, der skłnnes nłdvendige i medfłr
af andre kapitler i traktaten.

For at rammeprogrammet bedst muligt skal kunne fłre frem mod disse
mål, er det bygget om fłlgende tre hovedlinjer:
1. integration af europæisk forskning
2. strukturering af det europæiske forskningsrum
3. styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum.

Indsatsen omkring de to sidstnævnte hovedlinjer skal strukturere det
europæiske forskningsrum på områder, der er tæt knyttet til selve forskningen og udgłr dens miljł, og være med til at skabe eller styrke
forudsætningerne for, at det kan fungere. Der vil derfor blive gennemfłrt sådanne aktiviteter på alle videnskabelige og teknologiske felter.

Den stłrste indsats under rammeprogrammet kommer til at ligge i
aktiviteter omkring den fłrste hovedlinje, og deres sigte bliver at integrere forskningsbestræbelserne og -aktiviteterne i europæisk skala.
Sådanne aktiviteter vil blive gennemfłrt:

Den stłrste indsats under rammeprogrammet kommer til at ligge i
aktiviteter omkring den fłrste hovedlinje, og deres sigte bliver at integrere forskningsbestræbelserne og -aktiviteterne i europæisk skala og at
udbygge vores viden og forståelse. Sådanne aktiviteter vil blive gennemfłrt:

 inden for et begrænset antal udvalgte forskningstemaer og udelukkende ved hjælp af kraftige virkemidler med en stærk integrationsfremmende effekt: »ekspertisenet«, integrerede projekter og
EU-tilskud til nationale forskningsprogrammer, der gennemfłres af
flere medlemsstater i forening efter traktatens artikel 169

 inden for et begrænset antal udvalgte forskningstemaer og hovedsagelig ved hjælp af kraftige virkemidler med en stærk integrationsfremmende effekt: »ekspertisenet«, integrerede projekter og
EU-tilskud til nationale forskningsprogrammer, der gennemfłres af
flere medlemsstater i forening efter traktatens artikel 169, men også
ved hjælp af specifikke målrettede projekter og samordningsaktiviteter, som udgłr en »ekspertise- og integrationstrappe«

 på områder med relation til foregribelse af EU’s behov inden for
videnskab og teknologi, hvor EU har særlige behov for at underbygge sin politik, eller hvor der dukker nye behov op

 på områder, der omfatter et bredere forskningsfelt, hvor EU har
særlige behov for at underbygge sin politik, eller hvor der dukker
nye behov op
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 på alle videnskabelige og teknologiske felter, hvor der er tale om
supplerende forskningstiltag til stłtte for små og mellemstore virksomheder.

 på alle videnskabelige og teknologiske felter, hvor der er tale om
supplerende forsknings- og innovationstiltag til stłtte for små og
mellemstore virksomheder, herunder meget små virksomheder.

Forskningsforanstaltningerne vil bygge på en integreret og i relevante
tilfælde tværfaglig strategi, som efter omstændighederne vil omfatte
innovation og samfundsłkonomiske forhold.

Når der er behov for det, vil der inden for hvert udvalgt forskningstema
blive udfłrt sonderende frontforskning vedrłrende emner, der er nært
beslægtet med et eller flere af temaets emner.

Internationalt samarbejde indgår som en fuldgyldig del af aktiviteterne
omkring rammeprogrammets fłrste hovedlinje. Det kan antage forskellige former:

Uændret

 Inden for de udvalgte forskningstemaer kan de tage form af:

 initiativer med det formål at sikre, at Europa er med i front i
den internationale forskning inden for emner af global betydning, og at der er sammenhæng i Europas bidrag til denne
forskning

 integreret bilateralt samarbejde med tredjelande (1) eller grupper
af tredjelande

 deltagelse fra tredjelandes forskere og institutioner i projekter og
netværk på områder af særlig interesse for disse lande.

 I forbindelse med med foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi kan de tage form af specifikke samarbejdstiltag
med enkeltlande eller landegrupper uden for EU.

 I forbindelse med aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt,
kan de tage form af specifikke samarbejdstiltag med enkeltlande
eller landegrupper uden for EU.

Som grundlæggende hovedregel for iværksættelsen af hovedparten af
rammeprogrammets aktiviteter gælder, at stłtte ydes efter indkaldelse
af forslag, der konkurrerer indbyrdes om udvælgelse, og at udvælgelsen
foretages på grundlag af en faglig evaluering (»peer review«) af forslagenes videnskabelige og teknologiske kvalitet.

Uændret

___________
(1) Tredjelande: lande, der ikke er medlemmer af EU og ikke er tilknyttet rammeprogrammet ved en associeringsaftale. Landene i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde, kandidatlandene, Schweiz og Israel er tilknyttet rammeprogrammet ved associeringsaftaler, og deres organisationer og forskere kan
derfor deltage i rammeprogrammets aktiviteter på samme vilkår som organisationer og forskere fra EU’s medlemsstater.
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Ved gennemfłrelsen af dette rammeprogram og i de forskningsaktiviteter, det kommer til at omfatte, skal grundlæggende etiske principper
overholdes. Disse omfatter principperne i EU’s charter om grundlæggende rettigheder, EF-rettens principper for beskyttelse af menneskelig
værdighed, menneskeliv, persondata, privatlivets fred og miljłet (1) og
principperne i relevante internationale konventioner som f.eks. Helsingfors-erklæringen i dens seneste udgave, Europarådets konvention om
menneskerettigheder og biomedicin undertegnet i Oviedo den 4. april
1997, FN’s konvention om błrns rettigheder samt tillægsprotokollen
om forbud mod kloning af mennesker undertegnet i Paris den 12.
januar 1998, den universelle erklæring om det menneskelige genom
og menneskerettighederne, som UNESCO har vedtaget, samt de relevante resolutioner fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) foruden
gældende ret i de lande, hvor forskningen udfłres (2).

Til fłlgende forskningsområder ydes der ikke stłtte under dette
rammeprogram:
 forskning i reproduktiv kloning af mennesker
 forskning, der sigter mod at ændre menneskers arvemasse på en
måde, der głr ændringerne arvelige (3)
 forskning, der sigter mod at skabe menneskelige embryoner alene
til forskningsformål eller for at fremskaffe stamceller, herunder ved
kerneoverfłrsel mellem kropsceller.

I overensstemmelse med Amsterdam-protokollen om dyrebeskyttelse og
dyrevelfærd skal dyreforsłg erstattes med alternativer i alle tilfælde,
hvor det er muligt. Dyrs lidelse skal undgås eller holdes på et
minimum (4).

1.

INTEGRATION AF EUROP˘ISK FORSKNING

Uændret

Denne del af rammeprogrammet er opdelt i fłlgende afsnit:
1.1.

Udvalgte forskningstemaer

1.1.1. Genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste
i) Avanceret genomforskning og dennes anvendelse på
sundhedsområdet
ii) Bekæmpelse af stłrre sygdomme

___________
(1) Den Europæiske Gruppe vedrłrende Etik inden for Naturvidenskab og Ny
Teknologi rådgiver Europa-Kommissionen om etiske forhold i forbindelse
med tilrettelæggelse og gennemfłrelse af Fællesskabets lovgivning og politik.
(2) I givet fald skal deltagere i forskningsprojekter słge de relevante etiske udvalgs
godkendelse, fłr FTU-arbejdet påbegyndes. Forslag, der vedrłrer fłlsomme
emner, vil systematisk blive gennemgået på EF-plan ud fra etiske kriterier. I
særlige tilfælde kan der forekomme etisk gennemgang under gennemfłrelsen
af et projekt.
(3) Forskning i kræftbehandling af kłnskirtler kan få tilskud.
(4) Dette gælder særlig (i henhold til direktiv 86/609/EØF) for dyreforsłg med
arter, der er særlig nært beslægtede med mennesker. ˘ndring af dyrs arvemasse og kloning af dyr kan kun komme i betragtning, hvis formålet er etisk
velbegrundet, og forholdene sikrer dyrenes velfærd og principperne om biologisk mangfoldighed.
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1.1.2. Teknologi til informationssamfundet
1.1.3. Nanoteknologi, intelligente materialer, nye produktionsprocesser
1.1.4. Luftfart og rumfart
1.1.5 Fłdevaresikkerhed og sundhedsrisici
1.1.6. Bæredygtig udvikling
i) Bæredygtige energisystemer
ii) Bæredygtig overfladetransport
iii) Globale miljł- og klimaændringer og łkosystemer
1.1.7. Borgere og styreformer i et åbent europæisk vidensamfund
1.2.

Specifikke aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt

1.2.1. Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi
1.2.2. Specifikke forskningsaktiviteter for små og mellemstore
virksomheder
1.2.3. Specifikke internationale samarbejdsaktiviteter
1.2.4. Det Fælles Forskningscenters aktiviteter

Disse aktiviteter gennemfłres i integrerede helheder for at sikre
sammenhæng og samspil mellem deres forskellige elementer og
i relevante tilfælde med andre dele af rammeprogrammet.

1.1.

Udvalgte forskningstemaer

Uændret

Formålet med denne del af rammeprogrammet er at tilvejebringe en kritisk masse af ressourcer og at understłtte en
stærk integration af forskningskapaciteten i Europa på de
områder, hvor dette viser sig at være særlig nłdvendigt, fordi
områderne har særlig stor betydning for Europas industrielle
konkurrenceevne, eller fordi de pågældende problemer har
særlig stor politisk og samfundsmæssig rækkevidde.
Der er fastlagt syv udvalgte forskningstemaer.

1.1.1. Genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste

Mål
Formålet med dette udvalgte forskningstema er at hjælpe
Europa med at integrere forskningsindsatsen og derved
udnytte den viden, der er opnået ved kortlægningen af
levende organismers genomer, hvad der navnlig vil gavne folkesundheden og borgerne og styrke konkurrenceevnen inden for
den europæiske bioteknologiske industri.

Formålet med dette udvalgte forskningstema er at hjælpe
Europa med at integrere forskningsindsatsen og derved
udnytte den viden, der er opnået ved kortlægningen af
levende organismers genomer, hvad der navnlig vil gavne folkesundheden og borgerne og styrke konkurrenceevnen inden for
den bioteknologiske industri i medlemsstaterne, kandidatlandene og andre associerede lande. Vægten vil blive lagt på »translationel forskning« med sigte på reelle og sammenhængende
medicinske fremskridt og bedre livskvalitet.
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Uændret

»Post-genomforskningen«, der bygger på kortlægningen af det
humane genom og af modelorganismers genomer (animalske,
vegetabilske og mikrobielle), błr kunne få talrige anvendelsesmuligheder på forskellige områder, herunder navnlig til nye
diagnoseredskaber og behandlinger, der kan bruges i kampen
mod i dag uhelbredelige sygdomme, og som der er store potentielle markeder for.

Men det er en forskning, der kræver en intensiv og langsigtet
łkonomisk satsning. I USA er både den offentlige og den
private post-genomforskning i konstant og kraftig vækst: det
offentlige investerer næsten to milliarder dollar om året, investeringer, der hovedsagelig forvaltes af NIH’erne (1) (som får
łget deres bevillinger med 14,4 % i 2001), og erhvervsforskningen er dobbelt så stor.

I Europa er forskningsindsatsen væsentligt svagere og mindre
sammenhængende. Ganske vist har flere medlemsstater taget et
vigtigt skridt i den rigtige retning ved at lancere offentlige
programmer for post-genomforskning. Men som helhed
betragtet er satsningerne stadig utilstrækkelige og spredte.

I Europa er forskningsindsatsen væsentligt svagere og mindre
sammenhængende. Ganske vist har flere medlemsstater taget et
vigtigt skridt i den rigtige retning ved at lancere offentlige
programmer for genomforskning og post-genomforskning.
Men som helhed betragtet er satsningerne stadig utilstrækkelige
og spredte.

Også erhvervsforskning er langt bagud: 70 % af de genomforskningsbaserede virksomheder findes i USA, hvor en stor og
stigende del af de private europæiske investeringer lægges.

Europæisk erhvervsforskning er langt bagud: 70 % af de genomforskningsbaserede virksomheder findes i USA, hvor en stor og
stigende del af de private europæiske investeringer lægges.

Skal EU have mulighed for at komme i en bedre position og
udnytte det łkonomiske og samfundsmæssige afkast af den
forventede udvikling på området, må man på Øn gang sætte
investeringerne kraftigt i vejret og samle de spredte forskningsaktiviteter i Europa i en sammenhængende satsning.

Skal EU have mulighed for at komme i en bedre position og
udnytte det łkonomiske og samfundsmæssige afkast af den
forventede udvikling på området, må man på Øn gang sætte
investeringerne kraftigt i vejret og samle de spredte forskningsaktiviteter i Europa i en sammenhængende satsning under
hensyntagen til den internationale kontekst.

Påtænkte indsatsområder

Uændret

For at nå disse mål vil Fællesskabet głre en indsats på fłlgende
områder:

i) Avanceret genomforskning og dennes anvendelse på sundhedsområdet

 Grundviden og basisredskaber inden for funktionel genomforskning:

___________
(1) National Institutes of Health.

 Grundviden og basisredskaber inden for funktionel
genomforskning: Der vil blive forsket i modelorganismer
for dyr, planter og mikrober, især med små genomer,
som kan bidrage til forståelsen af, hvordan sundhedsrelevante gener og genprodukter fungerer.
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Uændret

 strukturel genomforskning

 komparativ genomforskning og populationsgenetik

 bio-informatik.

 tværfaglige funktionsgenomikbaserede metoder til
undersłgelse af grundlæggende biologiske processer.

 Anvendelse af viden og teknologi på genomområdet inden
for bioteknologi på sundhedsområdet:

Uændret

 teknologiske platforme for udvikling af nye redskaber til
diagnose, forebyggelse og behandling

 teknologiske platforme for fremskridt inden for nye
redskaber til diagnose, forebyggelse og behandling
(herunder farmakogenomiske metoder, alternativer
til dyreforsłg og stamcelleforskning)

 stłtte til innovativ forskning i nystartede genomforskningsbaserede virksomheder.

 stłtte til innovativ forskning i nystartede genom- og
proteomforskningsbaserede virksomheder.

ii) Bekæmpelse af stłrre sygdomme

 Anvendelse af viden og teknologi på genomområdet inden
for lægevidenskaben på fłlgende områder:

 Anvendelse af viden og teknologi på genomområdet ved
en »translationel« fremgangsmåde inden for lægevidenskaben på fłlgende områder:

 bekæmpelse af kræft, degenerative sygdomme i nervesystemet, hjerte-kar-sygdomme og sjældne sygdomme

 bekæmpelse af sygdomme i nervesystemet, hjertekar-sygdomme og sjældne sygdomme

 bekæmpelse af resistens lægemidler

 bekæmpelse af resistens over for antibiotika og andre
lægemidler

 forskning i menneskers udvikling, hjerneforskning og
forskning i aldringsprocessen.

Uændret

En bredere indfaldsvinkel anlægges over for bekæmpelsen af

En bredere indfaldsvinkel anlægges over for bekæmpelsen af:

 kræft, idet der fokuseres på udvikling af patientorienterede strategier fra forebyggelse til diagnose og behandling; indsatsen vil blive koncentreret om stłtte til »translationel forskning« med det sigte at overfłre grundlæggende viden til klinisk anvendelse

 de tre fattigdomsrelaterede smitsomme sygdomme (aids,
malaria og tuberkulose), som der vil blive gjort en hłjt
prioriteret indsats mod på EU-plan og internationalt.

Uændret
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1.1.2. Teknologi til informationssamfundet

Mål

Formålet med dette udvalgte forskningstema er  i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds młde
i Lissabon og målene for initiativet »e-Europe«  at stimulere
udviklingen i Europa af teknologi og applikationer, der er
centrale for opbygningen af informationssamfundet, og
dermed at styrke Europas industrielle konkurrenceevne og
give mennesker i alle egne af medlemsstaterne, kandidatlandene
og andre associerede lande mulighed for at få det fulde udbytte
af vidensamfundets udvikling. Ved at koncentrere indsatsen om
den kommende generation af informationssamfundsteknologi
kan dennes applikationer og tjenester głres til hvermands eje
og udviklingen af næste teknologigeneration centreres mere om
brugerne.

Formålet med dette udvalgte forskningstema er  i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds młde
i Lissabon og målene for initiativet »e-Europe«  at stimulere
udviklingen i Europa af teknologi og applikationer, der er
centrale for opbygningen af informationssamfundet, og
dermed at styrke Europas industrielle konkurrenceevne og
give europæiske borgere i alle egne af EU mulighed for at få
det fulde udbytte af vidensamfundets udvikling.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Uændret

Her ved indgangen til det 21. århundrede revolutionerer informations- og kommunikationsteknologien łkonomiens og
samfundets funktionsmåde og frembringer nye måder at producere, handle og kommunikere på. Men den dag i dag satser vi i
Europa for lidt på denne teknologi, og navnlig mindre, end de
głr hinsides Atlanten. Ser man de offentlige og private investeringer under Øt, bruger USA tre gange så meget som Europa i
denne sektor.

På den anden side er sektoren blevet den næststłrste i EU’s
łkonomi: Den omsætter for 2 000 milliarder euro årligt. Den
beskæftiger over to millioner mennesker, og dette tal vokser og
vokser.

Europa har gode forudsætninger for at lede og forme den fremtidige udvikling af ikke blot teknologierne, men også deres
indvirkning på menneskers tilværelse og arbejde. Den fremtidige
konkurrenceevne for hele Europas erhvervsliv og europæiske
borgeres levestandard afhænger i vidt omfang af den kommende
tids informationssamfundsteknologiske forskningsindsats som
forberedelse af den kommende generation af produkter,
processer og tjenester.

Europas hidtidige industrielle og handelsmæssige succes inden
for mobilkommunikation, som skyldes GSM-standarden, vil ikke
gentage sig, med mindre vi investerer samordnet på området
med en kritisk masse af forskningsmidler og integrerer offentlige og private satsninger i europæisk skala.

Uændret

Intelligente omgivelser

Udgår

For at få stłrst mulig łkonomisk og samfundsmæssig effekt må
indsatsen koncentrere sig om fremtidige generationer af disse
teknologier, hvor computere, grænseflader og net integreres
mere i de daglige omgivelser og giver adgang til en mangfoldighed af tjenester og anvendelser, som det bliver let og »naturligt« at udnytte. I denne vision af »intelligente omgivelser« sættes
brugeren, mennesket, i centrum for den kommende udvikling af
vidensamfundet.

Uændret
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EU’s indsats vil fokusere på de teknologiske opgaver, der bedst
formår at konkretisere denne vision. Den vil sigte mod at mobilisere europæiske forskere omkring målrettede initiativer, som
f.eks. udviklingen af de næste generationer af mobilkommunikationssystemer, for at nå målene på længere sigt og samtidig
give mulighed for at reagere på ny efterspłrgsel og nye behov,
der måtte opstå på markederne eller i forbindelse med politisk
fastsatte mål.
Påtænkte indsatsområder
Indsatsen vil således blive rettet mod fłlgende teknologiudviklingsopgaver:
Integrationsfremmende forskning på de teknologiområder, der har mest
umiddelbar interesse for borgere og virksomheder

Som supplement til og i forlængelse af de forventede fremskridt
med udvikling af basisteknologi bliver der også tale om forskning med det formål at słge lłsninger til stłrre samfundsmæssige og łkonomiske udfordringer. Denne indsats rettes således
mod:

Som supplement til og i forlængelse af de forventede fremskridt med
udvikling af basisteknologi bliver der også tale om forskning med det
formål at słge lłsninger til stłrre samfundsmæssige og łkonomiske
udfordringer under overgangen til et videnbaseret samfund. Denne
indsats rettes således mod:

 forskning i tillids- og tryghedsskabende teknologi, der kan
lłse de centrale sikkerhedsudfordringer, som en »gennemdigitaliseret« verden stiller, og sikre borgernes rettigheder og
privatlivets fred

 systemer til intelligente omgivelser, så alle får adgang til
informationssamfundet uanset alder og vilkår, samt interaktive, intelligente systemer til brug inden for sundhed,
mobilitet og sikkerhed, fritid, beskyttelse og tilgængeliggłrelse af kulturarv og miljł

 systemer til intelligente omgivelser, så alle får adgang til
informationssamfundet uanset alder og vilkår, samt interaktive, intelligente systemer til brug inden for sundhed,
mobilitet og sikkerhed, fritid, turisme, beskyttelse og
tilgængeliggłrelse af kulturarv og miljł, herunder humanitær minerydning

 elektronisk og mobil handel samt teknologi, der łger
handelstransaktionernes og infrastrukturens sikkerhed, nye
arbejdsredskaber og -metoder, læringsteknologi og systemer
til videnforvaltning i virksomheder, til integreret virksomhedsforvaltning og til elektronisk forvaltning

 elektronisk og mobil handel samt teknologi, der łger
handelstransaktionernes og infrastrukturens sikkerhed, nye
arbejdsredskaber og -metoder, herunder informationssamfundteknologiens fłlger for arbejde og arbejdsmiljł, læringsteknologi og systemer til videnforvaltning i virksomheder, til
integreret virksomhedsforvaltning og til elektronisk forvaltning under hensyntagen til forbrugernes behov

 decentrale platforme og systemer i stor skala, herunder
Grid-baserede systemer, som kan levere effektive lłsninger
på komplekse problemer på områder som miljł, energi,
sundhed, transport og industriel design.

Uændret

Infrastruktur til kommunikation og informationsbehandling

Her er der tale om systemer for adgang til samt lagring, distribution og lokalisering af informationer. Sådanne systemer skal
imłdekomme de stigende behov for konnektivitet og informationsbehandling. Forskningsindsatsen vedrłrende kommunikations- og databehandlingsinfrastruktur vil fłrst og fremmest
blive rette mod:

Infrastruktur til mobil, trådlłs, optisk og bredbåndsbaseret
kommunikation og data- og programteknologi, som er pålidelig, gennemslagskraftig og kan tilpasses, så den kan imłdekomme de voksende behov for applikationer og tjenester.
Indsatsen rettes mod:
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 nye generationer af systemer og net for trådlłs mobilkommunikation; satellitkommunikationssystemer; fuldt optisk
teknologi; integration og forvaltning af kommunikationsnet;
kapacitetsłgende teknologi, som der er behov for til
system-, infrastruktur- og tjenesteudvikling, især på det
audiovisuelle område

 nye generationer af systemer og net for trådlłs mobilkommunikation; satellitkommunikationssystemer; fuldt optisk
teknologi; integration og forvaltning af kommunikationsnet;
kapacitetsłgende teknologi, som der er behov for til
system-, infrastruktur- og tjenesteudvikling, især på det
audiovisuelle område; indsatsen vil også fłre videre til
næste generation af internettet herunder indfłrelse af
version seks (Ipv6)

 softwareteknologi, og arkitektur, der muliggłr multifunktionelle tjenester og distribuerede systemer; teknik til og
styring af komplekse storskalasystemer for at sikre pålidelighed og driftsikkerhed.

 softwareteknologi, arkitektur og distribuerede systemer til
stłtte for udvikling af multifunktionelle og komplekse
tjenester med flere aktłrer involveret; teknik til og styring
af komplekse storskalasystemer for at sikre pålidelighed og
driftsikkerhed.

Komponenter og mikrosystemer

Uændret

Der tænkes her på miniaturiserede og billige komponenter
fremstillet af nye materialer og med brede anvendelsesmuligheder. Indsatsen vil blive koncentreret om:

 konstruktion og fremstilling af mikroelektroniske og optoelektroniske komponenter samt fotonkomponenter

 konstruktion og fremstilling af mikroelektroniske og optoelektroniske komponenter samt fotonkomponenter, også til
informationslagring, med sigte på at presse grænserne for
miniaturisering og at minimere mikroelektroniske komponenters og mikrosystemkomponenters omkostninger og
strłmforbrug, under hensyntagen til informationssamfundsteknologiske systemers miljłvirkninger

 nanoelektronik, mikroteknologi og mikrosystemer samt
tværfaglig forskning i nye materialer og kvanteelektronisk
udstyr; nye modeller og principper for informationsbehandling.

 nanoelektronik, mikroteknologi, visningsskærme og mikrosystemer samt tværfaglig forskning i nye materialer og kvanteelektronisk udstyr; nye modeller og principper for informationsbehandling.

Informationsforvaltning og grænseflader

Uændret

Der bliver tale om forskning i værktłjer til forvaltning af information og i grænseflader, som głr interaktiv brug af videnbaserede tjenester og applikationer lettere overalt og på alle tidspunkter. Indsatsen rettes mod:

 Kontekst- og semantikfłlsomme systemer til repræsentation
og forvaltning af viden, herunder kognitive systemer, samt
værktłjer til produktion og tilrettelæggelse af, deling og
formidling af digitalt indhold.

 Multisensoriske grænseflader, der kan opfatte og fortolke
naturlige menneskelige ytringer i form af ord, gestik og
udtryk ad andre sansemæssige kanaler; virtuelle miljłer samt
de flersprogede og flerkulturelle systemer, der er uundværlige
i opbygningen af vidensamfundet i europæisk skala.

 Kontekst- og semantikfłlsomme systemer til repræsentation
og forvaltning af viden, herunder kognitive systemer, samt
værktłjer til produktion og tilrettelæggelse af, navigering i
samt genfinding, deling og formidling af digitalt indhold.

Uændret
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1.1.3. Nanoteknologi, intelligente materialer, nye produktionsprocesser
Mål

Formålet med dette udvalgte forskningstema er at hjælpe
Europa med at tilvejebringe den kritiske masse af ressourcer,
der skal til for, navnlig med sigte på łkoeffektivitet, at udvikle
og udnytte den mest avancerede teknologi som grundlag for de
kommende års hovedsagelig viden- og intelligensbaserede
produkter, tjenesteydelser og fremstillingsprocesser.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Formålet med dette udvalgte forskningstema er at hjælpe
medlemsstaterne, kandidatlandene og andre associerede lande
med at tilvejebringe den kritiske masse af ressourcer, der skal
til for, navnlig med sigte på łkoeffektivitet og nedbringelse af
udledningerne af farlige stoffer i miljłet, at udvikle og udnytte
den mest avancerede teknologi som grundlag for de kommende
års hovedsagelig viden- og intelligensbaserede produkter,
tjenesteydelser og fremstillingsprocesser.

Uændret

Den europæiske fremstillingsindustri producerer i dag varer og
tjenesteydelser for en værdi af omkring 4 000 milliarder euro
om året. På et verdensmarked med stadig skarpere konkurrence
er den tvunget til at fastholde og styrke sin konkurrenceevne,
samtidig med at den lever op til kravene om bæredygtig udvikling. Men det forudsætter en intens indsats for til stadighed at
klargłre, videreudvikle og sprede avanceret teknologi: nanoteknologi, videnbaserede materialer, nye produktionsprocesser.

På grænsen mellem kvanteteknologi, materialeteknologi og
molekylærbiologi ligger en af de forventelige nłgler til den
næste industrielle revolution, nanoteknologien, som EU’s
konkurrenter investerer kraftigt i for tiden (i USA investerer
det offentlige 500 millioner dollars i 2001, hvad der er
dobbelt så meget som nu og fem gange de nuværende europæiske investeringer).

Inden for visse af de berłrte sektorer, f.eks. nanofabrikation og
nanokemi, har Europa stor kompetence, men der er behov for
stłrre og mere samordnet investering på dette område.

På materialeområdet er målet at udvikle intelligente materialer,
som forventes at blive meget værdifulde ved anvendelse i
sektorer som transport, energi og biomedicin, hvor der er et
markedspotentiale på tocifrede milliardbelłb i euro.

Også udviklingen af smidige, integrerede og rene produktionssystemer kræver en stłrre forskningsindsats inden for anvendelse af ny teknologi i fremstilling og administration.
Påtænkte indsatsområder

Nanoteknologi:

 langsigtet tværfaglig forskning med det formål at forstå
fænomenerne, beherske processerne og udvikle forskningsredskaber

 supramolekylære strukturer og makromolekyler

På materialeområdet er målet at udvikle intelligente materialer,
som forventes at blive meget værdifulde ved anvendelse i
sektorer som transport, energi, elektronik og biomedicin, hvor
der er et markedspotentiale på tocifrede milliardbelłb i euro.

Uændret
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 nanobioteknologi
 konstruktionsteknik i nanometerskala til materiale- og
komponentfremstilling
 udvikling af udstyr og instrumenter til manipulering og
kontrol
 anvendelser på områder som sundhed, kemi, energi, optik
og miljł.
Intelligente materialer:
 tilvejebringelse af grundviden
 teknologi til fremstilling og omdannelse af nye materialer

 understłttende teknik.

 teknologi til fremstilling og omdannelse af nye materialer,
herunder biomaterialer

Uændret

Nye produktionsprocesser:

 udvikling af fleksible og intelligente fremstillingssystemer
ved udnyttelse af tekniske fremskridt inden for virtuel fabrikation, interaktive beslutningsstłttesystemer og hłjpræcisionsteknik

 udvikling af nye processer og fleksible og intelligente fremstillingssystemer ved udnyttelse af tekniske fremskridt inden
for virtuel fabrikation, interaktive beslutningsstłttesystemer,
hłjpræcisionsteknik og innovativ robotteknik

 systemforskning, som er nłdvendig for affaldshåndtering og
risikostyring

 systemforskning, som er nłdvendig for ikke-forurenende
affaldshåndtering og risikostyring inden for produktion og
fabrikation, herunder bioprocesser og reduktion af forbruget
af primære ressourcer

 udvikling af nye principper for optimering af industrielle
systemers, produkters og tjenesters livscyklus.

Uændret

1.1.4. Luftfart og rumfart
Mål

Indsatsen på dette område har to formål: dels at konsolidere
den europæiske luft- og rumfartsindustris stilling i den stadig
kraftigere konkurrence på verdensplan ved at integrere dens
forskningsbestræbelser, dels at bidrage til, at det europæiske
forskningspotentiale i denne sektor udnyttes til fordel for
sikkerhed og miljłbeskyttelse.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Teknologisk og łkonomisk adskiller luft- og rumfartssektorerne
sig fra hinanden, men hvad angår deres politiske og industrielle
betydning, har de meget til fælles, og begge er łkonomisk og
forretningsmæssigt europæiske succeshistorier. Dog investerer
USA i dag henholdsvis tre og seks gange mere i disse sektorer.

Indsatsen på dette område har to formål: dels at konsolidere
den europæiske luft- og rumfartsindustris stilling i den stadig
kraftigere konkurrence på verdensplan ved at integrere dens
forskningsbestræbelser, dels at bidrage til, at medlemsstaternes,
kandidatlandenes og andre associerede landes forskningspotentiale i denne sektor udnyttes til fordel for sikkerhed og miljłbeskyttelse.

Uændret

Teknologisk og łkonomisk adskiller luft- og rumfartssektorerne
sig fra hinanden, men hvad angår deres politiske og industrielle
betydning, har de meget til fælles, og i begge disse sektorer har
Europa tradition for succes og et betragteligt łkonomisk og
forretningsmæssigt potentiale. Dog investerer USA i dag
henholdsvis tre og seks gange mere i disse sektorer.
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I en situation, hvor konkurrencen bliver stadig mere udfordrende, forventes lufttransportbehovet på verdensplan i de
kommende 15 år at give sig udtryk i en efterspłrgsel på
omkring 14 000 nye fly, hvad der repræsenterer et marked
på 1 000 milliarder euro. De bestræbelser på at samle den
industrielle kapacitet og udviklingsarbejdet, der har hidtil
sikret den europæiske succes på området, må nu suppleres
med en tilsvarende indsats for at samle forskningsindsatsen
omkring de udvalgte hovedtemaer og -emner.
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Uændret

På denne baggrund anbefaler de europæiske topledere i denne
sektor i deres rapport »Vision 2020« (1), at de europæiske, nationale og private forskningsbestræbelser optimeres og samles om
en fælles vision og en strategisk forskningsdagsorden.
Inden for rumfarten gælder det for EU om i forlængelse af
Kommissionens meddelelse »Europa og rummet: et nyt
kapitel« (2) at understłtte forskning, der giver markederne og
samfundet mulighed for at udnytte rummet.

Påtænkte indsatsområder
Luftfart
Inden for luftfartsforskningen vil Fællesskabet głre en indsats
for den forskning og udvikling, som der er behov for med
henblik på at:
 styrke europæisk industris evne til at konkurrere på markederne for fartłjer til civil luftfart, motorer og udstyr

 mindske gener og miljłbelastning (CO2- og NOX-emissioner,
stłj)

 łge flyenes sikkerhed i en stærkt stigende lufttrafik
 łge lufttransportsystemernes kapacitet og sikkerhed med
henblik på at understłtte etableringen af et fælles europæisk
luftrum (systemer for kontrol og trafikstyring).
Rumfart
Fællesskabets indsats på rumfartsområdet gennemfłres i tæt
samarbejde med ESA og de andre rumfartsorganisationer og
med industrien. Dens formål er at styrke sammenhængen i de
meget store investeringer, der er nłdvendige, og den vil blive
koncentreret om gennemfłrelse af:
 Galileo-projektet for et navigationssatellitsystem

___________
(1) »European aeronautics: a vision for 2020« (rapport fra »the Group of
Personalities«).
(2) KOM(2000) 597.

 mindske flyenes brændstofforbrug og negative miljłpåvirkninger, herunder gener og belastninger (CO2- og NOX-emissioner, stłj)

Uændret
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 GMES-platformen til miljł- og sikkerhedsovervågning

 avanceret forskning, som der er behov for med henblik på
integration af rum- og jordsegmentet på kommunikationsområdet.

1.1.5. Fłdevaresikkerhed og sundhedsrisici
Mål

Formålet med dette udvalgte forskningstema er at bidrage til at
etablere det integrerede videnskabelige og teknologiske
grundlag, der er nłdvendigt for i Europa at udvikle et system
for fremstilling og distribution af sikre og sunde fłdevarer og
for at beherske fłdevarebetingede risici, navnlig med stłtte i
bioteknologien, og for at beherske de sundhedsrisici, der
skyldes miljłforandringer.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Formålet med dette udvalgte forskningstema er at bistå
medlemsstaterne, kandidatlandene og andre associerede stater
med at etablere det integrerede videnskabelige og teknologiske
grundlag, der er nłdvendigt for at udvikle et miljłvenligt
system for fremstilling og distribution af sikre og sunde fłdevarer, i overensstemmelse med forbrugernes forventninger, og
for at beherske fłdevarebetingede risici, navnlig med stłtte i
bioteknologien, og for at beherske de sundhedsrisici, der
skyldes miljłforandringer.

Uændret

Den senere tids fłdevarekriser, især BSE-krisen, har sat projektłrlys på både kompleksiteten i spłrgsmålene om fłdevaresikkerhed og deres oftest internationale og grænseoverskridende
karakter. Integrationen af det indre europæiske landbrugs- og
fłdevaremarked głr det nłdvendigt at tage fat om de
problemer, der dukker op på dette område, og at gennemfłre
den relevante forskning i europæisk skala. Derfor oprettes der
inden længe en europæisk fłdevaremyndighed.

Borgerne og forbrugerne forventer, at forskningen bidrager til at
garantere, at de fłdevarer, der udbydes til salg, er sikre og sunde
og kan konsumeres uden risiko.

Borgerne og forbrugerne forventer, at forskningen bidrager til at
garantere, at de fłdevarer, der udbydes til salg, er sikre og sunde
og kan konsumeres uden risiko. Derfor błr der lægges vægt på
hele fłdevareproduktionskæden, »fra jord til bord«, i givet fald
også på sundhedsrelevant planteforskning og bioteknologi.

Det forudsætter, at den nyeste, mest fuldstændige og nłjagtige
videnskabelige viden står til rådighed. Ud over folkesundheden
står også virksomhedernes trivsel i en sektor med en årlig
omsætning omkring 600 milliarder euro og 2,6 millioner
beskæftigede på spil.

Det forudsætter, at den nyeste, mest fuldstændige og nłjagtige
videnskabelige viden står til rådighed. Ud over folkesundheden
står også virksomhedernes trivsel i en sektor med en årlig
omsætning omkring 600 milliarder euro og 2,6 millioner
beskæftigede på spil. Da små og meget små virksomheder
udgłr en stor del af fłdevaresektoren, kan de aktiviteter, der
iværksættes, kun lykkes, hvis viden og processer tilpasses til
disse virksomheders særlige kendetegn.

For Europa gælder det også om at bidrage væsentligt til forskningen i disse problemer, som i dag głr sig gældende på
verdensplan, og til den internationale debat om emnet på
grundlag af viden, der er så omfattende og præcis som muligt.

Uændret
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Det samme kan siges om en række problemer med
helbredsmæssige virkninger af miljłmæssigeforandringer 
problemer, som vækker stigende bekymring blandt europæiske
borgere og ofte optræder i international skala. Både af disse
grunde, men også fordi man så kan få udbytte af sammenfłringen af de bedste kilder til ekspertise, der findes på
komplekse områder, må forskningen udfłres på europæisk
plan og på en måde, der głr det muligt at sikre en reel samordning af de nationale aktiviteter.

Påtænkte indsatsområder
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Det samme kan siges om en række problemer med
helbredsmæssige virkninger af miljłmæssige forhold (f.eks.
hormonforstyrrende stoffer, kræftfremkaldende stoffer osv.) 
problemer, som vækker stigende bekymring blandt europæiske
borgere og ofte optræder i international skala. Både af disse
grunde, men også fordi man så kan få udbytte af sammenfłringen af de bedste kilder til ekspertise, der findes på
komplekse områder, må forskningen udfłres på europæisk
plan og på en måde, der głr det muligt at sikre en reel samordning af de nationale aktiviteter.

Uændret

Fællesskabets indsats vil omfatte forskning i, hvordan sundhedsrisici kan beherskes, og i hvilke sammenhænge der er mellem
helbred og ernæring:

 metoder til analyse og detektering af kemiske forureninger
og sygdomsfremkaldende mikroorganismer (virus, bakterier,
parasitter og nye agenser af priontypen)

 metoder til analyse, detektering og bekæmpelse af kemiske
forureninger og eksisterende eller nye sygdomsfremkaldende
mikroorganismer som f.eks. virus, bakterier, parasitter og
nye agenser af priontypen (idet der lægges vægt på udvikling af ante-mortem diagnosetest for BSE og scrapie)

 sundhedsvirkninger for mennesker af det anvendte dyrefoder
og af brug af ingredienser af forskellig oprindelse til dyrefoder

 sundhedsvirkninger for mennesker af det anvendte dyrefoder, herunder produkter, der indeholder genmodificerede
organismer, og af brug af ingredienser af forskellig oprindelse til dyrefoder

 fremgangsmåder, der sikrer »sporbarhed«, navnlig for genetisk modificerede organismer, herunder dem, der er skyldes
den senere tids bioteknologiske udvikling

 fremgangsmåder, der sikrer »sporbarhed« for genetisk modificerede organismer og andre fłdevarekomponenter

 sikrere produktionsmetoder sundere fłdevarer, herunder
både metoder, der bygger på bioteknologi, og metoder,
der bygger på łkologisk landbrug

 sikrere og mere miljłvenlige produktions- og forarbejdningsmetoder samt sundere, nærende og funktionelle fłdevarer, der bygger på en række forskellige metoder, fra udnyttelse af plante- og dyreforskning og bioteknologi til łkologisk landbrug

 epidemiologi vedrłrende fłdevarebetingede sygdomme og
arveanlæg

 epidemiologi vedrłrende fłdevarebetingede sygdomme og
allergier, herunder kostens indvirkning på błrns helbred

 sundhedsvirkninger af fłdevarer, herunder især produkter,
der indeholder genetisk modificerede organismer

 sundhedsvirkninger af fłdevarer, herunder bl.a. łkologiske
landbrugsprodukter, produkter, der indeholder genetisk
modificerede organismer, og produkter, der er fremkommet
på grundlag af den senere tids bioteknologiske udvikling

 miljłbetingede helbredsrisici, hvor hovedvægten lægges på
kumulative risici, veje for transmission til mennesker, langtidsvirkninger, udsættelse for små doser og virkningerne for
særlig udsatte grupper, især błrn.

 miljłbetingede helbredsrisici (kemiske, biologiske og
fysiske), hvor hovedvægten lægges på kumulative risici,
herunder udsættelse for en kombination af godkendte
stoffer, veje for transmission til mennesker, langtidsvirkninger, udsættelse for små doser og virkningerne for
særlig udsatte grupper, især błrn.
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1.1.6. Bæredygtig udvikling og globale miljł- og klimaændringer (1)

Mål

Formålet med forskningen på dette område er at styrke den
videnskabelige og teknologiske kapacitet, som Europa har
brug for til at fłre udviklingen ind på et bæredygtigt spor og
bidrage væsentligt til de internationale bestræbelser på at forstå
og beherske de globale miljł- og klimaændringer og beskytte
ligevægten i łkosystemerne.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

C 75 E/151
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1.1.6. Bæredygtig udvikling (1)

Uændret

Formålet med forskningen på dette område er at styrke den
videnskabelige og teknologiske kapacitet, som Europa har
brug for til at fłre udviklingen ind på et bæredygtigt spor 
et mål, som Det Europæiske Råd anerkendte som et fællesskabsmål på młdet i Göteborg, og som omfatter integration
af begrebets miljłmæssige, łkonomiske og sociale dimensioner
med særlig henblik på bæredygtig udvikling inden for energi og
transport. Forskningsaktiviteterne błr sætte medlemsstaterne,
kandidatlandene og andre associerede lande i stand til at
bidrage væsentligt til de internationale bestræbelser på at
forstå og beherske de globale miljł- og klimaændringer og
beskytte ligevægten i łkosystemerne.

Uændret

Skal udviklingen głres bæredygtig i global skala, forudsætter det
bl.a.:

 udformning, videreudvikling og spredning af teknologi, der
głr det muligt at udnytte naturressourcerne mere rationelt,
at producere mindre affald og at reducere de łkonomiske
aktiviteters belastning af miljłet

 udformning, videreudvikling og spredning af teknologi, der
głr det muligt at bevare naturressourcerne og udnytte dem
mere rationelt og bæredygtigt med mindre affald og at reducere de łkonomiske aktiviteters belastning af miljłet til
fordel for en fornuftig udnyttelse af energi og transport i
Europa

 en bedre forståelse af mekanismerne bag de globale forandringer, især klimaændringerne, og en bedre evne til at
udarbejde prognoser på dette område.

 en bedre forståelse af mekanismerne bag og virkningerne af
de globale forandringer, især klimaændringerne, og en bedre
evne til at udarbejde prognoser på dette område, samt en
bedre forståelse af łkosystemerne.

Som belyst i Kommissionens grłnbog »På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed« (2) kommer to
teknologiske områder i fłrste række: energi og transport, som
står for over 80 af de samlede udledninger af drivhusgasser og
over 90 % af CO2-udledningerne.

Kyoto-protokollen forpligter EU til i perioden 2008-2012 at
reducere sine udledninger af drivhusgasser med 8 % i forhold
til 1990-niveauet.

Skal dette mål nås på kort sigt, må der głres en kraftig indsats i
stor skala for at tage teknologi, der endnu er under udvikling, i
brug.

Uændret

Kyoto-protokollen forpligter EU til i perioden 2008-2012 at
reducere sine udledninger af drivhusgasser med 8 % i forhold
til 1990-niveauet. Dette kræver udvikling af innovative, bæredygtige energi- og transportlłsninger.

Uændret

Udover dette mål forudsætter en langsigtet realisering af en
bæredygtig udvikling i de kommende årtier, at de ud fra
denne synsvinkel mest velegnede energikilder og energibærere
głres teknisk tilgængelige og łkonomisk rentable. Dertil kræves
en vedvarende forskningsindsats.

___________
(1) Hovedmålene for den nukleare forskning redegłres der for i bilaget »Videnskabelige og teknologiske mål« til rammeprogramforslaget for Euratom.
(2) KOM(2000) 769.

___________
(1) Hovedmålene for den nukleare forskning redegłres der for i bilaget »Videnskabelige og teknologiske mål« til rammeprogramforslaget for Euratom.
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Forskning på længere sigt er også en forudsætning for udviklingen af et bæredygtigt europæisk transportsystem. Et sådant
system optræder som et hovedmål for EU i den hvidbog om
den fælles transportpolitik, som Kommissionen for tiden
arbejder på.

På verdensplan forskes der i denne tid for cirka to milliarder
euro årligt i klimaforandringer. Europa bidrager med 500
millioner euro til denne forskning, USA med 900.

Forskning på længere sigt er også en forudsætning for udviklingen af et bæredygtigt europæisk transportsystem. Et sådant
system er fastsat som et hovedmål for EU i hvidbogen om
europæisk transportpolitik.

Uændret

EU er part i de internationale aftaler på en række områder, der
hænger sammen med de globale miljł- og klimaændringer,
f.eks. Kyoto-protokollen om klimaændringer, Montreal-protokollen og FN’s konventioner om biologisk mangfoldighed og
łrkendannelse. Den błr for sin egen skyld levere et både omfattende og sammenhængende bidrag til de store internationale
forskningsprogrammer for disse emner.

EU er part i de internationale aftaler på en række områder, der
hænger sammen med de globale miljł- og klimaændringer,
f.eks. Kyoto-protokollen om klimaændringer, og FN’s konventioner om biologisk mangfoldighed og łrkendannelse. Den błr
for sin egen skyld levere et både omfattende og sammenhængende bidrag til de store internationale forskningsprogrammer
for disse emner.

Fællesskabet kan medvirke til at sikre den nłdvendige koordinering af det europæiske bidrag til den globale indsats.

26.3.2002

Uændret

Påtænkte indsatsområder

Teknologi for bæredygtig udvikling

Udgår

På kort og mellemlangt sigt Fællesskabet vil koncentrere sin om
et begrænset antal stłrre tiltag på fłlgende områder:

 vedvarende energi, energibesparelser og energieffektivitet,
især i bymiljłer, samt renere transport med udvikling af
ny kłretłjstyper, især til vejtransport, og alternativer
brændstoffer

 intelligent transport, især i form af teknologi, der muliggłr
en bedre fordeling af trafikken mellem transportformerne,
stłrre integration af dem og łget interoperabilitet mellem
dem, f.eks. gennem ny måder at styre den logistiske kæde på
(især for containertransport).
På længere sigt vil der navnlig blive satset på:
 brændselsceller til stationære anlæg og i transporten
 brintteknologi
 nye principper for solstrłmsteknologi og avanceret anvendelse af biomasse

Fællesskabet vil koncentrere sin FTU-indsats om aktiviteter på
fłlgende områder:

Udgår
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i) Bæredygtige energisystemer
 På kort til mellemlangt sigt, og navnlig med henblik på
byområder, satses der på:
 de vigtigste nye og vedvarende energikilder og deres
indbyrdes integration
 alternative motorbrændstoffer
 energibesparelser
bygninger.

og

energieffektivitet,

især

i

 På mellemlangt og længere sigt satses der på:
 brændselsceller, herunder både transportanvendelser
og stationære anvendelser
 teknologier for brint som energibærer og lagermedium
 nye og avancerede koncepter for elektrisk solenergi
og avancerede anvendelse af biomasse (herunder fra
landbruget)
 deponering af CO2, der fremkommer ved anvendelse
af anlæg, som drives af renere fossile brændsler.
ii) Bæredygtig overfladetransport
 Med henblik på udvikling af miljłvenlige transportsystemer og kłretłjer samt ren bytransport og rationel
bilbrug i byer satses der på:
 nye kłretłjskoncepter, især til vejtransport og
bytrafik, herunder nye fremdriftssystemer og integration af brændselsceller med henblik på transport
 avancerede konstruktions- og fremstillingsteknikker,
der fłrer til łget kvalitet, sikkerhed, genanvendelighed, komfort og omkostningseffektivitet.
 Med henblik på at effektivisere bane- og słtransporten,
lłse interoperabilitetsproblemerne i et europæisk
enhedssystem for jernbaner og sikre intelligent og
sikker person- og godstransport, navnlig i vej- og słtrafikken, satses der på:
 omfordeling af trafikken mellem og integration af
forskellige transportmåder til fordel for de mere
bæredygtige og sikrere transportmidler (f.eks. ved
at udvikle intermodaliteten for gods- og persontransport og ved fornyelse af den logistiske kæde)
 optimering af udnyttelsen af infrastrukturen og
hłjnelse af sikkerheden ved udnyttelse af driftskompatible, intelligente transportsystemer og kłretłjer
og ved at undgå trængsel, især i byområder.
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Globale miljł- og klimaændringer

Fællesskabet vil i fłrste række głre en indsats på fłlgende
områder:

26.3.2002
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iii) Globale miljł- og klimaændringer og łkosystemer

Uændret

 klimavirkninger af drivhusgasemissioner, og kulstofdræn
(have, skove, jordbund) og mekanismerne bag dem

 klimavirkninger
af
drivhusgasemissioner,
andre
atmosfærebestanddele og kulstofdræn (have, skove, jordbund) og mekanismerne bag dem, navnlig med henblik
på bedre forudsigelser og vurdering af muligheder for
afhjælpning

 vandressourcernes kredslłb

 vandressourcernes kredslłb, herunder jordbundsrelaterede forhold

 biodiversitet, beskyttelse af genetiske ressourcer, de terrestriske og marine łkosystemers virkemåde og menneskelige
aktiviteters samspil med disse

 forståelse af marin og terrestrisk biodiversitet, marine
łkosystemers virkemåder, beskyttelse af genetiske
ressourcer, bæredygtig forvaltning af terrestriske og
marine łkosystemers og menneskelige aktiviteters
samspil med disse

 mekanismer bag łrkendannelse og naturkatastrofer, der er
betinget af klimaændringer

Uændret

 globale systemer til observation af klimaændringer.

1.1.7. Borgere og styreformer i det europæiske vidensamfund

Mål

Formålet med forskningen på dette område er at mobilisere de
rige og mangfoldige europæiske forskningsmiljłer inden for de
łkonomiske videnskaber, samfundsvidenskab og humaniora til
en sammenhængende satsning, at forstå og håndtere de
spłrgsmål, der opstår i forbindelse med vidensamfundets fremkomst og de ts nye typer forhold mellem borgere og institutionerne.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats
På Det Europæiske Råds młder i Lissabon i marts 2000 og i
Nice i november 2000 satte EU sig det ambitiłse mål »at blive
den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede
łkonomi i verden, en łkonomi, der kan skabe en holdbar
łkonomisk vækst med flere og bedre job og stłrre social
samhłrighed.«
I denne sammenhæng lagde Det Europæiske Råd i Lissabon
særlig vægt på, at »menneskene er Europas stłrste aktiv«, og
på at Europas almene og erhvervsrettede uddannelsessystemer
nłdvendigvis må »tilpasses såvel kravene i det videnbaserede
samfund som behovet for et bedre beskæftigelsesniveau og en
bedre jobkvalitet.«

1.1.7. Borgere og styreformer i et åbent europæisk vidensamfund

Uændret

Formålet med forskningen på dette område er at mobilisere de
rige og mangfoldige forskningsmiljłer i medlemsstaterne, kandidatlandene og andre associerede lande inden for de łkonomiske
videnskaber, samfundsvidenskab og humaniora til en
sammenhængende satsning, som er nłdvendig for at nå frem
til at forstå og håndtere de spłrgsmål, der opstår i forbindelse
med vidensamfundets fremkomst og de dermed fłlgende nye
typer forhold mellem på den ene side menneskene indbyrdes og
på den anden mellem disse mennesker og institutionerne.

Uændret
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Overgangen til videnłkonomi og vidensamfund i Europa og en
bæredygtig udvikling af dette samfund til gavn for alle dets
borgeres livskvalitet vil gå lettere, jo bedre man forstår og
behersker udviklingen. Dertil kræves omfattende forskning i
spłrgsmålene omkring en integreret og bæredygtig łkonomisk
og social udvikling, der bygger på grundværdierne retfærdighed
og solidaritet, som er karakteristiske for den europæiske
samfundsmodel. Forskning inden for de łkonomiske og politiske videnskaber, socialvidenskab og humaniora skal således
bistå med at sikre, at vi kan beherske og udnytte en eksponentielt stigende informations- og videnmængde, og at vi forstår de
processer, der er i gang på dette område.

I Europa opstår dette spłrgsmål især i forbindelse med
problemkomplekset omkring demokratiets funktionsmåder og
de nye styreformer. Hvad der står på spil, er borgernes
forhold til institutionerne i et miljł, hvor politikken og beslutningsprocesserne indgår i et komplekst samspil, som karakteriseres af overlejrede beslutningsniveauer på nationalt, regionalt
og europæisk plan og af den stigende rolle, som civilsamfundet
og dets repræsentanter spiller i den politiske debat.

C 75 E/155
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Overgangen til videnłkonomi og vidensamfund i Europa og en
bæredygtig udvikling af dette samfund til gavn for alle dets
borgeres livskvalitet vil gå lettere, jo bedre man forstår og
behersker udviklingen. Dertil kræves omfattende forskning i
spłrgsmålene omkring en integreret og bæredygtig łkonomisk
og social udvikling, der bygger på grundværdierne retfærdighed
og solidaritet, som er karakteristiske for den europæiske
samfundsmodel, og i spłrgsmål om iværksætterånd og udvikling af små virksomheder. Forskning inden for de łkonomiske
og politiske videnskaber, socialvidenskab og humaniora skal
således bistå med at sikre, at vi kan beherske og udnytte en
eksponentielt stigende informations- og videnmængde, og at vi
forstår de processer, der er i gang på dette område.

Uændret

Spłrgsmål af denne art har en indlysende, ja indbygget europæisk dimension, som oven i kłbet bedst studeres i sin globale
kontekst.
I forskningen på nationalt plan er man fłrst ved at begynde at
rette słgelyset mod den europæiske dimension, som endnu ikke
får den opmærksomhed, den har krav på.
Det forekommer mest naturligt at tage fat på disse forhold i
europæisk skala. En indsats på EU-plan vil oven i kłbet give
mulighed for at sikre den nłdvendige metodemæssige
sammenhæng og for at udnytte den europæiske mangfoldighed
og hele den rigdom af varierede indfaldsvinkler, Europa kan
byde på.
Påtænkte indsatsområder
Fællesskabets indsats vil fokusere på fłlgende temaer:

Et vidensamfund

Et europæisk vidensamfund og social sammenhængskraft

 forbedring af produktion, formidling og udnyttelse af viden i
Europa

 Forskning med henvisning til de mål, som Det Europæiske
Råd har opstillet i Lissabon og på senere młder, herunder
særlig: forbedring af produktion, formidling og udnyttelse af
viden i Europa

 foreliggende muligheder og valg at træffe under udbygningen af et vidensamfund, der står til tjeneste for de mål,
som EU har sat sig på Det Europæiske Råds młder i
Lissabon og Nice, især på områderne bedre livskvalitet,
beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, livslang almen og
erhvervsrettet uddannelse samt styrkelse af den sociale
sammenhængskraft og af en bæredygtig udvikling

 foreliggende muligheder og valg at træffe under udbygningen af et vidensamfund, der står til tjeneste for de mål,
som EU har sat sig på Det Europæiske Råds młder i
Lissabon og Nice, især på områderne bedre livskvalitet,
social-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik, livslang
almen og erhvervsrettet uddannelse samt styrkelse af den
sociale sammenhængskraft og af en bæredygtig udvikling
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 forskelle i overgangsprocesserne til vidensamfundet på
lokalt, nationalt og europæisk niveau.

Medborgerskab, demokrati og nye styreformer

 forskelle i overgangsprocesserne og vejene til vidensamfundet på lokalt, nationalt og europæisk niveau.

Uændret

 Den europæiske integrations og EU-udvidelsens fłlger for
demokratiet, for legitimitetsbegrebet og for institutionernes
funktionsmåde,

 Den europæiske integrations og EU-udvidelsens fłlger for
demokratiet, for legitimitetsbegrebet og for institutionernes
funktionsmåde, gennem en bedre forståelse af politiske og
samfundsmæssige institutioner i Europa og deres historiske
udvikling

 nye afgrænsninger af kompetence- og ansvarsområder set i
forhold til nye styreformer

 sammenfłjning af kompetence- og ansvarsområder set i
forhold til nye styreformer

 spłrgsmål om sikkerhed i forbindelse med konfliktlłsning
og genopretning af fred og retsstatsforhold

Uændret

 fremkomst af nye former for medborgerskab og nye identiteter, den kulturelle mangfoldigheds former og virkninger i
Europa

Praktisk vil Fællesskabets indsats blive koncentreret om stłtte
til:

 fremkomst af nye former for medborgerskab og nye identiteter, den kulturelle mangfoldigheds former og virkninger i
Europa samfundsmæssig og kulturel dialog mellem Europa
og resten af verden.

Uændret

 sammenlignende tværnationale forskningsprojekter og
undersłgelser samt samordnet udarbejdelse af statistikker
og af kvalitative og kvantitative indikatorer
 tværfaglig forskning til underbygning af politiske mål
 opbygning og drift af forskningsinfrastruktur og data- og
videnbaser i europæisk skala.

1.2.

26.3.2002

Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi

Aktiviteterne har fłlgende formål:
 at dække videnskabelige og teknologiske behov i forbindelse
med Fællesskabets og EU’s politik på alle de områder,
herunder de udvalgte forskningstemaer, hvor det ikke er
nłdvendigt at anvende de udvalgte forskningstemaers tre
primære virkemidler, men hvor der derimod er brug for
særlige tiltag og stłtteformer
 hurtigt og smidigt at dække særlige nyopståede videnskabelige og teknologiske behov og reagere på væsentlige uforudsete udviklinger samt dække visse særlige behov, der
opstår i det videnskabelige pionerarbejde, især på temaoverskridende og tværfaglige områder, herunder på områder, der
er knyttet til de udvalgte forskningstemaer.
Aktiviteterne vil ligge inden for fłlgende områder og behandle
fłlgende temaer:

Udgår
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1.2.1. Aktiviteter på grundlag af forslagsindkaldelser
Aktiviteterne udfłres inden for to kategorier af forskning, der
ikke udelukker hinanden gensidigt:
 Forskning, som der er behov for med henblik på at
udforme, iværksætte og overvåge anvendelsen af Fællesskabets og EU’s politik:
 forskning til stłtte for gennemfłrelsen af fælles politikker som den fælles landbrugspolitik og den fælles
fiskeripolitik
 forskning til underbygning af EU’s politiske mål, som de
f.eks. er fastlagt i det sjette miljłhandlingsprogram (1)
eller i hvidbogen »På vej mod en europæisk strategi
for energiforsyningssikkerhed« (2)
 forskning til underbygning af de mål, Det Europæiske
Råd har fastlagt for EU, f.eks. på młderne i Lissabon
og Feira for den łkonomiske politik, informationssamfundspolitikken og e-Europe, erhvervs-, arbejdsmarkedsog beskæftigelsespolitikken samt uddannelsespolitikken
(almen og erhvervsrettet), herunder de nłdvendige
værktłjer og statistiske metoder
 forskning, som der er behov for i forbindelse med andre
af Fællesskabets eller EU’s politikker, f.eks. på områder
som sundhed, især folkesundhed, regionaludvikling,
handel, udenrigsforhold og udviklingsbistand eller
retlige og indre anliggender.
 Forskning, der imłdekommer behov på visse nye tværfaglige
og multidisciplinære områder eller områder i den videnskabelige frontforskning, og som specielt har til formål at
hjælpe europæisk forskning med at tage fat på vigtige og
uventede nyudviklinger, herunder på områder i tilknytning
til de udvalgte forskningstemaer.
Aktiviteter på disse områder iværksættes på de vilkår, på
grundlag af de principper og ved hjælp af de mekanismer,
der anfłres i det fłlgende:
 De pågældende aktiviteter tager navnlig form af:
 specifikke målrettede projekter, som regel af begrænset
rækkevidde, udfłrt i partnerskaber af en stłrrelse, der
passer til de behov, der skal dækkes
 etablering af netværkssamarbejde mellem forskningsprojekter på nationalt plan, når det kræver mobilisering af
de ressourcer, der findes i medlemsstaterne, at nå de
tilsigtede mål.
I særligt begrundede tilfælde, hvor de tilsigtede mål bedst
kan nås på den måde, kan der i begrænset omfang blive tale
om at benytte de udvalgte forskningstemaers virkemidler,
f.eks. ekspertisenet eller i givet fald integrerede projekter.

___________
(1) KOM(2001) 31.
(2) KOM(2000) 769.
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 Valget af temaer, områder og forskningsemner foretages af
Kommissionen på grundlag af en evaluering, der udfłres af
en intern brugergruppe, som stłtter sig på udtalelser fra et
uafhængigt rådgivningsorgan af fremtrædende uafhængige
eksperter, der repræsenterer videnskaben og erhvervslivet.
 Ved iværksættelsen af sådanne aktiviteter kunne man gå
frem i to etaper: Fłrst indkaldelse af interessetilkendegivelser
fra alle retlige enheder og organisationer i EU for at identificere og derpå vurdere behovene. Derpå indkaldelse af
forslag til de temaer, der udvælges på dette grundlag.
 Blandt de projekter som ved faglig evaluering (»peer review«)
skłnnes at have den fornłdne videnskabelige og teknologiske kvalitet, vil Kommissionen udvælge dem, der bedst
kan understłtte den politik, den skal gennemfłre.
 Sådanne aktiviteter vil i overensstemmelse med deres
koncept og mål blive iværksat på grundlag af årlige beslutninger.
De omfatter i łvrigt især fłlgende:

1.2.

Specifikke aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt
Aktiviteter under denne overskrift supplerer forskning inden for
de udvalgte forskningstemaer og omfatter fłlgende:
 Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi
 Specifikke forskningsaktiviteter for små og mellemstore virksomheder
 Specifikke internationale samarbejdsaktiviteter
 Det Fælles Forskningscenters aktiviteter

1.2.1. Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi
Disse aktiviteter spiller en særlig rolle i det sjette rammeprograms helhedsstruktur. De omfatter fælles gennemfłrelsesordninger, og den fornłdne kritiske masse, til sikring af en effektiv
og smidig gennemfłrelse af forskning, som er afgłrende for de
grundlæggende mål med fællesskabsforskning, og som omfatter
et bredt spektrum af behov, der ikke kan opfyldes inden for de
udvalgte forskningstemaer. Aktiviteterne vil få fłlgende specifikke mål:
 At underbygge tilrettelæggelsen og gennemfłrelsen af
Fællesskabets politik på forskellige områder, der har betydning for både potentielle kommende medlemmer af
Unionen og nuværende medlemsstater, og at overvåge politikkens virkninger.
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 At sondere nye og fremspirende videnskabelige og teknologiske problemer, især på tværfaglige og multidisciplinære
forskningsområder, hvor det i betragtning af mulighederne
for at indtage strategiske positioner i frontforskningen og på
nye markeder vil være rimeligt at głre en indsats på europæisk plan, eller at foregribe stłrre problemer, som det
europæiske samfund står over for.

Disse aktiviteter har det fælles træk, at de vil blive gennemfłrt i
et flerårigt perspektiv, der tager direkte hensyn til de vigtigste
tilknyttede aktłrers behov og synspunkter (efter omstændighederne: politikere, brugergrupper i erhvervslivet, fłrende forskergrupper osv.). De vil blive gennemfłrt i sammenhæng med den
årlige programmeringsrunde, hvor der vil blive fastsat specifikke
forskningsopgaver svarende til identificerede behov og inden for
de ovenfor anfłrte mål.

De således fastlagte forskningsopgaver vil derpå blive indfłjet
 og med jævne mellemrum ajourfłrt  i arbejdsprogrammet
for det pågældende særprogram sammen med opgaverne fra
forskningsmålene i andre dele af programmet. Dette vil fłre
til, at budgettet for disse aktiviteter efterhånden tildeles de identificerede specifikke opgaver gennem hele gennemfłrelsesperioden.

Programlægningen foretages af Kommissionen. Den vil bygge
på forslag fremkommet under en bred hłring af berłrte
kredse i EU og de med rammeprogrammet associerede lande
om, hvilke emner der skal tages op.

Et budget på 440 millioner euro vil blive tildelt nedenstående
forskningsaktiviteter, som er udvalgt på grundlag af de behov,
der kan identificeres allerede nu. Dette udgłr 50 % af bevillingen til alle aktiviteter under denne overskrift; de sidste
50 % vil blive fordelt til forskningsaktiviteter, der skal defineres
under gennemfłrelsen af særprogrammet.

i) Politikorienteret forskning

Aktiviteterne under denne overskrift vil navnlig bestå i
stłtte til:

 gennemfłrelse af fælles politik på forskellige områder,
især den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik

 gennemfłrelse af Fællesskabets politiske målsætninger,
herunder særlig målene i det sjette miljłhandlingsprogram (1), grłnbogen »På vej mod en europæisk strategi
for energiforsyningssikkerhed« (2) og hvidbogen om
europæisk transportpolitik (3); desuden gennemfłrelse
af målsætningerne på områder som folkesundhed og
forbrugerbeskyttelse, ligestilling mellem kłnnene, regionaludvikling, handel, udvidelse, forhold til tredjelande og
udviklingsbistand samt retlige og indre anliggender

___________
(1) KOM(2001) 31.
(2) KOM(2001) 769.
(3) KOM(2001) 370.

C 75 E/160

DA

OPRINDELIGT FORSLAG

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26.3.2002
˘NDRET FORSLAG

 gennemfłrelse af andre vigtige målsætninger, som
Fællesskabet har sat sig, f.eks. Europa-Kommissionens
mål for sin femårige mandatperiode og mål, der
udledes af Det Europæiske Råds politiske retningslinjer,
herunder Lissabon-strategien, for den łkonomiske
politik, informationssamfundet og e-Europe, virksomhedspolitikken, det indre marked og konkurrenceevnen,
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken samt uddannelses- og kulturpolitikken, herunder de fornłdne statistiske metoder og redskaber.

Flerårig programlægning
Den flerårige programlægning for disse aktiviteter vil tage
hensyn til udtalelser fra de relevante videnskabelige udvalg,
der er knyttet til de pågældende politikområder.
Programlægningen vil blive gennemfłrt med bistand fra
en brugergruppe sammensat af Kommissionens forskellige
tjenestegrene, som efter forholdene også vil benytte sig af en
uafhængig hłringsstruktur bestående af fremtrædende
eksperter fra forskning og erhvervsliv. Brugergruppen vil
bedłmme forslag til emner at medtage i programmet ud
fra fłlgende kriterier:
 Hvordan bidrager de til politikformulering og -tilrettelæggelse (f.eks. tilknytning til lovgivningsforslag under
udarbejdelse eller til væsentlige frister på området)?
 Hvordan kan de bidrage til at styrke EU’s konkurrenceevne, til at styrke dets videnskabelige og teknologiske
grundlag og til at realisere det europæiske forskningsrum, herunder effektiv integration af kandidatlandene?
 Hvilket merudbytte ved en europæisk indsats bliver der
tale om, navnlig under hensyntagen til den forskning,
medlemsstaterne udfłrer på de relevante områder?
 Hvad er de foreslåede forskningsemners og -metoders
videnskabelige relevans og gennemfłrlighed?
 Hvordan sikres en passende opgavefordeling  og et
passende samspil  mellem disse aktiviteter og Det
Fælles Forskningscenters direkte aktioner til stłtte for
Fællesskabets politik?
Programmet kan ændres ved en hasteprocedure efter de
samme evalueringskriterier, hvis der opstår hastende og
uforudsete forskningsbehov i en krisesituation.

Indledende forskningsopgaver
Ved den ovenfor beskrevne programlægningsmetode er der
fastlagt politikorienterede forskningsopgaver som svar på
behov, der allerede nu kan forudses. I denne fłrste runde
har man baseret sig på forslag til forskningsemner fra
Kommissionens politikformulerende tjenestegrene og
udnyttet rådgivning fra de relevante videnskabelige udvalg
og på EU’s bredere målsætninger, som de er fastlagt i
konklusionerne fra Det Europæiske Råds młder. De
således fastlagte opgaver vil blive indarbejdet i arbejdsprogrammet ved rammeprogrammets start.
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De er grupperet i fłlgende kategorier i en struktur, der giver
optimalt samspil mellem forskellige politiske behov og
videnskabelige input, og som går på tværs af og supplerer
de udvalgte forskningstemaer:

 Bæredygtig forvaltning af Europas naturressourcer.
Forskning under denne overskrift modsvarer politiske
behov i forbindelse med bl.a. modernisering og bæredygtighed i den fælles landbrugs- og fiskeripolitik samt
fremme af udviklingen i landdistrikterne, herunder skovbrug. Den vil særlig stille skarpt på fłlgende emner:

Fremme af et bæredygtigt, kvalitetsorienteret land- og
skovbrug; alsidigt anvendelige modeller for bæredygtig
land- og skovbrugsforvaltning samt hermed forbundne
redskaber og vurderingsmetoder; fremme af udviklingen
i landdistrikterne; alternative metoder til fiskeriforvaltning gennem bedre forståelse af centrale biologiske og
selektionsrelaterede parametre inden for en fremgangsmåde, der bygger på łkosystemers funktion; tilvejebringelse af grundlag for politik til fremme af bæredygtig
akvakultur gennem sygdomsforebyggelse, diversificering
af produktionssystemer og bedre avlsforhold; miljłmæssige virkninger af landbrug, fiskeri og akvakulturbaserede produktionssystemer; akvakultur og dyresundhed
og  velfærd; miljłvurdering (jord, vand, luft, stłj).

 Sundhed, sikkerhed og muligheder for menneskene i
Europa. Forskning inden for denne kategori modsvarer
politiske behov i forbindelse med bl.a. gennemfłrelsen
af den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske
dagsorden, folkesundhed og forbrugerbeskyttelse samt
etableringen af et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed. Den vil særlig stille skarpt på fłlgende
emner:

Emner inden for social- og arbejdsmarkedspolitik,
forbrugerpolitik og folkesundhedspolitik, herunder
helbredsdeterminerende faktorer og tilrådighedsstillelse
af bæredygtige sundhedstjenester og pensionssystemer
af hłj kvalitet (jf. navnlig aldring og ændringer i befolkningssammensætningen); handicap/invaliditet, epidemiologi, der bidrager til sygdomsforebyggelse og reaktion på
nye sjældne og smitsomme sygdomme, sikre blod- og
organdonationer, testmetoder uden brug af dyr til risikovurdering af kemikalier samt nye trusler mod sikkerheden og mod forbrugernes og arbejdstagernes helbred
og sikkerhed, forståelse af migration og flygtningestrłmme samt udviklingslinjer i kriminaliteten.

 Understłttelse af det łkonomiske potentiale og
sammenhængskraften i et stłrre og mere integreret EU.
Forskning inden for denne kategori modsvarer navnlig
de politiske behov på en række områder som den europæiske łkonomis konkurrenceevne, dynamik og integration set i forbindelse med udvidelsen, globaliseringen og
Europas handelsforbindelser med resten af verden. Den
vil særlig stille skarpt på fłlgende emner:
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Virkninger af politikker for integration, bæredygtig
udvikling, konkurrenceevne og international samhandel
(herunder bedre midler til at vurdere den łkonomiske
udvikling og sammenhængskraften); transportsikkerhed;
udvikling af redskaber, indikatorer og operationelle parametre til vurdering af ydeevnen i bæredygtige transportog energisystemer (łkonomisk, miljłmæssigt og
samfundsmæssigt), udarbejdelse af prognoser og udvikling af innovative politikker for bæredygtighed på
længere sigt; spłrgsmål vedrłrende informationssamfundet (f.eks. forvaltning og beskyttelse af digitale
ressourcer, herunder adgang til informationssamfundet);
beskyttelse af kulturarven; bedre kvalitet, tilgængelighed
og formidling af europæisk statistik.

Det vil blive sikret, at behandlingen af forskningsproblemer,
der er fælles for forskellige politikområder, samordnes,
navnlig med hensyn til måling og vurdering af virkninger
af demografiske forandringer og, mere bredt, inden for
udvikling af politisk relevante statistikker og indikatorer.

ii) Forskning med henblik på sondering af nye videnskabelige
og teknologiske problemer og muligheder

Forskning under denne overskrift skal modsvare behov, der
opstår på nye tværfaglige og multidisciplinære områder eller
områder i den videnskabelige frontforskning, og som falder
inden for fællesskabsforskningens anvendelsesområder, og
desuden behov, der opstår på grund af vigtige og uventede
nyudviklinger. Ved at samle ressourcer fra hele EU tager den
sigte på at bringe europæisk forskning i en ledende position
og således bane vej for eller tilvejebringe nye udviklinger
inden for videnskab og teknologi. Den vil befordre udvekslingen af ideer mellem den akademiske verden og erhvervslivet og give Europa bedre muligheder for at udnytte sine
forskningsaktiver i kampagnen for et dynamisk videnbaseret
samfund.

Til at begynde med stłttes fłlgende aktivitetsområder:

 Forskning med henblik på
opfindelser eller nyopdagede
på nye risici eller problemer
europæiske samfund, og
lłsninger.

hurtigt at vurdere nye
fænomener, der kan tyde
af stor betydning for det
bidrage med relevante

 Stærkt innovationspræget forskning inden for nye
videnområder og fremtidsteknologier, især på tværvidenskabelige områder, hvor de (tekniske) risici derfor er
særlig store. Den skal være åben for alle nye ideer,
som har gode muligheder for at påvirke erhvervslivet
og/eller samfundet i betydelig grad eller den langsigtede
udvikling af Europas forskningskapacitet.
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Forslagene vil blive evalueret på grundlag af forskningens
kvalitet, potentielle fremtidige virkninger og  især på det
fłrste af disse områder  innovative karakter.
Flerårig programlægning

De emner inden for ovenstående kategorier, som forskningen vil stille skarpt på under gennemfłrelsen af
programmet, vil blive udvalgt under den flerårige
programlægning ud fra deres hastende karakter eller deres
potentiale for fremtidige samfundsmæssige, erhvervspolitiske eller łkonomiske relevans under hensyntagen til
igangværende forskningsaktiviteter under denne overskrift.
Emnerne vil blive vurderet med bistand fra en uafhængig
hłringsstruktur, hvori der indgår fremtrædende eksperter
fra forskning og erhvervsliv, og ud fra fłlgende yderligere
kriterier:

 Hvordan kan de foreslåede forskningsemner bidrage til
EU’s konkurrenceevne, til at styrke dets videnskabelige
og teknologiske grundlag og til at realisere det europæiske forskningsrum, herunder effektiv integration af
kandidatlandene?

 Er de foreslåede forskningsemner og -metoder videnskabeligt relevante og aktuelle?

Programmet kan ændres ved en hasteprocedure efter de
samme evalueringskriterier, hvis der opstår hastende og
uforudsete forskningsbehov i en krisesituation.

iii) Gennemfłrelse

De planlagte aktiviteter vil blive gennemfłrt på grundlag af
forslagsindkaldelser. Aktiviteterne tager navnlig form af:

 Specifikke målrettede projekter, som regel af begrænset
rækkevidde, udfłrt i partnerskaber af en stłrrelse, der
passer til de behov, der skal dækkes.

 Netsamarbejde om forskningsaktiviteter, der gennemfłres på nationalt plan, hvor målene kan nås ved at
mobilisere eksisterende kapacitet i medlemsstaterne,
kandidatlandene og andre associerede stater.

I bestemte velbegrundede tilfælde, hvor målene bedre kan
nås på denne måde, kan der głres brug af de virkemidler,
der anvendes for de udvalgte forskningstemaer.

Forslagene udvælges, efter at uafhængige eksperter har
evalueret dem.
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Specifikke forskningsaktiviteter for små og mellemstore virksomheder

1.2.2. Specifikke forskningsaktiviteter for små og mellemstore virksomheder

Små og mellemstore virksomheders medvirken i rammeprogrammet foregår hovedsagelig inden for de udvalgte forskningstemaer.

Uændret

Disse specifikke aktiviteter gennemfłres som stłtte til europæisk łkonomis konkurrenceevne og til erhvervsfremme- og
innovationspolitikken og har til formål at bistå små og mellemstore virksomheder på traditionelle eller nye områder med at
udvikle deres evne til at drive virksomhed på europæisk og
internationalt plan.
Der kan gennemfłres sådanne aktiviteter på alle videnskabelige
og teknologiske felter, og de kan antage fłlgende former:
 Kollektiv forskning:
Omfattende og mere langsigtede forskningstiltag, som
gennemfłres af tekniske forskningscentre på vegne af brancheforeninger eller virksomhedsgrupper i hele industrigrene
på europæisk plan, hvor der er overvægt af små og mellemstore virksomheder.
 Kooperativ forskning:
Forskning, som forskningscentre gennemfłrer for flere små
og mellemstore virksomheder fra forskellige europæiske
lande i emner af fælles interesse, eller som hłjteknologiske
små og mellemstore virksomheder gennemfłrer i samarbejde med forskningscentre og universiteter.
Specifikke internationale samarbejdsaktiviteter

1.2.3. Specifikke internationale samarbejdsaktiviteter

Disse specifikke aktiviteter gennemfłres til stłtte for EU’s udenrigs- og udviklingspolitik og finder navnlig sted som led i
samarbejdet med:

Uændret

 tredjelande i Middelhavs området
 Rusland og SNG-staterne

 tredjelande i Middelhavs- og Balkanområdet
Uændret

 udviklingslande.
1.2.2. Det Fælles Forskningscenters aktiviteter (1)
I overensstemmelse med centrets mission, som er at levere
videnskabelig og teknisk stłtte til EU’s politik, vil FFC koncentrere sine aktiviteter om en række udvalgte temaer for udformningen og gennemfłrelsen af sektorpolitikkerne. Aktiviteterne
vil have en stærk europæisk dimension og stłtte sig på en
række specifikke kompetencer.

1.2.4. Det Fælles Forskningscenters aktiviteter (1)
Uændret

___________
(1) FFC’s aktiviteter inden for nuklear forskning redegłres der for i bilaget »Videnskabelige og teknologiske mål« til rammeprogramforslaget for Euratom. FFC
vil i łvrigt bidrage til indsatsen for at strukturere det europæiske forskningsrum og kan deltage i alle de aktiviteter under rammeprogrammet, der
gennemfłres efter forslagsindkaldelse, inden for de udvalgte forskningstemaer
og under »Foregribelse af EU’s videnskabelige og teknologiske behov« i forbindelse med disse aktiviteter vil det udfłre sonderende forskning i begrænset
omfang. It will carry out a limited amount of exploratory research in connection with those activities.

___________
(1) FFC’s aktiviteter inden for nuklear forskning redegłres der for i bilaget »Videnskabelige og teknologiske mål« til rammeprogramforslaget for Euratom. FFC
vil i łvrigt bidrage til indsatsen for at strukturere det europæiske forskningsrum og i forbindelse med disse aktiviteter vil det udfłre sonderende
forskning i begrænset omfang. A limited amount of exploratory research in
connection with those activities.
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Aktiviteterne udfłres af FFC på de områder, hvor centret har
særlig kompetence, hvor det har særligt eller ligefrem enestående udstyr, og på områder, hvor dets neutralitet i forhold til
nationale og private interesser głr, at det er det bedste sted at
udfłre forskning i tilknytning til udformning og gennemfłrelse
af EU-politikker og til udfłrelse af opgaver i medfłr af disse
politikker, som Kommissionen i visse tilfælde skal varetage.

FFC udfłrer sine aktiviteter i tæt samarbejde, herunder
netværkssamarbejde, med forskersamfundet, nationale forskningsinstitutioner og virksomheder i Europa.

En væsentlig fællesnævner for FFC’s aktiviteter er borgernes
sikkerhed under forskellige synsvinkler: sundhed, miljł,
nuklear sikkerhed, offentlig sikkerhed og bekæmpelse af svig.

FFC udfłrer sine aktiviteter i tæt samarbejde, herunder
netværkssamarbejde, med forskersamfundet, nationale forskningsinstitutioner og virksomheder i Europa. Det kan deltage
i alle forskningsaktiviteter under rammeprogrammet, herunder
ekspertisenet og integrerede projekter.

Uændret

Derfor er der udvalgt to specifikke forskningsområder (et tredje
er omfattet af Euratom-rammeprogrammet):

 Fłdevarer, kemikalier og sundhed:

fłdevaresikkerhed og -kvalitet, især bekæmpelse af kogalskab (BSE); genmodificerede organismer; kemikalier, biomedicinske anvendelser (især etablering af referencer på dette
område).

 Miljł og bæredygtig udvikling:

fłdevaresikkerhed og -kvalitet, især bekæmpelse af kogalskab (BSE); genmodificerede organismer; kemikalier,
herunder validering af testmetoder uden brug af dyr; biomedicinske anvendelser (især etablering af referencer på dette
område).

Uændret

klimaændringer (kulstofcyklus, modelopstilling, påvirkninger) og teknologier for bæredygtig udvikling (vedvarende
energi, redskaber til integration af politikkerne); for beskyttelse af det europæiske miljł; opbygning af netværk og
referencemålinger; teknisk stłtte til GMES-målene.

Derudover gennemfłres der tre mere generelle aktivitetstyper:
 Teknologisk fremtidsforskning:
teknologisk og łkonomisk fremtidsforskning på grundlag af
aktiviteterne i europæiske netværk.

klimaændringer (kulstofcyklus, modelopstilling, påvirkninger) og teknologier for bæredygtig udvikling (vedvarende
energi, redskaber til integration af politikkerne); forbedring
af luftkvaliteten; beskyttelse af det europæiske miljł; opbygning af netværk og referencemålinger; teknisk stłtte til
GMES-målene.

Uændret

C 75 E/166

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

OPRINDELIGT FORSLAG

26.3.2002
˘NDRET FORSLAG

 Referencematerialer og målinger (1):

Fællesskabets Referencebureau og certificerede referencematerialer, validering og kvalificering af kemiske målemetoder.

 Offentlig sikkerhed og bekæmpelse af svig:

detektering af personelminer; forebyggelse af naturlige og
teknologibetingede risici; netværk til stłtte for sikkerheden
på Internettet i EU; teknologi til bekæmpelse af svig.

2.

STRUKTURERING AF DET EUROP˘ISKE FORSKNINGSRUM

2.1.

Forskning og innovation
Mål

Formålet med indsatsen omkring denne hovedlinje er at stimulere teknologisk innovation, udnyttelse af forskningsresultater,
formidling af viden og teknologi og oprettelse af teknologivirksomheder i alle egne af EU,

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Europas relativt dårlige evne til at omsætte forskningsresultater
og videnskabelige og teknologiske gennembrud til industrielle,
łkonomiske og forretningsmæssige succeshistorier er en af
dette kontinents mest åbenlyse svagheder. En indsats for at
stimulere virksomheder til innovation på europæisk plan kan
bidrage til at hæve Europas præstationer som helhed og łge
den europæiske ydeevne på dette område. Det kan głres ved at
hjælpe virksomheder og innovatorer i deres bestræbelser på at
operere på europæisk plan og på de internationale markeder og
ved at lade aktłrer i alle EU’s regioner få del i erfaringer og
viden, som erhverves i andre regioner, via initiativer på
EU-plan.
Påtænkte indsatsområder

Aktiviteterne på dette område skal supplere de innovationsaktiviteter, der igangsættes under »Integration af europæisk forskning.«

De får karakter af generelle stłtteaktiviteter for innovation som
supplement til nationale og regionale aktiviteter og i tilknytning
til disse; hensigten er at głre indsatsen på dette område mere
sammenhængende.

___________
(1) FFC’s aktiviteter inden for metrologi på det nukleare område redegłres der for
i bilaget »Videnskabelige og teknologiske mål« til rammeprogramforslaget for
Euratom.

Formålet med indsatsen omkring denne hovedlinje er at stimulere teknologisk innovation, udnyttelse af forskningsresultater,
formidling af viden og teknologi og oprettelse af teknologivirksomheder i alle egne af EU, også i de mindst udviklede områder.

Uændret
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Der ydes stłtte til:

 samling af det europæiske innovationsmiljłs aktłrer i
netværk og gennemfłrelse af analyser og undersłgelser
med det formål at stimulere til udveksling af erfaringer og
god praksis

 samling af det europæiske innovationsmiljłs aktłrer og
brugere i netværk og gennemfłrelse af analyser og undersłgelser med det formål at stimulere til udveksling af erfaringer og god praksis og at involvere brugerne bedre i
innovationsprocessen

 tilskyndelse til tværregionalt samarbejde om innovation
samt stłtte til oprettelse af teknologivirksomheder og udarbejdelse af regionale strategier på området

 tilskyndelse til tværregionalt samarbejde om innovation
samt stłtte til oprettelse af teknologivirksomheder og udarbejdelse af regionale og tværregionale strategier på området

 forsłg med nye redskaber og nye indfaldsvinkler til teknologisk innovation

Uændret

 etablering eller konsolidering af informationstjenester, især
elektroniske, som f.eks. Cordis, og innovationskonsulenttjenester (teknologioverfłrsel, beskyttelse af intellektuel ejendomsret, adgang til risikovillig kapital)

 aktiviteter på området łkonomisk og teknologisk markedsovervågning (analyser af teknologiudviklingen, af applikationer og markeder samt bearbejdning og formidling af
oplysninger, der kan være til stłtte for forskere, virksomhedsledere, især i små og mellemstore virksomheder, og
investorer, når de skal træffe beslutninger)

 analyse og evaluering af innovationsaktiviteter under
EU-stłttede forskningsprojekter og udnyttelse af den lære,
der kan uddrages heraf, i innovationspolitikken.

Visse af disse tiltag vil blive iværksat i samarbejde med tilsvarende tiltag, som EIB gennemfłrer (især via EIF) som led i
bankens »Innovation 2000«-initiativ, og andre der gennemfłres
af strukturfondenes.

2.2.

Menneskelige ressourcer og mobilitet

Visse af disse tiltag vil blive iværksat i samarbejde med tilsvarende tiltag, som EIB gennemfłrer (især via EIF) som led i
bankens »Innovation 2000«-initiativ, og andre der gennemfłres
af i samordning med strukturfondenes foranstaltninger på
området.

Uændret

Mål

Her er formålet ud i de fjerneste hjłrner af EU at understłtte
investeringen i mennesker som Europas stłrste aktiv med kvalifikationer blandt de hłjeste i verden. Midlet er at anspore til
tværnational mobilitet med henblik på uddannelse, kompetenceudvikling og videnoverfłrsel, navnlig mellem forskellige
sektorer; at stłtte udvikling af fremragende videnskabelig
ekspertise; og at bistå med at łge Europas tiltrækningskraft
for forskere fra tredjelande. Herunder skal man ved at træffe
alle relevante foranstaltninger słge at udnytte intelligensreserverne i alle dele af befolkningen, ikke mindst blandt kvinder

Her er formålet ud i de fjerneste hjłrner af EU at understłtte
investeringen i mennesker som Europas stłrste aktiv med kvalifikationer blandt de hłjeste i verden. Midlet er at anspore til
tværnational mobilitet med henblik på uddannelse, kompetenceudvikling og videnoverfłrsel, navnlig mellem forskellige
sektorer; at stłtte udvikling af fremragende videnskabelig
ekspertise; og at bistå med at łge Europas tiltrækningskraft
for forskere fra tredjelande. Herunder skal man ved at træffe
alle relevante foranstaltninger słge at udnytte intelligensreserverne i alle dele af befolkningen, ikke mindst blandt kvinder og
yngre forskere, i givet fald i samspil med bestræbelserne på at
etablere et europæisk område for hłjere uddannelse.
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Uændret

Fremme af tværnational mobilitet er et enkelt og særdeles effektivt og stærktvirkende middel til at hłjne ekspertisen i Europa
som helhed og fordele den bedre mellem regionerne. Mobilitet
giver mulighed for at hæve forskeruddannelsens kvalitet betydeligt, stimulerer til udveksling og udnyttelse af viden og
hjælper med til at skabe ekspertisepoler af international standard med tiltrækningskraft overalt i Europa. En indsats på
EU-plan på dette område vil, ligesom en indsats for opkvalificering af menneskene i det hele taget, nłdvendigvis få betydelige virkninger, når den gennemfłres i tilstrækkeligt omfang.

Der vil blive lagt vægt:
 på kvinders deltagelse inden for alle indsatsområder og på
hensigtsmæssige tiltag til fremme af en mere rimelig fordeling mellem kvinder og mænd inden for forskningen
 på personlige omstændigheder i forbindelse med mobilitet,
især familieforhold, karriereforlłb og sprogkundskaber
 på opbygning af forskningsvirksomhed i de mindst udviklede regioner i EU og de associerede lande og på behovet for
et łget og mere effektivt samarbejde mellem forskningsdiscipliner og mellem det akademiske miljł og erhvervslivet,
herunder små og mellemstore virksomheder.
Under samordning med medlemsstaternes og Fællesskabets
bedst egnede tiltag vil der blive ydet tilskud til den praktiske
bistand, der ydes udenlandske forskere (af juridisk, administrativ, familiemæssig og kulturel art) i forbindelse med deres
mobilitet.

Påtænkte indsatsområder

Uændret

Der kan gennemfłres sådanne aktiviteter på alle videnskabelige
og teknologiske felter, og de kan bl.a. antage fłlgende former:
 generel stłtte til universiteters, forskningscentres, virksomheders og netværks modtagelse af forskere fra Europa og
tredjelande

 individuel stłtte til europæiske forskere, der tager ophold i
et andet europæisk land eller et tredjeland, og til særlig
fremragende tredjelandsforskere, der łnsker at komme på
et ophold i Europa;

 ordninger for hjemrejse til herkomstland og -region og
ordninger for (gen)indslusning på arbejdsmarkedet, bl.a. i
forbindelse med tildeling af generel og individuel stłtte

 individuel stłtte til europæiske forskere, der tager ophold i
et andet europæisk land eller et tredjeland, og til særlig
fremragende tredjelandsforskere, der łnsker at komme på
et ophold i Europa; denne stłtte skal sikre en tilstrækkelig
lang uddannelsesperiode og koncentreres om forskere med
mindst fire års forskningserfaring

Uændret
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 finansieringstilskud til nationale eller regionale programmer
til stłtte for forskermobilitet, når de er åbne for forskere fra
andre europæiske lande

 stłtte til europæiske forskerhold, på hłjeste ekspertiseniveau, især når de arbejder med frontforskning eller
tværfaglig forskning

 priser for særlig fremragende forskningspræstationer til en
forsker, der har fået mobilitetstilskud fra EU.
2.3.

 stłtte til oprettelse af nye europæiske forskerhold, som
anses for at kunne nå et hłjt videnskabeligt ekspertiseniveau, især når de arbejder med frontforskning eller
tværfaglig forskning

Uændret

Forskningsinfrastruktur
Mål
Disse aktiviteter har til formål at bistå med etableringen af et
fintmasket forskningsinfrastrukturnet af hłjeste kvalitet i
Europa og at stimulere til en optimal udnyttelse af det på
europæisk plan.
Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Ved at anlægge en europæisk indfaldsvinkel til den forskningsinfrastrukturelle udbygning og ved at tage EU-initiativer på
dette område kan man bidrage væsentligt til at styrke det europæiske forskningspotentiel og dets udnyttelse. Det kan głres
ved at bidrage til, at adgangen til infrastrukturen i de forskellige
medlemsstater głres bredere, og til, at komplementariteten
mellem de forhåndenværende anlæg styrkes, ved at stimulere
til udbygning eller etablering af infrastruktur, som betjener
hele Europa, og til, at der i forbindelse med udbygningen
træffes valg, som er optimale ud fra łnskerne om en europæisk
dimension og om regional teknologiudvikling.

Påtænkte indsatsområder

Der vil blive iværksat sådanne aktiviteter på alle videnskabelige
og teknologiske felter, herunder inden for de udvalgte forskningstemaer. Der vil blive rettet en særlig opmærksomhed
mod europæisk forsknings behov for på alle områder og i
alle fag at råde over en hurtig kommunikationsinfrastruktur
med stor kapacitet (især baseret på arkitekturer af Grid-typen),
og over elektroniske publikationstjenester. Aktiviteterne vil blive
defineret og gennemfłrt med særlig stłtte i udtalelser fra European Science Foundation, og de vil tage form af stłtte til
fłlgende formål:

 Tværnational adgang til forskningsinfrastruktur.
 Europadækkende infrastrukturudbyderes eller -konsortiers
iværksættelse af integrerede initiativer, der skal głre det
muligt at levere ydelser i europæisk skala, og som ud
over transnational adgang også kan omfatte etablering og
drift af samarbejdsnetværk og gennemfłrelse af fælles forskningsprojekter; hłjnelse af de pågældende infrastrukturtjenesters præstationsniveau.

Ved at anlægge en europæisk indfaldsvinkel til den forskningsinfrastrukturelle udbygning og ved at tage EU-initiativer på
dette område kan man bidrage væsentligt til at styrke det europæiske forskningspotentiel og dets udnyttelse. Det kan głres
ved at bidrage til, at adgangen til infrastrukturen i de forskellige
medlemsstater głres bredere, og til, at komplementariteten
mellem de forhåndenværende anlæg styrkes, ved at stimulere
til udbygning eller etablering af infrastruktur, som betjener
hele Europa, og til, at der i forbindelse med udbygningen
træffes valg, som er optimale ud fra łnskerne om en europæisk
dimension og om regional og tværregional teknologiudvikling.

Uændret

Der vil blive iværksat sådanne aktiviteter på alle videnskabelige
og teknologiske felter, herunder inden for de udvalgte forskningstemaer. Der vil blive rettet en særlig opmærksomhed
mod europæisk forsknings behov for på alle områder og i
alle fag at råde over en hurtig kommunikationsinfrastruktur
med stor kapacitet (især baseret på arkitekturer af Grid-typen),
herunder yderligere udvikling af GØant-projektet og over elektroniske publikationstjenester. Aktiviteterne vil blive defineret
og gennemfłrt med særlig stłtte i udtalelser fra European
Science Foundation, og de vil tage form af stłtte til fłlgende
formål:

Uændret
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 Forundersłgelser og andre forberedelser til etablering af nye
infrastrukturtjenester i europæisk skala.
 Optimering af den europæiske infrastruktur ved begrænset
stłtte til etablering af ny infrastruktur. Denne stłtte kan
eventuelt lægges oven i finansieringstilskud, som EIB eller
strukturfondene yder til etableringen. Sådanne tilskud skal
systematisk være betinget af gennemfłrlighedsundersłgelser.
2.4.

Videnskab og samfund
Mål

Formålet er at anspore til udvikling af harmoniske relationer
mellem videnskab og samfund i Europa og til åbenhed over for
nye idØer . Midlet er etablering af et nyt forhold og en kvalificeret dialog mellem forskere, erhvervsfolk, politikere og
borgere.

Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats

Formålet er at anspore til udvikling af harmoniske relationer
mellem videnskab og samfund i Europa og til åbenhed over for
nye idØer samt at tilskynde forskere til kritisk refleksion, når der
opstår betænkeligheder i samfundet. Midlet er etablering af et
nyt forhold og en kvalificeret dialog mellem forskere, erhvervsfolk, politikere og borgere.

Uændret

Der er et stort behov for at tage spłrgsmålene om forholdet
mellem videnskab og samfund op på europæisk plan, eftersom
de har en udpræget europæisk dimension. Det hænger sammen
med, at spłrgsmålene meget ofte opstår på europæisk plan
(som det har vist sig med fłdevaresikkerheden), med at man
błr kunne drage nytte af andre landes erfaringer og viden, som
ofte supplerer det man selv har fundet frem til, og med at der
må tages hensyn til de meget forskellige synspunkter på spłrgsmålene, som afspejler Europas kulturelle mangfoldighed.
Påtænkte indsatsområder
I forlængelse af det arbejdsdokument, Kommissionens tjenestegrene har udsendt under titlen »Videnskab, samfund og borgere
i Europa« (1), vil aktiviteterne på dette område  som vil
omfatte alle videnskabelige og teknologiske felter  fortrinsvis
berłre fłlgende temaer:
 Overvindelse af klłften mellem videnskab og samfund:
videnskab og styreformer, videnskabelig rådgivning, inddragelse af samfundet i forskningen og fremtidsforskning.

 Ansvarsbevidst anvendelse af den videnskabelige og teknologiske udvikling, ekspertise; forsigtighedsprincippet europæisk referencesystem; forskning i etik

___________
(1) SEC(2000) 1973.

 Ansvarsbevidst anvendelse af den videnskabelige og teknologiske udvikling, i overensstemmelse med de etiske værdier,
der deles af et flertal af europæere: bedłmmelse og forvaltning af usikkerhedsmomenter og risici samt åbenhed om
disse forhold; ekspertise; analyse og stłtte til bedste
praksis ved anvendelse af forsigtighedsprincippet på forskellige områder i den politiske beslutningsproces; europæisk
referencesystem; forskning i etik i relation til videnskab,
teknologiudvikling og anvendelse heraf.
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 Styrkelse af dialogen mellem videnskab og samfund: nye
dialogformer oplysning af befolkningen om videnskabelige
spłrgsmål; unges interesse for en videnskabelig lłbebane;
kvinder videnskab og forskning.

Aktiviteterne vil tage form af stłtte til:
 netsamarbejde og etablering af strukturerede forbindelser
mellem de berłrte institutioner og aktiviteter på nationalt,
regionalt og europæisk plan
 udveksling af erfaringer og god praksis
 gennemfłrelse af specifikke forskningsopgaver
 oplysningsarrangementer med stor synlighed som f.eks.
prisuddelinger og konkurrencer
 oprettelse af data- og informationsbaser og gennemfłrelse af
undersłgelser af de forskellige temaer, navnlig statistik- og
metodeundersłgelser.

3.

STYRKELSE AF GRUNDLAGET FOR DET EUROP˘ISKE
FORSKNINGSRUM
Mål
Formålet er at styrke koordineringen og understłtte en
sammenhængende tilrettelæggelse af forsknings- og innovationsfremmeindsatsen i Europa.
Begrundelse for indsatsen og merudbytte
ved en europæisk indsats
Realiseringen af det europæiske forskningsrum forudsætter fłrst
og fremmest en bedre sammenhæng og koordinering mellem
nationale, regionale og europæiske aktiviteter og politikker for
forskning og innovation. En indsats fra EU’s side kan være med
til at stimulere igangværende bestræbelser i denne retning og til
at opbygge et fundament af informationer, viden og analyser,
som vil være uundværligt for gennemfłrelsen af dette projekt.

Påtænkte indsatsområder
Der kan gennemfłres aktiviteter på alle videnskabelige og
teknologiske felter, og de vil antage fłlgende former:
 For at styrke koordineringen af forskningsaktiviteterne i
Europa, på nationalt som på europæisk plan, ydes der
finansieringstilskud til:
 gensidig åbning af nationale programmer

C 75 E/171
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 Styrkelse af dialogen mellem videnskab og samfund: nye
dialogformer med inddragelse af de berłrte aktłrer; oplysning af befolkningen om videnskabelige spłrgsmål; tilskyndelse til oplysning gennem konkurrencer og »borgerfora«;
fremme af unges interesse for en videnskabelig lłbebane;
initiativer, der tager sigte på at give plads til, at kvinder
kan spille en stłrre rolle inden for videnskab og forskning
på alle niveauer.

Uændret
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 netsamarbejde mellem forskningsaktiviteter på nationalt
niveau
 videnskabeligt og teknologisk samarbejde i andre europæiske samarbejdsfora, f.eks. samarbejdsaktiviteterne i
COST og European Science Foundation
 samarbejde og fælles initiativer mellem specialiserede
europæiske samarbejdsorganer som f.eks. CERN, EMBL,
ESO og ESA (1).
Der vil blive gjort bestræbelser på at anspore til europæisk
samordning af forskningen på tværs af bl.a. fłlgende forskningsopgaver:
 sundhed: sundhedsspłrgsmål inden for særlige befolkningsgrupper (især błrn og ældre mennesker), stłrre sygdomme
og lidelser (f. eks. diabetes og hepatitis)
 miljł: bæredygtig by- og lokalområdeudvikling, jordskælvsrisici
 energi (fossile brændsler): en ny generation af kraftværker
(»næsten nuludslip«), oplagring, transport og distribution af
energi.
Disse opgaver vil blive gennemfłrt som led i bestræbelserne på
at optimere det europæiske videnskabelige og teknologiske
samarbejdes overordnede funktionsevne og på at słrge for, at
dets forskellige komponenter, herunder COST og Eureka,
supplerer hinanden.
 Til stłtte for en sammenhængende udvikling af forskningsog innovationspolitikken i Europa sættes der ind på
fłlgende områder:
 analyser og undersłgelser, arbejder vedrłrende fremtidsforskning, statistik og indikatorer på det videnskabelige
og teknologiske område
 oprettelse af og ydelse af driftsstłtte til specialiserede
arbejdsgrupper, hłringsfora og politiske debatfora
 stłtte til benchmarking af forsknings- og innovationspolitik på nationalt regionalt og europæisk plan
 stłtte til kortlægning af videnskabelig og teknologisk
ekspertise i Europa
 stłtte til udfłrelse af arbejder, som er nłdvendige for at
forbedre de regulerings- og forvaltningsmæssige rammevilkår for forskning og innovation i Europa.

___________
(1) CERN: Den Europæiske Organisation for Hłjenergifysik; EMBL: Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium; ESO: Den Europæiske Organisation for Astronomisk Forskning vedrłrende den Sydlige Stjernehimmel. ESA:
Den Europæiske Rumorganisation.

Uændret
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BILAG II
DET SAMLEDE MAKSIMUMSBELØB, ANDELE OG VEJLEDENDE FORDELING
Det samlede maksimumsbelłb og andelene for hver af de påtænkte aktioner som omhandlet i EF-traktatens artikel 164
er fłlgende:
Millioner euro

Fłrste aktion (1)

13 570

Anden aktion (2)

600

Tredje aktion (3)

300

Fjerde aktion (4)

1 800

Samlet maksimumsbelłb (*)

16 270

(*) Vejledende fordeling:
1) Integration af europæisk forskning (5) (6)

12 770

 Genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste

2 000

 Teknologi til informationssamfundet

3 600

 Nanoteknologi, intelligente materialer nye produktionsprocesser

1 300

 Luftfart og rumfart

1 000

 Fłdevaresikkerhed og sundhedsrisici

600

 Bæredygtig udvikling og globale miljł- og klimaændringer

1 700

 Borgere og styreformer i det europæiske vidensamfund

225

2) Strukturering af det europæiske forskningsrum

3 050

 Forskning og innovation

300

 Menneskelige ressourcer og mobilitet

1 800
900 (7)

 Forskningsinfrastruktur
 Videnskab og samfund

50

3) Styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum

450

 Stłtte til koordinering af aktiviteter

400

 Stłtte til en sammenhængende udvikling af forskningspolitikken

50
I alt

16 270 (8)

(1) Covering the activities carried out under the heading »Integrating research«, with the exception of international cooperation activities;
research infrastructures, and the theme »Science/Society« carried out under the heading »Structuring the European Research Area«; and
activities carried out under the heading »Strengthening the foundations of European Research Area«.
(2) Omfatter aktiviteterne vedrłrende internationalt samarbejde under hovedlinjen »Integration af europæisk forskning«, inden for de
udvalgte forskningstemaer og aktiviteter til foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi.
(3) Omfatter de specifikke aktiviteter under temaet »Forskning og innovation« inden for hovedlinjen »Strukturering af det europæiske
forskningsrum« som supplement til de innovationsaktiviteter, der gennemfłres under hovedlinjen »Integration af europæisk forskning«.
(4) Omfatter aktiviteterne under temaet »Menneskelige ressourcer og mobilitet« inden for hovedlinjen »Strukturering af det europæiske
forskningsrum«.
(5) Målet er at tildele mindst 15 % af de finansielle midler under denne rubrik små og mellemstore virksomheder.
(6) Heraf 600 mio. EUR til internationale samarbejdsaktiviteter.
(7) Heraf 715 mio. EUR til FFC-aktiviteter.
(8) To which should be added the sum of EUR 1,230 million under the Euratom framework programme, broken down indicatively as
follows: Treatment and storage of nuclear waste EUR 150 million; Controlled thermonuclear fusion EUR 700 million (of which
EUR 200 million is foreseen for participation in the ITER project); other activities EUR 50 million; JRC activities EUR 330 million
(of which EUR 110 million for the treatment and storage of waste).
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BILAG II
DET SAMLEDE MAKSIMUMSBELØB, ANDELE OG VEJLEDENDE FORDELING
Det samlede maksimumsbelłb og andelene for hver af de påtænkte aktioner som omhandlet i EF-traktatens artikel 164
er fłlgende:
Millioner euro

(1)

Fłrste aktion
Anden aktion (2)
Tredje aktion (3)
Fjerde aktion (4)
Samlet maksimumsbelłb (*)

13 715
600
275
1 680
16 270

(*) Vejledende fordeling:
1) Integration af europæisk forskning (5) (6)
 Genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste
 Avanceret genomforskning og dennes anvendelse på sundhedsområdet
 Bekæmpelse af stłrre sygdomme
 Teknologi til informationssamfundet
 Nanoteknologi, intelligente materialer og nye produktionsprocesser
 Luftfart og rumfart
 Fłdevaresikkerhed og sundhedsrisici
 Bæredygtig udvikling
 Bæredygtige energisystemer
 Bæredygtig overfladetransport
 Globale miljł- og klimaændringer og łkosystemer
 Borgere og styreformer i det europæiske vidensamfund
 Specifikke aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt
 Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi
 Specifikke forskningsaktiviteter for små og mellemstore virksomheder
 Specifikke internationale samarbejdsaktiviteter
 Det Fælles Forskningscenters aktiviteter
2) Strukturering af det europæiske forskningsrum
 Forskning og innovation
 Menneskelige ressourcer og mobilitet
 Forskningsinfrastruktur
 Videnskab og samfund
3) Styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum
 Stłtte til koordinering af aktiviteter
 Stłtte til en sammenhængende udvikling af forskningspolitikken
I alt

13 020
2 150
1 100
1 050
3 600
1 300
1 000
625
1 850
630
600
620
225
2 270
800
450
300
720
2 830
275
1 680
800 (7)
75
420
370
50
16 270 (8)

(1) Covering the activities carried out under the heading »Integrating research«, with the exception of international cooperation activities;
research infrastructures, and the theme »Science/Society« carried out under the heading »Structuring the European Research Area« and
activities carried out under the heading »Strengthening the foundations of European Research Area«.
(2) Omfatter aktiviteterne vedrłrende internationalt samarbejde under hovedlinjen »Integration af europæisk forskning«, inden for de
udvalgte forskningstemaer og aktiviteter til foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi.
(3) Omfatter de specifikke aktiviteter under temaet »Forskning og innovation« inden for hovedlinjen »Strukturering af det europæiske
forskningsrum« som supplement til de innovationsaktiviteter, der gennemfłres under hovedlinjen »Integration af europæisk forskning«.
(4) Omfatter aktiviteterne under temaet »Menneskelige ressourcer og mobilitet« inden for hovedlinjen »Strukturering af det europæiske
forskningsrum«.
(5) Heraf mindst 15 % til små og mellemstore virksomheder.
(6) Heraf 600 mio. EUR til internationale samarbejdsaktiviteter.
(7) Herunder op til 150 mio. EUR til yderligere udvikling af GØant.
(8) To which should be added the sum of EUR 1,230 million under the Euratom framework programme, broken down indicatively as
follows: Treatment and storage of nuclear waste EUR 150 million; Controlled thermonuclear fusion EUR 700 million (of which
EUR 200 million is foreseen for participation in the ITER project); other activities EUR 50 million; JRC activities EUR 330 million
(of which EUR 110 million for the treatment and storage of waste).
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BILAG III
VIRKEMIDLER OG VILK¯R FOR FINANSIERINGSTILSKUD FRA F˘LLESSKABET
For at bidrage til realiseringen af det europæiske forskningsrum yder Fællesskabet i henhold til særprogrammer tilskud til
forskning og teknologisk udvikling, herunder demonstration, som gennemfłres inden for rammeprogrammets udvalgte
forskningstemaer, samt inden for andre videnskabelige og teknologiske områder og temaer.
Fællesskabets tilskud til disse aktiviteter, hvori der indgår innovationsfremmende foranstaltninger, ydes på grundlag af en
række virkemidler, som beskrives nedenfor.
1.

VIRKEMIDLER

1.1.

Virkemidler til integration af forskningen

1.1.1. Ekspertisenet
Inden for rammeprogrammets udvalgte forskningstemaer ydes der finansieringstilskud til ekspertisenet.
Formålet med at stłtte disse netværk er at fremme særlig fremragende kompetencer i Europa ved at samle de
ekspertiseressourcer, der findes på universiteter, i forskningscentre og virksomheder, på tværs af medlemsstaterne,
således at der skabes en dybtgående og varig integration, der kan resultere i en kritisk masse af kompetencer i
form af »virtuelle centres of excellence«.
Integrationsbestræbelserne vil blive sikret gennem et fælles aktivitetsprogram, der repræsenterer en væsentlig del
af arbejdet i de enheder, der samles i netværkene. Disse enheder får brug for at have tilstrækkelig handlefrihed til,
at de gradvis kan integrere deres aktiviteter med de łvrige enheders aktiviteter.
Aktivitetsprogrammerne bliver af en stłrrelsesorden på flere millioner euro pr. år, og vil blive fastlagt på
grundlag af præcist afgrænsede forskningstemaer og -emner, men ikke ud fra forud fastsatte mål eller resultater.
Når sådanne programmer gennemfłres, vil det bevirke en gradvis integration af arbejdsprogrammerne inden for
de pågældende områder og en præcis fordeling af aktiviteterne, en omfattende udveksling af personale og en
intensiv brug af elektroniske informations- og kommunikationsnet og virtuelle og interaktive arbejdsmåder.
Programmerne vil nłdvendigvis indebære verificerbare aktiviteter til forvaltning, overfłrsel og nyttiggłrelse af
den producerede viden.
Ekspertisenettene vil blive udvalgt på grundlag af indkaldelser af forslag.
Ved hjælp af mobilitetsfremmeforanstaltninger vil ekspertisenettene blive tilskyndet til at give adgang for forskere
fra andre europæiske lande end dem, hvor de associerede enheder er hjemmehłrende. Institutioner fra tredjelande og europæiske videnskabelige samarbejdsorganisationer skal også have adgang til nettene.
1.1.2. Integrerede projekter
Inden for rammeprogrammets udvalgte forskningstemaer ydes der finansieringstilskud til integrerede projekter.
Disse projekter vil blive gennemfłrt af konsortier, hvad der ofte indebærer et tæt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, og belłbsrammen er på tocifrede millionbelłb i euro.
De kan eventuelt omfatte »risikobetonede« forskningsaktiviteter, men det vil under alle omstændigheder blive
defineret klart, hvilken videnskabelig og teknologisk viden produkter, processer eller tjenesteydelser der sigtes
mod. De integrerede projekter kan i visse tilfælde opbygges i »klynger« (clusters) af delprojekter om forskellige
aspekter af samme mål, som partnere fra erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner samler i en fælles
indsats på grundlag af en tidsplan, der ajourfłres regelmæssigt.
Gennemfłrelsen vil nłdvendigvis indebære verificerbare aktiviteter til formidling, overfłrsel og nyttiggłrelse af
den producerede viden, samt analyse og evaluering af de pågældende teknologiers łkonomiske og samfundsmæssige virkning og af de faktorer, der spiller en rolle for en vellykket udnyttelse af dem.
De skal fortrinsvis gennemfłres på grundlag af helhedsplaner for finansieringen, som omfatter en mobilisering af
store offentlige og private midler, samt anvendelse af andre samarbejds- eller finansieringsordninger, f.eks. Eureka
eller EIB’s og EIF’s finansieringsinstrumenter.
De integrerede projekter vil blive udvalgt på grundlag af indkaldelser af forslag. Institutioner fra tredjelande og
europæiske videnskabelige samarbejdsorganisationer skal også kunne deltage. Der vil blive iværksat specifikke
foranstaltninger for at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at deltage.
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Ekspertisenettene og de integrerede projekter forvaltes med stor selvstændighed af deltagerne. De vil således
kunne:
 inddrage andre partnere i deres aktiviteter
 udforme projekter af begrænset omfang, der kan indgå i deres aktivitetsprogram, og udsende forslagsindkaldelser
 tilpasse indholdet af programmerne, som der bliver behov for det.
Der foretages regelmæssige evalueringer af, hvordan ekspertisenettenes og de integrerede projekters aktivitetsprogrammer gennemfłres.
1.1.3. Tilskud til nationale programmer, der gennemfłres af flere medlemsstater i forening
Inden for rammeprogrammets udvalgte forskningstemaer ydes der i henhold til traktatens artikel 169 finansieringstilskud til
nationale programmer, som udfłres af flere medlemsstater i forening.
De pågældende programmer skal være klart afgrænsede programmer, som iværksættes af staten eller nationale
forskningsinstitutioner. En sådan fælles gennemfłrelse indebærer, at der skal være en specifik struktur for
gennemfłrelsen, og kan sikres ved harmoniserede arbejdsprogrammer og ved fælles, samlede eller koordinerede
forslagsindkaldelser. I givet fald kan det være nłdvendigt at udbygge og anvende fælles infrastruktur.
Fællesskabet kan yde tilskud til programmer, som udfłres af flere medlemsstater i forening. Får andre europæiske
lande adgang til disse programmer, kan Fællesskabet også give stłtte til, at forskere, forskerhold eller institutioner
fra disse lande deltager.
1.1.4. Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og teknologi
Midlerne til at iværksætte aktiviteter under overskriften »Foregribelse af EU’s behov inden for videnskab og
teknologi« er beskrevet i bilag I.
1.2.

Virkemidler til strukturering af det europæiske forskningsrum
Midlerne til at gennemfłre aktiviteterne på fłlgende områder er beskrevet i bilag I:
 Forskning og innovation
 Menneskelige ressourcer og mobilitet
 Forskningsinfrastruktur
 Videnskab og samfund.

1.3.

Virkemidler til styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum
Midlerne til at gennemfłre aktiviteterne under denne hovedlinje er beskrevet i bilag I.

2.

VILK¯R FOR FINANSIERINGSTILSKUD FRA F˘LLESSKABET
Fællesskabet yder finansieringstilskud til aktiviteter, der gennemfłres ved hjælp af de ovenfor nævnte virkemidler.
Tilskud ydes under iagttagelse af Fællesskabets regler for statsstłtte til forskning og udvikling, samt af de internationale regler på området, særlig WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger. Hvor store finansieringstilskud, der ydes fra rammeprogrammet, og hvilken form de antager, skal kunne tilpasses i hvert enkelt
tilfælde, især hvis der kan påregnes tilskud fra andre former for offentlig finansiering, herunder fra andre
finansieringskilder fra Fællesskabet, f.eks. EIB og EIF.
Hvis organisationer i regioner med udviklingsefterslæb deltager i finansieringen, og projektet har fået bevilget
den hłjeste tilladte sats for samfinansiering under rammeprogrammet eller et bloktilskud, kan der ydes et
supplerende tilskud fra strukturfondene i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 (1).
Hvis organisationer fra kandidatlandene deltager, kan der ydes et supplerende tilskud fra finansieringsinstrumenterne for kandidatlandene på tilsvarende betingelser.
Fællesskabet yder stłtte ud fra princippet om samfinansiering, bortset fra den stłtte, der ydes til undersłgelser,
konferencer og offentlige indkłb. Afhængig af de forskellige virkemidlers art vil Fællesskabets finansieringstilskud
have form af et bloktilskud eller et tilskud til budgettet for hver fase i gennemfłrelsen af virkemidlerne.

(1) EFT L 161 af 26.6.1999.
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Som hovedregel vil der blive truffet beslutning om at yde finansieringstilskud fra Fællesskabet, efter at der har
været gennemfłrt offentlige forslagsindkaldelser eller udbud.
Fællesskabet kan ligeledes bidrage i form af tilskud til den nłdvendige kapital til udbygning af forskningsinfrastruktur.
Kommissionen iværksætter forskningsaktiviteter på en måde, der sikrer, at Fællesskabets łkonomiske interesser
beskyttes ved effektiv kontrol, og i fald det konstateres, at der er begået uregelmæssigheder, ved iværksættelse af
sanktioner, der har afskrækkende virkning, og som står i et rimeligt forhold til uregelmæssighederne.
I beslutningerne om særprogrammerne til gennemfłrelse af dette rammeprogram kan der ikke afviges fra de
regler, der er fastsat i nedenstående tabel.

Virkemidler

Finansieringstilskud fra Fællesskabet under
rammeprogrammet

Integration af forskningen (1)
1. Finansieringstilskud til ekspertisenet

Fællesskabet kan yde et bloktilskud på grundlag af
resultaterne af gennemfłrelsen af et fælles aktivitetsprogram.

2. Finansieringstilskud til integrerede projekter.

Fællesskabet kan yde et tilskud til budgetterne for
disse projekter på hłjst 50 % af de samlede omkostninger.

3. Finansieringstilskud til nationale programmer, der
gennemfłres af medlemsstaterne i forening

Fællesskabet kan yde et tilskud til aktiviteter, der
gennemfłres i forening på hłjst 50 % af de samlede
omkostninger; kan det yde et bloktilskud til dækning
af tredjelandes forskeres og institutioners deltagelse i
disse aktiviteter.

4. Finansieringstilskud til aktiviteter, der gennemfłres
for at foregribe EU’s videnskabelige og teknologiske
behov herunder de specifikke forskningsaktiviteter
for små og mellemstore virksomheder og de specifikke internationale samarbejdsaktiviteter

Fællesskabet kan yde et tilskud til budgetterne for
disse aktiviteter på hłjst 50 % af de samlede omkostninger, og afholde alle udgifter til FFC’s budget.

Strukturering af det europæiske forskningsrum
1. Finansieringstilskud til indsatsen for at stimulere
samspillet mellem forskning og innovation

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
aktiviteter.

2. Finansieringstilskud til indsatsen for at udvikle de
menneskelige ressourcer og styrke mobiliteten

Stipendier og stłtte til uddannelse af eliteforskere ydes
i form af bloktilskud.

3. Finansieringstilskud til stłtte for forskningsinfrastruktur.

Fællesskabet kan yde tilskud på hłjst 50 % af budgetterne for tekniske forberedelser, herunder gennemfłrlighedundersłgelser; det kan yde bloktilskud til aktiviteter i forbindelse med tværnational adgang og, på
grundlag af resultaterne, til gennemfłrelse af integrerede initiativer; det kan yde tilskud til budgetterne for
opbygning af ny infrastruktur på hłjst 10 % af de
samlede omkostninger.

4. Finansieringstilskud til aktioner, der tager sigte på
at skabe harmoniske relationer mellem videnskab
og samfund

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
initiativer.

Styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum
1. Finansieringstilskud til samordningsaktiviteter

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
aktiviteter.

2. Finansieringstilskud til stłtteforanstaltninger til en
sammenhængende udvikling af forskningspolitikkerne.

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
foranstaltninger.

(1) Inden for de tre hovedkategorier af aktiviteter under hovedlinjen »Integration af forskningen«, kan Fællesskabet yde finansieringstilskud til deltagelse fra organisationer og forskere fra tredjelande.
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BILAG III
VIRKEMIDLER OG VILK¯R FOR FINANSIERINGSTILSKUD FRA F˘LLESSKABET
For at bidrage til realiseringen af det europæiske forskningsrum yder Fællesskabet i henhold til særprogrammer tilskud til
forskning og teknologisk udvikling, herunder demonstration, som gennemfłres inden for rammeprogrammets udvalgte
forskningstemaer, samt inden for andre videnskabelige og teknologiske områder og temaer.
Fællesskabets tilskud til disse aktiviteter, hvori der indgår innovationsfremmende foranstaltninger, ydes på grundlag af en
række virkemidler, som beskrives nedenfor.
1.

VIRKEMIDLER

1.1.

Virkemidler til integration af forskningen
Der vil blive anvendt fire typer virkemidler til gennemfłrelse af aktiviteter under de udvalgte forskningstemaer:
ekspertisenet, integrerede projekter, tilskud til nationale programmer, der gennemfłres i forening, såvel som
specifikke målrettede forskningsprojekter og samordningsaktiviteter, der udgłr en »ekspertise- og integrationstrappe«.
Under gennemfłrelsen af forskningsaktiviteterne vil det blive nærmere fastsat, hvilke typer virkemidler inden for
disse kategorier der skal anvendes til et bestemt forskningsemne, og hvilken type forslag der forventes.
Ekspertisenet og integrerede projekter vil blive de vigtigste virkemidler til gennemfłrelse af forskningsaktiviteter;
specifikke målrettede forskningsprojekter og samordningsaktiviteter kan anvendes for forskningsprojekter inden
for særlige forskningsområder af begrænset omfang.

1.1.1. Ekspertisenet
Inden for rammeprogrammets udvalgte forskningstemaer ydes der finansieringstilskud til ekspertisenet.
Det overordnede mål med ekspertisenettene er at styrke den videnskabelige og teknologiske ekspertise i Europa
gennem en fremadskridende integration af forskningskapaciteten på topekspertniveau på tværs af landegrænser i
Europa. Ekspertisenettene fremmer samarbejde mellem særlig fremragende kapaciteter på universiteter og forskningscentre, i virksomheder (såvel små og mellemstore som store virksomheder) og teknologiorganisationer.
Hvert ekspertisenet skal fungere som et »virtual centre of excellence« med det formål at fremme videnudviklingen
på et bestemt emneområde med langsigtede mål.
Integrationsbestræbelserne vil blive sikret gennem et fælles aktivitetsprogram, der repræsenterer en væsentlig del
af arbejdet i de enheder, der samles i netværkene. Disse enheder får brug for at have tilstrækkelig handlefrihed til,
at de gradvis kan integrere deres aktiviteter med de łvrige enheders aktiviteter.
Aktivitetsprogrammerne bliver af en stłrrelsesorden på flere millioner euro pr. år, men de kan også være af mere
begrænset omfang, forudsat at der kan opnås den fornłdne kritiske masse og integration, og de vil blive fastlagt
på grundlag af præcist afgrænsede forskningstemaer og -emner, men ikke ud fra forud fastsatte mål eller
resultater. Når sådanne programmer gennemfłres, vil det bevirke en gradvis integration af arbejdsprogrammerne
inden for de pågældende områder og en præcis fordeling af aktiviteterne, en omfattende udveksling af personale
og en intensiv brug af elektroniske informations- og kommunikationsnet og virtuelle og interaktive arbejdsmåder.
Programmerne vil nłdvendigvis indebære verificerbare aktiviteter til forvaltning, overfłrsel og nyttiggłrelse af
den producerede viden.
Ekspertisenettene vil blive udvalgt på grundlag af indkaldelser af forslag.
Ved hjælp af mobilitetsfremmeforanstaltninger vil ekspertisenettene blive tilskyndet til at give adgang for forskere
fra andre europæiske lande end dem, hvor de associerede enheder er hjemmehłrende. Institutioner fra tredjelande og europæiske videnskabelige samarbejdsorganisationer skal også have adgang til nettene.
Ekspertisenettene skal udforme og iværksætte en strategi for formidling af deres forskningsresultater. Hvert
ekspertisenet skal afsætte midler til dette formål.
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1.1.2. Integrerede projekter
Inden for rammeprogrammets udvalgte forskningstemaer ydes der finansieringstilskud til integrerede projekter.

Disse projekter vil blive gennemfłrt af konsortier, hvad der ofte indebærer et tæt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, og belłbsrammen er på tocifrede millionbelłb i euro, men der kan også være tale om
projekter af et mere begrænset omfang, forudsat at der kan opnås den fornłdne kritiske masse og integration.
Partnerne kan være virksomheder (herunder små og mellemstore virksomheder), universiteter og forskningscentre samt andre retlige enheder.

De kan eventuelt omfatte »risikobetonede« forskningsaktiviteter, men det vil under alle omstændigheder blive
defineret klart, hvilken videnskabelig og teknologisk viden med relevans for produkter, processer eller tjenesteydelser der sigtes mod. De integrerede projekter kan i visse tilfælde opbygges i »klynger« (clusters) af delprojekter
om forskellige aspekter af samme mål, som partnere fra erhvervsliv og offentlige forskningsinstitutioner samler i
en fælles indsats på grundlag af en tidsplan, der ajourfłres regelmæssigt.

Gennemfłrelsen vil nłdvendigvis indebære verificerbare aktiviteter til formidling, overfłrsel og nyttiggłrelse af
den producerede viden, samt analyse og evaluering af de pågældende teknologiers łkonomiske og samfundsmæssige virkning og af de faktorer, der spiller en rolle for en vellykket udnyttelse af dem.

De skal fortrinsvis gennemfłres på grundlag af helhedsplaner for finansieringen, som omfatter en mobilisering af
store offentlige og private midler, samt anvendelse af andre samarbejds- eller finansieringsordninger, f.eks. Eureka
eller EIB’s og EIF’s finansieringsinstrumenter.

De integrerede projekter vil blive udvalgt på grundlag af indkaldelser af forslag. Institutioner fra tredjelande og
europæiske videnskabelige samarbejdsorganisationer skal også kunne deltage. Der vil blive iværksat specifikke
foranstaltninger for at tilskynde små og mellemstore virksomheder til at deltage.

Ekspertisenettene og de integrerede projekter forvaltes med stor selvstændighed af deltagerne. De vil således
kunne:

 inddrage andre partnere i deres aktiviteter

 udforme projekter af begrænset omfang, der kan indgå i deres aktivitetsprogram, og udsende forslagsindkaldelser

 tilpasse indholdet af programmerne, som der bliver behov for det.

Der foretages regelmæssige evalueringer af, hvordan ekspertisenettenes og de integrerede projekters aktivitetsprogrammer gennemfłres, og Kommissionen redegłr herfor i sin årsrapport om FTU-aktiviteterne.

1.1.3. Tilskud til nationale programmer, der gennemfłres af flere medlemsstater i forening
Inden for rammeprogrammets udvalgte forskningstemaer ydes der i henhold til traktatens artikel 169 finansieringstilskud til
nationale programmer, som udfłres af flere medlemsstater i forening.

De pågældende programmer skal være klart afgrænsede programmer, som iværksættes af staten eller nationale
forskningsinstitutioner uden forskelsbehandling mellem medlemsstaterne. En sådan fælles gennemfłrelse
indebærer, at der skal være en specifik struktur for gennemfłrelsen, og kan sikres ved harmoniserede arbejdsprogrammer og ved fælles, samlede eller koordinerede forslagsindkaldelser. I givet fald kan det være nłdvendigt
at udbygge og anvende fælles infrastruktur.

Fællesskabet kan yde tilskud til programmer, som udfłres af flere medlemsstater i forening. Får andre europæiske
lande adgang til disse programmer, kan Fællesskabet også give stłtte til, at forskere, forskerhold eller institutioner
fra disse lande deltager.
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1.1.4. Specifikke målrettede forskningsprojekter
Specifikke målrettede forskningsprojekter kan tage en af fłlgende to former eller være en kombination af begge:
a) et forsknings- og teknologiudviklingsprojekt, der er udformet med henblik på at opnå ny viden for på
afgłrende måde at forbedre eller udvikle nye produkter, processer eller tjenesteydelser eller opfylde andre
samfundsmæssige eller fællesskabspolitiske behov
b) et demonstrationsprojekt, der er udformet til at påvise, at nye teknologier, der indebærer en potentiel
łkonomisk fordel, men ikke kan markedsfłres direkte, er levedygtige.
1.1.5. Samordningsaktiviteter
Samordningsaktiviteter skal tjene til at fremme og understłtte samordning af en række forsknings- og innovationsaktłrers initiativer. De omfatter en række aktiviteter som f.eks. tilrettelæggelse af konferencer, młder,
udfłrelse af undersłgelser, udveksling af personale, udveksling og udbredelse af god praksis, oprettelse af informationssystemer og ekspertgrupper, og de kan om nłdvendigt inkludere stłtte til definition, organisation og
forvaltning af forbundne eller fælles initiativer.
1.1.6. Specifikke aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt
Midlerne til at iværksætte aktiviteter under overskriften »Specifikke aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt« er beskrevet i bilag I.
1.2.

Virkemidler til strukturering af det europæiske forskningsrum
Midlerne til at gennemfłre aktiviteterne på fłlgende områder er beskrevet i bilag I:
 Forskning og innovation
 Menneskelige ressourcer og mobilitet
 Forskningsinfrastruktur
 Videnskab og samfund.

1.3.

Virkemidler til styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum
Midlerne til at gennemfłre aktiviteterne under denne hovedlinje er beskrevet i bilag I.

2.

VILK¯R FOR FINANSIERINGSTILSKUD FRA F˘LLESSKABET
Fællesskabet yder finansieringstilskud til aktiviteter, der gennemfłres ved hjælp af de ovenfor nævnte virkemidler.
Tilskud ydes under iagttagelse af Fællesskabets regler for statsstłtte til forskning og udvikling, samt af de internationale regler på området, særlig WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger. Hvor store finansieringstilskud, der ydes fra rammeprogrammet, og hvilken form de antager, skal kunne tilpasses i hvert enkelt
tilfælde, især hvis der kan påregnes tilskud fra andre former for offentlig finansiering, herunder fra andre
finansieringskilder fra Fællesskabet, f.eks. EIB og EIF.
Hvis organisationer i regioner med udviklingsefterslæb deltager i finansieringen, og projektet har fået bevilget
den hłjeste tilladte sats for samfinansiering under rammeprogrammet eller et bloktilskud, kan der ydes et
supplerende tilskud fra strukturfondene i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 (1).
Hvis organisationer fra kandidatlandene deltager, kan der ydes et supplerende tilskud fra finansieringsinstrumenterne for kandidatlandene på tilsvarende betingelser.
Hvis organisationer fra Middelhavs- eller udviklingslande deltager, kan der eventuelt ydes tilskud fra MEDAprogrammet eller fra finansieringsinstrumenterne for EU’s udviklingsbistand.
Fællesskabet yder stłtte ud fra princippet om samfinansiering, bortset fra den stłtte, der ydes til undersłgelser,
konferencer og offentlige indkłb. Afhængig af de forskellige virkemidlers art vil Fællesskabets finansieringstilskud
have form af et bloktilskud eller et tilskud til budgettet for hver fase i gennemfłrelsen af virkemidlerne.
Som hovedregel vil der blive truffet beslutning om at yde finansieringstilskud fra Fællesskabet, efter at der har
været gennemfłrt offentlige forslagsindkaldelser eller udbud.
Fællesskabet kan ligeledes bidrage i form af tilskud til den nłdvendige kapital til udbygning af forskningsinfrastruktur.

(1) EFT L 161 af 26.6.1999.
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Kommissionen iværksætter forskningsaktiviteter på en måde, der sikrer, at Fællesskabets łkonomiske interesser
beskyttes ved effektiv kontrol, og i fald det konstateres, at der er begået uregelmæssigheder, ved iværksættelse af
sanktioner, der har afskrækkende virkning, og som står i et rimeligt forhold til uregelmæssighederne.
I beslutningerne om særprogrammerne til gennemfłrelse af dette rammeprogram kan der ikke afviges fra de
regler, der er fastsat i nedenstående tabel.

Virkemidler

Finansieringstilskud fra Fællesskabet under
rammeprogrammet

Integration af forskningen (1)
1. Finansieringstilskud til ekspertisenet

Fællesskabet kan yde et bloktilskud på grundlag af
resultaterne af gennemfłrelsen af et fælles aktivitetsprogram.

2. Finansieringstilskud til integrerede projekter.

Fællesskabet kan yde et tilskud til budgetterne for
disse projekter på hłjst 50 % af de samlede omkostninger.

3. Finansieringstilskud til nationale programmer, der
gennemfłres af medlemsstaterne i forening

Fællesskabet kan yde et tilskud til aktiviteter, der
gennemfłres i forening på hłjst 50% af de samlede
omkostninger; når andre europæiske lande kan deltage
i disse aktiviteter, kan det yde et bloktilskud til
dækning af de pågældende landes forskeres og institutioners deltagelse i disse aktiviteter.

4. Finansieringstilskud til specifikke målrettede forskningsprojekter og samordningsaktiviteter samt
specifikke aktiviteter, der omfatter et bredere forskningsfelt, herunder de specifikke forskningsaktiviteter for små og mellemstore virksomheder og de
specifikke internationale samarbejdsaktiviteter

Fællesskabet kan yde et tilskud til budgetterne for
disse aktiviteter og afholde alle udgifter til FFC’s
budget.

Strukturering af det europæiske forskningsrum
1. Finansieringstilskud til indsatsen for at stimulere
samspillet mellem forskning og innovation

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
aktiviteter.

2. Finansieringstilskud til indsatsen for at udvikle de
menneskelige ressourcer og styrke mobiliteten

Stipendier og stłtte til uddannelse af eliteforskere ydes
i form af bloktilskud.

3. Finansieringstilskud til stłtte for forskningsinfrastruktur.

Fællesskabet kan yde tilskud på hłjst 50 % af budgetterne for tekniske forberedelser, herunder gennemfłrlighedundersłgelser; det kan yde bloktilskud til aktiviteter i forbindelse med tværnational adgang og, på
grundlag af resultaterne, til gennemfłrelse af integrerede initiativer; det kan yde tilskud til budgetterne for
opbygning af ny infrastruktur på hłjst 10 % af de
samlede omkostninger.

4. Finansieringstilskud til aktioner, der tager sigte på
at skabe harmoniske relationer mellem videnskab
og samfund

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
initiativer.

Styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum
1. Finansieringstilskud til samordningsaktiviteter

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
aktiviteter.

2. Finansieringstilskud til stłtteforanstaltninger til en
sammenhængende udvikling af forskningspolitikkerne.

Fællesskabet kan yde tilskud til budgetterne for disse
foranstaltninger.

(1) Inden for de tre hovedkategorier af aktiviteter under hovedlinjen »Integration af forskningen«, kan Fællesskabet yde finansieringstilskud til deltagelse fra organisationer og forskere fra tredjelande.
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˘ndret forslag til Rådets afgłrelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs sjette flerårige
rammeprogram for forskning og uddannelse som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum (2002-2006) (1)
(2002/C 75 E/11)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 709 endelig udg.  2001/0054(CNS)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 den 22. november 2001)

(1) EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 177.

OPRINDELIGT FORSLAG

R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 7,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
udvalg, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) I overensstemmelse med traktatens artikel 7 kan der
vedtages et flerårigt rammeprogram, som omfatter alle
de forskningsaktiviteter, herunder demonstrations- og
uddannelsesaktiviteter inden for kerneenergi, der skal
iværksættes ved hjælp af forsknings- og uddannelsesprogrammer.
(2) Kommissionen har i lłbet af år 2000 fremlagt to meddelelser henholdsvis om perspektiverne i og målene for et
europæisk forskningsrum (1) og om realiseringen af det
europæiske forskningsrum med retningslinjer for EU’s
indsats inden for forskning (2002-2006) (2). Kommissionen fremlagde ligeledes i lłbet af år 2000 en meddelelse om innovation i en videnbaseret łkonomi (3).
(3) Det Europæiske Råds młder i Lissabon i marts 2000 og i
Santa Maria de Feira i juni 2000 mundede ud i konklusioner om, at det af hensyn til beskæftigelsen og den
łkonomiske vækst er vigtigt, at der hurtigt oprettes et
europæisk rum for forskning og innovation.
___________
(1) KOM(2000) 6 endelig af 18.1.2000.
(2) KOM(2000) 612 endelig af 4.10.2000.
(3) KOM(2000) 567 endelig af 20.9.2000.

˘NDRET FORSLAG

Uændret
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˘NDRET FORSLAG

(4) Europa-Parlamentet (1) (2), Rådet (3) (4), Det Økonomiske
og Sociale Udvalg (5) og Regionsudvalget (6) har også
udtalt sig positivt om realiseringen af det europæiske
forskningsrum.

(5) Kommissionen fremlagde den 19. oktober 2000 (7)
konklusionerne på den eksterne evaluering af gennemfłrelsen og resultaterne af de fællesskabsaktioner, der er
blevet gennemfłrt i lłbet af de fem år forud for evalueringen, samt sine egne kommentarer.

(6) Der błr derfor vedtages et nyt rammeprogram for
perioden 2002-2006, som har til formål at bidrage til
realiseringen af det europæiske forskningsrum.

(7) I rammeprogrammet for 2002-2006 fastsættes videnskabelige og teknologiske mål og prioriteringer og angives
hovedlinjerne for de påtænkte aktioner, som gennemfłres
under hensyntagen til kravet om, at Fællesskabets finansielle interesser skal beskyttes.

(8) Uden at det i łvrigt berłrer budgetmyndighedens kompetence i henhold til traktaten, anfłres der i denne afgłrelse
et finansielt referencegrundlag for hele rammeprogrammets varighed, jf. punkt 34 i den interinstitutionelle
aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (8).

(7) I sjette rammeprogram fastsættes videnskabelige og teknologiske mål og prioriteringer og angives hovedlinjerne for
de påtænkte aktioner, som gennemfłres under hensyntagen til kravet om, at Fællesskabets finansielle interesser
skal beskyttes.

Uændret

(9) Det Fælles Forskningscenter (FFC) skal bidrage til gennemfłrelsen af rammeprogrammet, bl.a. på de områder, hvor
det kan tilbyde en objektiv og selvstændig ekspertise, og
hvor det kan spille en rolle ved gennemfłrelsen af Fællesskabets politik på andre områder.

(10) Det er vigtigt, at rammeprograms forskningsaktiviteter
gennemfłres under overholdelse af grundlæggende etiske
principper, bl.a. dem, der optræder i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder.

___________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Beslutning af 18. maj 2000, PE 290.465, s. 48.
Beslutning af 15. februar 2001.
Resolution af 15. juni 2000, EFT C 205 af 19.7.2000, s. 1.
Resolution af 16. november 2000, EFT C 374 af 28.12.2000, s. 1.
Udtalelse af 24. maj 2000, EFT C 204 af 18.7.2000, s. 70.
Udtalelse af 12. april 2000, EFT C 226 af 8.8.2000, s. 18.
KOM(2000) 659 endelig af 19.10.2000.
EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(10) Det er vigtigt, at det sjette rammeprograms forskningsaktiviteter gennemfłres under overholdelse af grundlæggende etiske principper, bl.a. dem, der optræder i Den
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Institutioner, der er involveret i nuklear forskning,
błr tage hensyn til, hvorledes deres aktiviteter accepteres
af offentligheden.
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(11) Til opfłlgning af Kommissionens meddelelse om kvinder
og videnskab (1), Rådets resolution (2) og Europa-Parlamentets beslutning (3) herom iværksættes en handlingsplan med det formål at give plads til, at kvinder kan
spille en stłrre rolle inden for videnskab og forskning i
Europa.

26.3.2002

˘NDRET FORSLAG

Uændret

(12) Deltagelse i aktiviteterne under det sjette rammeprogram
vil blive fremmet gennem offentliggłrelse af de fornłdne
oplysninger om indhold, vilkår og procedurer; oplysningerne vil blive stillet til rådighed for potentielle deltagere,
også fra kandidatlandene og de andre associerede lande, i
god tid og i en grundigt gennemarbejdet form.
(12) Det vil være passende, at Kommissionen regelmæssigt
redegłr for status for gennemfłrelsen af rammeprogrammet 2002-2006, og inden den forelægger sit
forslag til det fłlgende rammeprogram, vil den i god tid
lade foretage en uafhængig evaluering af gennemfłrelsen
af de igangsatte aktioner.

(13) Det vil være passende, at Kommissionen regelmæssigt over
for Europa-Parlamentet og Rådet redegłr for status for
gennemfłrelsen af det sjette rammeprogram, og inden
den forelægger sit forslag til det fłlgende rammeprogram,
vil den i god tid lade foretage en uafhængig evaluering af
gennemfłrelsen af de igangsatte aktioner, hvilket vil blive
gjort i åbenhed over for alle relevante aktłrer.

(13) Kommissionen har hłrt Det Videnskabelige og Tekniske
Udvalg, som har afgivet udtalelse.

(14) Kommissionen har hłrt Det Videnskabelige og Tekniske
Udvalg, som har afgivet udtalelse.
(15) De finansieringsmæssige fłlger af det sjette flerårige
rammeprogram er forenelige med det nuværende loft
over udgiftsområde 3 i de finansielle overslag 

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Uændret

Artikel 1
1.
For perioden 2002-2006 vedtages der et flerårigt rammeprogram for Fællesskabets forsknings- og uddannelsesaktviteter
på kerneenergiområdet, i det fłlgende benævnt »rammeprogrammet 2002-2006«.

1.
For perioden 2002-2006 vedtages der et flerårigt rammeprogram for Fællesskabets forsknings- og uddannelsesaktviteter
på kerneenergiområdet, i det fłlgende benævnt »det sjette
rammeprogram«.

2.
rammeprogrammet 2002-2006 omfatter alle aktiviteter
vedrłrende forskning, teknologisk udvikling, internationalt
samarbejde, formidling og nyttiggłrelse samt uddannelse på
fłlgende områder:

2.
Det sjette rammeprogram omfatter alle aktiviteter vedrłrende forskning, teknologisk udvikling, internationalt samarbejde, formidling og nyttiggłrelse samt uddannelse på fłlgende
områder:

 Behandling og opbevaring af nukleart affald

Uændret

 Kontrolleret termonuklear fusion
 Andre Euratom-aktiviteter
 Det Fælles Forskningscenters Euratom-aktiviteter
___________
(1) KOM(1999) 76.
(2) Resolution af 20. maj 1999, EFT C 201 af 16.7.1999.
(3) Beslutning af 3. februar 2000, PE 284.656.
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3.
De videnskabelige og teknologiske mål og prioriteringerne i forbindelse hermed er fastsat i bilag I, som også
angiver hovedlinjerne for de påtænkte indsatsområder.
Artikel 2
1.
Det finansielle referencegrundlag for gennemfłrelsen af
dette rammeprogram i perioden 2002-2006 er fastsat til
1 230 mio. EUR, og heraf anvendes 150 mio. EUR til
behandling og opbevaring af nukleart affald, 700 mio. EUR
til kontrolleret termonuklear fusion, 50 mio. EUR til andre
Euratom-aktiviteter og 330 mio. EUR til Det Fælles Forskningscenters Euratom-aktiviteter.

1.
Det finansielle referencegrundlag for gennemfłrelsen af
det sjette rammeprogram i perioden 2002-2006 er fastsat til
1 230 mio. EUR, og heraf anvendes 150 mio. EUR til
behandling og opbevaring af nukleart affald, 700 mio. EUR
til kontrolleret termonuklear fusion, 50 mio. EUR til andre
Euratom-aktiviteter og 330 mio. EUR til Det Fælles Forskningscenters Euratom-aktiviteter.

2.
De nærmere bestemmelser for Fællesskabets finansielle
deltagelse fastsættes i henhold til finansforordningen vedrłrende De Europæiske Fællesskabets almindelige budget, som i
givet fald vil blive suppleret med det eller de forsknings- og
uddannelsesprogrammer, som Rådet skal vedtage til gennemfłrelse af denne afgłrelse.

Uændret

Artikel 3
Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes under rammeprogrammet 2002-2006, gennemfłres under overholdelse af
grundlæggende etiske principper.

Artikel 4
I overensstemmelse med traktatens artikel 7 offentliggłr
Kommissionen hvert år en detaljeret rapport om, hvor langt
man er kommet med at gennemfłre rammeprogrammet
2002-2006, idet der navnlig głres rede for, i hvilket omfang
dets mål er nået og forskningsopgaverne gennemfłrt.

Artikel 5
Inden Kommissionen forelægger sit forslag til det fłlgende
rammeprogram, lader den uafhængige hłjt kvalificerede
eksperter foretage en evaluering af resultaterne af Fællesskabets
indsats i lłbet af de fem år, der går forud for evalueringen.
Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg konklusionerne fra evalueringen og sine bemærkninger hertil.
Artikel 6
Fłlgende lande kan deltage i rammeprogrammet 2002-2006:
 EØS-landene, i overensstemmelse med betingelserne i
EØS-aftalen
 kandidatlandene i Øst- og Centraleuropa, i overensstemmelse med betingelserne i europaaftalerne, de tilhłrende
tillægsprotokoller og afgłrelserne truffet af de respektive
associeringsråd

Alle forskningsaktiviteter, der iværksættes under det sjette
rammeprogram, gennemfłres under overholdelse af grundlæggende etiske principper. Princippet om lige muligheder for
begge kłn vil blive overholdt fuldt ud.
Uændret
I overensstemmelse med traktatens artikel 7 offentliggłr
Kommissionen hvert år en detaljeret rapport om, hvor langt
man er kommet med at gennemfłre det sjette rammeprogram,
idet der navnlig głres rede for, i hvilket omfang dets mål er
nået og forskningsopgaverne gennemfłrt, og for finansieringsforholdene.
Uændret
Inden Kommissionen forelægger sit forslag til det fłlgende
rammeprogram, lader den uafhængige hłjt kvalificerede
eksperter foretage en evaluering af resultaterne af Fællesskabets
indsats i lłbet af de fem år, der går forud for evalueringen.
Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget konklusionerne fra evalueringen og sine bemærkninger hertil.
Uændret
Det sjette rammeprogram er i overensstemmelse med de relevante aftaler, afgłrelser eller protokoller åbent for deltagelse fra
EØS-landene, kandidatlandene og andre lande, herunder
Schweiz.
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 Cypern, Malta og Tyrkiet, på grundlag af bilaterale aftaler,
som skal indgås med disse lande
 Schweiz og Israel, på grundlag af bilaterale aftaler, som skal
indgås med disse lande

BILAG
VIDENSKABELIGE OG TEKNOLOGISKE M¯L

1.

26.3.2002

UDVALGTE FORSKNINGSTEMAER

1.1. Behandling og opbevaring af nukleart affald

I dag kommer 35 % af EU’s elektricitet fra nuklear fissionsenergi.
Denne energiform indgår i debatten om kampen mod klimaændringer og om, hvordan man skal mindske Europas energiafhængighed. De kernekraftværker, der er i drift på nuværende tidspunkt, vil vedblive med at være i drift i mindst 20 år endnu.

På længere sigt vil der kunne udvikles nye sikre teknologier til
udnyttelse af den nukleare fissionsenergi for at imłdekomme de
europæiske energibehov i de kommende årtier, så det bliver muligt
at tage hensyn til kravene om en bæredygtig udvikling.

Udnyttelsen af den nukleare fissionsenergi til energiproduktion
stłder i dag på problemer omkring affaldet, især med hensyn til
ibrugtagning af tekniske lłsninger på forvaltningen af langlivet
affald i industriel skala.

Såvel i det private som det offentlige głres der en betydelig forskningsindsats inden for teknologi til behandling og opbevaring af
nukleart affald i Europa. EU kan påtage sig en koordinerende rolle,
hvorved det bliver muligt at samle disse bestræbelser til en kritisk
masse og sikre, at der er sammenhæng i de retningslinjer, som
affaldsforvaltningsorganerne og de berłrte virksomheder fłlger.

Fællesskabets indsats skal omfatte både det łjeblikkelige problem
vedrłrende affaldsopbevaring og det langsigtede spłrgsmål, om
hvordan man kan mindske affaldets virkning. På denne baggrund
skal fłlgende forhold behandles:

 forskning vedrłrende langtidsopbevaring i dybtliggende geologiske lag, med netsamarbejde om de aktiviteter, der gennemfłres forskellige steder i de tre hovedtyper af geologiske formationer

 forskning, der går ud på at mindske virkningerne af affaldet, i
særdeleshed ved færdigudvikling af koncepter til nye reaktortyper, som producerer mindre affald, og ved udvikling af
teknologi til separation og transmutation, der głr det muligt
at mindske risikoen i forbindelse med affaldet.

Uændret
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1.2. Kontrolleret termonuklear fusion

Kontrolleret termonuklear fusion udgłr en af de langfristede
muligheder for energiforsyning, især til drift af centrale grundlastværker, under hensyntagen til kravet om bæredygtig udvikling.

På grund af kompleksiteten i den grundlæggende fysik og de
teknologiske problemer, der skal lłses, må den udvikling, der
skal gennemlłbes, fłr fusion kan anvendes til energiproduktion,
nłdvendigvis foregå i flere etaper, hvor hver fase kan vare flere
årtier og er en forudsætning for den fłlgende.

Den indsats, der er gjort inden for rammerne af EU’s integrerede
forskningsprogram for kontrolleret termonuklear fusion, har gjort
det muligt for Europa at indtage en fłrerposition inden for forskning i fusion ved magnetisk indeslutning.

Fordi forskningen er nået langt, og der er opnået gode resultater,
bl.a. på den europæiske tokamak JET, er det nu muligt at
planlægge overgangen til »Next Step«, som består i at skabe
maskine, der er i stand til at producere fusionsreaktioner på
vilkår, der kan sammenlignes med vilkårene for en reaktor, der
producerer energi.

Afslutningen af de forberedende arbejder til et detaljeret projekt
for »Next Step« inden for rammerne af det internationale samarbejdsprojekt ITER, głr det muligt at træffe en beslutning om
iværksættelse af dette projekt og konstruktion af denne maskine.

Målet for denne er at vise den videnskabelige og teknologiske
gennemfłrlighed af energiproduktion ved kernefusion. Nłjagtig
hvilke bestemmelser der vil gælde for gennemfłrelsen af projektet,
afhænger af resultaterne af de forhandlinger, der på nuværende
tidspunkt fłres som led i det internationale samarbejde, og af
den senere udvikling, især beslutningerne om Europas bidrag til
ITER-projektet og maskinens placering. Der er behov for at få
fastlagt juridiske rammer herfor.

EU’s deltagelse i ITER-initiativet kræver, at der iværksættes et
ledsageprogram, som omfatter fłlgende elementer:

 Drift af JET-maskinen på en sådan måde, at der kan drages
fordel af de forbedringer, som den undergår på nuværende
tidspunkt, samt eventuel deltagelse i de forskningsaktiviteter,
der er nłdvendige for at demontere JET ved slutningen af dens
livscyklus.

 Viderefłrelse af forskningen vedrłrende fusionsfysik og -teknologi, herunder: undersłgelse og evaluering af alternative
metoder til magnetisk indeslutning, bl.a. med fortsættelse af
opfłrelsen af »stellaratoren« Wendelstein 7-X og drift af de
eksisterende anlæg i Euratom-associeringerne; koordinerede
aktiviteter vedrłrende teknologiforskning, særlig forskning
vedrłrende materialer til fusion.
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Gennemfłrelsen af »Next Step« vil kræve store menneskelige og
finansielle ressourcer. De europæiske partnere inden for Euratom
må derfor tilpasse deres nuværende indsats på fusionsområdet, når
der træffes beslutning om opfłrelsen af ITER.
2.

ANDRE AKTIVITETER INDEN FOR NUKLEAR SIKKERHED OG
SIKKERHEDSKONTROL
På grundlag af indkaldelser af forslag og som stłtte for EU’s politik
vedrłrende sundhed, energi og miljł:
 Forskning vedrłrende strålingsbeskyttelse, særlig med hensyn
til kvantificering af risici i forbindelse med lave strålingsniveauer.
 Undersłgelse af nye koncepter til nye og mere sikre processer
til udnyttelse af nuklear energi.
 Uddannelse i nuklear sikkerhed og strålingsbeskyttelse.

3.

DET F˘LLES FORSKNINGSCENTERS AKTIVITETER

I overensstemmelse med centrets mission, som er at underbygge
EU’s politikker videnskabeligt og teknisk, koncentreres FFC’s aktiviteter omkring fłlgende områder:

3.1. Nuklear sikkerhed og sikkerhedskontrol

3.

DET F˘LLES FORSKNINGSCENTERS AKTIVITETER P¯ DET
NUKLEARE OMR¯DE
I overensstemmelse med centrets mission, som er at underbygge
EU’s politikker videnskabeligt og teknisk, skal FFC’s aktiviteter
fokusere på fłlgende. Hovedformålet vil være at udbygge samarbejdet yderligere ved opbygning af netværk, og således skabe bred
konsensus om en række af disse spłrgsmål på europæisk og internationalt plan. Særlig opmærksomhed błr gives til samarbejdet
med kandidatlandene. Uddannelsesaktiviteter vil blive en vigtig
opgave for FFC med henblik på at bidrage til at Fællesskabets
kommende generation af videnskabsfolk besidder den fornłdne
kompetence og ekspertise. I det fłlgende anfłres hovedområderne
inden for forskningsaktiviteterne (1):

Uændret

Behandling og opbevaring af nukleart affald, især teknik til separation og transmutation af aktinider med lang levetid; strålingsbeskyttelse; sikkerhed omkring de nuværende reaktorer (med prioritering af reaktorer i kandidatlandene) samt reaktorer af den nye
generation; kontrol med omsætning af fissilt materiale og stłtte til
ikke-spredning; kontrol med demonteringen af forældede nukleare
anlæg.
3.2. Referencemålinger og -materialer
Radionuklidemetrologi, især ved svag aktivitet og i forbindelse
med ringtest inden for rammerne af laboratorieekspertisenet;
interaktion mellem neutroner og materiale med henblik på opstilling af grunddata til undersłgelse af transmutation af affald og
udvikling af nye systemer.

___________
(1) Derudover har FFC ret til at deltage i alle forskningsaktiviteter på samme
vilkår som nationale forskningsorganisationer (f.eks. på basis af forslagsindkaldelser).
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for
godkendelse og overvågning for så vidt angår human- og veterinærmedicinske lægemidler og om
oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering
(2002/C 75 E/12)
KOM(2001) 404 endelig udg.  2001/0252(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 26. november 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN
EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95, og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

Den Europæiske Union. Det fremgår endvidere af
rapporten, at de allerede fastlagte generelle principper
for den centraliserede procedure błr bibeholdes.

(4) Eftersom Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget
direktiv 2001/83/EF af 23. oktober 2001 om oprettelse
af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler
og direktiv 2001/82/EF af 23. oktober 2001 om oprettelse
af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler błr alle
henvisningerne i forordning (EØF) nr. 2309/93 ajourfłres,
så de stemmer overens med de kodificerede direktiver.

(5) Af klarhedshensyn błr nævnte forordning erstattes af en
ny forordning.

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) I artikel 71 i forordning (EØF) nr. 2309/93 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler
og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (1) er det fastsat, at Kommissionen inden seks år
efter forordningens ikrafttræden offentliggłr en generel
rapport om erfaringerne med de procedurer, der er fastlagt i forordningen.

(2) I lyset af Kommissionens rapport om erhvervede erfaringer er det nłdvendigt at forbedre den måde, hvorpå
procedurerne for tilladelse til markedsfłring af lægemidler
i Fællesskabet fungerer, og at ændre visse administrative
aspekter vedrłrende Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering.

(6) Man błr bibeholde samrådsmekanismen på fællesskabsniveau, der skal finde anvendelse forud for enhver national
afgłrelse vedrłrende et hłjteknologisk lægemiddel, og
som blev indfłrt ved de ophævede fællesskabsbestemmelser.

(7) Erfaringerne siden vedtagelsen af Rådets direktiv
87/22/EØF (2) har vist, at der er behov for en centraliseret
EF-godkendelsesprocedure for teknologisk avancerede
lægemidler, herunder især bioteknologisk fremstillede
lægemidler for også fremover at opretholde det hłje
niveau i Fællesskabet for videnskabelig evaluering af de
pågældende lægemidler og for dermed at bevare tilliden
til evalueringen hos patienterne og de ansatte i sundhedssektoren. Dette er i særlig grad vigtigt i forbindelse med
nye behandlingsformer såsom genterapi og dertil knyttet
celleterapi og somatisk xenogenterapi. Man błr fortsætte i
denne retning, navnlig for at sikre, at det indre marked for
lægemidler fungerer godt.

(3) Af rapportens konklusioner fremgår det, at de ændringer,
der błr foretages, af den centraliserede procedure, som er
indfłrt ved forordning (EØF) nr. 2309/93, er ændringer af
visse funktionsmåder samt justeringer, der tager sigte på
at tage hensyn til den forventede videnskabelige og
tekniske udvikling og til den kommende udvidelse af

(8) Med henblik på harmoniseringen i det indre marked for
nye lægemidler błr denne procedure også głres obligatorisk for alle lægemidler, der er bestemt til mennesker eller
til dyr, og som indeholder et helt nyt aktivt stof, dvs. et
stof, der endnu ikke er omfattet af en tilladelse i Fællesskabet.

(1) EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1. Forordningen er ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 649/98 (EFT L 88 af 24.3.1998, s. 7).

(2) EFT L 15 af 17.1.1987, s. 38. Direktivet er ophævet ved direktiv
93/41/EØF (EFT L 214 af 24.8.1993, s. 40).
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(9) Hvad angår humanmedicinske lægemidler błr der ligeledes være regler om frivillig adgang til den centraliserede
procedure i de tilfælde, hvor en fælles procedure
indebærer en ekstragevinst for patienten. Proceduren błr
fortsat være frivillig for lægemidler, der, skłnt de ikke
hłrer ind under de nævnte kategorier, ikke desto
mindre udgłr en terapeutisk nyskabelse. Denne procedure
błr desuden tillades anvendt for lægemidler, der, skłnt de
ikke er »nyskabende«, kan være til gavn for samfundet eller
for patienterne, hvis de på Øn gang tillades på fællesskabsplan. Det kan f.eks. dreje sig om lægemidler, der ikke er
receptpligtige. Denne mulighed kan udvides til at omfatte
generiske udgaver af lægemidler, der er tilladt af Fællesskabet, hvis den harmonisering, der var opnået ved
evalueringen af referencelægemidlet, og resultaterne af
denne evaluering overholdes nłje.

(10) Hvad angår veterinærlægemidler błr der kunne vedtages
administrative foranstaltninger for at tage hensyn til områdets særlige karakter, der bl.a. skyldes visse sygdommes
regionale udbredelse. Den centraliserede procedures
anvendelsesområde błr desuden omfatte de lægemidler,
der anvendes i forbindelse med EF-bestemmelserne om
forebyggelse af epizootier.

(11) Af hensyn til folkesundheden er det nłdvendigt, at afgłrelser om godkendelse af sådanne lægemidler som led i
den centraliserede procedure baseres på objektive videnskabelige kvalitets-, sikkerheds- og virkningskriterier uden
hensyntagen til łkonomiske eller andre overvejelser;
Medlemsstaterne błr imidlertid i undtagelsestilfælde
kunne forbyde anvendelsen af humanmedicinske lægemidler på deres område, hvis de strider mod objektivt
definerede principper vedrłrende offentlig orden eller
sædelighed. Et veterinærlægemiddel kan endvidere
nægtes godkendt i Fællesskabet, hvis anvendelsen af det
ville stride mod de bestemmelser, der er fastlagt inden for
rammerne af den fælles landbrugspolitik.

(12) Kvalitets-, sikkerheds- og virkningskriterierne i direktiv
2001/83/EF og 2001/82/EF błr også gælde for lægemidler, der er godkendt af Fællesskabet.

(13) Fællesskabet må sættes i stand til at foretage en videnskabelig vurdering af lægemidler, der forelægges til
godkendelse efter de centraliserede EF-procedurer. For at
nå frem til en effektiv harmonisering af medlemsstaternes
administrative afgłrelser om individuelle lægemidler, som
forelægges til godkendelse efter decentraliserede procedurer, må der gives Fællesskabet mulighed for at bilægge

26.3.2002

uoverensstemmelser mellem medlemsstaterne vedrłrende
lægemidlers kvalitet, sikkerhed og virkning.

(14) Der błr derfor oprettes et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (i det fłlgende benævnt »agenturet«).

(15) Den måde, hvorpå agenturets organer er opbygget og
fungerer, skal indrettes, så der tages hensyn til behovet
for lłbende fornyelse af den videnskabelige sagkundskab,
behovet for samarbejde mellem fællesskabsinstanser og de
nationale instanser, behovet for en rimelig repræsentation
fra civilsamfundet og EU’s kommende udvidelse.

(16) Agenturets primære opgave błr være at give fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne hłjt kvalificeret videnskabelig rådgivning om udłvelsen af deres befłjelser i
henhold til fællesskabsretten om lægemidler, for så vidt
angår godkendelse og overvågning af lægemidler. Kun
efter at have foretaget Øn enkelt videnskabelig vurdering
på det hłjest mulige niveau af teknologisk avancerede
lægemidlers kvalitet, sikkerhed eller virkning, der skal
foretages af agenturet, błr Fællesskabet udstede en
markedsfłringstilladelse på grundlag af en hurtig procedure, der sikrer snævert samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

(17) For at sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de
videnskabsfolk, der arbejder i medlemsstaterne, błr det
fastsættes, at styrelsen sammensættes, så medlemsstaternes
ansvarlige myndigheder inddrages meget i den overordnede forvaltning af EF-systemet for lægemiddeltilladelser,
ved at der oprettes et rådgivende forum, der skal bistå
eksekutivdirektłren.

(18) Eneansvaret for udformning af agenturets udtalelser om
alle spłrgsmål, der vedrłrer lægemidler til mennesker,
błr overdrages til et udvalg for humanmedicinske lægemidler. Med hensyn til lægemidler til dyr błr denne
opgave overdrages til et udvalg for veterinærlægemidler.
Med hensyn til lægemidler til sjældne sygdomme błr
opgaven varetages af Udvalget for Lægemidler til
Sjældne Sygdomme, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 om lægemidler til sjældne sygdomme (1). [Endelig błr Udvalget
for Plantelægemidler, der er nedsat ved direktiv
2001/83/EF, have ansvaret med hensyn til plantelægemidler.]

(19) Agenturet vil kunne styrke disse udvalgs videnskabelige
rolle og uafhængighed, navnlig gennem oprettelsen af et
fast teknisk og administrativt sekretariat.
(1) EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1.
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(20) De videnskabelige udvalg błr have udvidet deres arbejdsfelt og fungere og være sammensat på en mere tidssvarende måde. Den videnskabelige rådgivning til dem, der i
fremtiden ansłger om markedsfłringstilladelse, błr generaliseres og udbygges. Ligeledes błr der indfłres strukturer, der głr det muligt at udvikle rådgivningen til
firmaer. Udvalgene błr kunne uddelegere nogle af deres
evalueringsopgaver til permanente og åbne arbejdsgrupper, der består af særligt udpegede videnskabelige
eksperter, samtidig med at de bevarer det fulde ansvar
for den videnskabelige rådgivning. Klageprocedurerne
błr tilpasses, så ansłgerens rettighed sikres bedre.

(21) Antallet af medlemmer af de videnskabelige udvalg, der
indgår i den centraliserede procedure, błr fastsættes, så
udvalgene også efter EU’s udvidelse kan have en effektiv
stłrrelse.

(22) Endvidere błr de videnskabelige udvalgs rolle styrkes, så
agenturet kan deltage mere aktivt i den internationale
videnskabelige dialog, og så det kan udvikle visse aktiviteter, som nu er nłdvendige, bl.a. med hensyn til international harmonisering på det videnskabelige område og
teknisk samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen.

(23) For at łge retssikkerheden błr der ske en præcisering af
bestemmelserne om åbenhed i agenturets arbejde og af
visse betingelser for markedsfłring af et lægemiddel, der
er anerkendt af Fællesskabet, og agenturet błr have befłjelse til at kontrollere distributionen af lægemidler med en
EF-tilladelse, og det błr præciseres, hvilke sanktioner der
skal gælde, og hvordan de skal håndhæves, i tilfælde af
manglende overholdelse af forordningens bestemmelser og
af betingelserne i de tilladelser, der er udstedt i henhold til
de procedurer, der er fastsat i denne forordning.

(24) Det er tillige nłdvendigt at fastsætte regler om overvågning af lægemidler, som er godkendt af Fællesskabet,
herunder navnlig om intensiv kontrol med bivirkninger
ved disse lægemidler på grundlag af EF-lægemiddelovervågning, der tager sigte på, at ethvert lægemiddel, som
under normale anvendelsesbetingelser indebærer en
uacceptabel risiko, hurtigt trækkes tilbage fra markedet.

(25) For at głre markedsovervågningen mere effektiv błr
agenturet være ansvarligt for samordningen af medlemsstaternes aktiviteter inden for lægemiddelovervågning. Der
błr indfłres en række bestemmelser, som skal danne
grundlag for strenge og effektive procedurer for lægemiddelovervågning, som skal give den ansvarlige myndighed
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mulighed for at træffe midlertidige hasteforanstaltninger,
herunder ændringer af markedsfłringstilladelsen, og som
skal głre det muligt når som helst at foretage en ny
evaluering af forholdet mellem fordele og ulemper ved
et lægemiddel.

(26) Kommissionen błr også i nært samarbejde med agenturet
og efter hłring af medlemsstaterne have til opgave at
samordne udfłrelsen af medlemsstaternes forskellige overvågningsopgaver, herunder navnlig fremskaffelse af oplysninger om lægemidler samt kontrol med overholdelsen af
god fremstillingspraksis, god laboratoriepraksis og god
klinisk praksis.

(27) Der błr słrges for en samordnet anvendelse af fællesskabsprocedurerne for godkendelse af lægemidler og
medlemsstaternes egne procedurer, som allerede i vid
udstrækning er harmoniseret ved direktiv 2001/83/EF og
2001/82/EF. Hvert tiende år błr Kommissionen på
grundlag af erfaringerne revurdere, hvordan de procedurer, der er indfłrt ved denne forordning, fungerer.

(28) Bl.a. for at imłdekomme patienternes legitime forventninger og tage hensyn til videnskabens og behandlingsformernes stadigt hurtigere udvikling, błr der indfłres
hurtigere evalueringsprocedurer, der er forbeholdt lægemidler af betydelig terapeutisk interesse, og procedurer
for udstedelse af midlertidige tilladelser, der er underkastet
bestemte betingelser, og som årligt tages op til behandling.
I forbindelse med humanmedicinske lægemidler błr der
endvidere om muligt altid anvendes en fælles fremgangsmåde med hensyn til kriterier og betingelser for specialudlevering (»compassionate use«) af nye lægemidler, og det
błr ske inden for medlemsstaternes lovgivning.

(29) I lighed med bestemmelserne i direktiv 2001/83/EF og
2001/82/EF błr en EF-markedsfłringstilladelse have
ubegrænset gyldighed. Endvidere błr en tilladelse, der
ikke har været benyttet i to på hinanden fłlgende år,
dvs. som ikke har medfłrt markedsfłring af et lægemiddel
i Fællesskabet i den pågældende periode, anses for bortfaldet, bl.a. for at undgå den administrative byrde, der er
forbundet med opretholdelsen af sådanne tilladelser.

(30) Miljłrisici kan forbindes med lægemidler, der indeholder
eller består af genetisk modificerede organismer. Det er
derfor nłdvendigt at słrge for en miljłrisikovurdering af
sådanne lægemidler i lighed med den vurdering, der er
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljłet
af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af
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Rådets direktiv 90/220/EØF (1), kombineret med vurderingen af det pågældende lægemiddels kvalitet, sikkerhed
og virkning inden for rammerne af den fælles EF-procedure.

(31) Hovedparten af de nłdvendige foranstaltninger, der skal
gennemfłres for at iværksætte denne forordning, er
særlige gennemfłrelsesforanstaltninger, hvor rådgivningsproceduren efter artikel 3 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF
af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges
Kommissionen (2), eller forvaltningsproceduren efter
artikel 4 i afgłrelsen anvendes. For så vidt angår generelle
gennemfłrelsesforanstaltninger
efter
artikel
2
i
ovennævnte afgłrelse błr disse fastlægges efter forskriftsproceduren i artikel 5 i afgłrelsen 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

AFSNIT I
DEFINITIONER OG ANVENDELSESOMR¯DE

26.3.2002

Artikel 3
1.
Intet lægemiddel, som er opfłrt i bilag I, kan markedsfłres i Fællesskabet, medmindre Fællesskabet har udstedt en
markedsfłringstilladelse for det efter bestemmelserne i denne
forordning.

2.
Der kan anmodes om, at Fællesskabet udsteder en
markedsfłringstilladelse for et lægemiddel, som ikke er opfłrt
i bilag I, efter bestemmelserne i denne forordning, forudsat at
ansłgeren dokumenterer, at det pågældende lægemiddel udgłr
en betydelig terapeutisk, videnskabelig eller teknisk innovation,
eller at det af hensyn til patienterne eller dyrs sundhed er af
interesse på fællesskabsplan, at der udstedes en tilladelse i
henhold til denne forordning.

En sådan tilladelse kan ligeledes omfatte immunologiske veterinærlægemidler, der vedrłrer dyresygdomme, der er omfattet
af forebyggende EF-foranstaltninger.

3.
En generisk udgave af et EF-godkendt lægemiddel kan
godkendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder på
fłlgende betingelser, jf. direktiv 2001/83/EF og direktiv
2001/82/EF:

Artikel 1
Formålet med denne forordning er at fastlægge fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning for så vidt angår
human- og veterinærmedicinske lægemidler og at oprette et
europæisk agentur for lægemiddelvurdering (herefter »agenturet«).

a) ansłgningen om godkendelse indgives i henhold til artikel
10 i direktiv 2001/83/EF eller artikel 13 i direktiv
2001/82/EF

b) resumØet af produktegenskaberne stemmer på alle punkter
overens med det lægemiddel, Fællesskabet har godkendt
Denne forordnings bestemmelser berłrer ikke de nationale
myndigheders kompetence med hensyn til fastsættelse af lægemiddelpriser eller med hensyn til, om lægemidler skal være
omfattet af de nationale sygesikringsordninger på grundlag af
sundhedsmæssige, łkonomiske eller sociale forhold. Medlemsstaterne kan således fra markedsfłringstilladelsen udvælge de
terapeutiske angivelser og pakningsstłrrelser, som vil blive
dækket af deres sociale sikringsorganer.

c) det generiske lægemiddel godkendes under samme navn i
alle de medlemsstater, hvor ansłgningen er indgivet.

Artikel 2

4.
Efter hłring af det relevante udvalg under agenturet, som
oprettet ved artikel 49, kan bilag I tages op til revision under
hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling med
henblik på i givet fald at foretage de nłdvendige ændringer.
Sådanne ændringer vedtages efter proceduren i artikel 77, stk.
2.

Definitionerne i artikel 1 i direktiv 2001/83/EF og definitionerne i artikel 1 i direktiv 2001/82/EF finder anvendelse i
denne forordning.

Artikel 4

Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af de lægemidler,
der er omfattet af dette direktiv, skal være etableret i Fællesskabet. Vedkommende er ansvarlig for markedsfłringen i hele
Fællesskabet.
(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Direktivet er senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. . . ./2002 [om
sporbarhed af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af
fłdevarer osv.].
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

1.
Med henblik på at opnå den i artikel 3 omhandlede
markedsfłringstilladelse indgives en ansłgning til agenturet.

2.
Fællesskabet udsteder og fłrer tilsyn med tilladelser til
markedsfłring af humanmedicinske lægemidler i henhold til
afsnit II.

3.
Fællesskabet udsteder og fłrer tilsyn med tilladelser til
markedsfłring af veterinærlægemidler i henhold til afsnit III.
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AFSNIT II
GODKENDELSE OG OVERV¯GNING AF
HUMANMEDICINSKE L˘GEMIDLER
KAPITEL 1
INDGIVELSE OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER 
TILLADELSER

Artikel 5

C 75 E/193

c) en vurdering af miljłrisici i overensstemmelse med principperne i bilag II til direktiv 2001/18/EF
d) resultaterne af alle undersłgelser, der er foretaget i forsknings- eller udviklingsłjemed.
Artikel 13 til 24 i direktiv 2001/18/EF gælder ikke for humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk
modificerede organismer.

1.
Der nedsættes et udvalg for humanmedicinske lægemidler.
Udvalget knyttes til agenturet.
2.
Uden at artikel 50 og eventuelt andre opgaver, udvalget
pålægges ifłlge EF-retten, derved tilsidesættes, har Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler til opgave at udforme agenturets
udtalelser om alle spłrgsmål om antageligheden af sager, som
forelægges efter den centraliserede procedure, om godkendelse,
ændring, suspension eller tilbagekaldelse af en markedsfłringstilladelse for et humanmedicinsk lægemiddel i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit, samt om lægemiddelovervågning.
3.
Efter anmodning fra agenturets eksekutivdirektłr eller
Kommissionens repræsentant, afgiver Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler endvidere udtalelser om videnskabelige
spłrgsmål vedrłrende vurdering af humanmedicinske lægemidler.

Artikel 6
1.
Alle ansłgninger om godkendelse af et humanmedicinsk
lægemiddel skal præcist og udtłmmende indeholde de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, 10a
og 1 samt bilag I i direktiv 2001/83/EF. I disse oplysninger og
dokumenter skal der tages hensyn til, at der ansłges om Øn
fællesskabsdækkende godkendelse, herunder at lægemidlet kun
har Øt navn.
Ansłgningen vedlægges det gebyr, agenturet skal have for at
behandle ansłgningen.
2.
En ansłgning om godkendelse af et humanmedicinsk
lægemiddel, der indeholder eller består af genetisk modificerede
organismer som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/18/EF,
ledsages af:
a) en kopi af de kompetente myndigheders eventuelle skriftlige
godkendelse eller godkendelser af udsætning i miljłet af de
genetisk modificerede organismer i forsknings- og udviklingsłjemed, når dette er fastsat i del B i direktiv 2001/18/EF
eller del B i Rådets direktiv 90/220/EØF (1)
b) et komplet teknisk dossier med de i bilag III og IV i direktiv
2001/18/EF krævede oplysninger
(1) EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15.

3.
Agenturet sikrer, at Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler afgiver sin udtalelse senest to hundrede og ti dage efter
modtagelsen af en gyldig ansłgning.
For humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af
genetisk modificerede organismer, skal udvalget i sin udtalelse
respektere de miljłsikkerhedskrav, der er fastsat i direktiv
2001/18/EF. Som et led i vurderingen af ansłgningen om
markedsfłringstilladelse for humanmedicinske lægemidler, der
indeholder eller består af genetisk modificerede organismer,
holder rapportłren de fornłdne samråd med de organer,
som Fællesskabet eller medlemsstaterne har oprettet i
henhold til direktiv 2001/18/EF.
4.
I samråd med agenturet, medlemsstaterne og de berłrte
kredse udarbejder Kommissionen detaljerede retningslinjer for, i
hvilken form godkendelsesansłgningerne skal forelægges.

Artikel 7
Inden Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler afgiver udtalelse:
a) skal det kontrollere, at de oplysninger og dokumenter, der er
indgivet i henhold til artikel 6, opfylder kravene i direktiv
2001/83/EF, og undersłge, om de betingelser for udstedelse
af en markedsfłringstilladelse, der er fastsat i denne forordning, er opfyldt
b) kan det anmode om, at et statslaboratorium eller et laboratorium, der er udpeget til dette formål, afprłver det humanmedicinske lægemiddel, råvarer og om nłdvendigt mellemprodukter eller andre bestanddele for at sikre, at de kontrolmetoder, som fremstilleren har anvendt, og som er
beskrevet i ansłgningen, er tilfredsstillende
c) kan det anmode ansłgeren om inden for en nærmere fastsat
tidsfrist at supplere de oplysninger, der ledsager ansłgningen.
Hvis udvalget benytter sig af muligheden i fłrste afsnit, litra
c), suspenderes den i artikel 6, stk. 3, fłrste afsnit, fastsatte
tidsfrist, indtil de łnskede yderligere oplysninger er tilvejebragt. Denne tidsfrist suspenderes ligeledes i det tidsrum,
ansłgeren får til at forberede mundtlige eller skriftlige
forklaringer.

C 75 E/194

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Artikel 8
1.
Efter skriftlig anmodning fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler fremsender medlemsstaten oplysninger, der
godtgłr, at fremstilleren af et lægemiddel eller den, der importerer et lægemiddel fra et tredjeland, er i stand til at fremstille
det pågældende lægemiddel eller at foretage den nłdvendige
kontrol efter de oplysninger og dokumenter, der er forelagt i
henhold til artikel 6.

2.
Hvis Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler finder
det nłdvendigt for behandlingen af en ansłgning, kan det
kræve, at ansłgeren lader produktionsstedet for det berłrte
lægemiddel underkaste en specifik inspektion.

Inspektionen, der skal være gennemfłrt inden for den i artikel
6, stk. 3, fłrste afsnit, anfłrte tidsfrist, udfłres af inspektłrer
fra medlemsstaten, som er i besiddelse af den nłdvendige
sagkundskab, og som kan ledsages af en rapportłr eller
ekspert, som udvalget har udpeget.

26.3.2002

geren. Udtalelsen ledsages af en rapport med en redegłrelse for
evalueringen af lægemidlet og begrundelsen for dets konklusioner.
4.
Hvis en udtalelse stłtter udstedelsen af en tilladelse til
markedsfłring af det pågældende lægemiddel, vedlægges udtalelsen fłlgende dokumenter:
a) et udkast til resumØ af produktegenskaberne som omhandlet
i artikel 11 i direktiv 2001/83/EF
b) nærmere angivelse af eventuelle betingelser eller begrænsninger i forbindelse med udlevering eller brug af det
pågældende lægemiddel, herunder betingelserne for lægemidlets udlevering til patienter, i overensstemmelse med
kriterierne i afsnit VI i direktiv 2001/83/EF
c) udkastet til teksten til etikettering og indlægsseddel som
foreslået af ansłgeren og udarbejdet i henhold til afsnit V
i direktiv 2001/83/EF

Artikel 9
1.
Agenturet underretter straks ansłgeren, hvis udtalelsen
fra Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler går ud på:

a) at ansłgningen ikke opfylder de i denne forordning fastsatte
godkendelseskriterier

b) at resumØet af produktegenskaberne som foreslået af ansłgeren błr ændres

c) at etiketteringen af eller indlægssedlen til lægemidlet ikke
opfylder bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2001/83/EF

d) at tilladelsen skal udstedes på de i artikel 13, stk. 4 og 5,
omhandlede betingelser.

2.
Inden femten dage efter modtagelsen af udtalelsen, jf. stk.
1, kan ansłgeren skriftligt meddele agenturet, at han agter at
appellere afgłrelsen. I så fald sender han agenturet en detaljeret
begrundelse for sin appel senest tres dage efter modtagelsen af
udtalelsen.

Inden tres dage efter modtagelsen af begrundelsen for appellen
genovervejer Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler sin
holdning i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, andet
afsnit. Konklusionerne om appellen vedlægges den endelige
udtalelse.

3.
Inden tredive dage efter, at Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler har vedtaget sin endelige udtalelse, sender
agenturet denne til Kommissionen, medlemsstaterne og ansł-

d) evalueringsrapporten.

Artikel 10
1.
Inden tredive dage efter modtagelsen af udtalelsen, jf.
artikel 5, stk. 2, udarbejder Kommissionen et udkast til den
afgłrelse, der skal træffes vedrłrende ansłgningen.
Hvis der i henhold til et udkast til afgłrelse skal udstedes en
markedsfłringstilladelse, indeholder udkastet de i artikel 9, stk.
4, fłrste afsnit, litra a), b) og c), omhandlede dokumenter,
hvortil der henvises.
Hvis udkastet til afgłrelse ikke er i overensstemmelse med
agenturets udtalelse, vedfłjer Kommissionen som bilag en
nłje redegłrelse for grundene til forskellene.
Udkastet til afgłrelse sendes til medlemsstaterne og ansłgeren.
2.
Kommissionen træffer endelig afgłrelse efter proceduren i
artikel 77, stk. 3, hvis udkastet til afgłrelse er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
Kommissionen træffer endelig afgłrelse efter proceduren i
artikel 77, stk. 4, hvis udkastet til afgłrelse ikke er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
3.
Forretningsordenen for Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler, der er omhandlet i artikel 77, stk. 1,
tilpasses for at tage hensyn til de opgaver, der påhviler det i
henhold til denne forordning.
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Disse tilpasninger indebærer fłlgende:
a) det stående udvalg afgiver udtalelse efter en skriftlig procedure
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den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 6 i direktiv
2001/83/EF.
De godkendte lægemidler optages i EF-registret for humanmedicinske lægemidler og tildeles et nummer, der skal fremgå af
emballagen.

b) den enkelte medlemsstat får femten dage til at sende
Kommissionen skriftlige bemærkninger vedrłrende udkastet
til afgłrelse. Hvis afgłrelsen imidlertid er af hastende
karakter, kan formanden fastsætte en kortere frist, afhængigt
af hvor meget det haster

2.
Oplysninger om udstedelse af markedsfłringstilladelser
offentliggłres i De Europæiske Fællesskabers Tidende med angivelse af bl.a. udstedelsesdatoen og nummeret i EF-registret.

c) den enkelte medlemsstat har mulighed for skriftligt at
kræve, at udkastet til afgłrelse, jf. stk. 1, drłftes af det
stående udvalg på et plenarmłde, idet den begrunder sit
krav.

3.
Agenturet offentliggłr den evalueringsrapport om det
humanmedicinske lægemiddel, som Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler har udarbejdet, sammen med begrundelsen
for dets udtalelse, idet eventuelle oplysninger af kommerciel
fortrolig art forinden er fjernet.

4.
Når de skriftlige bemærkninger fra en medlemsstat efter
Kommissionens opfattelse rejser vigtige nye videnskabelige eller
tekniske spłrgsmål, som ikke er berłrt i agenturets udtalelse,
afbryder formanden proceduren og sender ansłgningen tilbage
til agenturet til yderligere overvejelse.

4.
Når en markedsfłringstilladelse er udstedt, underretter
indehaveren af markedsfłringstilladelsen agenturet om,
hvornår markedsfłringen af det humanmedicinske lægemiddel
reelt påbegyndes i medlemsstaterne, under hensyntagen til de
forskellige godkendte præsentationsmåder.

5.
Kommissionen vedtager de nłdvendige gennemfłrelsesbestemmelser til stykke 3 efter fremgangsmåden i artikel 77,
stk. 2.

Vedkommende underretter endvidere agenturet, hvis lægemidlet
ikke længere markedsfłres.

6.
Agenturet varetager formidlingen af de dokumenter, der
er omhandlet i artikel 9, stk. 3, litra a), b) og c).

Efter anmodning fra agenturet, bl.a. som led i lægemiddelovervågning, forelægger indehaveren af markedsfłringstilladelsen
alle oplysninger om salgs- eller ordinationsmængde på
EF-plan og opdelt pr. medlemsstat for det pågældende lægemiddel.

Artikel 11
1.
Markedsfłringstilladelse nægtes, hvis det efter kontrol af
de i henhold til artikel 6 indgivne oplysninger eller dokumenter
viser sig, at ansłgeren ikke har fłrt passende eller tilstrækkeligt
bevis for det humanmedicinske lægemiddels kvalitet, sikkerhed
eller virkning.
Tilladelse nægtes ligeledes, hvis de oplysninger og dokumenter,
ansłgeren har forelagt i henhold til artikel 6, er ukorrekte, eller
hvis etiketteringen og indlægssedlerne, som ansłgeren har foreslået, ikke opfylder bestemmelserne i afsnit V i direktiv
2001/83/EF.
2.
Nægtelse af en EF-markedsfłringstilladelse er ensbetydende med et forbud mod markedsfłring af det pågældende
lægemiddel i hele Fællesskabet.

Artikel 12
1.
Med forbehold af artikel 4, stk. 4, i direktiv 2001/83/EF
gælder en markedsfłringstilladelse, der er udstedt efter denne
forordning, i hele Fællesskabet. En sådan markedsfłringstilladelse giver i hver medlemsstat de samme rettigheder og
forpligtelser som en markedsfłringstilladelse, der er udstedt i

Artikel 13
1.

Tilladelsen har ubegrænset gyldighed, jf. dog stk. 2 og 3.

2.
En tilladelse, som ikke har medfłrt reel markedsfłring af
det godkendte humanmedicinske lægemiddel i Fællesskabet i to
på hinanden fłlgende år, bortfalder.
3.
Hvis et godkendt humanmedicinsk lægemiddel, som har
været markedsfłrt, ikke længere reelt markedsfłres i Fællesskabet i to på hinanden fłlgende år, bortfalder tilladelsen for
dette lægemiddel.
4.
Efter samråd med ansłgeren kan der udstedes en tilladelse, der er gjort afhængig af visse særlige forpligtelser, og
som agenturet hvert år skal tage op til fornyet overvejelse.
Uanset stk. 1 er denne tilladelse gyldig i et år og kan forlænges
med et år ad gangen.
De nærmere bestemmelser om udstedelsen af sådanne tilladelser fastsættes i en forordning, Kommissionen vedtager efter
proceduren i artikel 77, stk. 2.
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5.
Under særlige omstændigheder, hvor en af de begrundelser, der er omhandlet i bilag I til direktiv 2001/83/EF, ud
fra objektive kriterier gælder for en ansłgning, og efter samråd
med ansłgeren, kan der udstedes tilladelse på særlige betingelser. Opretholdelse af tilladelsen knyttes sammen med en
fornyet årlig behandling af disse betingelser.

6.
Når der indgives en ansłgning om tilladelse til markedsfłring af humanmedicinske lægemidler af væsentlig interesse
for folkesundheden, herunder terapeutiske nyskabelser, kan
ansłgeren anmode om en hurtig evalueringsprocedure.
Anmodningen skal begrundes.
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medlemsstaterne, som kan indebære ændringer af de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3,
10a og 11 og bilag I til direktiv 2001/83/EF og i artikel 9,
stk. 4, i denne forordning.

Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal navnlig underrette agenturet, Kommissionen og medlemsstaterne om
forbud eller begrænsninger, der er pålagt af myndighederne i
de lande, hvor det humanmedicinske lægemiddel markedsfłres,
og om andre nye oplysninger, som vil kunne påvirke bedłmmelsen af fordele og risici ved det pågældende lægemiddel.

Hvis Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler imłdekommer anmodningen, nedsættes fristen i artikel 6, stk. 3,
fłrste afsnit, til hundrede og halvtreds dage.

3.
Hvis indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et
humanmedicinsk lægemiddel agter at foretage ændringer af
oplysninger og dokumenter efter stk. 2, skal vedkommende
indgive en ansłgning til agenturet.

7.
Når Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler vedtager
sin udtalelse, vedlægges et forslag til kriterierne for ordination
eller anvendelse af de humanmedicinske lægemidler jf. artikel
70 i direktiv 2001/83/EF.

4.
Kommissionen træffer efter hłring af agenturet relevante
foranstaltninger for at undersłge ændringer af betingelserne i
markedsfłringstilladelsen.

8.
For humanmedicinske lægemidler, der er godkendt efter
denne forordning, gælder den beskyttelsesperiode på ti år, som
er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i direktiv 2001/83/EF.

Disse foranstaltninger vedtages af Kommissionen i form af en
forordning efter proceduren i artikel 77, stk. 2.

Artikel 16
Artikel 14
Udstedelse af en tilladelse mindsker ikke fremstillerens generelle
civil- og strafferetlige ansvar efter gældende national ret i
medlemsstaterne, hvilket også gælder for indehaveren af
markedsfłringstilladelsen.

KAPITEL 2
OVERV¯GNING OG SANKTIONER

Artikel 15
1.
Når en tilladelse er udstedt i overensstemmelse med
denne forordning, skal indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af det humanmedicinske lægemiddel tage hensyn til den
tekniske og videnskabelige udvikling for så vidt angår de i
artikel 8, stk. 3, litra d) og h), i direktiv 2001/83/EF omhandlede fremstillings- og kontrolmetoder og indfłre ændringer,
som måtte være nłdvendige for, at lægemidlet kan fremstilles
og kontrolleres ved generelt anerkendte videnskabelige metoder.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal anmode om at få
godkendt disse ændringer i overensstemmelse med denne
forordning.

2.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen fremlægger
straks nye oplysninger for agenturet, Kommissionen og

1.
For humanmedicinske lægemidler, der er fremstillet i
Fællesskabet, er tilsynsmyndighederne de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, som har udstedt den i
artikel 40 i direktiv 2001/83/EF omhandlede tilladelse til fremstilling af det pågældende lægemiddel.

2.
For lægemidler, der er importeret fra tredjelande, er
tilsynsmyndighederne de kompetente myndigheder i de
medlemsstater, hvor den i artikel 51, stk. 1, litra b), i direktiv
2001/83/EF omhandlede kontrol udfłres, medmindre der
mellem Fællesskabet og eksportlandet er truffet passende foranstaltninger til, at denne kontrol udfłres i eksportlandet, og at
fremstilleren fłlger standarder for god fremstillingspraksis, der
er mindst lige så hłje som Fællesskabets standarder.

En medlemsstat kan anmode en anden medlemsstat eller agenturet om bistand.

Artikel 17
1.
Tilsynsmyndighederne har på Fællesskabets vegne
ansvaret for kontrollen med, at indehaveren af tilladelsen til
markedsfłring af et humanmedicinsk lægemiddel, fremstilleren
og importłren etableret inden for Fællesskabet, opfylder
kravene i afsnit IV og XI i direktiv 2001/83/EF.
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2.
Hvis Kommissionen i overensstemmelse med artikel 122 i
direktiv 2001/83/EF underrettes om alvorlige meningsforskelle
mellem medlemsstater med hensyn til, om indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et humanmedicinsk lægemiddel, en
fremstiller eller importłr, der er etableret inden for Fællesskabet, opfylder de i stk. 1 nævnte krav, kan Kommissionen
efter samråd med de berłrte medlemsstater anmode om, at en
inspektłr fra tilsynsmyndigheden foretager en ny inspektion
hos indehaveren af markedsfłringstilladelsen, fremstilleren
eller importłren; denne inspektłr ledsages af to inspektłrer
fra medlemsstater, som ikke er part i tvisten, eller af to
eksperter, som Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler
har udpeget.

3.
Med forbehold af eventuelle foranstaltninger, som måtte
være truffet mellem Fællesskabet og tredjelande i henhold til
artikel 16, stk. 2, kan Kommissionen på grundlag af en
begrundet anmodning fra en medlemsstat, fra Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler eller på eget initiativ anmode
en fremstiller, der er etableret i et tredjeland, om at give
adgang til inspektionsbesłg.

Inspektionen foretages af sagkyndige inspektłrer fra medlemsstaterne, som i givet fald kan ledsages af en rapportłr eller
ekspert, som udvalget har udpeget. Inspektłrernes rapport
forelægges Kommissionen, medlemsstaterne og Udvalget for
Humanmedicinske
Lægemidler.
Inspektłrernes
rapport
forelægges Kommissionen, medlemsstaterne og Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler.
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Den endelige afgłrelse træffes i lłbet af seks måneder efter
procedurerne i artikel 10, stk. 2.
4.
Hvor der skal handles hurtigt for at beskytte menneskers
eller dyrs sundhed eller miljłet, kan en medlemsstat på eget
initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen på sit område
suspendere anvendelsen af et humanmedicinsk lægemiddel,
som er godkendt i overensstemmelse med denne forordning.
Hvis medlemsstaten handler på eget initiativ, underretter den
senest den fłlgende arbejdsdag efter suspensionen Kommissionen og agenturet om begrundelsen herfor. Agenturet underretter straks de łvrige medlemsstater. Kommissionen indleder
straks proceduren i stk. 2 og 3.
5.
De i stk. 4 omhandlede suspenderende foranstaltninger,
kan opretholdes, indtil en endelig afgłrelse er truffet efter
fremgangsmåden i artikel 10, stk. 2.
6.
Agenturet oplyser enhver berłrt person, som måtte
anmode herom, om den endelige afgłrelse.

KAPITEL 3
L˘GEMIDDELOVERV¯GNING

Artikel 19
Definitionerne i artikel 106, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF finder
anvendelse i dette kapitel.

Artikel 18
1.
Hvis tilsynsmyndighederne eller de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat mener, at fremstilleren eller
importłren etableret inden for Fællesskabet ikke længere
opfylder forpligtelserne i afsnit IV i direktiv 2001/83/EF, underretter de straks Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler og
Kommissionen herom med detaljeret angivelse af begrundelsen
og de foranstaltninger, de agter at træffe.

Det samme gælder, hvis en medlemsstat eller Kommissionen
mener, at en af de i afsnit IX og XI i direktiv 2001/83/EF
omhandlede foranstaltninger błr træffes med hensyn til det
pågældende lægemiddel, eller hvis Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler har fremsat udtalelse herom i medfłr af
artikel 5 i denne forordning.

2.
Kommissionen anmoder agenturet om en udtalelse inden
for en frist, som Kommissionen fastsætter under hensyntagen
til, hvor meget spłrgsmålet haster, for at de anfłrte begrundelser kan blive behandlet. Indehaveren af tilladelsen til
markedsfłring af et humanmedicinsk lægemiddel opfordres
om muligt til at fremsætte mundtlige eller skriftlige forklaringer.

3.
På grundlag af agenturets udtalelse træffer Kommissionen
de fornłdne midlertidige foranstaltninger, som straks finder
anvendelse.

Artikel 20
Agenturet, der handler i nært samarbejde med de i medfłr af
artikel 102 i direktiv 2001/83/EF indfłrte nationale lægemiddelovervågningssystemer, skal have meddelt enhver relevant
oplysning om formodede bivirkninger ved humanmedicinske
lægemidler, der er godkendt af Fællesskabet i henhold til
denne forordning. Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler
kan i givet fald i overensstemmelse med artikel 5 i denne
forordning fremsætte udtalelser om, hvilke foranstaltninger
der er nłdvendige.
Foranstaltningerne kan omfatte ændringer af markedsfłringstilladelsen. De vedtages efter procedurerne i artikel 10, stk. 2.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen og medlemsstaternes
kompetente myndigheder sikrer, at alle relevante oplysninger
om formodede bivirkninger ved humanmedicinske lægemidler,
der er godkendt i henhold til denne forordning, meddeles agenturet i henhold til denne forordning.

Artikel 21
Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et humanmedicinsk lægemiddel, der er godkendt i henhold til denne forordning, har til stadighed en person, der er tilstrækkeligt sagkyndig
inden for lægemiddelovervågning, til sin rådighed.
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Denne sagkyndige person, der skal være bosiddende i Fællesskabet, er ansvarlig for at:

a) oprette og administrere et system, der sikrer, at oplysninger
om alle formodede bivirkninger, der indberettes til virksomhedens personale og lægemiddelkonsulenter, samles,
vurderes og registreres på en sådan måde, at der er
adgang til dem på Øt enkelt sted i Fællesskabet

b) udarbejde de i artikel 22, stk. 3, omhandlede fortegnelser til
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og til agenturet i overensstemmelse med kravene i denne forordning

c) sikre, at eventuelle anmodninger fra de kompetente myndigheder om tilvejebringelse af yderligere oplysninger til vurdering af fordele og risici ved et lægemiddel besvares hurtigt
og fuldstændigt, herunder oplysninger om, hvor stort salget
er, eller hvor mange recepter der er udstedt for det
pågældende lægemiddel

d) underrette de kompetente myndigheder om enhver oplysning, der er relevant for vurderingen af fordele og risici ved
et lægemiddel, herunder relevante oplysninger om sikkerhedsundersłgelser, der er gennemfłrt, efter at der er givet
tilladelse til markedsfłring.

Artikel 22
1.
Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et humanmedicinsk lægemiddel sikrer, at alle formodede alvorlige bivirkninger, som i Fællesskabet har manifesteret sig ved et i medfłr
af denne forordning godkendt lægemiddel, og som indehaveren
er gjort opmærksom på af en sagkyndig i sundhedssektoren,
registreres og straks eller i hvert fald senest femten dage efter,
at indehaveren har modtaget oplysningen, indberettes til de
medlemsstater, på hvis område hændelsen er indtruffet.
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Bortset fra ekstraordinære omstændigheder indberettes oplysningerne om bivirkningerne elektronisk i form af en fortegnelse
ifłlge retningslinjerne omhandlet i artikel 24.

3.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal fłre detaljerede fortegnelser over alle andre formodede bivirkninger, som
har manifesteret sig i eller uden for Fællesskabet, og som indberettes til ham af en sagkyndig i sundhedssektoren.

Medmindre der er fastsat andre krav som betingelse for Fællesskabets meddelelse af tilladelsen, forelægges disse fortegnelser i
form af en periodisk opdateret fortegnelse vedrłrende sikkerheden for agenturet og medlemsstaterne, så snart der anmodes
derom eller mindst hver sjette måned i de fłrste to år efter
tilladelsen og en gang om året i de fłlgende to år. Derefter
forelægges fortegnelserne hvert tredje år, eller så snart der
anmodes derom.

Disse fortegnelser ledsages af en videnskabelig vurdering.

Artikel 23
Hver medlemsstat sikrer, at alle formodede alvorlige bivirkninger, der på dens område har manifesteret sig ved et i
henhold til denne forordning godkendt humanmedicinsk lægemiddel, og som den pågældende stat er gjort opmærksom på,
registreres og indberettes til agenturet og indehaveren af
markedsfłringstilladelsen straks eller i hvert fald senest
femten dage efter modtagelsen af oplysningen.

Agenturet underretter de nationale lægemiddelovervågningssystemer etableret i overensstemmelse med artikel 102 i
direktiv 2001/83/EF.

Artikel 24
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal registrere alle
łvrige formodede alvorlige bivirkninger, der opfylder indberetningskriterierne, jf. retningslinjerne omhandlet i artikel 24, og
som indehaveren med rimelighed må formodes at have kendskab til, og straks og under alle omstændigheder senest femten
dage efter modtagelsen af disse oplysninger indberette dem til
de medlemsstater, på hvis område hændelsen er indtruffet, og
til agenturet.

2.
Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et humanmedicinsk lægemiddel sikrer, at alle formodede alvorlige, uventede bivirkninger, som har manifesteret sig på et tredjelands
område, indberettes til medlemsstaterne og agenturet straks
eller i hvert fald senest femten dage efter, at oplysningen er
modtaget. Ordningerne for indberetning af formodede uventede
bivirkninger, der ikke er alvorlige, uanset om de har manifesteret sig i Fællesskabet eller i et tredjeland, vedtages efter
proceduren i artikel 77, stk. 2.

Kommissionen skal i samråd med agenturet, medlemsstaterne
og de berłrte kredse udarbejde retningslinjer for indsamling,
kontrol og udformning af bivirkningsfortegnelser.

Ved indsendelse af fortegnelserne anvender indehaverne af
markedsfłringstilladelsen i overensstemmelse med retningslinjerne den medicinske terminologi, der er godkendt på internationalt niveau.

Agenturet skal i samråd med medlemsstaterne og Kommissionen udarbejde et datanet med henblik på hurtig overfłrsel
af data til de kompetente myndigheder i Fællesskabet i tilfælde
af varslinger om fabrikationsfejl, alvorlige bivirkninger og andre
oplysninger i forbindelse med lægemiddelovervågningen af
lægemidler, der er godkendt i overensstemmelse med artikel
6 i direktiv 2001/83/EF.
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Artikel 25
Agenturet samarbejder med Verdenssundhedsorganisationen
om international lægemiddelovervågning og træffer de nłdvendige foranstaltninger for at sikre, at relevante og tilstrækkelige
oplysninger om foranstaltninger, der er truffet i Fællesskabet,
og som kan påvirke beskyttelsen af den offentlige sundhed i
tredjelande, omgående meddeles Verdenssundhedsorganisationen, og sender Kommissionen og medlemsstaterne en kopi
heraf.

Artikel 26
˘ndringer, som er nłdvendige for at ajourfłre bestemmelserne
i dette kapitel for at tage hensyn til den videnskabelige og
tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 77, stk.
2.
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13a og 14 samt bilag I i direktiv 2001/82/EF. I disse oplysninger og dokumenter skal der tages hensyn til, at der ansłges
om Øn fællesskabsdækkende godkendelse, herunder at lægemidlet kun har Øt navn.
Ansłgningen vedlægges det gebyr, agenturet skal have for at
behandle ansłgningen.
2.
En ansłgning om godkendelse af et veterinærlægemiddel,
der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer
som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2001/18/EF, ledsages af:
a) en kopi af de kompetente myndigheders eventuelle skriftlige
godkendelse eller godkendelser af udsætning i miljłet af de
genetisk modificerede organismer i forsknings- og udviklingsłjemed, når dette er fastsat i del B i direktiv 2001/18/EF
eller del B i direktiv 90/220/EØF
b) et komplet teknisk dossier med de i bilag III og IV i direktiv
2001/18/EF krævede oplysninger

AFSNIT III
GODKENDELSE OG OVERV¯GNING AF
VETERIN˘RL˘GEMIDLER
KAPITEL 1
INDGIVELSE OG BEHANDLING AF ANSØGNINGER 
TILLADELSER

Artikel 27
1.
Der nedsættes et udvalg for veterinærlægemidler. Udvalget
knyttes til agenturet.

2.
Uden at artikel 50 og eventuelt andre opgaver, udvalget
pålægges ifłlge EF-retten, bl.a. Rådets forordning (EØF)
nr. 2377/90 (1), derved tilsidesættes, har Udvalget for Veterinærlægemidler til opgave at udforme agenturets udtalelser
om alle spłrgsmål om, hvorvidt de dossierer, som forelægges
efter den centraliserede procedure, kan behandles, om godkendelse, ændring, suspension eller tilbagekaldelse af en markedsfłringstilladelse for et veterinærlægemiddel i overensstemmelse
med bestemmelserne i dette afsnit, samt om lægemiddelovervågning.

3.
Efter anmodning fra agenturets eksekutivdirektłr eller
Kommissionens repræsentant, afgiver Udvalget for Veterinærlægemidler endvidere udtalelser om videnskabelige spłrgsmål
vedrłrende vurdering af veterinærlægemidler.

c) en vurdering af miljłrisici i overensstemmelse med principperne i bilag II til direktiv 2001/18/EF
d) resultaterne af alle undersłgelser, der er foretaget i forsknings- eller udviklingsłjemed.
Artikel 13 til 24 i direktiv 2001/18/EF gælder ikke for veterinærlægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organismer.
3.
Agenturet sikrer, at Udvalget for Veterinærlægemidler
afgiver sin udtalelse senest tohundrede og ti dage efter modtagelsen af en gyldig ansłgning.
For veterinærlægemidler, der indeholder eller består af genetisk
modificerede organismer, skal udvalget i sin udtalelse respektere
de miljłsikkerhedskrav, der er fastsat i direktiv 2001/18/EF.
Som led i vurderingen af ansłgningen om markedsfłringstilladelse for veterinærlægemidler, der indeholder eller består af
genetisk modificerede organismer, holder rapportłren de
fornłdne samråd med de organer, som Fællesskabet eller
medlemsstaterne har oprettet i henhold til direktiv 2001/18/EF.
4.
I samråd med agenturet, medlemsstaterne og de berłrte
kredse udarbejder Kommissionen detaljerede retningslinjer for, i
hvilken form godkendelsesansłgningerne skal forelægges.

Artikel 29
Artikel 28
1.
Alle ansłgninger om godkendelse af et veterinærlægemiddel skal præcist og udtłmmende indeholde de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3,
(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1.

1.

Inden Udvalget for Veterinærlægemidler afgiver udtalelse:

a) skal det kontrollere, at de oplysninger og dokumenter, der er
indgivet i henhold til artikel 28, opfylder kravene i direktiv
2001/82/EF, og undersłge, om de betingelser for udstedelse
af en markedsfłringstilladelse, der er fastsat i denne forordning, er opfyldt
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b) kan det anmode om, at et statslaboratorium eller et laboratorium, der er udpeget til dette formål, afprłver veterinærlægemidlet, råvarer og om nłdvendigt mellemprodukter eller andre bestanddele for at sikre, at de kontrolmetoder, som fremstilleren har anvendt, og som er beskrevet i
ansłgningsdokumenterne, er tilfredsstillende
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sagkundskab, og som kan ledsages af en rapportłr eller
ekspert, som udvalget har udpeget.

Artikel 31
1.
Agenturet underretter straks ansłgeren, hvis udtalelsen
fra Udvalget for Veterinærlægemidler går ud på:

c) kan det anmode et EF-referencelaboratorium, et statslaboratorium eller et laboratorium, der er udpeget til dette formål,
om på grundlag af prłver tilvejebragt af ansłgeren at
kontrollere, om den metode til analytisk påvisning, som er
foreslået af ansłgeren i overensstemmelse med artikel 12,
stk. 3, litra j), andet led, i direktiv 2001/82/EF, er egnet til
påvisning af restkoncentrationer, bl.a. restkoncentrationer,
der overstiger de maksimumsniveauer, der er godkendt af
Fællesskabet i henhold til forordning (EØF) nr. 2377/90

d) kan det anmode ansłgeren om inden for en nærmere fastsat
tidsfrist at supplere de oplysninger, der ledsager ansłgningen.

Hvis udvalget benytter sig af denne mulighed, suspenderes
den i fłrste afsnit, litra d), suspenderes den i artikel 28, stk.
3, fłrste afsnit, fastsatte tidsfrist, indtil de łnskede yderligere
oplysninger er tilvejebragt. Denne tidsfrist suspenderes ligeledes i det tidsrum, ansłgeren får til at forberede mundtlige
eller skriftlige forklaringer.

2.
Hvis analysemetoden ikke er blevet kontrolleret på et af
de nævnte laboratorier som led i de procedurer, der er fastsat i
forordning (EØF) nr. 2377/90, skal denne kontrol foretages i
henhold til denne artikel.

Artikel 30
1.
Efter skriftlig anmodning fra Udvalget for Veterinærlægemidler fremsender medlemsstaten oplysninger, der godtgłr,
at fremstilleren af et veterinærlægemiddel eller den, der importerer et veterinærlægemiddel fra et tredjeland, er i stand til at
fremstille det pågældende lægemiddel eller at foretage den
nłdvendige kontrol efter de oplysninger og dokumenter, der
er forelagt i henhold til artikel 28.

2.
Hvis Udvalget for Veterinærlægemidler finder det nłdvendigt for behandlingen af en ansłgning, kan det kræve, at ansłgeren lader produktionsstedet for det berłrte veterinærlægemiddel underkaste en specifik inspektion.

Inspektionen, der skal være gennemfłrt inden for den i artikel
28, stk. 3, fłrste afsnit, anfłrte tidsfrist, udfłres af inspektłrer
fra medlemsstaten, som er i besiddelse af den nłdvendige

a) at ansłgningen ikke opfylder de i denne forordning fastsatte
godkendelseskriterier

b) at resumØet af produktegenskaberne som foreslået af ansłgeren błr ændres

c) at etiketteringen af eller indlægssedlen til lægemidlet ikke
opfylder bestemmelserne i afsnit V i direktiv 2001/82/EF

d) at tilladelsen skal udstedes på de i artikel 35, stk. 4,
omhandlede betingelser.

2.
Inden femten dage efter modtagelsen af udtalelsen, jf. stk.
1, kan ansłgeren skriftligt meddele agenturet, at han agter at
appellere afgłrelsen. I så fald sender han agenturet en detaljeret
begrundelse for sin appel senest tres dage efter modtagelsen af
udtalelsen.

Inden tres dage efter modtagelsen af begrundelsen for appellen
genovervejer Udvalget for Veterinærlægemidler sin holdning i
overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, andet afsnit. Konklusionerne om appellen vedlægges den endelige udtalelse.

3.
Inden tredive dage efter, at Udvalget for Veterinærlægemidler har vedtaget sin endelige udtalelse, sender agenturet
denne til Kommissionen, medlemsstaterne og ansłgeren. Udtalelsen ledsages af en rapport med en redegłrelse for evalueringen af veterinærlægemidlet og begrundelsen for dets konklusioner.

4.
Hvis en udtalelse stłtter udstedelsen af en tilladelse til
markedsfłring af det pågældende veterinærlægemiddel,
vedlægges udtalelsen fłlgende dokumenter:

a) et udkast til resumØ af produktegenskaberne som omhandlet
i artikel 14 i direktiv 2001/82/EF. Udkastet skal om nłdvendigt afspejle forskellene i de veterinære betingelser i
medlemsstaterne

b) for veterinærlægemidler til indgift i dyr, der er bestemt til
levnedsmiddelproduktion, en angivelse af den maksimale
grænseværdi for restkoncentrationer, som kan accepteres
af Fællesskabet i henhold til Rådets forordning (EØF)
nr. 2377/90
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c) nærmere angivelse af eventuelle betingelser eller begrænsninger i forbindelse med udlevering eller brug af det
pågældende veterinærlægemiddel, herunder betingelserne
for veterinærlægemidlets udlevering til brugerne, i overensstemmelse med kriterierne i direktiv 2001/82/EF

4.
Når de skriftlige bemærkninger fra en medlemsstat efter
Kommissionens opfattelse rejser vigtige nye videnskabelige eller
tekniske spłrgsmål, som ikke er berłrt i agenturets udtalelse,
afbryder formanden proceduren og sender ansłgningen tilbage
til agenturet til yderligere overvejelse.

d) udkastet til teksten til etikettering og indlægsseddel som
foreslået af ansłgeren og udarbejdet i henhold til afsnit V
i direktiv 2001/82/EF

5.
Kommissionen vedtager de nłdvendige gennemfłrelsesbestemmelser til stykke 3 efter fremgangsmåden i artikel 77,
stk. 2.

e) evalueringsrapporten.

6.
Agenturet varetager formidlingen af de dokumenter, der
er omhandlet i artikel 31, stk. 4, litra a)-d).
Artikel 32

1.
Inden tredive dage efter modtagelsen af udtalelsen, jf.
artikel 27, stk. 2, udarbejder Kommissionen et udkast til den
afgłrelse, der skal træffes vedrłrende ansłgningen.
Hvis der i henhold til et udkast til afgłrelse skal udstedes en
markedsfłringstilladelse, indeholder udkastet de i artikel 31,
stk. 4, litra a)-d), omhandlede dokumenter, hvortil der henvises.
Hvis udkastet til afgłrelse ikke er i overensstemmelse med
agenturets udtalelse, vedfłjer Kommissionen som bilag en
nłje redegłrelse for grundene til forskellene.
Udkastet til afgłrelse sendes til medlemsstaterne og ansłgeren.
2.
Kommissionen træffer endelig afgłrelse efter proceduren i
artikel 77, stk. 3, hvis udkastet til afgłrelse er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
Kommissionen træffer endelig afgłrelse efter proceduren i
artikel 77, stk. 4, hvis udkastet til afgłrelse ikke er i overensstemmelse med agenturets udtale.
3.
Forretningsordenen for Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler, der er omhandlet i artikel 77, stk. 1, tilpasses
for at tage hensyn til de opgaver, der påhviler det i henhold til
denne forordning.
Disse tilpasninger indebærer fłlgende:

Artikel 33
1.
Markedsfłringstilladelse nægtes, hvis det efter kontrol af
de i henhold til artikel 28 indgivne oplysninger eller dokumenter viser sig:
a) at ansłgeren ikke på relevant og tilstrækkelig vis har dokumenteret veterinærlægemidlets kvalitet, sikkerhed eller virkning
b) at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til dyrenes sundhed
og velfærd og/eller forbrugernes sikkerhed og sundhed, når
det drejer sig om zootekniske veterinærlægemidler og
vækstfremmere
c) at den af ansłgeren angivne ventetid ikke er lang nok til at
sikre, at levnedsmidler hidrłrende fra behandlede dyr ikke
indeholder restkoncentrationer, som kan være til fare for
forbrugerne, eller at den anbefalede ventetid ikke er
tilstrækkeligt godtgjort
d) at veterinærlægemidlet frembydes til en anvendelse, som er
forbudt i henhold til andre fællesskabsbestemmelser.
Tilladelse nægtes ligeledes, hvis de oplysninger og dokumenter,
ansłgeren har forelagt i henhold til artikel 28, er ukorrekte,
eller hvis etiketteringen og indlægssedlerne, som ansłgeren har
foreslået, ikke opfylder bestemmelserne i afsnit V i direktiv
2001/82/EF.

a) det stående udvalg afgiver udtalelse efter en skriftlig procedure

2.
Nægtelse af en EF-markedsfłringstilladelse er ensbetydende med et forbud mod markedsfłring af det pågældende
veterinærlægemiddel i hele Fællesskabet.

b) den enkelte medlemsstat får 15 dage til at sende Kommissionen skriftlige bemærkninger vedrłrende udkastet til afgłrelse. Hvis afgłrelsen imidlertid er af hastende karakter, kan
formanden fastsætte en kortere frist, afhængigt af hvor
meget det haster

Artikel 34

c) den enkelte medlemsstat har mulighed for skriftligt at
kræve, at udkastet til afgłrelse, jf. stk. 1, drłftes af det
stående udvalg på et plenarmłde, idet den begrunder sit
krav.

1.
Med forbehold af artikel 71 i direktiv 2001/82/EF gælder
en markedsfłringstilladelse, der er udstedt efter denne forordning, i hele Fællesskabet. En sådan markedsfłringstilladelse
giver i hver medlemsstat de samme rettigheder og forpligtelser
som en markedsfłringstilladelse, der er udstedt i den
pågældende medlemsstat i henhold til artikel 5 i direktiv
2001/82/EF.
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De godkendte veterinærlægemidler optages i EF-registret for
lægemidler og tildeles et nummer, der skal fremgå af emballagen.

2.
Oplysninger om udstedelse af markedsfłringstilladelser
offentliggłres i De Europæiske Fællesskabers Tidende med angivelse af bl.a. udstedelsesdatoen og nummeret i EF-registret.

3.
Agenturet offentliggłr den evalueringsrapport om veterinærlægemidlet, som Udvalget for Veterinærlægemidler har
udarbejdet, sammen med begrundelsen for dets udtalelse, idet
eventuelle oplysninger af kommerciel fortrolig art forinden er
fjernet.

4.
Når en markedsfłringstilladelse er udstedt, underretter
indehaveren af markedsfłringstilladelsen agenturet om,
hvornår markedsfłringen af veterinærlægemidlet reelt påbegyndes i medlemsstaterne, under hensyntagen til de forskellige
godkendte præsentationsmåder.

Vedkommende underretter endvidere agenturet, hvis lægemidlet
ikke længere markedsfłres.

Efter anmodning fra agenturet, bl.a. som led i lægemiddelovervågning, forelægger indehaveren af markedsfłringstilladelsen
alle oplysninger om salgs- eller ordinationsmængde på
EF-plan og opdelt pr. medlemsstat for det pågældende lægemiddel.

Artikel 35
1.

Tilladelsen har ubegrænset gyldighed, jf. dog stk. 2 og 3.

2.
En tilladelse, som ikke har medfłrt reel markedsfłring af
det godkendte veterinærlægemiddel i Fællesskabet i to på
hinanden fłlgende år, bortfalder.

3.
Hvis et godkendt veterinærlægemiddel, som har været
markedsfłrt, ikke længere reelt markedsfłres i Fællesskabet i
to på hinanden fłlgende år, bortfalder tilladelsen for dette
lægemiddel.

4.
Under særlige omstændigheder og efter samråd med
ansłgeren kan der udstedes en tilladelse på særlige betingelser.
Opretholdelse af tilladelsen knyttes sammen med en fornyet
årlig behandling af disse betingelser. Disse særlige afgłrelser
kan kun træffes af objektive og bevislige grunde.

5.
Når der indgives en ansłgning om tilladelse til markedsfłring af veterinærlægemidler af væsentlig interesse for bl.a.
dyrs sundhed, herunder terapeutiske nyskabelser, kan ansł-
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geren anmode om en hurtig evalueringsprocedure. Anmodningen skal begrundes.

Hvis Udvalget for Veterinærlægemidler imłdekommer anmodningen, nedsættes fristen i artikel 28, stk. 3, fłrste afsnit, til
hundrede og halvtreds dage.

6.
Når Udvalget for Veterinærlægemidler vedtager sin udtalelse, vedlægges et forslag til kriterierne for ordination eller
anvendelse af veterinærlægemidlerne.

7.
For veterinærlægemidler, der er godkendt af Fællesskabet
efter denne forordning, gælder de beskyttelsesperioder, som er
omhandlet i artikel 13 og 13a i direktiv 2001/82/EF.

Artikel 36
Udstedelse af en tilladelse mindsker ikke fremstillerens generelle
civil- og strafferetlige ansvar ifłlge gældende national ret i
medlemsstaterne, hvilket også gælder for indehaveren af
markedsfłringstilladelsen.

KAPITEL 2
OVERV¯GNING OG SANKTIONER

Artikel 37
1.
Når en tilladelse er udstedt i overensstemmelse med
denne forordning, skal indehaveren af markedsfłringstilladelsen
tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling for så
vidt angår de i artikel 12, stk. 3 litra d) og i), i direktiv
2001/82/EF omhandlede fremstillings- og kontrolmetoder og
indfłre ændringer, som måtte være nłdvendige for, at lægemidlet kan fremstilles og kontrolleres ved generelt anerkendte
videnskabelige metoder. Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal anmode om at få godkendt disse ændringer i
overensstemmelse med denne forordning.

2.
En medlemsstats kompetente myndighed eller agenturet
kan kræve, at indehaveren af markedsfłringstilladelsen leverer
stoffer i tilstrækkelige mængder til, at der kan iværksættes
kontrol med henblik på påvisning af restkoncentrationer af
de pågældende veterinærlægemidler i animalske fłdevarer.

3.
Efter anmodning fra en medlemsstats kompetente
myndighed eller agenturet bistår indehaveren af markedsfłringstilladelsen med sin tekniske sagkundskab for at głre
det lettere for det EF-referencelaboratorium, eller evt. de nationale referencelaboratorier, der er udpeget i medfłr af Rådets
direktiv 96/23/EF (1), at iværksætte analysemetoden til påvisning af restkoncentrationer af veterinærlægemidler.
(1) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

26.3.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen fremlægger
straks nye oplysninger for agenturet, Kommissionen og
medlemsstaterne, som kan indebære ændringer af de oplysninger og dokumenter, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3,
13a og 14 og bilag I til direktiv 2001/82/EF og i artikel 31, stk.
4, i denne forordning.

Indehaveren skal navnlig straks underrette agenturet, Kommissionen og medlemsstaterne om forbud eller begrænsninger, der
er pålagt af myndighederne i de lande, hvor veterinærlægemidlet markedsfłres, og om andre nye oplysninger, som vil
kunne påvirke bedłmmelsen af fordele og risici ved det
pågældende lægemiddel.

5.
Hvis indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et
veterinærlægemiddel agter at foretage ændringer af oplysninger
og dokumenter efter stk. 4, skal vedkommende indgive en
ansłgning til agenturet.

6.
Kommissionen træffer efter hłring af agenturet relevante
foranstaltninger for at undersłge ændringer af betingelserne i
markedsfłringstilladelsen.

Disse foranstaltninger vedtages af Kommissionen i form af en
forordning efter proceduren i artikel 77, stk. 2.

Artikel 38
1.
For veterinærlægemidler, der er fremstillet i Fællesskabet,
er tilsynsmyndighederne de kompetente myndigheder i den
eller de medlemsstater, som har udstedt den i artikel 44 i
direktiv 2001/82/EF omhandlede tilladelse til fremstilling af
det pågældende lægemiddel.

2.
For veterinærlægemidler, der er importeret fra tredjelande,
er tilsynsmyndighederne de kompetente myndigheder i de
medlemsstater, hvor den i artikel 55, stk. 2, i direktiv
2001/82/EF omhandlede kontrol udfłres, medmindre der
mellem Fællesskabet og eksportlandet er truffet passende foranstaltninger til, at denne kontrol udfłres i eksportlandet, og at
fremstilleren fłlger standarder for god fremstillingspraksis, der
er mindst lige så hłje som Fællesskabets standarder.

En medlemsstat kan anmode en anden medlemsstat eller agenturet om bistand.
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2.
Hvis Kommissionen i overensstemmelse med artikel 90 i
direktiv 2001/82/EF underrettes om alvorlige meningsforskelle
mellem medlemsstater med hensyn til, om indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et veterinærlægemiddel, en fremstiller eller importłr, der er etableret inden for Fællesskabet,
opfylder de i stk. 1 nævnte krav, kan Kommissionen efter
samråd med de berłrte medlemsstater anmode om, at en
inspektłr fra tilsynsmyndigheden foretager en ny inspektion
hos indehaveren af markedsfłringstilladelsen, fremstilleren
eller importłren. Inspektłren ledsages af to inspektłrer fra
medlemsstater, som ikke er part i tvisten, eller af to eksperter,
som Udvalget for Veterinærlægemidler har udpeget.

3.
Med forbehold af eventuelle foranstaltninger, som måtte
være truffet mellem Fællesskabet og tredjelande i henhold til
artikel 38, stk. 2, kan Kommissionen på grundlag af en
begrundet anmodning fra en medlemsstat, fra Udvalget for
Veterinærlægemidler eller på eget initiativ anmode en fremstiller, der er etableret i et tredjeland, om at give adgang til
inspektionsbesłg.

Inspektionen foretages af sagkyndige inspektłrer fra medlemsstaterne, som kan ledsages af en rapportłr eller ekspert, som
Udvalget for Veterinærlægemidler har udpeget. Inspektłrernes
rapport forelægges Kommissionen, medlemsstaterne og
Udvalget for Veterinærlægemidler.

Artikel 40
1.
Hvis tilsynsmyndighederne eller de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat mener, at fremstilleren eller
importłren etableret inden for Fællesskabet ikke længere
opfylder forpligtelserne i afsnit VII i direktiv 2001/82/EF,
underretter de straks Udvalget for Veterinærlægemidler og
Kommissionen herom med detaljeret angivelse af begrundelsen
og de foranstaltninger, de agter at træffe.

Det samme gælder, hvis en medlemsstat eller Kommissionen
mener, at en af de i afsnit VIII og XI i direktiv 2001/82/EF
omhandlede foranstaltninger błr træffes med hensyn til det
pågældende veterinærlægemiddel, eller hvis Udvalget for Veterinærlægemidler har fremsat udtalelse herom i medfłr af artikel
27 i denne forordning.

Artikel 39

2.
Kommissionen anmoder agenturet om en udtalelse inden
for en frist, som Kommissionen fastsætter under hensyntagen
til, hvor meget spłrgsmålet haster, for at de anfłrte begrundelser kan blive behandlet. Indehaveren af markedsfłringstilladelsen opfordres om muligt til at fremsætte mundtlige eller
skriftlige forklaringer.

1.
Tilsynsmyndighederne har på Fællesskabets vegne
ansvaret for kontrollen med, at indehaveren af tilladelsen til
markedsfłring af et veterinærlægemiddel, fremstilleren og
importłren etableret inden for Fællesskabet, opfylder kravene
i afsnit IV og VIII i direktiv 2001/82/EF.

3.
På grundlag af agenturets udtalelse træffer Kommissionen
de fornłdne midlertidige foranstaltninger, som straks finder
anvendelse.

C 75 E/204

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Den endelige afgłrelse træffes i lłbet af seks måneder efter
procedurerne i artikel 32, stk. 2.

4.
Hvor der skal handles hurtigt for at beskytte menneskers
eller dyrs sundhed eller miljłet, kan en medlemsstat på eget
initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen på sit område
suspendere anvendelsen af et veterinærlægemiddel, som er
godkendt i overensstemmelse med denne forordning.

Hvis medlemsstaten handler på eget initiativ, underretter den
senest den fłlgende arbejdsdag efter suspensionen Kommissionen og agenturet om begrundelsen herfor. Agenturet underretter straks de łvrige medlemsstater. Kommissionen indleder
straks proceduren i stk. 2 og 3.

5.
De i stk. 4 omhandlede suspenderende foranstaltninger,
kan opretholdes, indtil en endelig afgłrelse er truffet efter
fremgangsmåden i artikel 32, stk. 2.

6.
Agenturet oplyser enhver berłrt person, som måtte
anmode herom, om den endelige afgłrelse.

KAPITEL 3
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Artikel 43
Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et veterinærlægemiddel, der er godkendt i henhold til denne forordning, har
til stadighed en person, der er tilstrækkeligt sagkyndig inden for
lægemiddelovervågning, til sin rådighed.

Denne sagkyndige person, der skal være bosiddende i Fællesskabet, er ansvarlig for at:

a) oprette og administrere et system, der sikrer, at oplysninger
om alle formodede bivirkninger, der indberettes til virksomhedens personale og konsulenter, samles, vurderes og registreres på en sådan måde, at der er adgang til dem på Øt
enkelt sted i Fællesskabet

b) udarbejde de i artikel 44, stk. 3, omhandlede fortegnelser til
de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og til agenturet i overensstemmelse med kravene i denne forordning

c) sikre, at eventuelle anmodninger fra de kompetente myndigheder om tilvejebringelse af yderligere oplysninger til vurdering af fordele og risici ved et veterinærlægemiddel besvares
hurtigt og fuldstændigt, herunder oplysninger om, hvor
stort salget er, eller hvor mange recepter der er udstedt
for det pågældende veterinærlægemiddel

L˘GEMIDDELOVERV¯GNING

Artikel 41
Definitionerne i artikel 77, stk. 2, i direktiv 2001/82/EF finder
anvendelse i dette kapitel.

d) underrette de kompetente myndigheder om enhver oplysning, der er relevant for vurderingen af fordele og risici ved
et veterinærlægemiddel, herunder relevante oplysninger om
overvågningsundersłgelser, der er gennemfłrt efter
markedsfłring.

Artikel 42
Agenturet, der handler i nært samarbejde med de i medfłr af
artikel 73 i direktiv 2001/82/EF indfłrte nationale lægemiddelovervågningssystemer, skal have meddelt enhver relevant oplysning om formodede bivirkninger ved veterinærlægemidler, der
er godkendt af Fællesskabet i henhold til denne forordning.
Udvalget for Veterinærlægemidler kan i givet fald i overensstemmelse med artikel 27 i denne forordning fremsætte udtalelser om, hvilke foranstaltninger der er nłdvendige.

Foranstaltningerne kan omfatte ændringer af den markedsfłringstilladelse, der er udstedt i henhold til artikel 32. De
vedtages efter procedurerne i artikel 32, stk. 2.

Indehaveren af markedsfłringstilladelsen og medlemsstaternes
kompetente myndigheder sikrer, at alle relevante oplysninger
om formodede bivirkninger ved veterinærlægemidler, der er
godkendt i henhold til denne forordning, meddeles agenturet
i henhold til denne forordning.

Artikel 44
1.
Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af veterinærlægemidlet sikrer, at alle formodede alvorlige bivirkninger
og bivirkninger hos mennesker, som i Fællesskabet har manifesteret sig ved et i medfłr af denne forordning godkendt veterinærlægemiddel, og som indehaveren er gjort opmærksom på
af en sagkyndig i sundhedssektoren registreres og straks eller i
hvert fald senest femten dage efter, at indehaveren har
modtaget oplysningen, indberettes til de medlemsstater, på
hvis område hændelsen er indtruffet.

Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal registrere alle
łvrige formodede alvorlige bivirkninger, der opfylder indberetningskriterierne, jf. retningslinjerne omhandlet i artikel 46, og
som indehaveren med rimelighed må formodes at have kendskab til, og straks og under alle omstændigheder senest femten
dage efter modtagelsen af disse oplysninger indberette dem til
de medlemsstater, på hvis område hændelsen er indtruffet, og
til agenturet.
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2.
Indehaveren af tilladelsen til markedsfłring af et veterinærlægemiddel sikrer, at alle formodede alvorlige, uventede
bivirkninger og bivirkninger hos mennesker, som har manifesteret sig på et tredjelands område, indberettes til medlemsstaterne og agenturet straks eller i hvert fald senest femten dage
efter, at oplysningen er modtaget. Ordningerne for indberetning af formodede uventede bivirkninger, der ikke er alvorlige,
uanset om de har manifesteret sig i Fællesskabet eller i et
tredjeland, vedtages efter proceduren i artikel 77, stk. 2.
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Agenturet skal i samråd med medlemsstaterne og Kommissionen udarbejde et datanet med henblik på hurtig overfłrsel
af data til de kompetente myndigheder i Fællesskabet i tilfælde
af varslinger om fabrikationsfejl, alvorlige bivirkninger og andre
oplysninger i forbindelse med lægemiddelovervågningen af
veterinærlægemidler, der er godkendt i overensstemmelse med
artikel 5 i direktiv 2001/82/EF.

Artikel 47
Bortset fra ekstraordinære omstændigheder indberettes oplysningerne om bivirkningerne elektronisk i form af en fortegnelse
ifłlge retningslinjerne omhandlet i artikel 46.

3.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal fłre detaljerede fortegnelser over alle andre formodede bivirkninger, som
har manifesteret sig i eller uden for Fællesskabet, og som indberettes til ham af en sagkyndig i sundhedssektoren.

Medmindre der er fastsat andre krav som betingelse for Fællesskabets meddelelse af tilladelsen, forelægges disse fortegnelser i
form af en periodisk opdateret fortegnelse vedrłrende sikkerheden for agenturet og medlemsstaterne, så snart der anmodes
derom eller mindst hver sjette måned i de fłrste to år efter
tilladelsen og en gang om året i de fłlgende to år. Derefter
forelægges fortegnelserne hvert tredje år, eller så snart der
anmodes derom.

Agenturet samarbejder med de internationale organisationer,
som beskæftiger sig med overvågning af veterinærlægemidler.

Artikel 48
˘ndringer, som er nłdvendige for at ajourfłre bestemmelserne
i dette kapitel for at tage hensyn til den videnskabelige og
tekniske udvikling, vedtages efter proceduren i artikel 77, stk.
2.

AFSNIT IV
DET EUROP˘ISKE AGENTUR FOR L˘GEMIDDELVURDERING ANSVARSOMR¯DER OG ADMINISTRATIV
STRUKTUR
KAPITEL 1
AGENTURETS OPGAVER

Disse fortegnelser ledsages af en videnskabelig vurdering.

Artikel 49
Der oprettes et europæisk agentur for lægemiddelvurdering.

Artikel 45
Hver medlemsstat sikrer, at alle formodede alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos mennesker, der på dens område
har manifesteret sig ved et i henhold til denne forordning
godkendt veterinærlægemiddel, og som den pågældende stat
er gjort opmærksom på, registreres og indberettes til agenturet
og indehaveren af markedsfłringstilladelsen straks eller i hvert
fald senest femten dage efter modtagelsen af oplysningen.

Agenturet har ansvaret for at koordinere de videnskabelige
ressourcer, som medlemsstaterne stiller til dets rådighed med
henblik på vurdering og overvågning af lægemidler.

Artikel 50
1.

Agenturet består af:

Agenturet underretter de nationale lægemiddelovervågningssystemer etableret i overensstemmelse med artikel 73 i direktiv
2001/82/EF.

a) Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler, som har
ansvaret for at udarbejde agenturets udtalelser om
spłrgsmål vedrłrende vurderingen af humanmedicinske
lægemidler

Artikel 46

b) Udvalget for Veterinærlægemidler, som har ansvaret for at
udarbejde agenturets udtalelser om spłrgsmål vedrłrende
vurderingen af veterinærlægemidler

Kommissionen skal i samråd med agenturet, medlemsstaterne
og de berłrte kredse udarbejde retningslinjer for indsamling,
kontrol og udformning af bivirkningsfortegnelser.

Ved indsendelse af fortegnelserne anvender indehaverne af
markedsfłringstilladelsen i overensstemmelse med retningslinjerne den medicinske terminologi, der er godkendt på internationalt niveau.

c) Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme
d) Udvalget for Plantelægemidler
e) et sekretariat, som yder udvalgene teknisk og administrativ
bistand og słrger for passende samordning af deres arbejde
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f) en eksekutivdirektłr, som udfłrer de opgaver, der er fastsat
i artikel 57

g) en styrelse, som udfłrer de opgaver, der er fastsat i artikel
58, 59 og 60
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c) samordning af overvågningen af den faktiske anvendelse af
lægemidler, som er godkendt i Fællesskabet, og rådgivning
om foranstaltninger til sikker og effektiv anvendelse af disse
lægemidler, navnlig ved at vurdere, koordinere og kontrollere gennemfłrelsen af lægemiddelovervågningsforpligtelserne

h) et rådgivende forum, hvis opgaver er fastlagt i artikel 59.

d) formidling af oplysninger om de i Fællesskabet godkendte
lægemidlers bivirkninger via en database, der lłbende kan
konsulteres af alle medlemsstaterne

2.
De udvalg, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-d), kan hver
nedsætte arbejdsgrupper og ekspertgrupper. I forbindelse med
deres forretningsordener vedtager de i det łjemed nærmere
bestemmelser for uddelegering af visse opgaver til disse arbejdsgrupper.

e) formidling til offentligheden af relevante oplysninger om
lægemiddelovervågning

f)
3.
Eksekutivdirektłren fastlægger i nært samråd med
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler og Udvalget for
Veterinærlægemidler administrative strukturer og procedurer,
der głr det muligt at udvikle rådgivningen til firmaer, jf.
artikel 51, litra l), bl.a. med hensyn til udvikling af nye behandlingsformer.

Udvalgene nedsætter hver en stående arbejdsgruppe, der
udelukkende skal beskæftige sig med videnskabelig rådgivning
af firmaerne.

4.
Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler og Udvalget
for Veterinærlægemidler kan, hvis de finder det hensigtsmæssigt, słge vejledning om vigtige spłrgsmål af generel videnskabelig eller etisk art.

rådgivning om de maksimumsgrænser for restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som i henhold til forordning
(EØF) nr. 2377/90 kan accepteres i levnedsmidler af
animalsk oprindelse

g) samordning af kontrollen med overholdelsen af principperne for god fremstillingspraksis, god laboratoriepraksis
og god klinisk praksis

h) efter anmodning ydelse af teknisk og videnskabelig stłtte til
skridt, der tages til at forbedre samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale organisationer og
tredjelande om videnskabelige og tekniske spłrgsmål i
forbindelse med vurderingen af lægemidler, bl.a. som led
i drłftelser, der afholdes i internationale harmoniseringskonferencers regi

i)

registrering af markedsfłringstilladelser for lægemidler, der
meddeles efter fællesskabsprocedurerne

j)

etablering af en database for lægemidler, som offentligheden har adgang til, og teknisk bistand med driften af
denne database

Artikel 51
1.
Agenturet yder medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner den bedst mulige videnskabelige rådgivning om alle
spłrgsmål vedrłrende vurdering af human- eller veterinærmedicinske lægemidlers kvalitet, sikkerhed og virkning, som det
får forelagt i overensstemmelse med bestemmelserne i fællesskabsretten om lægemidler.

Agenturet varetager fłlgende opgaver, bl.a. ved hjælp af sine
udvalg:

k) bistand til Fællesskabet og medlemsstaterne med at orientere sundhedspersonalet og offentligheden om lægemidler,
som er vurderet af agenturet

l)
a) samordning af den videnskabelige vurdering af kvalitet,
sikkerhed og virkning af lægemidler, som er omfattet af
Fællesskabets markedsfłringstilladelsesprocedurer

b) forelæggelse efter anmodning af og sikring af adgang til
evalueringsrapporter, resumØer af produktegenskaber,
etikettering af og indlægssedler for disse lægemidler

rådgivning til firmaer om gennemfłrelsen af de forskellige
prłver og forsłg til påvisning af lægemidlers kvalitet,
sikkerhed og virkning, navnlig om overholdelse af god
fremstillingspraksis

m) kontrol af, om betingelserne i EF-lægemiddellovgivningen
og i markedsfłringstilladelserne overholdes i forbindelse
med paralleldistribution af lægemidler, der er godkendt i
henhold til denne forordning

26.3.2002

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

C 75 E/207

n) udarbejdelse efter anmodning fra Kommissionen af andre
videnskabelige udtalelser om vurdering af lægemidler eller
råvarer, der anvendes til fremstilling af lægemidler.

på enten at lłse konflikten eller at udarbejde et fælles dokument, hvori der redegłres nærmere for de omtvistede videnskabelige spłrgsmål.

2.
Databasen som omhandlet i stk. 1, litra j) indeholder bl.a.
resumØet af produktegenskaberne, indlægssedlen og de oplysninger, der fremgår af etiketteringen. Databasen udvikles i
etaper og omfatter fłrst og fremmest lægemidler, der er
godkendt i henhold til denne forordning, og lægemidler, der
er godkendt i henhold til afsnit III, kapitel 4, i direktiv
2001/83/EF og afsnit III, kapitel 4 i direktiv 2001/82/EF. Efterfłlgende udvides databasen til at omfatte de łvrige lægemidler.

Artikel 54

Artikel 52
Som led i samarbejdet med Verdenssundhedsorganisationen
kan agenturet afgive videnskabelige udtalelser med henblik på
at vurdere visse humanmedicinske lægemidler, der udelukkende
er bestemt til markedsfłring i tredjelande. I det łjemed indgives
der efter henstilling fra Verdenssundhedsorganisationen en
ansłgning til agenturet i henhold til artikel 6. Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler har til opgave at udarbejde
agenturets udtalelse i henhold til artikel 6-9. Artikel 10 finder
ikke anvendelse.

Artikel 53
1.
Agenturet udviser årvågenhed, så det på et tidligt tidspunkt kan identificere potentielle kilder til modstrid mellem
egne videnskabelige udtalelser og videnskabelige udtalelser fra
andre fællesskabsretlige organer med tilsvarende opgaver om
spłrgsmål af fælles interesse.

2.
Hvis agenturet identificerer en potentiel kilde til modstrid,
retter det henvendelse til det pågældende organ for at sikre, at
alle relevante videnskabelige oplysninger udveksles, og at de
videnskabelige spłrgsmål, der kan give anledning til strid, identificeres.

3.
Hvis der identificeres en grundlæggende konflikt om
videnskabelige spłrgsmål og det pågældende organ er et fællesskabsagentur eller en videnskabelige komitØ, skal agenturet og
det pågældende organ samarbejde med henblik på enten at lłse
konflikten eller at forelægge Kommissionen et fælles dokument,
hvori der redegłres nærmere for de omtvistede videnskabelige
spłrgsmål.

4.
Hvis der identificeres en grundlæggende konflikt om
videnskabelige spłrgsmål og det pågældende organ er et
medlemsstatsorgan, skal agenturet og det nationale organ,
medmindre andet er bestemt i denne forordning, direktiv
2001/83/EF og direktiv 2001/82/EF, samarbejde med henblik

1.
Hver medlemsstat udpeger for en treårig periode, som
kan fornyes, et medlem af Udvalget for Humanmedicinske
Lægemidler og et medlem af Udvalget for Veterinærlægemidler.
Medlemmerne udvælges på grundlag af deres rolle og erfaring
med vurdering af lægemidler til henholdsvis mennesker eller
dyr, og de sikrer relevante forbindelser med deres nationale
kompetente myndigheder.

Udvalgene udpeger ved selvsupplering op til fem medlemmer
mere, der vælges på grundlag af deres særlige videnskabelige
kvalifikationer. Disse medlemmer udpeges for en treårig
periode, som kan fornyes.

Medlemmerne af de enkelte udvalg kan ledsages af sagkyndige,
der er eksperter på særlige videnskabelige eller tekniske
områder.

Eksekutivdirektłren eller dennes repræsentant samt repræsentanter for Kommissionen har ret til at overvære alle młder i
udvalgene og i alle arbejdsgrupper, der oprettes af agenturet
eller dets udvalg.

2.
Ud over at give Fællesskabet og medlemsstaterne objektiv
videnskabelig vejledning i spłrgsmål, som de får forelagt, skal
hvert udvalgs medlemmer sikre en passende samordning
mellem agenturets opgaver og det arbejde, der udfłres af nationale myndigheder, herunder af rådgivende organer, som
beskæftiger sig med markedsfłringstilladelser.

3.
Udvalgsmedlemmerne og eksperterne med ansvar for
vurdering af lægemidler skal anvende den sagkundskab og de
videnskabelige ressourcer, som de nationale godkendelsesmyndigheder disponerer over. Hver national kompetent myndighed
skal sikre, at vurderingen foretages uafhængigt og på et tilfredsstillende videnskabeligt grundlag og letter udvalgsmedlemmernes og de udpegede eksperters aktiviteter. Medlemsstaterne
undlader at give udvalgsmedlemmer og eksperter instrukser,
som er uforenelige med deres egne opgaver og med agenturets
opgaver og ansvarsområder.

4.
Under udarbejdelsen af udtalelsen skal hvert udvalg głre
sit yderste for at nå til enighed på et videnskabeligt grundlag.
Hvis en sådan enighed ikke kan opnås, består udtalelsen af
flertallet af medlemmernes holdning samt de afvigende holdninger og begrundelserne herfor.

5.

Hvert udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.
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Forretningsordenen omfatter bl.a. regler for udpegelse og
udskiftning af formanden, regler for uddelegering af visse
opgaver til arbejdsgrupper samt en procedure for vedtagelse
af hasteudtalelser, bl.a. som led i denne forordnings bestemmelser om markeds- og lægemiddelovervågning.

Forretningsordenerne træder i kraft, når Kommissionen og
styrelsen har afgivet positiv udtalelse.
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ensstemmelse med agenturets opgaver, bl.a. nłdvendigheden af
at sikre et hłjt sundhedsbeskyttelsesniveau.

Styrelsen vedtager efter forslag fra eksekutivdirektłren procedurerne i den forbindelse.

5.
Agenturet eller en af de videnskabelige udvalg, jf. artikel
50, stk. 1, litra a)-d), kan benytte sig af eksperter til udłvelse af
andre af agenturets særlige opgaver.

Artikel 55
1.
Hvis Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler eller
Udvalget for Veterinærlægemidler i henhold til denne forordnings bestemmelser skal vurdere et lægemiddel, udpeger
udvalget et af sine medlemmer til at optræde som rapportłr
i forbindelse med samordningen af vurderingen. Det
pågældende udvalg kan udpege et andet medlem til medrapportłr.

Hvis der klages over en af udvalgets udtalelser, udnævner
udvalget en rapportłr og evt. en medrapportłr, som ikke har
været udpeget til at afgive den oprindelige udtalelse. Klageproceduren må kun vedrłre punkter i den oprindelige udtalelse,
som ansłgeren i forvejen har peget på, og den må kun bero på
de videnskabelige data, der forelå, da udvalget vedtog den
oprindelige udtalelse.

2.
Medlemsstaterne sender agenturet navnene på nationale
eksperter med dokumenteret erfaring i evaluering af lægemidler, som står til rådighed for at deltage i arbejdsgrupper
eller ekspertgrupper under Udvalget for Humanmedicinske
Lægemidler eller Udvalget for Veterinærlægemidler, sammen
med oplysninger om deres kvalifikationer og særlige sagkundskaber.

Agenturet fłrer en liste over akkrediterede eksperter. Listen
omfatter de eksperter, der er omhandlet i fłrste afsnit samt
andre eksperter, der er udpeget direkte af agenturet. Denne
liste ajourfłres.

3.
Nærmere regler for rapportłrers og eksperters præstation
af tjenesteydelser fastsættes ved en skriftlig kontrakt mellem
agenturet og den pågældende person eller i givet fald mellem
agenturet og vedkommendes arbejdsgiver.

Den pågældende person eller dennes arbejdsgiver aflłnnes efter
en gebyrskala, der indgår i de af styrelsen vedtagne finansieringsbestemmelser.

Artikel 56
1.
Navnene på medlemmerne af udvalgene, jf. artikel 50,
stk. 1, litra a)-d), offentliggłres. Ved offentliggłrelsen af de
enkelte udnævnelser angives hvert enkelt medlems faglige kvalifikationer.

2.
Medlemmerne af styrelsen, medlemmerne af det rådgivende forum, udvalgsmedlemmerne, rapportłrerne og eksperterne må ikke have finansielle eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan påvirke deres upartiskhed. De forpligter
sig til at handle uafhængigt og i offentlighedens interesse. Alle
indirekte interesser, som kan have tilknytning til lægemiddelindustrien, optegnes i et register, der fłres af agenturet, og som
offentligheden har adgang til.

Medlemmerne af styrelsen, medlemmerne af det rådgivende
forum, udvalgsmedlemmerne, rapportłrerne og de eksperter,
der deltager i agenturets młder og arbejdsgrupper afgiver på
hvert młde erklæring om interesser, der evt. kunne anses for at
skade deres uafhængighed i forhold til dagsordenspunkterne.

Artikel 57
1.
Eksekutivdirektłren udpeges af styrelsen på forslag af
Kommissionen for en femårig periode, som kan fornyes.

2.
Eksekutivdirektłren er agenturets retlige repræsentant.
Han er ansvarlig for:

a) den daglige administration af agenturet

b) varetagelse af forvaltningen af alle agenturets ressourcer, der
er nłdvendige for gennemfłrelsen af udvalgenes aktiviteter,
jf. artikel 50, stk. 1, litra a)-d), herunder tilvejebringelse af
passende teknisk og videnskabelig stłtte

c) overholdelse af de i fællesskabsretten fastsatte tidsfrister for
agenturets afgivelse af udtalelser
4.
Tjenesteydelser af videnskabelig karakter, hvor der er flere
potentielle tjenesteydere, kan głres til genstand for en indkaldelse af interessetilkendegivelser, hvis de videnskabelige og
tekniske forhold taler til fordel herfor og, hvis det er i over-

d) hensigtsmæssig samordning mellem udvalgene, jf. artikel 50,
stk. 1, litra a)-d)
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e) udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter og
gennemfłrelse af agenturets budget
f) alle personalespłrgsmål
g) evt. indhentning af udtalelse fra det rådgivende forum om
alle spłrgsmål, der vedrłrer agenturets aktiviteter angående
procedurerne for godkendelse af lægemidler

C 75 E/209

Artikel 59
Det rådgivende forum består af en repræsentant fra hver af de
nationale myndigheder med kompetence vedrłrende godkendelse af lægemidler til dyr og mennesker. Eksekutivdirektłren
eller dennes repræsentant og Kommissionen repræsentanter har
ret til at deltage i det rådgivende forums młder.

Kommissionen kan forelægge det rådgivende forum alle
spłrgsmål om EF-procedurerne vedrłrende godkendelse af
lægemidler.

h) varetagelse af sekretariatsopgaver for styrelsen og det rådgivende forum.
Det rådgivende forums udtalelser er på ingen måde bindende.
3.
Eksekutivdirektłren forelægger hvert år fłlgende til
godkendelse i styrelsen, idet der sondres mellem agenturets
aktiviteter vedrłrende humanmedicinske og veterinærmedicinske lægemidler:

Styrelsen vedtager efter forslag fra eksekutivdirektłren, og efter
at Kommissionen har afgivet positiv udtalelse, de fornłdne
bestemmelser med henblik på gennemfłrelsen af denne artikel.

a) et udkast til rapport om agenturets aktiviteter i det forlłbne
år, herunder oplysninger om antallet af ansłgninger, som er
bedłmt i agenturet, hvor lang tid bedłmmelsen har taget,
og hvilke lægemidler der er godkendt, afvist eller trukket
tilbage

KAPITEL 2
FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 60

b) et udkast til arbejdsprogram for det kommende år
c) et udkast til årsregnskab

1.
Agenturets indtægter udgłres af et bidrag fra Fællesskabet
og de gebyrer, virksomhederne betaler for opnåelse og administration af markedsfłringstilladelser, og for andre tjenester, der
ydes af agenturet.

d) et forslag til budget for det kommende år.
4.

Eksekutivdirektłren godkender alle agenturets udgifter.

Artikel 58
1.
Styrelsen består af fire repræsentanter for medlemsstaterne, fire repræsentanter for Europa-Parlamentet, fire repræsentanter for Kommissionen og fire repræsentanter for patienterne og erhvervslivet udpeget af Kommissionen.

2.
Agenturets udgifter omfatter personale, administration,
infrastruktur og driftsudgifter samt udgifter i forbindelse med
kontrakter indgået med tredjemand.

3.
Inden den 15. februar hvert år udarbejder direktłren et
forelłbigt budgetforslag vedrłrende driftsudgifterne og det
planlagte arbejdsprogram for det fłlgende regnskabsår og
forelægger dette forelłbige forslag for styrelsen sammen med
en stillingsfortegnelse.

4.

Indtægter og udgifter skal balancere.

De faste styrelsesmedlemmer kan lade sig aflłse af en
suppleant.
2.

Repræsentanternes mandat er på tre år og kan fornyes.

3.
Styrelsen vælger sin formand for tre år og fastsætter selv
sin forretningsorden. Styrelsens afgłrelse træffes med et flertal
på to tredjedele af medlemmerne.
4.
Inden den 31. januar hvert år vedtager styrelsen en
rapport om agenturets aktiviteter for det foregående år og
dets arbejdsprogram for det kommende år og sender dem til
medlemsstaterne, Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen.

5.
Styrelsen vedtager budgetforslaget og sender det til
Kommissionen, der på grundlag heraf opstiller de relevante
overslag i det forelłbige forslag til De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget, som forelægges for Rådet i henhold til
traktatens artikel 272.

6.
Styrelsen vedtager agenturets endelige budget inden regnskabsårets begyndelse og tilpasser det om nłdvendigt efter
Fællesskabets bidrag og agenturets łvrige indtægter.

7.

Direktłren gennemfłrer agenturets budget.

C 75 E/210

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

8.
Kommissionens finansinspektłr kontrollerer indgåelse af
udgiftsforpligtelser og betaling af alle agenturets udgifter og
fastlæggelse og inkassering af alle agenturets indtægter.

9.
Inden den 31. marts hvert år sender direktłren Kommissionen, styrelsen og Revisionsretten regnskaber for alle agenturets indtægter og udgifter i det foregående regnskabsår. Revisionsretten reviderer dem i overensstemmelse med traktatens
artikel 248.

10.
Styrelsen giver efter henstilling fra Europa-Parlamentet
direktłren decharge for gennemfłrelsen af budgettet.

11.
Når Revisionsretten har afgivet sin udtalelse, vedtager
styrelsen de interne finansielle bestemmelser, der navnlig skal
omfatte detaljerede regler om opstilling og gennemfłrelse af
agenturets budget.
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3.
De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes
i de ansættelsesvilkår, der gælder for agenturets personale.

Artikel 64
Protokollen vedrłrende De Europæiske Fællesskabers privilegier
og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 65
Agenturets personale er underlagt de ordninger og forordninger, der gælder for tjenestemænd og łvrige ansatte i De
Europæiske Fællesskaber. Agenturet udłver over for personalet
de befłjelser, som er overdraget ansættelsesmyndigheden.

Styrelsen vedtager de nłdvendige gennemfłrelsesbestemmelser
i samråd med Kommissionen.

Artikel 61
Strukturen og stłrrelsen af de i artikel 60, stk. 1, omhandlede
gebyrer fastsættes af Rådet, som træffer afgłrelse på de i Traktaten fastsatte betingelser, på forslag af Kommissionen efter
hłring af de organisationer, der repræsenterer lægemiddelindustriens interesser på EF-plan.

KAPITEL 3
GENERELLE BESTEMMELSER FOR AGENTURET

Artikel 62
Agenturet har status som juridisk person. Agenturet har i hver
medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som
vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer.
Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og
lłsłre og optræde som part i retssager.

Artikel 66
Medlemmerne af styrelsen og af det rådgivende forum, udvalgsmedlemmerne jf. artikel 50, stk. 1, litra a)-d), og eksperterne
samt agenturets tjenestemænd og łvrige ansatte har, selv efter
at deres hverv er ophłrt, pligt til ikke at videregive oplysninger
om forhold, som ifłlge deres natur er undergivet tavshedspligt.

Artikel 67
Kommissionen kan efter aftale med styrelsen og det kompetente udvalg indbyde repræsentanter for internationale organisationer med interesse for harmonisering af bestemmelserne
vedrłrende lægemidler til at deltage som observatłrer i agenturets arbejde. Kommissionen fastsætter forinden deltagerbetingelserne.

Artikel 68
Artikel 63
1.
Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den
lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.
De Europæiske Fællesskabers Domstol har kompetence til at
træffe afgłrelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse, som
indgår i en af agenturet indgået aftale.

2.
For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal
agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer,
erstatte skader, der er forvoldt af agenturet selv eller af dets
ansatte under udłvelsen af deres hverv.

Domstolen har kompetence til at afgłre enhver tvist, der har
forbindelse med erstatning for sådanne skader.

Styrelsen skal efter aftale med Kommissionen udvikle passende
kontakter mellem agenturet og repræsentanter for industrien,
forbrugerne og patienterne og sundhedspersonalet. Kontakterne
kan omfatte observatłrers deltagelse i visse af agenturets aktiviteter på betingelser, der forinden er fastsat af styrelsen efter
aftale med Kommissionen.

Artikel 69
Styrelsen vedtager administrative foranstaltninger for at głre
det lettere for medicinalfirmaer i forbindelse med indgivelse
af ansłgning, hvis det drejer sig om lægemidler med et
begrænset marked eller veterinærlægemidler bestemt til
sygdomme med regional udbredelse. Disse administrative
foranstaltninger omfatter bl.a., at agenturet afholder udgifterne
til visse oversættelser.
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Artikel 70
For at sikre passende åbenhed vedtager styrelsen efter forslag
fra eksekutivdirektłren og efter aftale med Kommissionen
regler om offentlig adgang til retlige, videnskabelige eller
tekniske oplysninger om godkendelse og overvågning af lægemidler, der ikke er fortrolige.

C 75 E/211

gorier, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, i denne
forordning og som evt. er af væsentlig betydning for folkesundheden, specialudleveres til bestemte patienter (»compassionate
use«).
2.
Inden der træffes afgłrelse om specialudlevering af lægemidler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1 og 2, underretter
fremstilleren eller ansłgeren af markedsfłringstilladelsen agenturet.

AFSNIT V
ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 71
1.
I enhver afgłrelse om meddelelse, nægtelse, ændring,
suspension eller tilbagekaldelse af en markedsfłringstilladelse,
der træffes i henhold til denne forordning, skal der głres nłje
rede for begrundelsen herfor. Sådanne afgłrelser meddeles den
berłrte part.

2.
En markedsfłringstilladelse for et lægemiddel i henhold til
denne forordning kan kun meddeles, nægtes, ændres, suspenderes eller tilbagekaldes i overensstemmelse med de i denne
forordning fastlagte procedurer og grunde.

Artikel 72
1.
Der kan kun udstedes Øn markedsfłringstilladelse for et
givet lægemiddel til Øn og samme indehaver.

Af hensyn til folkesundheden, eller for at lægemidlet kan stilles
til rådighed for sagkyndige i sundhedssektoren og/eller patienter, kan Kommissionen imidlertid af objektive og velbegrundede årsager tillade en ansłger at indgive mere end Øn ansłgning vedrłrende det pågældende lægemiddel til agenturet.

3.
Hvis en sådan specialudlevering påtænkes, kan Udvalget
for Humanmedicinske Lægemidler efter hłring af fremstilleren
eller ansłgeren vedtage henstillinger om betingelserne for
anvendelse og distribution og for patientmålgruppe. Medlemsstaterne træffer de nłdvendige forholdsregler til at henstillingerne kan gennemfłres i gældende national lovgivning.
4.
Agenturet fłrer en liste over de lægemidler, som er
omhandlet i stk. 1, og for hvilke der er gjort brug af specialudlevering. Artikel 22, stk. 1, og artikel 23 finder tilsvarende
anvendelse.
5.
De henstillinger, der er omhandlet i stk. 3, berłrer ikke
det civil- eller strafferetlige ansvar, der påhviler fremstilleren og
ansłgeren om markedsfłringstilladelsen.
6.
Et specialudleveret lægemiddel må ikke overdrages mod
betaling, undtagen i særlige tilfælde, der forinden er fastsat i
national lovgivning.
7.
Faktisk markedsfłring af et lægemiddel, der har været
specialudleveret, og som der efterfłlgende er udstedt markedsfłringstilladelse til, eller en negativ udtalelse fra Udvalget for
Humanmedicinske Lægemidler, jf. artikel 9, stk. 2, medfłrer, at
virkningerne af stk. 3 og 6 i nærværende artikel bortfalder.
8.
Denne artikel tilsidesætter ikke Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 2001/20/EF (1).

2.
For humanmedicinske lægemidler finder artikel 98, stk. 3,
i direktiv 2001/83/EF anvendelse for lægemidler, der godkendes
i henhold til denne forordning.

Artikel 74

3.
Denne forordning er ikke til hinder for, at der anvendes
flere młnstre (»design«) for et lægemiddel, der er omfattet af en
og samme godkendelse, jf. dog det forhold, at de dokumenter,
der er omhandlet i artikel 9, stk. 4, litra a), b) og c) og artikel
31, stk. 4, litra a)-d), vedrłrer Øn fælleskabsdækkende godkendelse.

1.
Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal
anvendes i tilfælde af overtrædelse af nærværende forordning
eller af forordninger vedtaget på grundlag heraf, jf. dog protokollen om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, og de træffer de fornłdne foranstaltninger for at sikre
gennemfłrelsen. Sanktionerne skal således være effektive, stå i
rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Artikel 73

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse foranstaltninger senest den 31. december 2004 samt hurtigst
muligt om eventuelle efterfłlgende ændringer heraf.

1.
Uanset artikel 6 i direktiv 2001/83/EF kan et ikkegodkendt humanmedicinsk lægemiddel, som tilhłrer de kate-

(1) EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34.
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2.
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis
der indledes sager om eventuelle overtrædelser af denne forordning.
3.
Efter anmodning fra agenturet kan Kommissionen
pålægge indehaverne af markedsfłringstilladelser, der er
udstedt i henhold til denne forordning, łkonomiske sanktioner,
hvis de ikke overholder bestemte forpligtelser, der er fastsat i de
pågældende tilladelser. Sanktionernes stłrrelse samt betingelserne og de nærmere regler for inkassering heraf fastsættes af
Kommissionen efter proceduren i artikel 77, stk. 2.

Artikel 75
Denne forordning berłrer ikke de kompetenceområder, der er
tillagt Den Europæiske Fłdevaremyndighed, som er oprettet
ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. . . ..

26.3.2002

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse
med samme afgłrelses artikel 7 og 8.
Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i nævnte afgłrelse,
fastsættes til tre måneder.
3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes rådgivningsproceduren i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og 8.
4.
Når der henvises til dette stykke, anvendes forvaltningsproceduren i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og 8.
Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse
1999/468/EF, fastsættes til en måned.
Artikel 78

Artikel 76
Kommissionen offentliggłr mindst hvert tiende år en generel
rapport om erfaringerne med de procedurer, der er fastlagt i
denne forordning, i afsnit III, kapitel 4, i direktiv 2001/83/EF
og i afsnit III, kapitel 4, i direktiv 2001/83/EF.

Forordning (EØF) nr. 2309/93 ophæves.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses i henhold til den i
bilag II anfłrte sammenligningstabel.
Artikel 79

Artikel 77
1.
Kommissionen bistås af Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler, nedsat ved artikel 121 i direktiv
2001/83/EF, og af Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler,
nedsat ved artikel 89 i direktiv 2001/82/EF.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG I
1. Lægemidler, der er udviklet på grundlag af en af fłlgende bioteknologiske fremgangsmåder:
 rekombinant DNA-teknologi
 kontrolleret genekspression, til kodning af biologisk aktive proteiner i prokaryoter og eukaryoter, herunder
ændrede pattedyrceller
 metoder baseret på hybridomer og monoklonale antistoffer.
2. Veterinærlægemidler, herunder sådanne, der ikke er fremstillet med bioteknologiske fremgangsmåder, primært
bestemt som produktionsfremmere til fremskyndelse af væksten hos de behandlede dyr eller til forłgelse af de
behandlede dyrs produktivitet.
3. Humanmedicinske lægemidler, der indeholder et nyt virksomt stof, som på datoen for denne forordnings ikrafttræden
endnu ikke indgik i noget humanmedicinsk lægemiddel, der var tilladt i Fællesskabet.
4. Veterinærlægemidler, der indeholder et nyt virksomt stof, som på datoen for denne forordnings ikrafttræden endnu
ikke indgik i noget veterinærlægemiddel, der var tilladt i Fællesskabet.

BILAG II
SAMMENLIGNINGSTABEL
Denne forordning

Forordning (EØF) nr. 2309/93

artikel 1

artikel 1

artikel 2

artikel 2

artikel 3

artikel 3

artikel 4

artikel 4

artikel 5

artikel 5

artikel 6

artikel 6

artikel 7

artikel 7

artikel 8

artikel 8

artikel 9

artikel 9

artikel 10

artikel 10

artikel 11

artikel 11

artikel 12

artikel 12

artikel 13

artikel 13

artikel 14

artikel 14

artikel 15

artikel 15

artikel 16

artikel 16

artikel 17

artikel 17

artikel 18

artikel 18
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Denne forordning
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler
(2002/C 75 E/13)
KOM(2001) 404 endelig udg.  2001/0253(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 26. november 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN
EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

(5) I henhold til artikel 71 i (Rådets forordning (EØF)
nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af
human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering) (1)
skulle Kommissionen senest seks år efter denne forordnings ikrafttræden offentliggłre en generel rapport om
erfaringerne med de markedsfłringstilladelsesprocedurer,
der er fastlagt navnlig i denne forordning og i andre
fællesskabsbestemmelser.

(6) Kommissionens rapport om de indhłstede erfaringer
viser; at det er nłdvendigt at forbedre den måde,
hvorpå procedurerne for tilladelse til markedsfłring af
lægemidler i Fællesskabet fungerer.

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af
23. oktober 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks
for humanmedicinske lægemidler er fællesskabslovgivningens tekster om humanmedicinske lægemidler kodificeret
og samlet i Øn enkelt tekst, for at deres bestemmelser kan
fremtræde rationelt og klart.

(2) Fællesskabslovgivningen er en vigtig etape i virkeliggłrelsen af målet om fri bevægelighed for humanmedicinske
lægemidler og fjernelse af hindringerne for samhandelen
hermed. Erfaringen viser imidlertid, at det er nłdvendigt
med nye foranstaltninger med henblik på at fjerne de
resterende hindringer for fri bevægelighed.

(3) For at fremme det indre marked er det derfor nłdvendigt
med en indbyrdes tilnærmelse af nationale love og administrative bestemmelser, der afviger fra hinanden med
hensyn til væsentlige principper.

(4) Det væsentligste mål for al lovgivning om fremstilling og
distribution af humanmedicinske lægemidler må være at
beskytte folkesundheden. Men dette mål błr nås ved hjælp
af midler, der ikke hindrer industriens udvikling og
samhandelen med lægemidler i Fællesskabet.

(7) Det vil være hensigtsmæssigt, navnlig på baggrund af de
videnskabelige og tekniske fremskridt, at præcisere definitionerne i og anvendelsesområdet for direktiv 2001/83/EF
for at kunne stille store krav til humanmedicinske lægemidlers kvalitet, sikkerhed og virkning. For at tage hensyn
til de nye behandlingsformer og det voksende antal
såkaldte »grænseprodukter«, der befinder sig på grænsen
mellem lægemiddelsektoren og andre sektorer, błr definitionen af lægemiddel ændres, således at man undgår, at
der for et produkt, der fuldt ud svarer til definitionen af
lægemiddel, men som også kunne svare til definitionen af
andre lovregulerede produkter, hersker tvivl om, hvilken
lovgivning der gælder. For at tage hensyn til lægemiddellovgivningens karakteristika błr det endvidere fastsættes,
at denne finder anvendelse. Det vil ligeledes være
hensigtsmæssigt ved samme lejlighed at głre terminologien
vedrłrende
lægemiddellovgivningen
mere
sammenhængende.

(8) Da det foreslås at ændre anvendelsesområdet for den
centraliserede procedure, błr det ikke længere være
muligt at vælge proceduren for gensidig anerkendelse og
den decentraliserede procedure for nye virksomme stoffer.
For så vidt angår generiske lægemidler, for hvilke referencelægemidlet er blevet godkendt til markedsfłring gennem
den centraliserede procedure, błr ansłgere, der słger tilladelse til markedsfłring til gengæld på visse betingelser
kunne vælge mellem de to procedurer. Proceduren for
gensidig anerkendelse og den decentraliserede procedure
błr også være fakultativt tilgængelige for lægemidler, der
udgłr en terapeutisk nyskabelse, eller som medfłrer en
gevinst for samfundet eller patienterne.
(1) EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1, ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 649/98 (EFT L 88 af 24.3.1998, s. 7).
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(9) Det fremgår af evalueringen af den måde, hvorpå
markedsfłringstilladelses-procedurerne fungerer, at der
specielt er behov for at revidere proceduren for gensidig
anerkendelse for at forbedre mulighederne for samarbejde
mellem medlemsstaterne. Samarbejdet błr formaliseres
ved nedsættelse af en koordineringsgruppe for denne
procedure, og der błr fastlægges regler for, hvordan
dette samarbejde skal fungere, for at bilægge uenighed
inden for rammerne af en revideret decentraliseret procedure.

(10) Hvad angår henvisninger viser de indhentede erfaringer, at
der er behov for en passende procedure, især i tilfælde af
henvisninger, der vedrłrer en hel terapeutisk gruppe eller
alle lægemidler indeholdende samme virksomme stof.

(11) Da generiske lægemidler udgłr en vigtig del af markedet
for lægemidler, błr de i betragtning af de indhłstede
erfaringer have lettere adgang til EF-markedet.

(12) Kriterierne for kvalitet, sikkerhed og virkning skal głre
det muligt at vurdere forholdet mellem fordele og risici
ved alle lægemidler, både på det tidspunkt, hvor der gives
tilladelse til markedsfłring, og under opfłlgningen. I den
forbindelse har det vist sig påkrævet at harmonisere og
tilpasse kriterierne for nægtelse, suspension og tilbagekaldelse af markedsfłringstilladelser.

C 75 E/217

forstås ikke reklame eller direkte salgsfremme af receptpligtige lægemidler.
(17) Da de fleste af de for gennemfłrelsen af nærværende
direktiv nłdvendige foranstaltninger er individuelle foranstaltninger, błr de vedtages efter rådgivningsproceduren i
artikel 3 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999
om fastsættelse af de nærmere vilkår for udłvelsen af de
gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1)
eller forvaltningsproceduren i artikel 4 i nævnte afgłrelse.
For såvidt angår generelle foranstaltninger, jf. artikel 2 i
nævnte afgłrelse, błr disse foranstaltninger vedtages efter
forskriftsproceduren i artikel 5 i samme afgłrelse.
(18) Direktiv 2001/83/EF błr ændres i overensstemmelse med
det ovenfor anfłrte 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
I direktiv 2001/83/EF foretages fłlgende ændringer:
1) Artikel 1 ændres således:
a) Nr. 1 udgår.

(13) Markedsfłringstilladelsers gyldighed błr ikke længere
være begrænset til fem år. Til gengæld błr markedsovervågningen skærpes. Desuden błr alle tilladelser, der ikke
har fłrt til faktisk markedsfłring af et lægemiddel,
betragtes som bortfaldet.

(14) For at sikre kvaliteten af humanmedicinske lægemidler,
som fremstilles eller distribueres i Fællesskabet, er det
nłdvendigt at kræve, at de virksomme stoffer, der
indgår som bestanddele i deres sammensætning, er i overensstemmelse med principperne vedrłrende god fremstillingspraksis for de pågældende lægemidler. Det har vist sig
nłdvendigt at skærpe fællesskabsbestemmelserne om
inspektionsbesłg og at oprette et fællesskabsregister over
resultaterne af disse besłg.

(15) Lægemiddelovervågningen og markedsovervågningen i
almindelighed samt sanktionerne i tilfælde af overtrædelse
af bestemmelserne błr skærpes. Inden for lægemiddelovervågning błr der tages hensyn til de muligheder, de nye
informationsteknologier giver for at forbedre samhandelen
mellem medlemsstaterne.

(16) Med henblik på en korrekt anvendelse af lægemidler błr
bestemmelserne om emballage tilpasses for at tage hensyn
til de indhentede erfaringer. I łvrigt błr det under strikte
betingelser være tilladt at give oplysninger om bestemte
lægemidler af hensyn til patienterne for at opfylde deres
legitime behov og forventninger. Ved sådanne oplysninger

b) Nr. 2 affattes således:
»2. Lægemiddel:
a) ethvert stof eller enhver sammensætning af
stoffer, der betegnes som middel til helbredelse
eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker
b) Ethvert stof eller enhver sammensætning af
stoffer, der er bestemt til at anvendes i eller
på menneskers legemer med henblik på at
stille en medicinsk diagnose eller at genoprette,
forbedre eller påvirke fysiologiske funktioner«.
c) Nr. 20 affattes således:
»20. Lægemidlets navn:
et navn, der kan være enten et særnavn, der ikke
må kunne forveksles med fællesnavnet, eller et
fællesnavn eller en videnskabelig betegnelse i
forbindelse med et varemærke eller navnet på
indehaveren af markedsfłringstilladelsen;«.
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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2) Artikel 2 affattes således:
»Artikel 2
1.
Bestemmelserne i nærværende direktiv gælder for
humanmedicinske lægemidler, som skal markedsfłres i
medlemsstaterne, og som er fremstillet industrielt eller
under anvendelse af en industriel proces.
2.
Hvis et stof eller en sammensætning af stoffer svarer
til definitionen af lægemiddel, finder bestemmelserne i
dette direktiv anvendelse, selv om stoffet eller sammensætningen også falder ind under anvendelsesområdet for
andre fællesskabsforskrifter«.
3) Artikel 3 ændres således:
a) Nr. 3 affattes således:
»3. lægemidler bestemt til forsknings- eller udviklingsforsłg med forbehold af bestemmelserne i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF (*)
___________
(*) EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34«.
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b) Som stk. 1a indsættes:
»1a.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen
ansvarlig for lægemidlets markedsfłring«.

er

6) Artikel 8, stk. 3, ændres således:
a) Litra b) og c) affattes således:
»b) Lægemidlets navn.
c) Kvalitativ og kvantitativ sammensætning af alle lægemidlets bestanddele«.
b) Litra h), i) og j) affattes således:
»h) Beskrivelse af de af fremstilleren anvendte kontrolmetoder.
i) Resultater af:
 farmaceutiske (fysiskkemiske, biologiske eller
mikrobiologiske) forsłg

b) Nr. 6 affattes således:
 prækliniske (toksikologiske og farmakologiske)
forsłg
»6. fuldblod, plasma og blodceller af menneskelig
oprindelse med undtagelse af plasma, der fremstilles
under anvendelse af en industriel proces«.
4) Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
Med forbehold af forordning [(EØF) nr. 2309/93] kan en
medlemsstat, i overensstemmelse med gældende lovgivning
og for at opfylde særlige behov, dispensere fra bestemmelserne i nærværende direktiv for så vidt angår lægemidler,
der er udleveret i henhold til en bestilling, afgivet i god tro
og uopfordret, og som er fremstillet i henhold til anvisninger fra en godkendt praktiserende læge til dennes egne
patienter og på hans personlige og direkte ansvar«.
5) Artikel 6 ændres således:

 kliniske forsłg.
j) Et resumØ af produktegenskaber, som er i overensstemmelse med artikel 11, samt en model af den
ydre emballage med de i artikel 54 omhandlede
oplysninger og af den indre emballage med de i
artikel 55 omhandlede oplysninger samt indlægssedlen som omhandlet i artikel 59«.
c) Som litra m) indsættes:
»m) En genpart af en eventuel udpegelse af lægemidlet
som lægemiddel til en sjælden sygdom i henhold
til forordning (EØF) nr. 141/2000 (*), ledsaget af en
genpart af agenturets udtalelse herom.
___________
(*) EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1«.

a) I stk. 1 indsættes som andet afsnit:
d) Som tredje afsnit indsættes:
»De forskellige styrker, dispenseringsformer, indgiftsmåder og præsentationsformer af samme lægemiddel
og alle ændringer i henhold til artikel 35 skal
godkendes som omhandlet i fłrste afsnit og anses for
at være omfattet af samme tilladelse«.

»Dokumentation og oplysninger om resultater af de i
fłrste afsnit, litra i), omhandlede farmaceutiske, prækliniske og kliniske forsłg skal ledsages af udfłrlige resumØer i overensstemmelse med artikel 12«.
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7) Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Uanset artikel 8, stk. 3, litra i), og med forbehold af
retsforskrifterne vedrłrende beskyttelse af industriel og
kommerciel ejendomsret er ansłgeren dog ikke forpligtet
til at forelægge resultater af prækliniske og kliniske forsłg,
hvis han kan påvise, at lægemidlet er en generisk udgave af
et referencelægemiddel, der har været tilladt i henhold til
artikel 6 i mindst ti år i en medlemsstat eller i Fællesskabet.
Den i fłrste afsnit fastsatte periode på ti år forlænges til
elleve år, hvis indehaveren af markedsfłringstilladelsen i
lłbet af de otte fłrste år af denne tiårsperiode opnår en
tilladelse for en eller flere nye terapeutiske indikationer,
som ved den videnskabelige evaluering, der foretages
med henblik på at godkende dem, vurderes at udgłre en
vigtig klinisk fordel i forhold til eksisterende behandlingsformer.
2.

I denne artikel forstås ved:

a) »referencelægemiddel« et lægemiddel, der er tilladt i
henhold til artikel 6 i overensstemmelse med artikel 8
b) »generisk lægemiddel« et lægemiddel, der har samme
kvalitative og kvantitative sammensætning med hensyn
til virksomme stoffer, samme dispenseringsform, og hvis
bioækvivalens med referencelægemidlet er påvist ved
relevante biotilgængelighedsundersłgelser. De forskellige
orale dispenseringsformer med łjeblikkelig frigłrelse
betragtes som samme dispenseringsform. Ansłgeren
kan fritages for biotilgængelighedsundersłgelser, hvis
ansłgeren kan bevise, at de i bilag I anfłrte kriterier
er opfyldt.
3.
Stk. 1, fłrste afsnit, finder ikke anvendelse på
ændringer, set i forhold til referencelægemidlet, af de virksomme stoffer, de terapeutiske indikationer, lægemidlets
styrke, dispenseringsformen eller indgiftsmåden, og resultaterne af de relevante prækliniske eller kliniske forsłg skal
forelægges.
4.
Gennemfłrelsen af de nłdvendige forsłg med
henblik på anvendelsen af stk. 1, 2 og 3 på et generisk
lægemiddel anses ikke for at være i strid med rettighederne
vedrłrende varemærker og supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler«.
8) Som artikel 10a-10c indsættes:
»Artikel 10a
Uanset artikel 8, stk. 3, litra i), og med forbehold af retsforskrifterne vedrłrende beskyttelse af industriel og
kommerciel ejendomsret er ansłgeren ikke forpligtet til
at forelægge resultater af prækliniske og kliniske forsłg,
hvis ansłgeren kan påvise, at den eller de bestanddele,
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som indgår i lægemidlet, har fundet almindelig anerkendt
anvendelse på det medicinske område i mindst ti år inden
for Fællesskabet, og at de er effektive og tilstrækkeligt sikre
i forhold til de i bilag I fastsatte betingelser. I så fald
forelægges i stedet for forsłgsresultater en relevant videnskabelig bibliografisk dokumentation.
Artikel 10b
For et nyt lægemiddel, der indeholder virksomme stoffer,
der indgår i godkendte lægemidlers sammensætning, som
dog hidtil ikke har været kombineret til terapeutiske
formål, skal der forelægges resultater af prækliniske og
kliniske forsłg vedrłrende den nye kombination, uden at
det dog er nłdvendigt at fremlægge dokumentation vedrłrende hvert enkelt virksomt stof.
Artikel 10c
Efter udstedelsen af markedsfłringstilladelsen kan indehaveren heraf samtykke i, at der henvises til den farmaceutiske, prækliniske og kliniske dokumentation, der er indeholdt i lægemidlets sagsakter, med henblik på behandling
af en senere ansłgning for et lægemiddel, der har samme
kvalitative og kvantitative sammensætning med hensyn til
virksomme stoffer og samme dispenseringsform«.
9) Artikel 11 ændres således:
a) Nr. 1 affattes således:
»1. lægemidlets navn efterfulgt af styrke og dispenseringsform«.
b) Nr. 6 affattes således:
»6. farmaceutiske oplysninger:
6.1. Hjælpestoffer.
6.2. Opbevaringstid, om nłdvendigt efter lægemidlets rekonstitution eller efter, at den indre
emballage er åbnet for fłrste gang.
6.3. Særlige opbevaringsregler.
6.4. Den indre emballages inhold og art.
6.5. Eventuelt særlige forholdsregler for bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald, der
stammer fra disse lægemidler«.
c) Som nr. 10 indsættes:
»10. klassificering i henhold til artikel 70«.
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10) Artikel 12 affattes således:
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14) Artikel 16 ændres således:

»Artikel 12

a) I stk. 1 ændres »artikel 8, 10 og 11« til »artikel 8 og
artikel 10-11«.

1.
Ansłgeren drager omsorg for, at de i artikel 8, litra
g), omhandlede udfłrlige resumØer udarbejdes og underskrives af personer, der har de nłdvendige tekniske eller
faglige kvalifikationer, fłr materialet forelægges de kompetente myndigheder.

b) I stk. 2 ændres »toksikologiske, farmakologiske« til
»prækliniske«.

2.
De personer, der er i besiddelse af de i stk. 1 nævnte
tekniske eller faglige kvalifikationer, skal begrunde en eventuel anvendelse af den i artikel 10a, stk. 1, omhandlede
videnskabelige bibliografiske biografi på de i bilag I fastsatte betingelser.

3.
De udfłrlige resumØer indgår i den dokumentation,
ansłgeren forelægger de kompetente myndigheder«.

11) Artikel 13 affattes således:

»Artikel 13

1.
Medlemsstaterne påser, at de homłopatiske lægemidler, der fremstilles og markedsfłres i Fællesskabet,
godkendes eller registres i overensstemmelse med artikel
14, 15 og 16, bortset fra lægemidler, som er registreret
eller godkendt i overensstemmelse med den nationale
lovgivning frem til den 31. december 1993.

15) Artikel 17 og 18 affattes således:
»Artikel 17
1.
Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige
forholdsregler for at sikre, at sagsbehandlingen vedrłrende
udstedelse af en markedsfłringstilladelse ikke varer længere
end 150 dage regnet fra indgivelsen af en gyldig ansłgning, heraf 120 dage til udarbejdelse af evalueringsrapporten og resumØet af produktegenskaber.
For at der kan udstedes tilladelse til markedsfłring af et
lægemiddel i mere end en medlemsstat, indgives ansłgningerne i overensstemmelse med de i artikel 27-39 fastsatte
bestemmelser.
2.
Erfarer en medlemsstat, at en ansłgning om tilladelse
til markedsfłring af samme lægemiddel allerede er til
behandling i en anden medlemsstat, afviser den at foretage
evalueringen og underretter ansłgeren om, at proceduren i
artikel 27-39 finder anvendelse.
Artikel 18

2.
Medlemsstaterne indfłrer en særlig, forenklet registreringsprocedure for de i artikel 14 omhandlede homłopatiske lægemidler«.

12) Artikel 14 ændres således:

Hvis en medlemsstat i henhold til artikel 8, stk. 3, litra m),
underrettes om, at en anden medlemsstat har godkendt et
lægemiddel, som er genstand for en ansłgning om
markedsfłringstilladelse i den pågældende medlemsstat,
afviser den ansłgningen, hvis denne ikke er indgivet i
overensstemmelse med de i artikel 27-39 fastsatte bestemmelser«.

a) I stk. 1 indsættes som andet afsnit:
16) Artikel 19 ændres således:
»Hvis det anses for begrundet under hensyntagen til nye
videnskabelige oplysninger, kan Kommissionen tilpasse
fłrste afsnit, tredje led, efter den i artikel 121, stk. 2,
nævnte procedure«.

b) Stk. 3 ophæves.

13) Artikel 15, sjette led, affattes således:

» en eller flere prototyper til ydre emballage og indre
emballage af de lægemidler, der skal registreres«.

a) I indledningen ændres »artikel 8 og artikel 10, stk. 1« til
»artikel 8 og artikel 10-10c«.
b) I nr. 1 ændres »artikel 8 og artikel 10, stk. 1« til »artikel
8 og artikel 10-10c«.
c) I nr. 3 ændres »artikel 8, stk. 3, og artikel 10, stk. 1« til
»artikel 8, stk. 3, og artikel 10-10c«.
17) I artikel 20, litra b), ændres »undtagelsesvis og i begrundede tilfælde« til »i begrundede tilfælde«.
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18) Artikel 21, stk. 3 og 4, affattes således:
»3.
Den kompetente myndighed stiller en genpart af
markedsfłringstilladelsen ledsaget af resumØet af produktegenskaber til rådighed for alle berłrte parter.
4.
Den kompetente myndighed udarbejder en evalueringsrapport og bemærkninger til ansłgningsmaterialet,
for så vidt angår resultaterne af de farmaceutiske, prækliniske og kliniske undersłgelser af det berłrte lægemiddel.
Evalueringsrapporten ajourfłres, så snart der foreligger nye
oplysninger af betydning for evalueringen af det berłrte
lægemiddels kvalitet, sikkerhed eller virkning.
Den kompetente myndighed giver efter anmodning fra
enhver interesseret person adgang til evalueringsrapporten
med en begrundelse for sin udtalelse og efter at have
fjernet enhver oplysning af fortrolig kommerciel art«.
19) Artikel 22 affattes således:
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22) Artikel 26 affattes således:
»Artikel 26
Markedsfłringstilladelsen nægtes, hvis det efter kontrol af
de i artikel 8 og artikel 10-10c anfłrte oplysninger og
dokumenter viser sig, enten:
a) at forholdet mellem fordele og risici ikke betragtes som
gunstigt, eller
b) at dets terapeutiske virkning mangler eller er utilstrækkeligt godtgjort af ansłgeren, eller
c) at lægemidlet ikke har den angivne kvalitative og kvantitative sammensætning.
Tilladelsen nægtes ligeledes, hvis de til stłtte for ansłgningen fremlagte dokumenter og oplysninger ikke svarer
til bestemmelserne i artikel 8 og artikel 10-10c«.

»Artikel 22
23) Titlen til afsnit III, kapitel 4, affattes således:
Under særlige omstændigheder og efter samråd med ansłgeren kan der udstedes en tilladelse, der er gjort afhængig
af visse særlige betingelser, med det formål at gennemfłre
yderligere undersłgelser efter udstedelsen af tilladelsen.
Denne tilladelse kan kun gives af objektive og bevislige
grunde, og skal baseres på en af de i bilag I, 4. del,
punkt G, anfłrte grunde«.

»KAPITEL 4
Proceduren for gensidig anerkendelse og den decentraliserede procedure«.
24) Artikel 27-32 affattes således:
»Artikel 27

20) I artikel 23 indsættes som stk. 3:
»For lłbende at kunne fłre kontrol med vurderingen af
forholdet mellem fordele og risici, efter at markedsfłringstilladelsen er givet, skal alle ændringer af data i sagsakterne
og alle nye oplysninger, som ikke er anfłrt i de oprindelige
sagsakter, meddeles de kompetente myndigheder«.
21) Artikel 24 affattes således:

1.
Der nedsættes en koordineringsgruppe med henblik
på undersłgelse af alle spłrgsmål vedrłrende tilladelser til
markedsfłring af et lægemiddel i to eller flere medlemsstater efter de i dette kapitel fastlagte procedurer. Agenturet
varetager sekretariatet for koordineringsgruppen.
2.
Koordineringsgruppen består af en repræsentant for
hver medlemsstat, som udnævnes for en periode på tre år,
der kan forlænges. Medlemmerne af koordineringsgruppen
kan, hvis de łnsker det, lade sig ledsage af sagkyndige.

»Artikel 24
1.
Med forbehold af stk. 2 og 3 er tilladelsen gyldig på
ubegrænset tid.
2.
En tilladelse, som ikke fłrer til faktisk markedsfłring
af det godkendte lægemiddel i den medlemsstat, der har
udstedt tilladelsen, senest to år efter udstedelsen, bortfalder.
3.
Hvis et godkendt lægemiddel, efter at have været
markedsfłrt i den medlemsstat, der udstedte tilladelsen,
ikke længere er genstand for faktisk markedsfłring i
denne medlemsstat i to på hinanden fłlgende år, bortfalder
tilladelsen for dette lægemiddel«.

3.
Koordineringsgruppen udarbejder sin egen forretningsorden, der træder i kraft, efter at Kommissionen har
godkendt den.
Artikel 28
1.
For at få udstedt en tilladelse til markedsfłring af et
lægemiddel i flere medlemsstater forelægger ansłgeren en
ansłgning, baseret på identiske sagsakter, i de berłrte
medlemsstater. Sagsakterne skal omfatte den dokumentation og de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8,
10-11. Det vedlagte materiale skal indeholde en liste over
de medlemsstater, der berłres af ansłgningen.
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Ansłgeren anmoder en af medlemsstaterne om at optræde
som »referencemedlemsstat« og om at udarbejde en evalueringsrapport om lægemidlet i overensstemmelse med stk. 2
og 3.

Hvis det er relevant, skal evalueringsrapporten indeholde
en analyse med henblik på anvendelse af artikel 10, stk. 1,
andet afsnit.

2.
Hvis der foreligger en markedsfłringstilladelse for
lægemidlet på det tidspunkt, hvor ansłgningen indgives,
anerkender de berłrte medlemsstater den af referencemedlemsstaten udstedte markedsfłringstilladelse. Til dette
formål anmoder indehaveren af tilladelsen referencemedlemsstaten om at udarbejde en evalueringsrapport om
lægemidlet eller i givet fald om at ajourfłre en eksisterende
evalueringsrapport. Referencemedlemsstaten udarbejder
eller ajourfłrer evalueringsrapporten senest tres dage
efter modtagelsen af gyldig anmodning herom. Den
godkendte evalueringsrapport, det godkendte resumØ af
produktegenskaber, den godkendte etikettering og den
godkendte indlægsseddel fremsendes til de berłrte
medlemsstater og til ansłgeren.

3.
Hvis der ikke foreligger en markedsfłringstilladelse
for lægemidlet på det tidspunkt, hvor ansłgningen
indgives, anmoder ansłgeren referencemedlemsstaten om
at udarbejde et udkast til evalueringsrapport, et udkast til
resumØ af produktegenskaber og et udkast til etikettering
og indlægsseddel. Referencemedlemsstaten udarbejder disse
udkast senest hundrede og tyve dage efter modtagelsen af
en gyldig anmodning herom og fremsender dem til de
berłrte medlemsstater og til ansłgeren.

4.
Senest halvfems dage efter modtagelsen af de i stk. 2
og 3 omhandlede dokumenter godkender de berłrte
medlemsstater evalueringsrapporten, resumØet af produktegenskaber og etiketteringen og indlægssedlen og underretter referencemedlemsstaten herom. Sidstnævnte fastslår,
at der er almindelig enighed, afslutter proceduren og
underretter ansłgeren herom.

5.
Alle de medlemsstater, i hvilke der er indgivet en
ansłgning i overensstemmelse med stk. 1, vedtager en
afgłrelse, som stemmer overens med de godkendte dokumenter, nemlig evalueringsrapporten, resumØet af produktegenskaber, etiketteringen og indlægssedlen, senest tredive
dage efter, at der er fastslået almindelig enighed.
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og indlægssedlen inden for den i artikel 28, stk. 4, fastsatte
frist, sender den en detaljeret begrundelse for sin holdning
til referencemedlemsstaten, til de łvrige berłrte medlemsstater og til ansłgeren. De omstridte punkter meddeles
straks koordineringsgruppen.

2.
I koordineringsgruppen głr alle de i stk. 1 omhandlede medlemsstater deres yderste for at nå til enighed om,
hvilke foranstaltninger der skal træffes. De giver ansłgeren
mulighed for at fremsætte sine synspunkter mundtligt eller
skriftligt. Hvis medlemsstaterne når til enighed senest tres
dage efter tidspunktet for meddelelsen af de omstridte
punkter, fastslår referencemedlemsstaten, at der er opnået
almindelig enighed, afslutter proceduren og underretter
ansłgeren herom. Artikel 28, stk. 5, finder anvendelse.

3.
Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed inden for
den i stk. 2 nævnte frist på tres dage, underrettes agenturet
straks med henblik på anvendelse af proceduren i artikel
32. Der fremsendes en detaljeret beskrivelse af de
omstridte spłrgsmål og af grundene til uenigheden til
agenturet. En genpart sendes til ansłgeren.

4.
Så snart ansłgeren har fået meddelelse om, at sagen
er forelagt agenturet, sender ansłgeren straks dette en
genpart af de i artikel 28, stk. 1, fłrste afsnit, omhandlede
oplysninger og dokumenter.

5.
I det i stk. 3 omhandlede tilfælde kan de medlemsstater, der anerkender referencemedlemsstatens evalueringsrapport, udkast til resumØ af produktegenskaber samt
etikettering og indlægsseddel, efter anmodning fra ansłgeren tillade markedsfłring af lægemidlet uden at afvente
resultatet af proceduren i artikel 32. I så fald foregriber
tilladelsen ikke udfaldet af denne procedure.

Artikel 30

1.
Er et lægemiddel genstand for flere ansłgninger om
markedsfłringstilladelse, der er indgivet i henhold til artikel
8 og artikel 10-11, og har medlemsstaterne vedtaget
indbyrdes afvigende afgłrelser om tilladelse, suspension
eller tilbagetrækning af denne, kan en medlemsstat eller
Kommissionen eller ansłgeren eller indehaveren af
markedsfłringstilladelsen indbringe sagen for udvalget for
humanmedicinske lægemidler, i det fłlgende benævnt
»udvalget«, for at få den behandlet efter proceduren i
artikel 32.

Artikel 29

1.
Hvis en medlemsstat på grund af en alvorlig potentiel
fare for folkesundheden ikke kan godkende evalueringsrapporten, resumØet af produktegenskaber og etiketteringen

2.
For at fremme harmoniseringen af lægemidler, som
har været godkendt i Fællesskabet i mindst ti år, kan
medlemsstaterne hvert år fremsende en liste over lægemidler, for hvilke der skal udarbejdes harmoniserede resumØer af produktegenskaber, til koordineringsgruppen.
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Koordineringsgruppen udarbejder en liste under hensyntagen til alle medlemsstaters forslag og fremsender denne
til Kommissionen.
Kommissionen eller en medlemsstat kan i samråd med
agenturet og under hensyntagen til de berłrte parters synspunkter beslutte at lade disse produkter være omfattet af
bestemmelserne i stk. 1.
Artikel 31
1.
Medlemsstaterne eller Kommissionen eller ansłgeren
eller indehaveren af en markedsfłringstilladelse kan i
særlige tilfælde af interesse for Fællesskabet indbringe
spłrgsmålet for udvalget for at få det behandlet efter
proceduren i artikel 32, inden der træffes afgłrelse om
en ansłgning, en suspension eller en tilbagekaldelse af en
markedsfłringstilladelse eller om en hvilken som helst
anden ændring i betingelserne for en markedsfłringstilladelse, der forekommer påkrævet, navnlig under hensyntagen til oplysninger, der er indsamlet i henhold til afsnit
IX.
Den berłrte medlemsstat eller Kommissionen angiver klart,
hvilket spłrgsmål der er forelagt udvalget til behandling,
og underretter ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen herom.
Medlemsstaterne og ansłgeren eller indehaveren af
markedsfłringstilladelsen sender udvalget alle tilgængelige
oplysninger om den pågældende sag.
2.
Hvis henvisningen til komiteen vedrłrer en række
lægemidler eller en terapeutisk gruppe, kan agenturet
begrænse proceduren til bestemte dele af tilladelsen.
I så fald finder artikel 35 kun anvendelse på disse lægemidler, hvis de er omfattet af de i dette kapitel omhandlede
markedsfłringstilladelsesprocedurer.
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2.
Til behandling af sagen kan udvalget udpege et af
sine medlemmer til rapportłr. Udvalget kan ligeledes
udpege uafhængige eksperter, som skal rådgive det om
bestemte spłrgsmål. Når udvalget udpeger eksperter, definerer det deres opgaver og fastsætter en tidsfrist for udfłrelsen af disse opgaver.

3.
Inden udvalget afgiver sin udtalelse, giver det ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen
mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige forklaringer.

Udvalgets udtalelse ledsages af udkastet til resumØ af
produktegenskaber og til etikettering og indlægsseddel.

Hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan det opfordre
en hvilken som helst anden person til at fremlægge oplysninger om den sag, det har til behandling.

Udvalget kan suspendere den i stk. 1 omhandlede frist for
at give ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen mulighed for at forberede sine forklaringer.

4.
Agenturet underretter straks ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen, hvis udvalgets udtalelse
går ud på:

a) at ansłgningen ikke opfylder godkendelseskriterierne,
eller

b) at resumØet af produktegenskaber som foreslået af ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen i
henhold til artikel 11 błr ændres, eller

c) at tilladelsen błr głres afhængig af visse betingelser,
dvs. betingelser, der anses for at være af afgłrende
betydning for en sikker og effektiv brug af lægemidlet,
herunder lægemiddelovervågning, eller

Artikel 32
1.
Når der er henvist til proceduren i denne artikel,
behandler udvalget den pågældende sag og afgiver
begrundet udtalelse senest tres dage efter, at det har fået
sagen forelagt.
I de tilfælde, der forelægges udvalget i henhold til artikel
30 og 31, kan udvalget dog forlænge denne frist med indtil
halvfems dage under hensyntagen til de synspunkter, som
de berłrte ansłgere eller indehavere af markedsfłringstilladelsen måtte fremsætte.
I hastetilfælde kan udvalget på forslag af formanden fastsætte en kortere frist.

d) at en markedsfłringstilladelse błr suspenderes, ændres
eller tilbagekaldes.

Senest femten dage efter modtagelsen af udtalelsen kan
ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen
skriftligt meddele agenturet, at afgłrelsen agtes appelleret.
I så fald sender ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen agenturet en detaljeret begrundelse for sin
appel senest tres dage efter modtagelsen af udtalelsen.
Senest tres dage efter modtagelsen af begrundelsen for
appellen tager udvalget sin udtalelse op til fornyet overvejelse i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, i forordning [(EØF) nr. 2309/93]. Udvalgets konklusioner vedrłrende appellen vedlægges den i stk. 5 i nærværende artikel
omhandlede evalueringsrapport.
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5.
Senest tredive dage efter, at udvalget har vedtaget sin
endelige udtalelse, sender agenturet denne til medlemsstaterne, Kommissionen og ansłgeren eller indehaveren af
markedsfłringstilladelsen sammen med en rapport med
en redegłrelse for evalueringen af lægemidlet og begrundelsen for dets konklusioner.
Hvis en udtalelse stłtter udstedelse eller opretholdelse af en
markedsfłringstilladelse, vedlægges udtalelsen fłlgende
dokumenter:
a) et udkast til resumØ af produktegenskaber som
omhandlet i artikel 11
b) i givet fald betingelser for udstedelse af tilladelsen som
omhandlet i stk. 4, litra c)
c) forslag til etikettering og indlægsseddel«.
25) I artikel 33 foretages fłlgende ændringer:
a) I stk. 2, ændres »artikel 32, stk. 5, litra a) og b)« til
»artikel 32, stk. 5, andet afsnit«
b) I stk. 4, indsættes efter »ansłgeren«: »eller indehaveren
af markedsfłringstilladelsen«.
26) Artikel 34 affattes således:
»Artikel 34
1.
Kommissionen træffer en endelig afgłrelse efter den i
artikel 121, stk. 3; nævnte procedure, såfremt udkastet til
afgłrelse er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
Kommissionen træffer en endelig afgłrelse efter den i
artikel 121, stk. 4; nævnte procedure, såfremt udkastet til
afgłrelse ikke er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
2.
Forretningsordenen for det stående udvalg, der
nedsættes ved artikel 121, stk. 1, tilpasses for at tage
hensyn til de opgaver, der påhviler det i henhold til dette
kapitel.
Disse tilpasninger indebærer fłlgende:
a) bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i artikel 33, stk.
3, afgiver det stående udvalg skriftlig udtalelse
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c) den enkelte medlemsstat har mulighed for skriftligt at
kræve, at udkastet til afgłrelse tages op på et plenarmłde i det stående udvalg, idet den begrunder sit krav.

Hvis de skriftlige bemærkninger fra en medlemsstat efter
Kommissionens opfattelse rejser vigtige nye videnskabelige
eller tekniske spłrgsmål, som ikke er berłrt i agenturets
udtalelse, afbryder formanden proceduren og sender ansłgningen tilbage til agenturet til yderligere overvejelse.

Kommissionen vedtager de nłdvendige gennemfłrelsesbestemmelser til dette stykke efter den i artikel 121, stk.
2, nævnte procedure.

3.
Den i stk. 1 omhandlede afgłrelse fremsendes til
samtlige medlemsstater og meddeles til orientering indehaveren af markedsfłringstilladelsen eller ansłgeren. De
berłrte medlemsstater og referencemedlemsstaten udsteder
eller tilbagekalder markedsfłringstilladelsen eller foretager
de ændringer i bestemmelserne i markedsfłringstilladelsen,
der måtte være nłdvendige med henblik på at efterkomme
afgłrelsen, senest tredive dage efter, at denne er meddelt,
og henviser i den forbindelse til afgłrelsen. De underretter
Kommissionen og agenturet herom«.

27) Artikel 35, stk. 1, tredje afsnit, ophæves.

28) Artikel 38, stk. 2, affattes således:

»2.
Senest den [dato] offentliggłr Kommissionen en
rapport om erfaringerne med anvendelsen af de procedurer, der er beskrevet i dette kapitel, og foreslår alle de
ændringer, som måtte være nłdvendige for at forbedre
disse procedurer«.

29) Artikel 39 affattes således:

»Artikel 39

Bestemmelserne i artikel 29, stk. 3, 4 og 5, og i artikel 30
til 34 finder ikke anvendelse på de i artikel 14 omhandlede
homłopatiske lægemidler.

Bestemmelserne i artikel 28 til 34 finder ikke anvendelse
på de i artikel 16, stk. 2, omhandlede homłopatiske lægemidler«.

30) I artikel 40 indsættes som stk. 4:
b) den enkelte medlemsstat har femten dage til at sende
Kommissionen skriftlige bemærkninger vedrłrende
udkastet til afgłrelse. I hastetilfælde kan formanden
dog fastsætte en kortere frist, afhængigt af hvor meget
den pågældende afgłrelse haster

»4.
Medlemsstaterne sender en genpart af den i stk. 1
omhandlede tilladelse til agenturet. På grundlag af disse
oplysninger opretter agenturet en database«.
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31) Artikel 46, litra f), affattes således:

»f) at opfylde principperne og retningslinjerne for god
fremstillingspraksis for lægemidler og i den forbindelse
som virksomme stoffer udelukkende at anvende råvarer,
der er fremstillet i overensstemmelse med de udfłrlige
retningslinjer for god fremstillingspraksis for råvarer«.

32) Som artikel 46a indsættes fłlgende:

»Artikel 46a

1.
I dette direktiv forstås ved fremstilling af virksomme
stoffer, der anvendes som råvarer, fuldstændig eller delvis
fremstilling og indfłrsel af et virksomt stof, der anvendes
som råvare (som defineret i bilag I, 2. del, afdeling C), samt
de forskellige processer i forbindelse med opdeling, indpakning og præsentation forud for dets anvendelse i et lægemiddel, herunder ompakning og nyetikettering foretaget af
en engrosdistributłr af råvarer.

2.
Alle ændringer, der er nłdvendige for at tilpasse stk.
1 for at tage hensyn til de videnskabelige og tekniske fremskridt, vedtages efter den i artikel 121, stk. 2, nævnte
procedure«.

33) I artikel 47 indsættes som stk. 3 og 4:

»De i artikel 46, litra f), omhandlede principper for god
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, der anvendes
som råvarer, vedtages i form af udfłrlige retningslinjer.
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tagelse af de ved meddelelsen af markedsfłringstilladelsen godkendte betingelser«.
37) Artikel 54 ændres således:
a) Litra a) affattes således:
»a) lægemidlets navn efterfulgt af styrke og dispenseringsform (f.eks. for spædbłrn, błrn eller voksne);
fællesnavnet skal være angivet, hvis lægemidlet kun
indeholder Øt virksomt stof, og hvis dets navn er et
særnavn«.
b) I litra d) ændres ordet »retningslinjer« til »detaljerede
anvisninger«.
c) Litra f) affattes således:
»f) en særlig advarsel om, at lægemidlet skal opbevares
utilgængeligt og ude af syne for błrn«.
d) Litra k) affattes således:
»k) navn og adresse på indehaveren af markedsfłringstilladelsen og, hvis det er relevant, navnet på indehaverens repræsentant udpeget af fłrstnævnte«.
e) Litra n) affattes således:
»n) for ikke-receptpligtige lægemidler, angivelse af
anvendelsesformål«.
38) Artikel 55 ændres således:

Kommissionen offentliggłr ligeledes retningslinjer om
form og indhold af den i artikel 40, stk. 1, omhandlede
tilladelse, om de i artikel 111, stk. 3, omhandlede rapporter
og om form og indhold af den i artikel 111, stk. 5,
omhandlede attest for god fremstillingspraksis«.

34) I artikel 49, stk. 1, ændres »mindstekrav« til »krav«.

35) I artikel 50, stk. 1, ændres »i denne stat« til »i Fællesskabet«.

36) Artikel 51, stk. 1, litra b), affattes således:

»b) at ethvert særskilt fremstillet parti af lægemidler, der
er importeret fra tredjelande, selv om det er fremstillet
i Fællesskabet, i en medlemsstat har været underkastet
en fuldstændig kvalitativ analyse, en kvantitativ
analyse af i det mindste alle virksomme stoffer og
enhver anden prłve eller kontrol, der er nłdvendig
for at sikre kvaliteten af lægemidlerne under iagt-

a) I stk. 1 udgår »og 62«.
b) Stk. 2, fłrste led, affattes således:
» Lægemidlets navn som fastsat i artikel 54, litra a)«.
c) Stk. 3, fłrste led, affattes således:
» Lægemidlets navn som fastsat i artikel 54, litra a),
og om nłdvendigt indgiftsmåde«.
39) I artikel 57 indsættes som stk. 2:
»For så vidt angår lægemidler, der er godkendt efter
bestemmelserne i forordning [(EØF) nr. 2309/93], fłlger
medlemsstaterne ved anvendelsen af denne artikel de i
artikel 65 i dette direktiv omhandlede detaljerede anvisninger«.
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40) Artikel 59 affattes således:
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v) forholdsregler i tilfælde af overdosis (f.eks. symptomer, nłdforholdsregler)

»Artikel 59
vi) forholdsregler i tilfælde af overspringning af en eller
flere doser

1.
Indlægssedlen udformes i overensstemmelse med
resumØet af produktegenskaber; den skal indeholde
fłlgende oplysninger i den nedenfor anfłrte rækkefłlge:

vii) om nłdvendigt angivelse af risiko ved behandlingens ophłr.

a) Til identifikation af lægemidlet:
i) Lægemidlets navn efterfulgt af styrke og dispenseringsform (f.eks. for spædbłrn, błrn eller voksne).
Fællesnavnet skal være angivet, hvis lægemidlet kun
indeholder Øt virksomt stof, og hvis dets navn er et
særnavn.

f) En henvisning til den sidste anvendelsesdato, der er
anfłrt på emballagen, med:

i) en advarsel mod enhver overskridelse af denne dato
ii) Farmako-terapeutisk kategori eller virkemåde,
affattet så den er let forståelig for patienten.

ii) i givet fald særlige opbevaringsbetingelser

b) Terapeutiske indikationer.
iii) i givet fald en advarsel med hensyn til visse synlige
tegn på fordærv

c) En anfłrelse af de oplysninger, patienten skal have
kendskab til fłr indtagelse af lægemidlet:

iv) sammensætningen, udtrykt gennem en fuldstændig
kvalitativ angivelse (i virksomme stoffer og hjælpestoffer), såvel som en kvantitativ angivelse af de
virksomme stoffer, ved brug af fællesnavnene, for
enhver form, hvori lægemidlet foreligger

i) kontraindikationer
ii) relevante forsigtighedsregler under brugen
iii) medicinsk interaktion og andre former for interaktion (f.eks. alkohol, tobak, levnedsmidler), der
eventuelt kan påvirke lægemidlets virkning

v) dispenseringsform og indhold i vægt, rumfang eller
doser, for enhver form, hvori lægemidlet foreligger

iv) Særlige advarsler.
d) En beskrivelse af bivirkninger, der kan optræde ved
normal anvendelse af lægemidlet, og i givet fald
modforholdsregler; idet det bl.a. angives, at patienten
udtrykkeligt opfordres til at meddele sin læge eller
apoteker enhver bivirkning af lægemidlet, som ikke er
angivet på indlægssedlen.
e) De nłdvendige og sædvanlige oplysninger med henblik
på en korrekt anvendelse, navnlig:

g) En fortegnelse over godkendte navne i hver af medlemsstaterne, hvis lægemidlet er godkendt efter proceduren i
artikel 28-39 under forskellige navne i de berłrte
medlemsstater.

h) Den dato, hvor indlægssedlen sidst blev revideret.

i) dosering
ii) anvendelse, og om nłdvendigt indgiftsmåde

2.

iii) anvendelseshyppighed med, om nłdvendigt, angivelse af, hvornår lægemidlet kan eller błr anvendes
og i givet fald, alt efter lægemidlets art:
iv) behandlingens
begrænset

vi) navn og adresse på indehaveren af markedsfłringstilladelsen og, hvis det er relevant, navnet på dennes
repræsentanter udpeget i medlemsstaterne.

varighed,

når

den

skal

være

Denne anfłrelse skal:

a) tage hensyn til de særlige forhold, der gælder for visse
brugere (błrn, gravide eller ammende kvinder, ældre,
personer med en særlig patologi)

b) i givet fald nævne mulige virkninger af behandlingen på
evnen til bilkłrsel eller maskinbetjening
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c) indeholde en fortegnelse over hjælpestoffer, som det er
nłdvendigt at have kendskab til for at kunne anvende
lægemidlet korrekt og risikofrit, og som er fastsat i de
detaljerede anvisninger, der offentliggłres i henhold til
artikel 65«.
41) I artikel 61, stk. 4, ændres »i givet fald« til »og«.
42) I artikel 62 ændres »sundhedsoplysende« til »nyttige for
patienten«.
43) Artikel 63 ændres således:
a) I stk. 1 indsættes som tredje afsnit:
»For visse lægemidler til sjældne sygdomme kan de i
artikel 54 omhandlede oplysninger på begrundet
anmodning være affattet på et af Fællesskabets officielle
sprog«.
b) Stk. 3 affattes således:
»3. Den kompetente myndighed kan give dispensation fra kravet om, at visse oplysninger skal opfłres
på etiketteringen og indlægssedlen for bestemte lægemidler, og at indlægssedlen skal affattes på det eller de
officielle sprog i den medlemsstat, hvor lægemidlet
markedsfłres, når det pågældende lægemiddel ikke
skal udleveres til patienten«.
44) Artikel 65 affattes således:
»Artikel 65
Kommissionen udarbejder og offentliggłr i samråd med
medlemsstaterne og de berłrte parter detaljerede anvisninger vedrłrende især:
a) formuleringen af visse særlige advarsler i forbindelse
med bestemte kategorier af lægemidler
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45) Artikel 69, stk. 1, ændres således:
a) Fłrste led affattes således:
» stammens/stammernes videnskabelige benævnelse
fulgt af fortyndingsgraden ved anvendelse af
symbolerne i den anvendte farmakopØ som
omhandlet i artikel 1, nr. 5; hvis det homłopatiske
lægemiddel består af flere stammer, kan der i stedet
for stammernes videnskabelige benævnelse anfłres
et særnavn på etiketteringen«.
b) Tolvte led affattes således:
» en henstilling til brugeren om at konsultere en
læge, hvis symptomerne ikke forsvinder«.
46) Artikel 70, stk. 2, ændres således:
a) Litra a) affattes således:
»a) lægemidler, som kan udleveres en eller flere gange
på samme recept,«
b) Litra c) affattes således:
»c) receptpligtige lægemidler, som er forbeholdt visse
specialiserede kredse, med såkaldt begrænset udlevering«.
47) Artikel 74 affattes således:
»Artikel 74
Når nye oplysninger bringes til de kompetente myndigheders kendskab, skal disse på ny undersłge og i givet fald
ændre klassificeringen af et lægemiddel under anvendelse af
kriterierne i artikel 71«.
48) Afsnit VII, titlen, affattes således:
»AFSNIT VII

b) de særlige behov for information ved selvmedicinering
c) læseligheden af de oplysninger, der er anfłrt på etiketteringen og indlægssedlen

Forhandling af lægemidler«
49) Artikel 76 ændres således:
a) Det eksisterende stykke bliver stk. 1.

d) metoderne til identifikation af lægemidler og bevis for
deres ægthed
e) den fortegnelse over hjælpestoffer, der skal være anfłrt
på etiketteringen på lægemidler, samt måden, hvorpå
disse hjælpestoffer skal angives
f) harmoniserede regler for gennemfłrelse af artikel 57«.

b) Som stk. 2 indsættes:
»2. For så vidt angår engrosforhandling og oplagring
skal lægemidlet være omfattet af en markedsfłringstilladelse udstedt af Fællesskabet i overensstemmelse med
forordning [(EØF) nr. 2309/93] eller af en medlemsstats
kompetente myndighed i overensstemmelse med dette
direktiv«.
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50) Artikel 80, litra e), andet led, affattes således:
» lægemidlets navn«.
51) Artikel 82, stk. 1, andet led, affattes således:
» lægemidlets navn og dispenseringsform«.
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disse måtte have. Denne bestemmelse gælder de oplysninger om produktet, der ledsager markedsfłringstilladelsen, samt alle yderligere oplysninger om det.
Som en undtagelse fra det i stk. 1, litra a), omhandlede
forbud tillader medlemsstaterne offentliggłrelse af oplysninger om bestemte lægemidler, der er godkendt til
behandling af nedenstående sygdomme, for at opfylde de
pågældende patientgruppers behov.

52) Artikel 84 affattes således:
»Artikel 84
Kommissionen offentliggłr retningslinjer for god distributionspraksis. Den hłrer med henblik herpå udvalget og
lægemiddeludvalget oprettet ved Rådets afgłrelse
75/320/EØF (*).
___________
(*) EFT L 147 af 9.6.1975, s. 23«.
53) Artikel 86 ændres således:
a) Indledningen til stk. 1 affattes således:
»I dette afsnit forstås ved »reklame for lægemidler«:
enhver form for opsłgende informationsvirksomhed,
kundesłgning eller holdningspåvirkning, der tager
sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg,
forbrug eller kendskab af udbuddet af lægemidler;
dette omfatter især:«
b) Stk. 2, fjerde led, affattes således:
» oplysninger om sundhed og sygdomme hos
mennesker, forudsat der heri hverken direkte eller
indirekte henvises til et lægemiddel, med forbehold
af artikel 88, stk. 2«.
54) Artikel 88 affattes således:
»Artikel 88
1.
Medlemsstaterne forbyder offentlig reklame for lægemidler:
a) der er receptpligtige, i overensstemmelse med afsnit VI
b) der indeholder psykotrope eller narkotiske stoffer i
henhold til internationale konventioner, såsom
FN-konventionen af 1961 og 1971.
2.
Offentliggłrelsen af oplysninger om bestemte lægemidler tillades på visse særlige betingelser af hensyn til
patienterne for at opfylde eventuelle legitime behov, som

Denne offentliggłrelse af oplysninger foregår på fłlgende
betingelser:
a) De pågældende lægemidler skal være godkendt og ordineres til fłlgende sygdomme:
 erhvervet immundefekt syndrom (aids)
 astma og kroniske bronkie- og lungesygdomme
 diabetes.
b) Indholdet af oplysningerne skal være i overensstemmelse med de i dette afsnit fastlagte principper.
c) Gennemfłrelsen af dette stykke forudsætter, at medicinalindustrien på medlemsstatsniveau indfłrer procedurer for selvregulering.
d) Oplysningerne og offentliggłrelsen skal være i overensstemmelse med de principper for god praksis, der er
vedtaget i samråd med de berłrte parter efter den i
artikel 121, stk. 2, nævnte procedure.
e) For at sikre kontrol med anvendelsen af ovennævnte
principper for god praksis:
 meddeles yderligere oplysninger om lægemidler til
agenturet. Hvis agenturet ikke udtaler sig i lłbet af
tredive dage efter meddelelsen, betragtes oplysningerne som accepterede
 koordinerer agenturet kontrollen med oplysningerne
om godkendte lægemidler i overensstemmelse med
dette direktiv, bl.a. gennem oprettelse af en database
 udarbejder agenturet på årsbasis en rapport om
anvendelsen af disse principper for god praksis.
f) Gennemfłrelsen af dette stykke er genstand for en
evaluering og en detaljeret rapport senest [dato].
Kommissionen foreslår alle de ændringer, der måtte
være nłdvendige for at forbedre anvendelsen af det.
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3.
Der kan głres offentlig reklame for lægemidler, som i
kraft af deres sammensætning og formål er beregnet til
anvendelse, uden at der słges læge med henblik på diagnosticering, receptudstedelse eller overvågning af behandlingen, om nłdvendigt med råd fra apotekeren.
4.
Medlemsstaterne kan på deres område forbyde
offentlig reklame for tilskudsberettigede lægemidler.
5.
Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for vaccinationskampagner, der lanceres af industrien, og som er godkendt af
medlemsstaternes kompetente myndigheder.
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»d) hver prłve må ikke være stłrre end den mindste
pakning, der findes i handelen«
59) I artikel 98 indsættes som stk. 3:
»3.
Medlemsstaterne tillader salgsfremmende aktiviteter
for samme lægemiddel, der udfłres i fællesskab af indehaveren af markedsfłringstilladelsen og en eller flere virksomheder udpeget af denne«.
60) Artikel 100 affattes således:

6.
Forbuddet i stk. 1 gælder med forbehold af artikel 14
i direktiv 89/552/EØF.
7.
Medlemsstaterne forbyder industrien at foretage
direkte uddeling af lægemidler til offentligheden i reklamełjemed«.

»Artikel 100
Reklame for de i artikel 14, stk. 1, omhandlede homłopatiske lægemidler falder ind under bestemmelserne i dette
afsnit med undtagelse af artikel 87, stk. 1.

55) Artikel 89 ændres således:
a) Stk. 1, litra b), fłrste led, affattes således:
» lægemidlets navn samt fællesnavnet, hvis lægemidlet kun indeholder Øt virksomt stof«.
b) Stk. 2 affattes således:
»2. Medlemsstaterne kan bestemme, at offentlig
reklame for et lægemiddel uanset stk. 1 kan begrænses
til lægemidlets navn, når reklamen udelukkende har til
formål at henlede opmærksomheden på dette navn«.
56) Artikel 90 ændres således:
a) Litra c) affattes således:
»c) antyder, at målpersonens velbefindende kan
forbedres umiddelbart ved brug af lægemidlet«.
b) I litra d) ændres »artikel 88, stk. 4« til »artikel 88, stk.
5«.

Dog kan kun de i artikel 69, stk. 1, omhandlede oplysninger anvendes i reklame for disse lægemidler«.
61) Artikel 101, stk. 2, affattes således:
»Medlemsstaterne kan stille særlige krav til læger og andet
sundhedspersonale om indberetningen af formodede alvorlige eller uventede bivirkninger«.
62) Artikel 102 affattes således:
»Artikel 102
For at sikre, at der vedtages passende, harmoniserede afgłrelser om lægemidler, der er tilladt i Fællesskabet, under
hensyn til oplysninger om bivirkningerne ved lægemidlerne under normale anvendelsesvilkår, opretter medlemsstaterne et lægemiddelovervågningssystem. Under dette
system skal der indsamles oplysninger, der er nyttige for
lægemiddelovervågningen, navnlig om lægemidlers bivirkninger hos mennesker, og der skal foretages en videnskabelig evaluering af sådanne oplysninger.

c) Litra l) udgår.
57) Artikel 91, stk. 2, affattes således:
»2.
Medlemsstaterne kan bestemme, at reklame for et
lægemiddel, som henvender sig til personer, der er
befłjet til at ordinere eller udlevere dette lægemiddel,
uanset stk. 1 kan begrænses til lægemidlets navn, når
reklamen udelukkende har til formål at henlede opmærksomheden på dette navn«.
58) Artikel 96, stk. 1, litra d), affattes således:

Medlemsstaterne drager omsorg for, at de relevante oplysninger, der indsamles ved hjælp af dette system, fremsendes
til de łvrige medlemsstater og til agenturet. Oplysningerne
registreres i den i [artikel 51, andet afsnit, litra j), i forordning (EØF) nr. 2309/93] omhandlede database og kan til
stadighed konsulteres af alle medlemsstater.
I systemet tages der ligeledes hensyn til foreliggende oplysninger om forkert brug og misbrug af lægemidler, som kan
have betydning for vurderingen af fordele og risici ved
disse«.
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63) I artikel 103 affattes indledningen til stk. 2 således:

»Den sagkyndige person skal være bosiddende i Fællesskabet og er ansvarlig for:«

64) Artikel 104-107 affattes således:

»Artikel 104

1.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal fłre
detaljerede fortegnelser over alle formodede bivirkninger,
som indtræder enten i Fællesskabet eller i et tredjeland.

Disse bivirkninger meddeles normalt elektronisk i form af
en fortegnelse i overensstemmelse med den i artikel 106,
stk. 1, nævnte vejledning.

2.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal registrere alle formodede alvorlige bivirkninger, som et
medlem af sundhedsprofessionerne meddeler ham, og
straks og under alle omstændigheder senest femten dage
efter modtagelsen af disse oplysninger indberette dem til
den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis
område hændelsen indtraf.

3.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal registrere alle andre formodede alvorlige bivirkninger, som
opfylder indberetningskriterierne i henhold til den i
artikel 106, stk. 1, nævnte vejledning, og som han med
rimelighed må formodes at have kendskab til, og straks
og under alle omstændigheder senest femten dage efter
modtagelsen af disse oplysninger indberette dem til den
kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis
område hændelsen indtraf.
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rencemedlemsstaten påtager sig ansvaret for undersłgelse
og opfłlgning af disse bivirkninger.

6.
Medmindre der er fastsat andre krav som betingelse
for meddelelse af tilladelsen, eller efterfłlgende som anfłrt
i den vejledning, der er nævnt i artikel 106, stk. 1,
forelægges fortegnelserne over alle bivirkninger for de
kompetente myndigheder i form af periodiske, opdaterede
sikkerhedsindberetninger, så snart der anmodes herom,
eller hver sjette måned i de fłrste to år efter tilladelsen,
en gang om året i de fłlgende to år, og derefter hvert
tredje år. Den periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetning skal omfatte en videnskabelig vurdering af fordele
og risici ved lægemidlet.

7.
Efter tildeling af markedsfłringstilladelsen kan indehaveren af denne anmode om ændring af de perioder, der
er nævnt i stk. 6, i henhold til den procedure, der er fastsat
i Kommissionens forordning (EF) nr. 541/95 (*).
___________
(*) EFT L 55 af 11.3.1995, s. 7.
Artikel 105

1.
Agenturet opretter i samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen et edb-netværk for at lette udveksling af lægemiddelovervågningsoplysninger vedrłrende
lægemidler, der markedsfłres i Fællesskabet, således at de
kompetente myndigheder kan få oplysningerne på samme
tid.

2.
Ved anvendelse af det i stk. 1 nævnte netværk sikrer
medlemsstaterne, at indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger, som har fundet sted på deres område,
straks og under alle omstændigheder senest femten dage
efter indberetningen stilles til rådighed for agenturet og de
andre medlemsstater.

4.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal sikre, at
alle formodede alvorlige uventede bivirkninger, som
indtræder på et tredjelands område, straks og under alle
omstændigheder senest femten dage efter modtagelsen af
oplysningerne indberettes i overensstemmelse med den i
artikel 106, stk. 1, nævnte vejledning til agenturet og de
kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor lægemidlet er tilladt.

3.
Medlemsstaterne sikrer, at indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger, som har fundet sted på deres
område, straks og under alle omstændigheder senest
femten dage efter indberetningen stilles til rådighed for
indehaveren af markedsfłringstilladelsen.

5.
Uanset stk. 2, 3 og 4 skal indehaveren af markedsfłringstilladelsen i forbindelse med lægemidler, som falder
ind under direktiv 87/22/EØF, eller som har været omfattet
af procedurerne i artikel 28 og 29 i nærværende direktiv,
eller som har været underkastet procedurerne i artikel 32,
33 og 34 i nærværende direktiv, yderligere sikre, at alle
formodede alvorlige bivirkninger, som indtræder i Fællesskabet, indberettes, således at disse oplysninger er til
rådighed for referencemedlemsstaten eller en kompetent
myndighed, der optræder som referencemedlemsstat. Refe-

1.
For at fremme udvekslingen af oplysninger om lægemiddelovervågning i Fællesskabet opstiller Kommissionen i
samråd med agenturet og medlemsstaterne og de berłrte
parter en detaljeret vejledning i indsamling, kontrol og
udformning af fortegnelser over bivirkninger, herunder
tekniske krav til elektronisk udveksling af oplysninger om
lægemiddelovervågning efter retningslinjer vedtaget på
internationalt plan og offentliggłr en henvisning til en
lægemiddelterminologi, der er anerkendt på internationalt
plan.

Artikel 106
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I overensstemmelse med vejledningen anvender indehavere
af markedsfłringstilladelser den internationalt anerkendte
lægemiddelterminologi ved fremsendelse af fortegnelser
over bivirkninger.
Denne vejledning offentliggłres i bind 9 i Regler vedrłrende lægemidler i Det Europæiske Fællesskab, og der tages
hensyn til det internationale harmoniseringsarbejde inden
for lægemiddelovervågning.
2.
Ved fortolkning af definitionerne i artikel 1,
nr. 11)-16), og principperne i dette afsnit henholder indehaveren af markedsfłringstilladelsen og de kompetente
myndigheder sig til den vejledning, der er nævnt i stk. 1.
Artikel 107
1.
Hvis en medlemsstat som fłlge af en evaluering af
lægemiddelovervågningsdata finder, at en markedsfłringstilladelse błr suspenderes, tilbagekaldes eller ændres i overensstemmelse med den i artikel 106, stk. 1, nævnte vejledning, underretter den straks agenturet, de andre medlemsstater og indehaveren af markedsfłringstilladelsen herom.
2.
Hvis det af hensyn til folkesundheden er påkrævet, at
der handles hurtigt, kan den pågældende medlemsstat
suspendere markedsfłringstilladelsen for et lægemiddel,
forudsat at agenturet, Kommissionen og de andre
medlemsstater underrettes derom senest den fłlgende
hverdag.
Når agenturet er underrettet i overensstemmelse med stk. 1
og fłrste afsnit i dette stykke, skal udvalget afgive udtalelse
inden for en frist, der fastlægges under hensyntagen til,
hvor meget det pågældende spłrgsmål haster.
Kommissionen kan på grundlag af denne udtalelse anmode
alle de medlemsstater, i hvilke produktet markedsfłres, om
straks at træffe midlertidige foranstaltninger.
De endelige foranstaltninger foranstaltninger vedtages efter
den i artikel 121, stk. 3, nævnte procedure, såfremt udkastet til afgłrelse er i overensstemmelse med agenturets
udtalelse.
De endelige foranstaltninger vedtages efter den i artikel
121, stk. 4, nævnte procedure, såfremt udkastet til afgłrelse ikke er i overensstemmelse med agenturets udtalelse«.
65) Artikel 111 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Den kompetente myndighed i den pågældende
stat sikrer sig gennem gentagne inspektionsbesłg, at
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lovgivningens forskrifter vedrłrende lægemidler overholdes.
Den kompetente myndighed kan aflægge inspektionsbesłg i virksomheder, der fremstiller virksomme stoffer,
der anvendes som råvarer ved fremstillingen af lægemidler, eller hos indehavere af markedsfłringstilladelser,
når den finder, at der foreligger alvorlige grunde til at
formode, at de i artikel 47 omhandlede krav ikke er
overholdt. Disse inspektionsbesłg kan ligeledes finde
sted efter anmodning fra en medlemsstat, Kommissionen eller agenturet.
For at efterprłve overensstemmelsen af de oplysninger,
der fremlægges med henblik på opnåelse af en attest for
overholdelse af monografierne i den europæiske farmakopØ, kan organet til standardisering af nomenklaturer
og standarder for kvalitet i henhold til konventionen
om udarbejdelse af en europæisk farmakopØ (*) (Det
Europæiske Departement for Lægemiddelkvalitet)
henvende sig til Kommissionen eller agenturet og
anmode om et sådant inspektionsbesłg, hvis den
pågældende råvare er omfattet af en monografi i den
europæiske farmakopØ.
Den kompetente myndighed i den berłrte medlemsstat
kan aflægge et inspektionsbesłg i en virksomhed, der
fremstiller råvarer, efter anmodning fra virksomheden
selv.
Disse inspektionsbesłg foretages af repræsentanter for
de kompetente myndigheder, som skal have bemyndigelse til at:
a) foretage inspektionsbesłg i virksomheder, der fremstiller lægemidler eller virksomme stoffer, der
anvendes som råvarer ved fremstillingen af lægemidler, og i handelsvirksomheder samt på de laboratorier, der af indehaverne af fremstillingstilladelsen
har fået overdraget kontrolopgaver i medfłr af
artikel 20
b) udtage stikprłver
c) undersłge samtlige dokumenter vedrłrende inspektionsbesłgenes genstand med forbehold af sådanne i
medlemsstaterne den 21. maj 1975 gældende
bestemmelser, som begrænser adgangen hertil for
så vidt angår beskrivelse af fremstillingsmåden
d) aflægge inspektionsbesłg hos indehavere af
markedsfłringstilladelser og i virksomheder, som af
indehaveren af markedsfłringstilladelsen har fået til
opgave at udfłre de i afsnit IX, bl.a. artikel 103 og
104, omhandlede aktiviteter.
___________
(*) EFT L 158 af 25.6.1994, s. 19«.
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b) Stk. 3 affattes således:
»3. Repræsentanterne for de kompetente myndigheder udarbejder efter hvert af de i stk. 1 nævnte
inspektionsbesłg rapporter om, hvorvidt fremstillingsvirksomheden overholder de i artikel 47 omhandlede
principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis
eller i givet fald de i artikel 101-108 fastsatte krav.
Indholdet af disse rapporter meddeles den af inspektionsbesłget berłrte fremstillingsvirksomhed eller indehaver af markedsfłringstilladelse«.
c) Som stk. 4-7 indsættes:
»4. Med forbehold af eventuelle aftaler mellem
Fællesskabet og et tredjeland, kan en medlemsstat,
Kommissionen eller agenturet kræve, at en fremstillingsvirksomhed i et tredjeland underkaster sig et inspektionsbesłg som omhandlet i stk. 1.
5. Senest halvfems dage efter et inspektionsbesłg
som omhandlet i stk. 1 udstedes der en attest for god
fremstillingspraksis til virksomheden, hvis konklusionen
af besłget er, at den overholder de i fællesskabslovgivningen fastsatte principper og retningslinjer for god
fremstillingspraksis.
Hvis inspektionsbesłget er foretaget inden for
rammerne af proceduren for certificering af overensstemmelsen med monografierne i den europæiske
farmakopØ, skal der udstedes en attest.
6. Medlemsstaterne lader de attester, de udsteder for
god fremstillingspraksis, opfłre i et fællesskabsregister,
som agenturet administrerer på Fællesskabets vegne.
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til artikel 8 og artikel 10-11 er anfłrt i sagens akter, er
urigtige eller ikke er blevet ændret i henhold til artikel 23,
eller når kontrollen i henhold til artikel 112 ikke er blevet
gennemfłrt«.
67) Artikel 117, stk. 1, affattes således:
»1.
Med forbehold af de i artikel 116 fastsatte foranstaltninger træffer medlemsstaterne alle hensigtsmæssige
bestemmelser for at sikre, at udlevering af lægemidlet
forbydes, og at dette trækkes tilbage fra markedet, når
det vurderes at:
a) lægemidlet er skadeligt ved normal forskriftsmæssig
brug, eller
b) lægemidlets terapeutiske virkning mangler, eller
c) forholdet mellem fordele og risici er ugunstigt ved den
godkendte brug af lægemidlet, eller
d) lægemidlet ikke har den angivne kvalitative og kvantitative sammensætning, eller
e) kontrollen med lægemidlet og/eller med bestanddelene
og mellemprodukterne ved fremstillingen ikke har
fundet sted, eller når et andet krav eller en anden
forpligtelse i forbindelse med udstedelse af fremstillingstilladelsen ikke er blevet overholdt«.
68) Artikel 119 affattes således:
»Artikel 119

7. Hvis konklusionen af et inspektionsbesłg som
omhandlet i stk. 1 er, at virksomheden ikke overholder
de i fællesskabslovgivningen fastsatte principper og
retningslinjer for god fremstillingspraksis, opfłres
denne oplysning i det i stk. 6 omhandlede fællesskabsregister«.
66) Artikel 116 affattes således:
»Artikel 116
Medlemsstaternes kompetente myndigheder suspenderer
eller tilbagekalder markedsfłringstilladelsen for et lægemiddel, hvis det vurderes, enten at lægemidlet er skadeligt
ved normal forskriftsmæssig brug, eller at det er uden
terapeutisk virkning, eller at forholdet mellem fordele og
risici ikke er gunstigt ved den godkendte brug af lægemidlet, eller endelig at det ikke har den angivne kvantitative og kvalitative sammensætning. Den terapeutiske virkning mangler, når det vurderes, at der ikke kan opnås
terapeutiske resultater med lægemidlet.
Markedsfłringstilladelsen suspenderes eller tilbagekaldes
ligeledes, hvis det findes, at de oplysninger, der i henhold

Bestemmelserne i nærværende afsnit gælder for homłopatiske lægemidler«.
69) Artikel 121 og 122 affattes således:
»Artikel 121
1.
Kommissionen bistås af det stående udvalg for
humanmedicinske lægemidler for tilpasning til den
tekniske udvikling af direktiverne om fjernelse af tekniske
hindringer for handelen med lægemidler, i det fłlgende
benævnt »det stående udvalg«, der består af repræsentanter
for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF fastsættes
til tre måneder.
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3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes rådgivningsproceduren i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og 8.

nerne af et inspektionsbesłg som omhandlet i artikel
111, stk. 1, underretter den straks Kommissionen og agenturet herom.

4.
Når der henvises til dette stykke, anvendes forvaltningsproceduren i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og 8.

Når Kommissionen er underrettet om disse vanskeligheder,
kan den i samråd med de berłrte medlemsstater anmode
den kontrolmyndighed, der foretog det fłrste inspektionsbesłg, om at foretage et nyt; denne myndigheds tilsynsfłrende kan være ledsaget af to andre tilsynsfłrende fra
medlemsstater, som ikke er part i tvisten«.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF fastsættes
til en måned.
5.
Det stående udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.
Artikel 122
1.
Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige
forholdsregler, for at de pågældende kompetente myndigheder udveksler passende oplysninger med henblik på at
sikre, at betingelserne for udstedelse af de i artikel 40
omhandlede tilladelser, af de i artikel 111, stk. 5, omhandlede attester og af markedsfłringstilladelser overholdes.
2.
På begrundet anmodning skal medlemsstaterne straks
sende de i artikel 111, stk. 3, nævnte rapporter til de
kompetente myndigheder i en anden medlemsstat.
3.
Konklusionerne af et inspektionsbesłg der er
gennemfłrt af den berłrte medlemsstats inspektionstjeneste efter artikel 111, stk. 1, gælder i hele Fællesskabet.
Hvis en medlemsstat undtagelsesvist og af grunde, der
vedrłrer folkesundheden, ikke kan acceptere konklusio-

Artikel 2
Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den [dato]. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler
(2002/C 75 E/14)
KOM(2001) 404 endelig udg.  2001/0254(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 26. november 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95 og artikel 152, stk. 4, litra b),
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
efter proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af
23. oktober 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks
for veterinærlægemidler er fællesskabslovgivningens
tekster om veterinærlægemidler kodificeret og samlet i
Øn enkelt tekst, for at deres bestemmelser kan fremtræde
klart og rationelt.
(2) Fællesskabslovgivningen er en vigtig etape i virkeliggłrelsen af målet om fri bevægelighed for veterinærlægemidler og fjernelse af hindringerne for samhandelen
hermed. Det er nłdvendigt med nye foranstaltninger for
at fjerne de resterende hindringer for fri bevægelighed,
dog under hensyn til den indvundne erfaring, navnlig i
Udvalget for Veterinærlægemidler.
(3) For at fremme det indre marked er det derfor nłdvendigt
med en indbyrdes tilnærmelse af nationale love og administrative bestemmelser, der afviger fra hinanden med
hensyn til væsentlige principper.
(4) Det væsentligste mål for al lovgivning om fremstilling og
distribution af veterinærlægemidler må være at beskytte
folkesundheden. Lovgivningen om tilladelse til markedsfłring af veterinærlægemidler og kriterierne for udstedelse
af sådanne tilladelser indebærer en styrkelse af beskyttelsen af folkesundheden i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), som indfłrt ved
Amsterdam-traktaten. Ovennævnte mål błr imidlertid
nås ved hjælp af midler, der ikke hæmmer industriens
udvikling og handlen med lægemidler i Fællesskabet.

(5) I henhold til artikel 71 i Rådets forordning (EØF)
nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af
human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (1)
skulle Kommissionen senest seks år efter denne forordnings ikrafttræden offentliggłre en generel rapport om
erfaringerne med de markedsfłringstilladelsesprocedurer,
der er fastlagt navnlig i denne forordning og i andre
fællesskabsbestemmelser.

(6) Kommissionens rapport om indhłstede erfaringer viser, at
det er nłdvendigt at forbedre den måde, hvorpå procedurerne for tilladelse til markedsfłring af lægemidler i
Fællesskabet fungerer.

(7) Definitioner og anvendelsesområde for direktiv
2001/82/EF skal bl.a. på grund af de videnskabelige og
tekniske fremskridt inden for dyresundhed præciseres
nærmere for at sikre nogle hłje krav til veterinærlægemidlers kvalitet, sikkerhed og virkning. For at tage hensyn til
de nye behandlingsformer og det voksende antal såkaldte
»grænseprodukter«, der befinder sig på grænsen mellem
lægemiddelsektoren og andre sektorer, błr definitionen
af lægemiddel ændres, således at man undgår, at der for
et produkt, der fuldt ud svarer til definitionen af lægemiddel, men som også kunne svare til definitionen af
andre lovregulerede produkter, hersker tvivl om, hvilken
lovgivning der gælder. Det błr derfor, under hensyntagen
til lægemiddellovgivningens særlige karakteristika, være
denne lovgivning, som finder anvendelse. Det vil ligeledes
være hensigtsmæssigt ved samme lejlighed at głre terminologien vedrłrende lægemiddellovgivningen mere
sammenhængende.

(8) Sektoren for veterinærlægemidler er karakteriseret ved
flere specifikke aspekter. Veterinærlægemidler beregnet
til behandling af levnedsmiddelproducerende dyr kan
kun tillades på en række betingelser, der sikrer, at disse
levnedsmidler er ufarlige for forbrugere for så vidt angår
eventuelle lægemiddelrester.

(9) Udgifterne til forskning og udvikling med henblik på at
opfylde de stigende krav til veterinærlægemidlernes
kvalitet, sikkerhed og virkning fłrer til en progressiv
reduktion i antallet af de terapeutiske midler, som er
tilladt til de dyrearter og de terapeutiske indikationer,
der udgłr begrænsede nicher på markedet.
(1) EFT L 214 af 21.8.1993, s. 1, ændret ved Kommissionens forordning
(EF) nr. 649/98 (EFT L 88 af 24.3.1998, s. 7).
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(10) Bestemmelserne i direktiv 2001/82/EF skal derfor tilpasses
de karakteristika, der er specifikke for denne sektor, især
for at opfylde kravene om sundhed og velfærd for de
levnedsmiddelproducerende dyr på et grundlag, der
sikrer et hłjt forbrugerbeskyttelsesniveau, og dette inden
for nogle rammer, der sikrer et tilstrækkeligt łkonomisk
incitament for medicinalindustrien.

(11) Behovet for en tilladelse til markedsfłring af et veterinærlægemiddel i henhold til fællesskabsbestemmelserne
forekommer under visse omstændigheder, bl.a. for visse
nye typer selskabsdyr, ikke at være godtgjort. Manglen
på tilladelse til markedsfłring af et immunologisk lægemiddel i Fællesskabet må desuden ikke være en hindring
for den internationale bevægelighed for visse levende dyr,
der skal underkastes obligatoriske sanitære foranstaltninger til dette formål. Bestemmelserne vedrłrende tilladelse eller anvendelse af sådanne lægemidler błr ligeledes
tilpasses for at tage hłjde for foranstaltningerne til
bekæmpelse på fællesskabsniveau af visse infektionssygdomme hos dyr.

(12) Det fremgår af evalueringen af den måde, hvorpå procedurerne for markedsfłringstilladelse fungerer, at der
specielt er behov for at revidere proceduren for gensidig
anerkendelse for at forbedre mulighederne for samarbejde
mellem medlemsstaterne. Samarbejdet błr formaliseres
ved nedsættelse af en koordinationsgruppe for denne
procedure, og der błr fastlægges regler for, hvordan
dette samarbejde skal fungere, for at bilægge uenighed
inden for rammerne af en revideret decentraliseret procedure.

(13) En markedsfłringstilladelse błr, undtagen i særlige
tilfælde, udstedes uden tidsbegrænsning inden for
rammerne af de forbedrede kontrolprocedurer for de
produkter, der markedsfłres.

(14) Det er på det veterinære område nłdvendigt, når der ikke
findes noget lægemiddel, der er tilladt til en bestemt
dyreart eller en bestemt sygdom, at fremme anvendelsen
af andre eksisterende produkter. Dette må dog ikke være
til skade for forbrugernes sundhed, når det drejer sig om
lægemidler til behandling af levnedsmiddelproducerende
dyr.

(15) Man błr ligeledes vække veterinærlægemiddelindustriens
interesse for visse dele af markedet for at fremme udviklingen af nye veterinærlægemidler. Perioden for den givne
administrative beskyttelse med hensyn til generiske lægemidler błr til dette formål harmoniseres, og denne beskyttelsesperiode błr på visse betingelser forlænges.
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(16) Der skal ske en præcisering af de forpligtelser, der påhviler
ansłgeren eller indehaveren af en tilladelse til markedsfłring af et veterinærlægemiddel og de kompetente
myndigheder, som er ansvarlige for at overvåge levnedsmidlernes kvalitet, herunder ved en korrekt overholdelse
af bestemmelserne for anvendelse af disse lægemidler, og
af ansvarsfordelingen mellem disse. For at głre det
nemmere at foretage prłvninger af nye lægemidler og
samtidig sikre et hłjt niveau af forbrugerbeskyttelse, błr
der desuden fastsættes tilstrækkelig lange ventetider for
levnedsmidler, der eventuelt stammer fra dyr, som har
deltaget i disse prłvninger.

(17) Man błr tage hensyn til de særlige forhold, der głr sig
gældende
ved
homłopatiske veterinærlægemidler,
herunder deres anvendelse inden for łkologisk opdræt,
ved at indfłre en forenklet registreringsprocedure, der
kan anvendes under forud fastsatte betingelser, dog uden
på nogen måde at tilsidesætte bestemmelserne om forbrugerbeskyttelse.

(18) For at forbedre både forbrugeroplysningen og forbrugerbeskyttelsen i tilfælde af levnedsmiddelproducerende dyr
błr bestemmelserne vedrłrende veterinærlægemidlers
etikettering og indlægsseddel skærpes. Kravet om en
dyrlægerecept for udlevering af et veterinærlægemiddel
skal desuden udvides til at gælde alle lægemidler, der er
beregnet til behandling af levnedsmiddelproducerende dyr.
De administrative foranstaltninger i forbindelse med udleveringen af lægemidler til selskabsdyr skal derimod
lempes.

(19) Kvaliteten af de veterinærlægemidler, der fremstilles eller
er tilgængelige i Fællesskabet, skal sikres ved at kræve, at
de virksomme stoffer, der indgår i deres sammensætning,
overholder principperne for god fremstillingspraksis for
disse lægemidler. Det er nłdvendigt at styrke fællesskabsbestemmelserne om inspektion og at indfłre et fællesskabsregister indeholdende resultaterne af denne inspektion. Foranstaltningerne i forbindelse med officiel frigivelse af partier af visse immunologiske lægemidler błr i
łvrigt tages op til fornyet overvejelse for at tage hłjde for
forbedringen af det overordnede kvalitetssikringssystem
for lægemidler samt de videnskabelige og tekniske fremskridt og for at give systemet for gensidig anerkendelse sin
fulde virkning.

(20) Overvågningen af sikkerheden og virkningen af de veterinærlægemidler, som er på markedet, błr forbedres ved
at styrke foranstaltningerne til lægemiddelovervågning,
bl.a. fordi markedsfłringstilladelsernes gyldighedsperiode
ikke længere skal være begrænset til fem år. Der błr
udarbejdes hyppigere periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger, der błr være adgang til et operationelt
netværk for udveksling af elektroniske data, og de kompetente myndigheder błr i givet fald have mulighed for at
træffe midlertidige hasteforanstaltninger.
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(21) Da de fleste af de for gennemfłrelsen af nærværende
direktiv nłdvendige foranstaltninger er individuelle foranstaltninger, błr de vedtages efter rådgivningsproceduren i
artikel 3 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999
om fastsættelse af de nærmere vilkår for udłvelsen af de
gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1)
eller forvaltningsproceduren i artikel 4 i nævnte afgłrelse.
For så vidt angår generelle gennemfłrelsesforanstaltninger,
jf. artikel 2 i nævnte afgłrelse, błr disse foranstaltninger
vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 5 i samme
afgłrelse.
(22) Direktiv 2001/82/EF błr ændres i overensstemmelse med
det ovenfor anfłrte 
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levnedsmidler ikke indeholder restkoncentrationer,
der overstiger maksimumsgrænseværdierne for restkoncentrationer af virksomme stoffer som fastsat i
bilag I eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90.
10. Bivirkning
en skadelig og utilsigtet reaktion på et veterinærlægemiddel, som indtræder ved sådanne doser, der
normalt anvendes til dyr med henblik på forebyggelse, diagnose eller behandling af sygdom eller til
genopbyggelse, forbedring eller ændring af en fysiologisk funktion«.
e) Som nr. 20-27 indsættes:

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

»20. Dyrlægerecept
Artikel 1
I direktiv 2001/82/EF foretages fłlgende ændringer:
1) Fłrste henvisning affattes således:
»under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95 og 152, stk. 4, litra b),«
2) Artikel 1 ændres således:
a) Nr. 1 ophæves.
b) Nr. 2 affattes således:
»2. Veterinærlægemiddel
a) ethvert stof eller enhver sammensætning af
stoffer, der betegnes som middel til helbredelse
eller forebyggelse af sygdomme hos dyr
b) ethvert stof eller enhver sammensætning af
stoffer, der kan anvendes til dyr med henblik
på at stille en medicinsk diagnose eller at genoprette, forbedre eller påvirke fysiologiske funktioner hos dyr«.
c) Nr. 3 ophæves.
d) Nr. 9 og 10 affattes således:
»9. Ventetid
nłdvendig
periode,
der
ved
normal
forskriftsmæssig brug og i henhold til god dyrlægepraksis skal iagttages fra den sidste behandling af
dyret med veterinærlægemidlet, til dette dyr må
anvendes til fremstilling af levnedsmidler, for at
beskytte folkesundheden ved at sikre, at sådanne
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

enhver recept på veterinærlægemidler, der er
udskrevet af en sagkyndig med befłjelse hertil.
21. Veterinærlægemidlets navn
navnet, kan være enten et særnavn, der ikke må
kunne forveksles med fællesbenævnelsen, en fællesbenævnelse eller en videnskabelig benævnelse
ledsaget af et varemærke eller navnet på indehaveren af markedsfłringstilladelsen.
22. Fællesbenævnelse
den internationale fællesbenævnelse, der anbefales
af Verdenssundhedsorganisationen, eller i mangel
heraf den almindelige fællesbenævnelse.
23. Lægemidlets styrke
indholdet af virksomme stoffer, der udtrykkes pr.
doseringsenhed, pr. volumenenhed eller pr.
vægtenhed afhængig af præsentation.
24. Indre emballage
beholderen eller enhver anden form for emballage,
der er i direkte kontakt med lægemidlet.
25. Ydre emballage:
emballage, hvori den indre emballage er anbragt.
26. Etikettering:
angivelser på den ydre eller den indre emballage.
27. Indlægsseddel:
oplysningsseddel til brugeren, der vedlægges lægemidlet«.
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3) Artikel 2 og 3 affattes således:
»Artikel 2
1.
Dette direktiv finder anvendelse på veterinærlægemidler, herunder forblandinger til foderlægemidler, der
er bestemt til at blive markedsfłrt i medlemsstaterne, og
som tilberedes industrielt, eller hvori der i fremstillingen
indgår en industriel proces.
2.
Når et stof eller en sammensætning af stoffer svarer
til definitionen af et lægemiddel, finder direktivets bestemmelser også anvendelse, selv om stoffet eller sammensætningen er omfattet af andre fællesskabsbestemmelser.
Artikel 3
1.

Dette direktiv finder ikke anvendelse på:

a) foderlægemidler
90/167/EØF (*)

som

defineret

i

Rådets

direktiv

b) inaktiverede immunologiske veterinærlægemidler, der
fremstilles af patogene organismer og antigener
udvundet fra et dyr eller et husdyrhold og anvendt til
behandling af dette dyr eller dette husdyrhold på
samme sted
c) veterinærlægemidler, fremstillet på basis af radioaktive
isotoper
d) tilsætningsstoffer, som omhandlet i Rådets direktiv
70/524/EØF (**), som er iblandet foderstoffer, og
tilskudsfoderblandinger på de i nævnte direktiv fastsatte
betingelser.
Foderlægemidler, som omhandlet under litra a), må dog
kun fremstilles på grundlag af forblandinger til foderlægemidler, der er blevet godkendt i henhold til dette
direktiv.
2.
Med forbehold af bestemmelserne vedrłrende besiddelse, udskrivning, udlevering og anvendelse af veterinærlægemidler finder dette direktiv ikke anvendelse på:
a) lægemidler, der tilberedes på et apotek efter lægerecept
til et bestemt dyr, såkaldt magistrel tilberedning
b) lægemidler, der tilberedes på et apotek ifłlge forskrifterne i en farmakopØ og er bestemt til direkte udlevering til den endelige bruger, såkaldt officinal tilberedning.
___________
(*) EFT L 92 af 7.4.1990, s. 42.
(**) EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1«.
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fugle, brevduer, terrariedyr, smågnavere, fritter og selskabskaniner, på deres område indfłre undtagelser fra artikel
5-8 for så vidt disse lægemidler ikke indeholder stoffer,
hvis anvendelse kræver dyrlægekontrol, og såfremt der er
truffet de nłdvendige foranstaltninger for at undgå
misbrug af disse lægemidler på andre dyrearter«.
5) Artikel 5 og 6 affattes således:
»Artikel 5
1.
Intet veterinærlægemiddel må markedsfłres i en
medlemsstat, uden at den kompetente myndighed i
denne medlemsstat har givet tilladelse til markedsfłring i
henhold til dette direktiv, eller der er givet tilladelse dertil i
henhold til forordning [(EØF) nr. 2309/93].
De forskellige styrker, dispenseringsformer, indgiftsmåder,
præsentationsformer samt enhver ændring, der foretages i
overensstemmelse med artikel 39, skal være tilladt i
henhold til fłrste afsnit og betragtes som omfattet af
samme tilladelse.
2.
Markedsfłringstilladelsens indehaver er ansvarlig for
markedsfłringen af lægemidlet.
Artikel 6
1.
For at et veterinærlægemiddel kan opnå markedsfłringstilladelse med henblik på behandling af et eller
flere levnedsmiddelproducerende dyrearter, skal de farmakologisk virksomme stoffer, som lægemidlet indeholder,
være opfłrt i bilag I, II eller III til forordning (EØF)
nr. 2377/90.
2.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen eller i givet
fald de kompetente myndigheder skal, såfremt det er berettiget som fłlge af en ændring af bilagene til forordning
(EØF) nr. 2377/90, iværksætte alle de nłdvendige foranstaltninger for at ændre eller tilbagekalde markedsfłringstilladelsen senest tres dage efter offentliggłrelsen af den
pågældende ændring af bilagene til forordning (EØF)
nr. 2377/90 i De Europæiske Fællesskabers Tidende«.
6) Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
I tilfælde af en alvorlig sygdomsepidemi kan medlemsstaterne midlertidigt tillade anvendelsen af immunologiske
veterinærlægemidler uden markedsfłringstilladelse, hvis
der ikke findes noget egnet lægemiddel, og efter at de
har underrettet Kommissionen om de detaljerede anvendelsesbetingelser.

4) Artikel 4, stk. 2, affattes således:
»2.
Medlemsstaterne kan for så vidt angår veterinærlægemidler, der udelukkende er beregnet til akvariefisk, stue-

Kommissionen kan anvende den i fłrste afsnit omhandlede
mulighed, når den udtrykkeligt fłlger af fællesskabsbestemmelser om visse alvorlige sygdomsepidemier.
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En medlemsstat kan, når et dyr er genstand for import eller
eksport fra eller til et tredjeland og er underlagt specifikke
obligatoriske sundhedsbestemmelser, tillade anvendelsen af
et immunologisk veterinærlægemiddel for det pågældende
dyr, selv om der i denne medlemsstat ikke er udstedt
nogen tilladelse til markedsfłring af dette lægemiddel,
men det er tilladt i henhold til lovgivningen i det
pågældende tredjeland. Medlemsstaterne træffer alle
nłdvendige foranstaltninger med henblik på kontrol af
importen og anvendelsen af et sådan immunologisk lægemiddel«.
7) Artikel 10-13 affattes således:
»Artikel 10
1.
Når der i en medlemsstat ikke findes noget lægemiddel, som er tilladt til behandling af en sygdom hos
en dyreart, der anvendes som selskabsdyr, eller til behandling af dyr i zoologiske haver eller cirkusser, kan dyrlægen
under dennes direkte, personlige ansvar til behandling af
det pågældende dyr, herunder især for at undgå uacceptable lidelser, anvende:
a) et veterinærlægemiddel, som i den pågældende forordning [medlemsstat er tilladt i kraft af nærværende
direktiv eller i kraft af EØF) nr. 2309/93] for en
anden dyreart eller for samme dyreart, men for en
anden lidelse
eller
b) hvis det i litra a) nævnte lægemiddel ikke findes, et
humanmedicinsk lægemiddel, som i den pågældende
medlemsstat er tilladt i kraft af Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2001/81/EF eller i kraft af forordning
[(EØF) nr. 2309/93]
eller
c) hvis det i litra b) nævnte lægemiddel ikke findes og med
den begrænsning, der fłlger af den pågældende
medlemsstats lovgivning, et veterinærlægemiddel, som
tilberedes på bestilling efter dyrlægerecept af en
person, der er bemyndiget hertil i henhold til national
lovgivning.
2.
Stk. 1 finder uanset artikel 11 ligeledes anvendelse på
en dyrlæges behandling af et hovdyr, såfremt dette dyr i
henhold til Kommissionens beslutning 93/623/EØF (*) er
blevet erklæret definitivt uegnet til levnedsmiddelproduktion.
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Artikel 11
1.
Når der ikke findes tilladte lægemidler til behandling
af en levnedsmiddelproducerende dyrearts sygdom, kan
medlemsstaterne, især for at undgå uacceptable lidelser
hos de pågældende dyr, tillade, at et enkelt dyr eller et
lille antal dyr på en bestemt bedrift behandles af en
dyrlæge eller under dennes direkte, personlige ansvar:
a) med et veterinærlægemiddel, som i den pågældende
medlemsstat er tilladt i kraft af nærværende direktiv
eller i kraft af forordning [(EØF) nr. 2309/93] for en
anden dyreart eller for samme dyreart, men for en
anden lidelse
eller
b) hvis det i litra a) nævnte lægemiddel ikke findes
i) med et humanmedicinsk lægemiddel, som i den
pågældende medlemsstat er tilladt i kraft af direktiv
2001/83/EF eller i kraft af forordning [(EØF)
nr. 2309/93], eller
ii) med et veterinærlægemiddel, som i den pågældende
medlemsstat er tilladt i kraft af nærværende direktiv
for samme dyreart og for den pågældende sygdom
eller for en anden sygdom,
eller
c) hvis det i litra b) nævnte lægemiddel ikke findes og med
den begrænsning, der fłlger af den pågældende
medlemsstats lovgivning, med et veterinærlægemiddel,
som tilberedes på bestilling efter dyrlægerecept af en
person, der er bemyndiget hertil i henhold til national
lovgivning.
2.
Stk. 1 finder anvendelse, såfremt lægemidlets farmakologisk virksomme stoffer er opfłrt i bilag I, II eller III til
forordning (EØF) nr. 2377/90, og såfremt dyrlægen fastsætter en passende ventetid.
Hvis der ikke på det anvendte lægemiddel er angivet nogen
ventetid for de pågældende dyrearter, må den specificerede
ventetid ikke være kortere end:
a) 7 dage for æg
b) 7 dage for mælk
c) 28 dage for kłd af fjerkræ og pattedyr, herunder fedt
og slagteaffald
d) 500 graddage for fiskekłd.

3.
Uanset artikel 11 og i overensstemmelse med proceduren i artikel 89, stk. 2, fastsætter Kommissionen en liste
over veterinærlægemidler, som er uundværlige til behandlingen af hovdyr, og for hvilke ventetiden er på mindst
seks måneder i henhold til kontrolproceduren i beslutning
93/623/EØF.
___________
(*) EFT L 298 af 3.12.1993, s. 45.

3.
I forbindelse med dyrlægens behandling i henhold til
stk. 1 og 2 skal denne fłre optegnelser over alle relevante
oplysninger, herunder datoen for undersłgelsen af dyrene,
angivelse af ejeren, antallet af behandlede dyr, diagnosen,
de ordinerede lægemidler, de givne doser, behandlingens
varighed samt de anbefalede ventetider. Dyrlægen skal i
kontrolłjemed opbevare disse optegnelser til disposition
for de kompetente myndigheder i mindst fem år.
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4.
Medlemsstaterne træffer, uden at tilsidesætte
nærværende direktivs łvrige bestemmelser, alle nłdvendige
foranstaltninger med henblik på import, forhandling, udlevering og information om de lægemidler, hvoraf de tillader
anvendelsen til behandling af levnedsmiddelproducerende
dyr i overensstemmelse med stk. 1, litra b), ii).
Artikel 12
1.
For at opnå en markedsfłringstilladelse, der ikke
henhłrer under den procedure, der er indfłrt for et veterinærlægemiddel ved forordning [(EØF) nr. 2309/93], skal
en ansłgning indgives til den kompetente myndighed i den
pågældende medlemsstat.
I tilfælde af veterinærlægemidler beregnet til en eller flere
levnedsmiddelproducerende dyrearter, hvis farmakologisk
virksomme stoffer, for den pågældende dyreart eller for
de pågældende dyrearter, endnu ikke er blevet tilfłjet
bilag I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90, kan
der fłrst indgives ansłgning om markedsfłringstilladelse,
når der er indgivet en gyldig ansłgning om fastsættelse af
maksimumsgrænseværdier for restkoncentrationer i
henhold til ovenstående forordning. Ansłgningen om
markeds-fłringstilladelse må tidligst indgives seks
måneder efter ansłgningen om fastsættelse af maksimumsgrænseværdier for restkoncentrationer.
2.
En markedsfłringstilladelse kan kun udstedes til en
ansłger, der er etableret i Fællesskabet.
3.
Dokumentationen, der vedlægges ansłgningen om
markedsfłringstilladelse, skal omfatte samtlige administrative oplysninger samt al videnskabelig og teknisk materiale,
der kan påvise veterinærlægemidlets kvalitet, sikkerhed og
virkning. Denne dokumentation skal fremlægges i overensstemmelse med bilag I og især indeholde fłlgende oplysninger:
a) navn eller firmanavn og bopæl eller hjemsted for ansłgeren, og i givet fald for den eller de pågældende fremstillere samt angivelse af de steder, hvor fremstillingen
finder sted
b) veterinærlægemidlets navn
c) den kvalitative og kvantitative sammensætning af alle
veterinærlægemidlets bestanddele
d) beskrivelse af fremstillingsmetoden
e) terapeutiske indikationer, kontraindikationer og bivirkninger
f)

doseringen for de forskellige dyrearter, som veterinærlægemidlet er bestemt for, dispenseringsform,
anvendelsesområde samt holdbarhedstid

g) angivelse af eventuelle forsigtigheds- og sikkerhedsregler, som skal fłlges ved oplagring af lægemidlet,
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ved behandling af dyr dermed, og ved bortskaffelse
af affaldsprodukter, samt angivelse af eventuelle risici,
som lægemidlet kan frembyde for miljłet samt for
menneskers, dyrs og planters sundhed
h) angivelse af ventetiden for lægemidler, der er beregnet
til levnedsmiddelproducerende dyrearter
i)

beskrivelse af de af fremstilleren benyttede kontrolmetoder

j)

resultaterne af:
 (fysiskkemiske, biologiske eller mikrobiologiske)
farmaceutiske prłver
 sikkerhedsundersłgelser og undersłgelserne for
restkoncentrationer
 fłrkliniske og kliniske forsłg

k) et resumØ af produktegenskaber i overensstemmelse
med artikel 14, en model af veterinærlægemidlets
indre emballage og ydre emballage samt indlægsseddel
i overensstemmelse med artikel 58-61
l)

et dokument, hvoraf det fremgår, at fremstilleren har
tilladelse til fremstilling af veterinærlægemidler i sit
hjemland

m) genparter af en enhver tilladelse til markedsfłring af
det pågældende veterinærlægemiddel i en anden
medlemsstat eller i et tredjeland sammen med en
liste over de medlemsstater, hvor en ansłgning om
tilladelse, der er indgivet i overensstemmelse med
dette direktiv, er til behandling, genparter af resumØet
af produktets egenskaber, som foreslået af ansłgeren i
henhold til artikel 14 eller godkendt af medlemsstatens
kompetente myndighed i henhold til artikel 25, og
genparter af den foreslåede indlægsseddel samt
nærmere oplysninger om alle afgłrelser om nægtelse
af tilladelse, det være sig i Fællesskabet eller i et tredjeland, og begrundelserne for disse, idet alle disse
oplysninger fłres ajour regelmæssigt
n) i tilfælde af veterinærlægemidler, der er beregnet til en
eller flere levnedsmiddelproducerende dyrearter, og
hvis farmakologisk virksomme stoffer for den
pågældende dyreart eller for de pågældende dyrearter
endnu ikke er blevet tilfłjet bilag I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90, en attest for indlevering af en
gyldig ansłgning om fastsættelse af maksimumsgrænseværdier for restkoncentrationer til agenturet i henhold til ovennævnte forordning.
Dokumenter og oplysninger vedrłrende resultaterne af
prłver, undersłgelser og forsłg, som omhandlet under
litra j), skal suppleres med udtłmmende og kritiske resumØer, der er udarbejdet i henhold til artikel 15.
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Artikel 13
1.
Ansłgeren er med undtagelse af artikel 12, stk. 3,
fłrste afsnit, litra j), og med forbehold af retsforskrifterne
vedrłrende beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret ikke forpligtet til at forelægge resultaterne af
sikkershedsforsłg, undersłgelser for restkoncentrationer
eller af de fłrkliniske eller kliniske forsłg, hvis ansłgeren
kan godtgłre, at lægemidlet er en generisk udgave af et
referencelægemiddel, der i henhold til artikel 5 har været
tilladt i mindst ti år i en medlemsstat eller i Fællesskabet.
For så vidt angår veterinærlægemidler, der er beregnet til
fisk og bier, er perioden efter fłrste afsnit dog tretten år.
2.

I denne artikel forstås ved:

a) »referencelægemiddel«, et lægemiddel, der er tilladt i
henhold til artikel 5 og i overensstemmelse med
artikel 12
b) »generisk lægemiddel«, et lægemiddel, der har samme
kvalitative og kvantitative sammensætning af virksomme stoffer, samme dispenseringsform, og hvis bioækvivalens med referencelægemidlet er blevet påvist med
passende bioækvivalensundersłgelser. Ansłgeren kan
fritages for at foretage bioækvivalensundersłgelser,
hvis han kan påvise, at lægemidlet opfylder kriterierne
i bilag I.
3.
Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis der sker en
ændring af det eller de virksomme stoffer, de terapeutiske
indikationer, styrken, dispenseringsformen, indgiftsmåden
eller doseringen i forhold til referencelægemidlet, og resultaterne af de hensigtsmæssige sikkerhedsundersłgelser,
undersłgelser for restkoncentrationer og fłrkliniske og
kliniske forsłg skal fremlægges.
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maksimumsgrænseværdier for restkoncentrationer for de
dyrearter, der er omfattet af tilladelsen.
5.
Gennemfłrelsen af de nłdvendige forsłg med
henblik på anvendelsen af stk. 1-4 på et generisk lægemiddel betragtes ikke som værende i strid med retsforskrifterne vedrłrende varemærker og supplerende beskyttelsescertifikater for lægemidler«.
8) Fłlgende indsættes som artikel 13a-13d:
»Artikel 13a
1.
Ansłgeren er som en undtagelse fra artikel 12, stk. 3,
fłrste afsnit, litra j), og med forbehold af retsforskrifterne
vedrłrende beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret ikke forpligtet til at forelægge resultaterne af
sikkershedsforsłg, undersłgelser for restkoncentrationer
eller af fłrkliniske eller kliniske forsłg, hvis ansłgeren
kan godtgłre, at den eller de bestanddele, som indgår i
veterinærlægemidlet, har fundet almindelig anvendelse
inden for veterinærmedicin i mindst ti år i Fællesskabet,
og er anerkendt som effektive og tilstrækkeligt sikre i overensstemmelse med kravene i bilag I. I disse tilfælde skal
resultaterne af disse forsłg erstattes med en passende
bibliografisk videnskabelig dokumentation.
2.
Evalueringsrapporten, der udgives af agenturet efter
en evaluering af en ansłgning om fastsættelse af maksimumsgrænseværdier for restkoncentrationer i henhold til
forordning (EØF) nr. 2377/90, kan på passende vis
anvendes som bibliografisk videnskabelig dokumentation,
herunder med hensyn til resultaterne af sikkerhedsundersłgelserne.

4.
For veterinærlægemidler, der er beregnet til en eller
flere levnedsmiddel-producerende dyrearter, og som indeholder et nyt virksomt stof, der den [dato] endnu ikke var
godkendt i Fællesskabet, forlænges perioden på 10 år i stk.
1, fłrste afsnit, med et år for enhver udvidelse af tilladelsen
til en anden levnedsmiddelproducerende dyreart, hvis det
tillades senest tre år efter udstedelsen af den oprindelige
markedsfłringstilladelse.

3.
Hvis en ansłger głr brug af bibliografisk dokumentation med henblik på at opnå en tilladelse vedrłrende en
levnedsmiddelproducerende dyreart og for så vidt angår
samme lægemiddel fremlægger nye undersłgelser for restkoncentrationer i henhold til forordning (EØF) nr. 2377/90
og nye kliniske forsłg med henblik på at opnå en tilladelse
vedrłrende en anden levnedsmiddelproducerende dyreart,
kan tredjemand ikke henvise til disse undersłgelser og
forsłg indenfor rammerne af artikel 13 i en periode på
tre år efter datoen for udstedelse af den tilladelse, som
disse har givet grundlag for.

Forlængelsen af den tiårige periode med et, to eller tre års
yderligere beskyttelse finder ligeledes anvendelse for enhver
oprindelig tilladelse vedrłrende henholdsvis to, tre eller
fire levnedsmiddelproducerende dyrearter.

Artikel 13b

Denne periode kan dog ikke overstige tretten år i alt for en
markedsfłringstilladelse vedrłrende 4 levnedsmiddelproducerende dyrearter eller derover.
Den tiårige periode kan kun forlænges til elleve, tolv eller
tretten år, hvis indehaveren af markedsfłringstilladelsen
ligeledes har deltaget i den oprindelige fastsættelse af

I tilfælde af nye veterinærlægemidler, der indeholder virksomme stoffer, som indgår i sammensætningen af tilladte
veterinærlægemidler, men som endnu ikke har været
kombineret til terapeutiske formål, skal der fremlægges
resultater af sikkerhedsundersłgelser, af undersłgelser for
restkoncentrationer og af fłrkliniske og kliniske forsłg
med den nye sammensætning, uden at det dog er nłdvendigt at fremlægge dokumentation vedrłrende hvert enkelt
aktive stof.
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Artikel 13c
Indehaveren af en markedsfłringstilladelse kan efter udstedelsen af denne tilladelse give tilladelse til anvendelse af
den farmaceutiske dokumentation, sikkerhedsundersłgelser, undersłgelserne for restkoncentrationer, de fłrkliniske og kliniske forsłg, der fremgår af dokumentationen
vedrłrende det pågældende veterinærlægemiddel, med
henblik på behandling af en efterfłlgende ansłgning for
et veterinærlægemiddel med samme kvalitative og kvantitative sammensætning af virksomme stoffer og samme
dispenseringsform.
Artikel 13d
Ansłgeren er som en undtagelse fra artikel 12, stk. 3,
fłrste afsnit, litra j), og under særlige omstændigheder
med hensyn til immunologiske veterinærlægemidler, ikke
forpligtet til at fremlægge resultaterne af visse feltundersłgelser af den dyreart, lægemidlet er beregnet til, hvis disse
undersłgelser af velbegrundede årsager ikke kan gennemfłres, navnlig på grund af andre fællesskabsbestemmelser«.
9) Artikel 14 og 15 affattes således:
»Artikel 14
ResumØet af produktets egenskaber skal indeholde fłlgende
oplysninger:
1. veterinærlægemidlets navn efterfulgt af styrke og
dispenseringsform
2. den kvalitative og kvantitative sammensætning af de
virksomme stoffer og hjælpestoffer, som skal være
bekendt med henblik på forsvarlig indgift af veterinærlægemidlet, idet fællesbenævnelserne eller de
kemiske betegnelser finder anvendelse
3. dispenseringsform
4. farmakologiske egenskaber og, i det omfang sådanne
oplysninger er af betydning for den terapeutiske anvendelse, farmakokinetiske faktorer
5. kliniske oplysninger:
5.1. arter, præparatet er beregnet for
5.2. anvendelsesindikationer for de arter, præparatet er
beregnet for
5.3. kontraindikationer
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5.8. medikamentelle interaktioner og andre interaktioner
5.9. dosering og anvendelsesmåde
5.10. overdosering (symptomer, nłdhjælpsbehandling,
modgift, i givet fald)
5.11. ventetid (i timer eller i dage) for de forskellige
levnedsmidler, herunder levnedsmidler uden
ventetid.
6. farmaceutiske oplysninger:
6.1. uforligeligheder
6.2. holdbarhedstid, i givet fald efter lægemidlets rekonstitution, eller efter at den indre emballage er åbnet
for fłrste gang
6.3. særlige forsigtighedsregler ved opbevaring
6.4. den indre emballages art og sammensætning
6.5. i givet fald særlige forholdsregler, der skal træffes,
herunder i forhold til miljłet, ved bortskaffelse af
ubrugte lægemidler eller affald, der stammer fra
anvendelsen af lægemidler
7. navn eller firmanavn og bopæl eller hjemsted for indehaveren af markedsfłringstilladelsen.
Artikel 15
1.
Ansłgeren skal słrge for, at de udtłmmende og
kritiske resumØer, der er omhandlet i artikel 12, stk. 3,
andet afsnit, udfærdiges og underskrives af personer med
de nłdvendige tekniske eller faglige kvalifikationer, som de
fremgår af en kortfattet levnedsbeskrivelse, inden de
forelægges de kompetente myndigheder.
2.
Personerne med de i stk. 1 anfłrte tekniske eller
faglige kvalifikationer skal begrunde en eventuel anvendelse i henhold til bilag I af den i artikel 13a, stk. 1,
nævnte bibliografiske dokumentation.
3.
En kortfattet levnedsbeskrivelse for de i stk. 1 nævnte
personer skal vedlægges som bilag til det eller de udtłmmende og kritiske resumØer«.
10) Artikel 16 affattes således:

5.4. særlige advarsler for de enkelte dyrearter, lægemidlet er beregnet til

»Artikel 16

5.5. særlige forsigtighedsregler, herunder særlige
forsigtighedsregler, som den person, der
behandler dyr med lægemidlet, skal fłlge

1.
Medlemsstaterne påser, at de homłopatiske veterinærlægemidler, der fremstilles og markedsfłres i Fællesskabet, registreres eller godkendes i overensstemmelse med
artikel 17, stk. 1 og 2, artikel 18 og 19.

5.6. bivirkninger (hyppighed og grad)
5.7.

anvendelse under drægtighed, mælkeydelse eller
ægproduktion

2.
Medlemsstaterne skal indfłre en særlig forenklet registreringsprocedure for de i artikel 17 nævnte homłopatiske veterinærlægemidler«.
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11) Artikel 17 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Der kan med forbehold for bestemmelserne i
forordning (EØF) nr. 2377/90 om fastsættelsen af
maksimumsgrænseværdier for restkoncentrationer med
hensyn til farmakologisk virksomme stoffer, der er
beregnet til levnedsmiddelproducerende dyr, kun
anvendes en særlig forenklet registreringsprocedure for
homłopatiske veterinærlægemidler, som opfylder alle
nedenstående betingelser:
a) indgiftsmåden er som beskrevet i den europæiske
farmakopØ eller de farmakopØer, der på nuværende
tidspunkt har officiel status i medlemsstaterne
b) der findes ingen særlige terapeutiske indikationer på
etiketten eller i informationen om veterinærlægemidlet
c) fortyndingsgraden skal sikre, at lægemidlet er uskadeligt, især må det ikke indeholde mere end en pp
10 000 af grundtinkturen eller mere end en hundrededel af den laveste dosis, der eventuelt anvendes
inden for traditionel medicin for virksomme stoffer,
hvis tilstedeværelse i et traditionelt lægemiddel
medfłrer receptpligt.
Kommissionen kan, såfremt der foreligger nye videnskabelige oplysninger, tilpasse bestemmelserne i fłrste
afsnit, litra b) og c), i overensstemmelse med proceduren i artikel 89, stk. 2.
Ved registreringen udarbejder medlemsstaterne en klassifikation for udleveringen af lægemidlet«.
b) Stk. 3 ophæves.
12) Artikel 18 ændres således:
a) Sjette led affattes således:
» en eller flere modeller af den ydre og den indre
emballage af de lægemidler, der skal registreres«
b) Fłlgende indsættes som ottende led:
» anbefalet ventetid ledsaget af alle nłdvendige oplysninger«
13) Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Andre homłopatiske veterinærlægemidler end dem,
der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, godkendes i overensstemmelse med artikel 12-14.
2.
En medlemsstat kan i overensstemmelse med de principper og den særlige praksis, der gælder for homłopati i
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denne medlemsstat på sit område indfłre eller bibeholde
særlige bestemmelser vedrłrende sikkerhedsundersłgelser,
fłrkliniske og kliniske forsłg af homłopatiske veterinærlægemidler, som er beregnet til selskabsdyr eller eksotiske
dyrearter, der ikke er levnedsmiddelproducerende, og
som ikke er omfattet af artikel 17, stk. 1.
I så fald underretter medlemsstaten Kommissionen om de
gældende særregler«.
14) Artikel 21, 22 og 23 affattes således:
»Artikel 21
1.
Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at sagsbehandlingen vedrłrende
udstedelse af en markedsfłringstilladelse ikke varer
længere end 150 dage regnet fra indgivelsen af en gyldig
ansłgning, heraf 120 til udarbejdelsen af evalueringsrapporten og resumØet af produktegenskaber.
Med henblik på udstedelse af en tilladelse til markedsfłring
af et veterinærlægemiddel i mere end Øn medlemsstat, skal
ansłgningerne indgives i overensstemmelse med artikel
31-43.
2.
Når en medlemsstat konstaterer, at en anden
medlemsstat allerede behandler en ansłgning om tilladelse
til markedsfłring af samme veterinærlægemiddel, afviser
den pågældende medlemsstat at evaluere ansłgningen og
underretter ansłgeren om proceduren i artikel 31-43, der
finder anvendelse på denne ansłgning.
Artikel 22
Hvis en medlemsstat i henhold til artikel 12, stk. 3, litra
m), underrettes om, at en anden medlemsstat har godkendt
et veterinærlægemiddel, som er genstand for en ansłgning
om markedsfłringstilladelse i den berłrte medlemsstat,
skal den afvise ansłgningen, hvis den ikke er blevet
indgivet i overensstemmelse med artikel 31-43.
Artikel 23
Ved behandlingen af en i henhold til artikel 12-13d
indgiven ansłgning skal medlemsstatens kompetente
myndighed:
1. kontrollere det indgivne materiales overensstemmelse
med artikel 12-13d og undersłge, om betingelserne
for udstedelse af markedsfłringstilladelse er opfyldt
2. have mulighed for at lade veterinærlægemidlet, dets
råvarer, samt om nłdvendigt dets mellemprodukter og
andre bestanddele kontrollere af et statsligt laboratorium eller et laboratorium, som er udpeget hertil, og
sikre sig, at de kontrolmetoder, der er benyttet af fremstilleren og beskrevet i ansłgningsmaterialet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, fłrste afsnit, litra i), er
tilfredsstillende
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3. på samme måde kunne sikre sig, navnlig i samråd med
det nationale referencelaboratorium eller EF-referencelaboratoriet, at den metode til analytisk påvisning af restkoncentrationer, som er foreslået af ansłgeren i overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, andet afsnit, er
tilfredsstillende
4. i påkommende tilfælde kunne kræve, at ansłgeren
supplerer materialet med yderligere oplysninger om de
i artikel 12-13d nævnte faktorer. Når den kompetente
myndighed głr brug af denne mulighed, suspenderes de
i artikel 21 angivne frister, indtil de krævede yderligere
oplysninger er blevet givet. Disse frister suspenderes
ligeledes i den tid, der i påkommende tilfælde gives
ansłgeren til at afgive mundtlig eller skriftlig forklaring«.
15) Artikel 25, stk. 2, 3 og 4, affattes således:
»2.
Den kompetente myndighed træffer alle nłdvendige
forholdsregler for at sikre, at oplysningerne vedrłrende
veterinærlægemidlet, herunder etikettering og indlægsseddel, er i overensstemmelse med de oplysninger, der
blev godkendt i resumØet af produktegenskaber i forbindelse med udstedelsen af markedsfłringstilladelsen eller
senere.
3.
Den kompetente myndighed skal stille en genpart af
markedsfłringstilladelsen ledsaget af resumØet af produktegenskaber til rådighed for alle interesserede.
4.
Den kompetente myndighed udarbejder en evalueringsrapport og bemærkninger til ansłgningsmaterialet,
for så vidt angår resultaterne af de farmaceutiske prłvninger, sikkerhedsundersłgelser, undersłgelserne for restkoncentrationer samt de fłrkliniske og kliniske forsłg af
det pågældende veterinærlægemiddel. Evalueringsrapporten
ajourfłres, så snart der foreligger nye oplysninger af betydning for evalueringen af det berłrte veterinærlægemiddels
kvalitet, sikkerhed eller virkning.
Den kompetente myndighed giver efter anmodning fra
enhver interesseret person adgang til evalueringsrapporten
med begrundelsen for sin udtalelse efter at have fjernet
enhver oplysning af fortrolig kommerciel art«.
16) Artikel 26 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Markedsfłringstilladelse kan głres betinget af, at
indehaveren af markedsfłringstilladelsen på den indre
og/eller den ydre emballage samt på indlægssedlen,
såfremt den kræves, angiver andre vigtige oplysninger
til sikring eller beskyttelse af sundheden, herunder
særlige forsigtighedsregler, der skal iagttages under
brugen, og andre advarsler, som fłlger af de i artikel
12, stk. 3, fłrste afsnit, litra j), og artikel 13-13d
omhandlede undersłgelser og forsłg eller af den erfaring, der er indvundet ved brugen af veterinærlægemidlet, efter at det er bragt på markedet«.
b) Stk. 2 ophæves.
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c) Stk. 3 affattes således:
»3. En tilladelse kan under særlige omstændigheder
og efter samråd med ansłgeren udstedes på visse
særlige betingelser, som skal tages op til fornyet overvejelse hvert år. Opretholdelsen af den oprindelige tilladelse kan eventuelt forudsætte en fornyet vurdering af
disse betingelser.
Disse tilladelser må kun udstedes af objektive og velbegrundede årsager«.
17) Artikel 27 ændres således:
a) Stk. 2 og 3 affattes således:
»2. En medlemsstats kompetente myndighed kan
kræve, at indehaveren af markedsfłringstilladelsen
leverer stoffer i tilstrækkelige mængder til, at der kan
foretages kontrol med henblik på påvisning af restkoncentrationer af de pågældende veterinærlægemidler.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal efter
anmodning fra den kompetente myndighed bistå med
sin tekniske sagkundskab for at głre det lettere for det
nationale referencelaboratorium, der er udpeget i
medfłr af Rådets direktiv 96/23/EF (*), at iværksætte
analysemetoden til påvisning af restkoncentrationer af
veterinærlægemidler.
3. For lłbende at kunne vurdere forholdet mellem
fordele og risici oplyser indehaveren af markedsfłringstilladelsen straks den kompetente myndighed om
ethvert nyt element, der kan medfłre en ændring af
dokumentationens indhold eller af det godkendte
resumØ af produktegenskaber. Navnlig skal han straks
oplyse den kompetente myndighed om ethvert forbud
eller enhver begrænsning, som den kompetente
myndighed i de lande, hvor veterinærlægemidlet
markedsfłres, indfłrer, samt om ethvert afslag på en
ansłgning om markedsfłringstilladelse, der er indgivet
i et tredjeland.
___________
(*) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10«.
b) Stk. 4 ophæves.
c) Stk. 5 affattes således:
»5. Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal
med henblik på at få meddelt en tilladelse straks underrette de kompetente myndigheder om enhver påtænkt
ændring i de i artikel 12-13d omhandlede oplysninger
og dokumenter«.
18) Artikel 28 affattes således:
»Artikel 28
1.
Tilladelsen har ubegrænset gyldighed, jf. dog stk. 2
og 3.
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2.
Enhver tilladelse, som ikke senest to år efter udstedelsen har medfłrt reel markedsfłring af det godkendte
veterinærlægemiddel i den medlemsstat, der har udstedt
markedsfłringstilladelse, bortfalder.
3.
Hvis et godkendt veterinærlægemiddel, der tidligere
har været markedsfłrt i den medlemsstat, der har udstedt
tilladelsen, ikke længere reelt markedsfłres i denne
medlemsstat i to på hinanden fłlgende år, bortfalder tilladelsen til dette lægemiddel«.
19) Artikel 30 affattes således:
»Artikel 30
Markedsfłringstilladelse nægtes, hvis den dokumentation,
der forelægges de kompetente myndigheder, ikke er i overensstemmelse med artikel 12-13d og 15.
Markedsfłringstilladelse nægtes ligeledes, hvis det efter
kontrol af de i artikel 12 og artikel 13, stk. 1, anfłrte
oplysninger og dokumenter viser sig:
a) at vurderingen af forholdet mellem fordele og risici ved
veterinærlægemidlet ved forskriftsmæssig brug som
oplyst i forbindelse med ansłgningen om tilladelse er
negativ, idet der især tages hłjde for fordelene med
hensyn til dyrenes sundhed og velfærd samt fordelene
og sikkerheden for forbrugerne, når ansłgningen
vedrłrer veterinærlægemidler, der er beregnet til
husdyr, eller
b) at veterinærlægemidlet ikke har nogen terapeutisk virkning eller lægemidlets terapeutiske virkning af ansłgeren er utilstrækkelig godtgjort for den dyreart, som
skal være genstand for behandlingen, eller
c) at veterinærlægemidlet ikke har den angivne kvalitative
og kvantitative sammensætning, eller
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20) Kapitel 4, titlen, affattes således:
»KAPITEL 4
Procedure for gensidig anerkendelse og decentraliseret
godkendelsesprocedure«
21) Artikel 31-35 affattes således:
»Artikel 31
1.
Der nedsættes en koordineringsgruppe med henblik
på undersłgelse af alle spłrgsmål vedrłrende tilladelser til
markedsfłring af et veterinærlægemiddel i to eller flere
medlemsstater efter de i dette kapitel fastlagte procedurer.
Agenturet varetager sekretariatet for koordineringsgruppen.
2.
Koordineringsgruppen består af en repræsentant for
hver medlemsstat, som udnævnes for en periode på tre år,
der kan forlænges. Medlemmerne af koordineringsgruppen
kan lade sig bistå af eksperter.
3.
Koordineringsgruppen fastsætter selv sin forretningsorden, der træder i kraft, efter at Kommissionen har afgivet
positiv udtalelse.
Artikel 32
1.
Ansłgeren skal for at opnå en tilladelse til markedsfłring af et veterinærlægemiddel i mere end en medlemsstat forelægge en ansłgning baseret på en identisk dokumentation i de berłrte medlemsstater. Dokumentationen,
der vedlægges ansłgningen om markedsfłringstilladelse,
skal omfatte samtlige administrative oplysninger samt det
videnskabelige og tekniske materiale, der er fastsat i artikel
12-14. Dokumentationen, der fremlægges, skal ligeledes
indeholde en liste over de medlemsstater, der er omfattet
af ansłgningen.

d) at den af ansłgeren angivne ventetid er utilstrækkelig
til, at levnedsmidler fremstillet af det behandlede dyr
ikke indeholder restkoncentrationer, som kan være til
fare for forbrugernes sundhed, eller er utilstrækkelig
godtgjort, eller

Ansłgeren skal anmode en af disse medlemsstater om at
fungere som referencemedlemsstat og om at udarbejde en
evalueringsrapport vedrłrende veterinærlægemidlet i overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

e) at den etikettering eller indlægsseddel, der foreslås af
ansłgeren, ikke er i overensstemmelse med nærværende
direktiv, eller

Evalueringsrapporten skal i givet fald indeholde en analyse
i henhold til artikel 13, stk. 4 eller 5, eller artikel 13a, stk.
3.

f) at veterinærlægemidlet præsenteres til en anvendelse,
som er forbudt i henhold til andre fællesskabsbestemmelser.

2.
Hvis der på det tidspunkt, hvor ansłgningen
indgives, allerede er udstedt en tilladelse til markedsfłring
af det pågældende veterinærlægemiddel, anerkender de
berłrte medlemsstater den tilladelse, der er udstedt af referencemedlemsstaten. Indehaveren af markedsfłringstilladelsen anmoder til dette formål referencemedlemsstaten
om at udarbejde en evalueringsrapport eller i givet fald
ajourfłre den eksisterende evalueringsrapport. Referencemedlemsstaten udarbejder eller ajourfłrer evalueringsrapporten senest tres dage efter modtagelsen af den gyldige
anmodning herom. Den godkendte evalueringsrapport, det
godkendte resumØ af produktegenskaber, den godkendte
etikettering og den godkendte indlægsseddel fremsendes
til de berłrte medlemsstater og ansłgeren.

De kompetente myndigheder kan dog, så længe fællesskabsretlige forskrifter på området fortsat er under udarbejdelse, nægte at udstede en tilladelse til markedsfłring af
et veterinærlægemiddel, hvis dette er nłdvendigt for at
sikre beskyttelse af folkesundheden, forbrugerne eller dyrs
sundhed.
Markedsfłringstilladelse nægtes ligeledes, hvis materialet
forelagt for de kompetente myndigheder ikke stemmer
overens med artikel 12, 13, stk. 1, og 15«.
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3.
Hvis der på det tidspunkt, hvor ansłgningen
indgives, ikke er udstedt nogen tilladelse til markedsfłring
af det pågældende veterinærlægemiddel, anmoder ansłgeren referencemedlemsstaten om at udarbejde et udkast
til evalueringsrapport, et udkast til resumØ af produktegenskaber og et udkast til etikettering og indlægsseddel. Referencemedlemsstaten udarbejder disse udkast senest hundrede og tyve dage efter modtagelsen af den gyldige anmodning herom og fremsender dem til de berłrte medlemsstater og ansłgeren.

dure. Der fremsendes en detaljeret beskrivelse af de
omstridte spłrgsmål og af grundene til uenigheden til
agenturet. Ansłgeren får udleveret en genpart af disse
oplysninger.

4.
Senest halvfems dage efter modtagelsen af de i stk. 2
og 3 omhandlede dokumenter godkender de berłrte
medlemsstater evalueringsrapporten, resumØet af produktegenskaber samt etiketteringen og indlægssedlen, og underretter referencemedlemsstaten herom.

5.
I det i stk. 3 omhandlede tilfælde kan de medlemsstater, der har godkendt referencemedlemsstatens evalueringsrapport og resumØ af produktegenskaber, efter
anmodning fra ansłgeren tillade markedsfłring af veterinærlægemidlet uden at afvente resultatet af den i artikel
36 fastsatte procedure. I så fald foregriber tilladelsen ikke
udfaldet af denne procedure.

Sidstnævnte fastslår, at der er almindelig enighed, afslutter
proceduren og underretter ansłgeren herom.
5.
Senest tredive dage efter, at der er fastslået almindelig
enighed, vedtager alle de medlemsstater, i hvilke der er
indgivet en ansłgning i henhold til stk. 1, en afgłrelse,
som stemmer overens med evalueringsrapporten, resumØet
af produktegenskaber samt etiketteringen og indlægssedlen,
således som de er blevet godkendt.
Artikel 33
1.
Hvis en medlemsstat inden for den i artikel 32, stk.
4, fastsatte frist ikke kan godkende evalueringsrapporten,
resumØet af produktegenskaber, etiketteringen eller
indlægssedlen på grund af en potentiel alvorlig fare for
menneskers eller dyrs sundhed eller for miljłet, sender
den en detaljeret begrundelse for sin holdning til referencemedlemsstaten, de łvrige berłrte medlemsstater og
ansłgeren. De omstridte punkter meddeles straks koordineringsgruppen.
Hvis en medlemsstat, hvori en ansłgning er blevet
indgivet, henviser til begrundelserne i artikel 71, stk. 1,
skal denne medlemsstat med hensyn til dette kapitel ikke
længere betragtes som en berłrt medlemsstat.
2.
Alle de i stk. 1 omhandlede medlemsstater skal i
koordineringsgruppen głre deres yderste for at nå til
enighed om, hvilke foranstaltninger der skal træffes. De
giver ansłgeren mulighed for at fremsætte sine synspunkter mundtligt eller skriftligt. Hvis medlemsstaterne
når til enighed inden for en frist på tres dage regnet fra
tidspunktet for meddelelsen af de omstridte punkter i koordineringsgruppen, fastslår referencemedlemsstaten, at der
er opnået almindelig enighed, afslutter proceduren og
underretter ansłgeren herom. Artikel 31, stk. 5, finder
anvendelse.
3.
Hvis medlemsstaterne ikke når til enighed inden for
fristen på tres dage, underrettes agenturet straks med
henblik på anvendelse af den i artikel 36 fastsatte proce-

4.
Så snart ansłgeren har fået meddelelse om, at sagen
er forelagt agenturet, sender han straks dette en genpart af
de i artikel 32, stk. 1, fłrste afsnit, omhandlede oplysninger og dokumenter.

Artikel 34
1.
Er et veterinærlægemiddel genstand for flere ansłgninger om markedsfłringstilladelse, der er indgivet i
henhold til artikel 12-14, og har en række medlemsstater
vedtaget indbyrdes afvigende afgłrelser om tilladelse,
suspension eller tilbagetrækning af denne, kan en
medlemsstat, Kommissionen eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen indbringe sagen for udvalget for veterinærlægemidler, i det efterfłlgende benævnt »udvalget«,
for at få den behandlet efter proceduren i artikel 36.
2.
Med henblik på at fremme harmoniseringen af veterinærlægemidler, som har været godkendt i Fællesskabet i
mindst ti år, og at forbedre virkningen af artikel 11, kan
medlemsstaterne senest den [dato] fremsende en liste over
lægemidler, for hvilke der skal udarbejdes harmoniserede
resumØer af produktegenskaber, til koordineringsgruppen.
Koordineringsgruppen udarbejder en liste over lægemidler
under hensyntagen til medlemsstaternes forslag og fremsender denne til Kommissionen.
Lægemidlerne på denne liste er omfattet af stk. 1 i henhold
til den tidsplan, der er fastsat af agenturet.
Kommissionen fastsætter den endelige liste i samråd med
agenturet og efter hłring af de berłrte parter.
Artikel 35
1.
Medlemsstaterne eller Kommissionen eller ansłgeren
eller indehaveren af en tilladelse kan i særlige tilfælde af
interesse for Fællesskabet indbringe spłrgsmålet for
udvalget for at få det behandlet efter proceduren i artikel
36, inden der træffes afgłrelse om en ansłgning, en
suspension eller en tilbagekaldelse af en markedsfłringstilladelse eller om en hvilken som helst anden ændring i
betingelserne for en markedsfłringstilladelse, der forekommer påkrævet, navnlig under hensyntagen til oplysninger, der er indsamlet i henhold til afsnit VII.
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Den berłrte medlemsstat eller Kommissionen angiver klart,
hvilket spłrgsmål der er forelagt udvalget med henblik på
udtalelse, og underretter ansłgeren eller indehaveren af
markedsfłringstilladelsen herom.
Medlemsstaterne og ansłgeren eller indehaveren af
markedsfłringstilladelsen sender udvalget alle tilgængelige
oplysninger om det pågældende spłrgsmål.
2.
Hvis henvisningen til udvalget vedrłrer en række
lægemidler eller en terapeutisk gruppe, kan agenturet
begrænse proceduren til bestemte dele af tilladelsen.
I så fald finder artikel 39 kun anvendelse på disse lægemidler, hvis de er omfattet af de i dette kapitel omhandlede
procedurer for markedsfłringstilladelse«.
22) Artikel 36 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel,
behandler udvalget det forelagte spłrgsmål og afgiver
begrundet udtalelse senest tres dage efter, at det har fået
spłrgsmålet forelagt.
I de tilfælde, der forelægges udvalget i henhold til artikel
34 og 35, kan udvalget dog forlænge denne frist med i
alt halvfems dage under hensyntagen til de synspunkter,
som de berłrte indehaverne af markedsfłringstilladelse
måtte fremsætte.
I hastetilfælde kan udvalget på forslag af formanden
fastsætte en kortere frist«.
b) Stk. 3 affattes således:
»3.
Inden udvalget afgiver sin udtalelse, giver det
ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen
mulighed for at fremsætte skriftlige eller mundtlige
forklaringer.
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»Agenturet underretter straks ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen herom, hvis
udvalgets udtalelse går ud på:«
ii) Fłrste afsnit, andet led, affattes således:
» at resumØet af produktegenskaber som foreslået
af ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen i henhold til artikel 14 błr
ændres«
iii) Andet afsnit affattes således:
»Ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen kan senest femten kalenderdage efter
modtagelsen af udtalelsen skriftligt meddele agenturet, at han agter at appellere afgłrelsen. I så fald
sender han agenturet en detaljeret begrundelse for
sin appel senest tres dage efter modtagelsen af udtalelsen. Senest tres dage efter modtagelsen af begrundelsen for appellen tager udvalget sin udtalelse op
til fornyet overvejelse i overensstemmelse med
artikel 53, stk. 1, andet afsnit, i forordning [(EØF)
nr. 2309/93]. Udvalgets konklusioner vedrłrende
appellen vedlægges den i stk. 5 omhandlede evalueringsrapport«.
d) Stk. 5 ændres således:
i) Fłrste afsnit affattes således:
»Senest tredive dage efter, at udvalget har vedtaget
sin endelige udtalelse, sender agenturet denne til
medlemsstaterne, Kommissionen og ansłgeren eller
indehaveren af markedsfłringstilladelsen sammen
med en rapport med en redegłrelse for vurderingen
af veterinærlægemidlet og begrundelsen for dets
konklusioner«.
ii) Fłlgende indsættes som andet afsnit, litra c):
»c) udkast til etikettering og indlægsseddel«

Udvalgets udtalelse ledsages af udkastet til resumØ af
produktegenskaber og til etikettering og indlægsseddel.
Hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt, kan det
opfordre en hvilken som helst anden person til at
fremlægge oplysninger om den sag, det har til behandling.
Udvalget kan suspendere den i stk. 1 omhandlede frist
for at give ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen mulighed for at forberede sine forklaringer«.
c) Stk. 4 ændres således:
i) Fłrste afsnit, indledende punktum, affattes således:

23) Artikel 37 ændres således:
a) Stk. 2 affattes således:
»Hvis der i henhold til udkastet til afgłrelse skal
udstedes en markedsfłringstilladelse, vedlægges de i
artikel 36, stk. 5, andet afsnit, omhandlede dokumenter
som bilag«.
b) Stk. 4 affattes således:
»Udkastet til afgłrelse fremsendes til medlemsstaterne
og ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen«.
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24) Artikel 38 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Kommissionen træffer endelig afgłrelse efter
proceduren i artikel 89, stk. 3, hvis udkastet til afgłrelse er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
Kommissionen træffer endelig afgłrelse efter proceduren i artikel 89, stk. 4, hvis udkastet til afgłrelse er
ikke er i overensstemmelse med agenturets udtalelse«.
b) Stk. 2, andet og tredje led, affattes således:
» den enkelte medlemsstat får 15 dage til at sende
Kommissionen skriftlige bemærkninger vedrłrende
udkastet til afgłrelse. I hastetilfælde kan formanden
dog fastsætte en kortere frist, afhængigt af hvor
meget det haster
 den enkelte medlemsstat har mulighed for skriftligt
at kræve, at udkastet til afgłrelse drłftes af det
stående udvalg på et plenarmłde, idet den
begrunder sit krav«.
c) Stk. 3 affattes således:
»3.
Den i stk. 1 omhandlede afgłrelse fremsendes til
samtlige medlemsstater og meddeles til orientering
ansłgeren eller indehaveren af markedsfłringstilladelsen. De berłrte medlemsstater og referencemedlemsstaten udsteder eller tilbagekalder markedsfłringstilladelsen eller foretager de ændringer i bestemmelserne
i markedsfłringstilladelsen, der måtte være nłdvendige
med henblik på at efterkomme afgłrelsen, senest 30
dage efter, at denne er meddelt, og henviser i den
forbindelse til afgłrelsen. De underretter Kommissionen
og agenturet herom«.
25) Artikel 39, stk. 1, tredje afsnit, ophæves.
26) Artikel 42, stk. 2, affattes således:
»2.
Kommissionen offentliggłr senest den [dato] en
rapport om erfaringerne med anvendelsen af de procedurer, der er beskrevet i dette kapitel, og foreslår alle de
ændringer, som måtte være nłdvendige for at forbedre
disse procedurer«.
27) Artikel 43 affattes således:
»Artikel 43
Artikel 33, stk. 3, 4 og 5, og artikel 34-38 finder ikke
anvendelse på de i artikel 17 omhandlede homłopatiske
veterinærlægemidler.
Artikel 32-38 finder ikke anvendelse på de i artikel 19, stk.
2, omhandlede homłopatiske veterinærlægemidler«.
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28) I artikel 44 indsættes fłlgende som stk. 4:
»4.
Medlemsstaterne sender en genpart af den i stk. 1
omhandlede tilladelse til agenturet. Agenturet opretter en
database på grundlag af disse oplysninger«.
29) Artikel 50, litra f), affattes således:
»f) at opfylde principperne og retningslinjerne for god
fremstillingspraksis for lægemidler og kun anvende
virksomme stoffer som råvarer, hvis de er fremstillet i
overensstemmelse med de udfłrlige retningslinjer for
god fremstillingspraksis for råvarer«
30) Fłlgende indsættes som artikel 50a:
»Artikel 50a
1.
I dette direktiv forstås ved fremstilling af virksomme
stoffer, der anvendes som råvarer, fuldstændig eller delvis
fremstilling eller import af et virksomt stof, der anvendes
som råvare, som defineret i bilag I, 2. del, afdeling C, samt
de forskellige processer i forbindelse med opdeling, indpakning eller præsentation forud for dets anvendelse i et veterinærlægemiddel, herunder ompakning og nyetikettering
foretaget bl.a. af en engrosforhandler af råstoffer.
2.
Alle ændringer, der måtte være nłdvendige for at
ajourfłre bestemmelserne i stk. 1 af hensyn til de videnskabelige fremskridt, vedtages efter proceduren i artikel 89,
stk. 2«.
31) I artikel 51 indsættes fłlgende som afsnit 3 og 4:
»De i artikel 50, litra f), omhandlede principper for god
fremstillingspraksis for virksomme stoffer, der anvendes
som råvarer, vedtages i form af udfłrlige retningslinjer.
Kommissionen offentliggłr desuden retningslinjer om form
og indhold af den i artikel 44, stk. 1, omhandlede tilladelse,
af de i artikel 80, stk. 3, omhandlede rapporter og af den i
artikel 80, stk. 5, omhandlede attest for god fremstillingspraksis«.
32) Artikel 53, stk. 1, affattes således:
»1.
Medlemsstaterne drager omsorg for, at den i artikel
52, stk. 1, omhandlede sagkyndige person opfylder de i
stk. 2 og 3 i nærværende artikel omhandlede krav til
kvalifikationer«.
33) Artikel 54, stk. 1, affattes således:
»1.
En person, der i en medlemsstat udłver den i artikel
52, stk. 1, omhandlede persons virksomhed på tidspunktet
for iværksættelsen af direktiv 81/851/EØF uden at opfylde
de i artikel 53 omhandlede krav til kvalifikationer, er kvalificeret til fortsat at udłve denne virksomhed i Fællesskabet«.
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34) Artikel 55, stk. 1, litra b), affattes således:
»b) at ethvert særskilt parti af veterinærlægemidler, der er
importeret fra tredjelande, selv om de er fremstillet i
Fællesskabet, i en medlemsstat har været underkastet
en fuldstændig kvalitativ analyse, en kvantitativ analyse
af i det mindste alle virksomme stoffer og enhver
anden prłve eller kontrol, der er nłdvendig for at
sikre kvaliteten af veterinærlægemidlerne under iagttagelse af de ved meddelelsen af markedsfłringstilladelsen godkendte betingelser«.
35) Artikel 58 ændres således:
a) Stk. 1 ændres således:
i) Det indledende punktum affattes således:
»Veterinærlægemidlernes indre og ydre emballage
skal, medmindre de er omfattet af artikel 17, stk.
1, godkendes af de kompetente myndigheder. De
skal være forsynet med fłlgende letlæselige oplysninger, som skal være i overensstemmelse med de
oplysninger og dokumenter, der er forelagt i
henhold til artikel 12-13d, og resumØet af produktegenskaber:«
ii) Litra a) og b) affattes således:
»a) lægemidlets navn, som omfatter styrken og/eller
dispenseringsformen, hvis lægemidlet findes i
flere styrker og/eller flere dispenseringsformer
b) den kvalitative og kvantitative sammensætning
af virksomme stoffer angivet pr. dosisenhed
eller alt efter dispenseringsform for en bestemt
mængde eller vægt, under anvendelse af fællesbenævnelser«
iii) Litra e) affattes således:
»e) navn eller firma og bopæl eller hjemsted for
indehaveren af markedsfłringstilladelsen og for
indehaverens repræsentant, der er udpeget af
fłrstnævnte«
iv) Litra g) affattes således:
»g) ventetiden, i timer eller i dage, for veterinærlægemidler til behandling af levnedsmiddelproducerende dyrearter, for alle de berłrte dyrearter
og for de forskellige berłrte levnedsmidler (kłd
og slagteaffald, æg, mælk og honning), herunder
for levnedsmidler uden ventetid«.
v) Litra l) affattes således:
»l) påskriften »til veterinær brug«, eller i givet fald
påskriften »til veterinær brug  udlevering
kræver dyrlægerecept« for de i artikel 67
omhandlede lægemidler«.
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b) Fłlgende indsættes som stk. 5:
»5. Medlemsstaterne kan for så vidt angår lægemidler, hvortil der er udstedt en markedsfłringstilladelse i henhold til forordning [(EØF) nr. 2309/93],
tillade eller kræve, at den ydre emballage forsynes
med supplerende oplysninger med hensyn til forhandling, besiddelse, salg eller eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, såfremt disse oplysninger ikke er i strid
med fællesskabsretten eller markedsfłringstilladelsen og
ikke har karakter af reklame.
Disse supplerende oplysninger skal stå i en blå ramme,
således at de klart adskilles fra de i stk. 1 omhandlede
oplysninger«.
36) Artikel 59 ændres således:
a) Stk. 1, indledende punktum, affattes således:
»For så vidt angår ampuller skal de i artikel 58, stk. 1,
anfłrte oplysninger påfłres den ydre emballage. Den
indre emballage behłver derimod kun at være forsynet
med fłlgende oplysninger:«
b) Stk. 2 og 3 affattes således:
»2. Med hensyn til sådanne andre mindre indre
emballageenheder end ampuller, som kun indeholder
en enkelt dosis, og på hvilke det er umuligt at anfłre
de i stk. 1 omhandlede oplysninger, gælder artikel 58,
stk. 1, 2 og 3, kun for den ydre emballage.
3. De i henhold til stk. 1, tredje og sjette led, foreskrevne oplysninger skal på den ydre emballage og
indre emballage være affattet på det eller de sprog,
som anvendes i det land, hvor lægemidlet bringes i
handelen«.
37) Artikel 60 affattes således:
»Artikel 60
Såfremt der ikke findes nogen ydre emballage, skal samtlige i artikel 58 og 59 for den ydre emballage foreskrevne
oplysninger være anfłrt på den indre emballage«.
38) Artikel 61 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»1.
En indlægsseddel skal vedfłjes et veterinærlægemiddels salgspakning, medmindre alle de i denne
artikel krævede oplysninger er angivet på den indre
og den ydre emballage. Medlemsstaterne træffer de
nłdvendige forholdsregler til at sikre, at indlægssedlen
kun vedrłrer veterinærlægemidlet, som den er vedfłjet.
Indlægssedlen skal affattes på et letforståeligt sprog på
det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor
lægemidlet markedsfłres«.
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b) Stk. 2 ændres således:
i) Det indledende punktum affattes således:
»Indlægssedlen skal godkendes af de kompetente
myndigheder. Den skal mindst indeholde fłlgende
oplysninger, som skal være i overensstemmelse
med de oplysninger og dokumenter, der er forelagt
i henhold til artikel 12-13d, og med det godkendte
resumØ af produktegenskaber:«
ii) Litra a) og b) affattes således:
»a) navn eller firma og bopæl eller hjemsted for
indehaveren af markedsfłringstilladelsen og i
givet fald for fremstilleren og de repræsentanter,
der er udpeget af fłrstnævnte i medlemsstaterne
b) veterinærlægemidlets navn samt den kvalitative
og kvantitative sammensætning af virksomme
stoffer så vidt muligt med anvendelse af de af
Verdenssundhedsorganisationen anbefalede internationale fælles benævnelser og med angivelse af
de godkendte navne i medlemsstaterne, hvis
lægemidlet er godkendt efter proceduren i
artikel 31-43 under forskellige navne i de
berłrte medlemsstater«
c) Stk. 3 ophæves.
39) Artikel 62 affattes således:
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41) AFSNIT VI, titlen, affattes således:
»AFSNIT VI
Besiddelse, forhandling og udlevering af veterinærlægemidler«
42) I Artikel 65 indsættes fłlgende som stk. 3a:
»3a.
Indehaveren af en forhandlingstilladelse skal være i
besiddelse af en nłdplan, der sikrer en effektiv gennemfłrelse af enhver foranstaltning til tilbagekaldelse af et
lægemiddel fra markedet, der iværksættes efter ordre fra
de kompetente myndigheder eller i samarbejde med fremstilleren af det pågældende lægemiddel eller indehaveren af
tilladelsen til markedsfłring af det pågældende lægemiddel«.
43) Artikel 66 ændres således:
a) Stk. 2 ændres således:
i) Det indledende punktum, affattes således:
»Enhver person, der i henhold til stk. 1 har tilladelse
til at sælge veterinærlægemidler, skal for alle receptpligtige veterinærlægemidler fłre nłjagtige optegnelser, og for alle ind- og udgående transaktioner
skal fłlgende oplysninger noteres:«
ii) Tredje afsnit affattes således:
»Rapporterne skal i kontrolłjemed holdes til
rådighed for de kompetente myndigheder i fem år«.

»Artikel 62
b) Stk. 3 og 4 ophæves.
Overholdes bestemmelserne i dette afsnit ikke, kan de
kompetente myndigheder, såfremt en opfordring til rette
vedkommende har været uden resultat, suspendere eller
tilbagekalde markedsfłringstilladelsen«.
40) Artikel 64, stk. 2, ændres således:
a) Det indledende punktum affattes således:
»Etiketteringen og en eventuel indlægsseddel til de lægemidler, der omhandles i artikel 17, stk. 1, må og skal
foruden angivelse på meget synlig måde af betegnelsen
»homłopatisk veterinærlægemiddel« kun indeholde
fłlgende oplysninger:«
b) Fłrste led affattes således:
» stammens/stammernes videnskabelige benævnelse
fulgt af fortyndingsgraden ved anvendelse af
symbolerne i den anvendte farmakopØ som
omhandlet i artikel 1, nr. 8; hvis det homłopatiske
veterinærlægemiddel består af flere stammer, kan
der i stedet for stammernes videnskabelige
benævnelse anfłres et særnavn på etiketteringen«

44) Artikel 67 ændres således:
a) Fłrste afsnit ændres således:
i) Det indledende punktum affattes således:
»Uden at det berłrer strengere fællesskabsregler
eller nationale regler for udlevering af veterinærlægemidler og for at beskytte menneskers og dyrs
sundhed kræves der dyrlægerecept for, at fłlgende
veterinærlægemidler kan udleveres til offentligheden:«
ii) Fłlgende indsættes som litra a-a)
»a-a)

veterinærlægemidler, som er beregnet til
levnedsmiddelproducerende dyr«

iii) Litra b), tredje led, ophæves.
iv) Litra d) affattes således:
»d) magistrelle eller officinelle præparater til dyr«.
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b) Andet afsnit affattes således:
»Desuden kræves der recept for nye veterinærlægemidler, der indeholder et virksomt stof, hvis anvendelse i veterinærlægemidler har været tilladt i mindre
end syv år«.
45) Artikel 69, stk. 1, affattes således:
»Medlemsstaterne słrger for, at en person, der ejer eller er
ansvarlig for levnedsmiddelproducerende dyr, kan
begrunde at have anskaffet, opbevaret eller behandlet
sådanne dyr med veterinærlægemidler i en periode på
fem år efter slagtningen af disse dyr«.
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mennesker, og at foretage en videnskabelig vurdering
af sådanne oplysninger«.

b) Efter stk. 2 indsættes fłlgende afsnit:

»Medlemsstaterne drager omsorg for, at de relevante
oplysninger, der indsamles ved hjælp af dette system,
fremsendes på passende vis til de łvrige medlemsstater
og til agenturet. Oplysningerne skal registreres i den i
[artikel 51, andet afsnit, litra j), i forordning [(EØF)
nr. 2309/93] omhandlede database og være permanent
tilgængelige for alle medlemsstater«.

50) Artikel 74, andet afsnit, indledende punktum, affattes
således:
46) Artikel 70, indledende punktum, affattes således:
»Uanset artikel 9 og med forbehold for artikel 67 sikrer
medlemsstaterne, at dyrlæger, der præsterer tjenesteydelser
i en anden medlemsstat, kan medbringe små mængder, der
ikke overskrider det daglige behov af veterinærlægemidler,
bortset fra immunologiske veterinærlægemidler, når disse
lægemidler ikke er tilladt i den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen præsteres (herefter benævnt »værtsmedlemsstaten«), og behandle dyr hermed, forudsat at:«
47) I artikel 71, stk. 1, indsættes fłlgende som andet afsnit:
»Medlemsstaten kan ligeledes under henvisning til fłrste
afsnit nægte at udstede en markedsfłringstilladelse i
henhold til en decentraliseret procedure som foreskrevet i
artikel 31-43«.
48) Artikel 72, stk. 2, affattes således:
»2.
Medlemsstaterne kan fastsætte specifikke krav til
dyrlæger og andet sundhedspersonale i forbindelse med
indberetning af formodede alvorlige eller uventede bivirkninger hos mennesker«.
49) Artikel 73 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:
»For at sikre, at der vedtages passende og harmoniserede afgłrelser om veterinærlægemidler, der er tilladt i
Fællesskabet, under hensyntagen til oplysninger om
formodede bivirkninger ved veterinærlægemidler ved
normal forskriftsmæssig brug, administrerer medlemsstaterne et veterinærlægemiddelovervågningssystem.
Formålet med systemet er at indsamle oplysninger,
der er nyttige for overvågningen af veterinærlægemidler, navnlig om bivirkninger hos dyr og hos

»Denne sagkyndige person, der skal være bosiddende i
Fællesskabet, er ansvarlig for:«

51) Artikel 75, stk. 2-6, affattes således:

»2.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal registrere alle formodede alvorlige bivirkninger og bivirkninger
hos mennesker i forbindelse med brug af veterinærlægemidler, som meddeles ham, og straks og under alle
omstændigheder senest femten kalenderdage efter modtagelsen af disse oplysninger indberette dem til den kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område
hændelsen indtraf.

Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal ligeledes registrere alle formodede alvorlige bivirkninger og bivirkninger
hos mennesker i forbindelse med brug af veterinærlægemidler, som han med rimelighed må formodes at have
kendskab til, og straks og under alle omstændigheder
senest femten kalenderdage efter modtagelsen af disse
oplysninger indberette dem til den kompetente myndighed
i enhver medlemsstat, hvor det pågældende veterinærlægemiddel er tilladt.

Bortset fra ekstraordinære omstændigheder meddeles disse
oplysninger om bivirkninger elektronisk i henhold til
retningslinjerne omhandlet i artikel 77, stk. 1.

3.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal sikre, at
alle formodede alvorlige og uventede bivirkninger og
bivirkninger hos mennesker, som indtræder på et tredjelands område, straks og under alle omstændigheder senest
15 kalenderdage efter modtagelsen af oplysningerne indberettes i overensstemmelse med den i artikel 77, stk. 1,
nævnte vejledning, så de er tilgængelige for agenturet og
de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor veterinærlægemidlet er tilladt.
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4.
I forbindelse med veterinærlægemidler, der er
omfattet af direktiv 87/22/EØF, lægemidler, som har
været genstand for markedsfłringsprocedurerne henhłrende under artikel 31 og 32 i nærværende direktiv, eller
lægemidler, som har været genstand for procedurerne i
artikel 36, 37 og 38 i nærværende direktiv, skal indehaveren af markedsfłringstilladelsen som en undtagelse fra
stk. 2 og 3 sikre, at alle formodede alvorlige bivirkninger
og formodede bivirkninger hos mennesker, som indtræder
i Fællesskabet, indberettes, således at disse oplysninger er
tilgængelige for refererencemedlemsstaten eller en anden
kompetent myndighed, der er udpeget som referencemedlemsstat. Referencemedlemsstaten påtager sig ansvaret for
undersłgelse og opfłlgning af disse bivirkninger.
5.
Medmindre der er fastsat andre krav som betingelse
for meddelelse af markedsfłringstilladelsen, forelægges
disse meddelelser om enhver bivirkning for de kompetente
myndigheder i form af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger, så snart der anmodes herom, eller hver
sjette måned i de to fłrste år efter tilladelsen, Øn gang
om året i de fłlgende to år og herefter hvert tredje år.
Den periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetning skal
omfatte en videnskabelig vurdering af fordele og risici
ved veterinærlægemidlet.
6.
Efter tildeling af markedsfłringstilladelsen kan indehaveren af denne anmode om ændring af de perioder, der
er nævnt i stk. 5, i givet fald i efter den procedure, der er
fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 541/95 (*).
___________
(*) EFT L 55 af 11.3.1995, s. 7«.
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pågældende medlemsstat suspendere tilladelsen til
markedsfłring af et veterinærlægemiddel, forudsat at
agenturet, Kommissionen og de andre medlemsstater
underrettes derom senest den fłlgende hverdag«.
b) Fłlgende indsættes som stk. 3:
»3. Når agenturet er underrettet i overensstemmelse
med stk. 1 eller 2, skal det afgive udtalelse så hurtigt
som muligt under hensyntagen til, hvor meget sagen
haster.
Kommissionen kan på grundlag af denne udtalelse
anmode de medlemsstater, i hvilke veterinærlægemidlet
markedsfłres, om straks at træffe midlertidige foranstaltninger.
Endelige foranstaltninger vedtages efter proceduren i
artikel 89, stk. 3, hvis udkastet til afgłrelse er i overensstemmelse med agenturets udtalelse.
Endelige foranstaltninger vedtages efter proceduren i
artikel 89, stk. 4, hvis udkastet til afgłrelse ikke er i
overensstemmelse med agenturets udtalelse«.
55) Artikel 80 ændres således:
a) Stk. 1 affattes således:

52) Artikel 76, stk. 1, affattes således:
»1. Agenturet opretter i samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen et edb-netværk for at lette udveksling af lægemiddelovervågningsoplysninger vedrłrende
veterinærlægemidler, der markedsfłres i Fællesskabet«.
53) Artikel 77, stk. 1, andet afsnit, affattes således:
»Indehaveren af markedsfłringstilladelsen anvender i overensstemmelse med vejledningen den veterinærmedicinske
terminologi, der er godkendt på internationalt niveau,
ved fremsendelse af fortegnelser over bivirkninger.
Denne vejledning offentliggłres af Kommissionen og tager
hensyn til det internationale harmoniseringsarbejde inden
for lægemiddelovervågning«.
54) Artikel 78 ændres således:
a) Stk. 2 affattes således:
»2.
Hvis det for at beskytte menneskers eller dyrs
sundhed er påkrævet, at der handles hurtigt, kan den

»1.
Den kompetente myndighed i den pågældende
medlemsstat sikrer sig ved gentagne inspektionsbesłg,
at forskrifterne vedrłrende veterinærlægemidler overholdes.
Den kompetente myndighed kan aflægge inspektionsbesłg i virksomheder, der fremstiller virksomme stoffer,
som anvendes som råvarer til veterinærlægemidler, eller
hos indehaveren af markedsfłringstilladelsen, når den
finder, at der foreligger alvorlige grunde til at formode,
at de i artikel 51 omhandlede krav ikke er overholdt.
Disse inspektionsbesłg kan ligeledes finde sted efter
anmodning fra en anden medlemsstat, Kommissionen
eller agenturet.
For at efterprłve, hvorvidt de data, der er forelagt med
henblik på opnåelse af en attest for overensstemmelse
med monografierne i den europæiske farmakopØ, kan
organet til standardisering af nomenklaturer og standarder for kvalitet i henhold til konventionen om udarbejdelse af en europæisk farmakopØ (*) (europæisk
departement for lægemiddelkvalitet) henvende sig til
Kommissionen eller agenturet og anmode om et
sådant inspektionsbesłg, hvis den pågældende råvare
er omfattet af en monografi i den europæiske farmakopØ.
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Den kompetente myndighed i en medlemsstat kan
aflægge et inspektionsbesłg i en virksomhed, der fremstiller råvarer, efter anmodning fra virksomheden selv.
Disse inspektionsbesłg foretages af repræsentanter for
de kompetente myndigheder, som skal have bemyndigelse til at:
a) foretage inspektionsbesłg på fremstillings- og
handels-virksomheder samt på de laboratorier, der
af indehaverne af fremstillingstilladelsen har fået
overdraget kontrolopgaver i medfłr af artikel 24
b) udtage stikprłver
c) głre sig bekendt med samtlige dokumenter vedrłrende inspektionsbesłgenes genstand med forbehold
af sådanne i medlemsstaterne på den 9. oktober
1981 gældende bestemmelser, som begrænser
adgangen hertil for så vidt angår beskrivelse af fremstillingsmåden
d) aflægge inspektionsbesłg hos indehavere af
markedsfłringstilladelser og i virksomheder, som af
indehaveren af markedsfłringstilladelsen har fået til
opgave at udfłre de i afsnit VII, særlig artikel 74 og
75, omhandlede aktiviteter.
___________
(*) EFT L 158 af 25.6.1994, s. 19«.

b) Stk. 3 affattes således:
»3.
Repræsentanterne
for
den
kompetente
myndighed aflægger efter hvert af de i stk. 1 omhandlede inspektionsbesłg rapport om, hvorvidt principperne og retningslinjerne for god fremstillingspraksis,
der er omhandlet i artikel 51, eller i givet fald de i
afsnit VII fastlagte krav, er blevet overholdt. Indholdet
af disse rapporter meddeles den af inspektionsbesłget
berłrte fremstillingsvirksomhed eller indehaver af
markedsfłringstilladelse«.
c) Fłlgende indsættes som stk. 4-7:
»4.
Med forbehold af eventuelle aftaler mellem
Fællesskabet og et tredjeland, kan en medlemsstat,
Kommissionen eller agenturet kræve, at en fremstillingsvirksomhed i et tredjeland underkaster sig et inspektionsbesłg som omhandlet i stk. 1.
5.
Senest halvfems dage efter et inspektionsbesłg
som omhandlet i stk. 1 udstedes der en attest for god
fremstillingspraksis til virksomheden, hvis konklusionen
af besłget er, at den overholder de i fællesskabslovgivningen fastsatte principper og retningslinjer for god
fremstillingspraksis.
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Hvis inspektionsbesłget er foretaget i forbindelse med
proceduren for efterprłvning i forhold til monografierne i den europæiske farmakopØ, udstedes en attest for
overholdelse af monografien i farmakopØen.
6. Medlemsstaterne lader de attester, som deres
kompetente myndigheder udsteder for god fremstillingspraksis, opfłre i et ajourfłrt fællesskabsregister
over attester for god fremstillingspraksis. Dette register
fłres af agenturet på fællesskabsniveau.
7. Hvis konklusionen af et inspektionsbesłg som
omhandlet i stk. 1 er, at virksomheden ikke overholder
de i fællesskabslovgivningen fastsatte principper og
retningslinjer for god fremstillingspraksis, opfłrer den
kompetente myndighed i medlemsstaten ligeledes denne
oplysning i det i stk. 6 omhandlede fællesskabsregister«.
56) Artikel 82 affattes således:
»Artikel 82
1.
Når en medlemsstat for at beskytte menneskers eller
dyrs sundhed finder det nłdvendigt, kan den kræve, at
indehaveren af markedsfłringstilladelsen for en levende
vaccine eller et immunologisk veterinærlægemiddel til
behandling af en sygdom, der er genstand for forebyggende
fællesskabsforanstaltninger, indsender prłver af partierne af
præparatet i bulk og/eller af lægemidlet til kontrol på et
statsligt eller et af medlemsstaterne godkendt laboratorium,
inden det bringes i omsætning.
2.
Indehaveren af markedsfłringstilladelsen skal på
anmodning fra de kompetente myndigheder hurtigst
muligt levere de i stk. 1 omhandlede prłver sammen
med de i artikel 81, stk. 2, omhandlede kontrolbeviser.
Den kompetente myndighed underretter alle de łvrige
medlemsstater, i hvilke veterinærlægemidlet er tilladt, og
Det Europæiske Departement for Lægemiddelkvalitet om,
at den agter at kontrollere det pågældende parti.
De kompetente myndigheder i en anden medlemsstat må i
så fald ikke anvende bestemmelserne i stk. 1.
3.
Det laboratorium, der er ansvarlig for kontrollen, skal
efter at have undersłgt de i artikel 81, stk. 2, omhandlede
kontrolbeviser gentage alle de forsłg, som fremstilleren har
foretaget på det færdige produkt, på de prłver, der leveres,
i overensstemmelse med bestemmelserne i denne
henseende i dokumentationen vedrłrende markedsfłringstilladelse.
Listen over forsłg, der skal gentages af det laboratorium,
der er ansvarlig for kontrollen, kan begrænses til de mest
nłdvendige, såfremt dette aftales mellem samtlige berłrte
medlemsstater og i givet fald i samråd med det europæiske
departement for lægemiddelkvalitet.
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For immunologiske veterinærlægemidler, som er genstand
for en markedsfłringstilladelse i henhold til forordning
[(EØF) nr. 2309/93], kan listen over forsłg, der skal
gentages af det laboratorium, der er ansvarlig for
kontrollen, kun reduceres efter positiv udtalelse fra agenturet.
4.
Resultaterne af forsłgene skal godkendes af samtlige
berłrte medlemsstater.
5.
Bortset fra de tilfælde, hvor Kommissionen underrettes om, at det er nłdvendigt med en længere tidsfrist
for at gennemfłre analyserne, słrger medlemsstaterne for,
at denne undersłgelse afsluttes senest tres dage efter
datoen for modtagelsen af prłverne.
Den kompetente myndighed fremsender inden for samme
frist resultaterne af disse forsłg til de łvrige berłrte
medlemsstater, Det Europæiske Departement for Lægemiddelkvalitet, indehaveren af tilladelsen og i givet fald fremstilleren.
Hvis en kompetent myndighed konstaterer, at et parti af et
immunologisk veterinærlægemiddel ikke er i overensstemmelse med fremstillerens kontrolbeviser eller de specifikationer, der er fastsat for markedsfłringstilladelsen, skal den
træffe alle nłdvendige foranstaltninger over for indehaveren af markedsfłringstilladelsen og i givet fald fremstilleren samt underrette de łvrige medlemsstater, hvori det
pågældende veterinærlægemiddel er tilladt«.
57) Artikel 83 ændres således:
a) Stk. 1 ændres således:
i) Litra a) affattes således:
»a) vurderingen af forholdet mellem fordele og risici
ved veterinærlægemidlet ved forskriftsmæssig
brug er negativ, idet der især tages hłjde for
fordelene med hensyn til dyrenes sundhed og
velfærd samt fordelene og sikkerheden for
forbrugerne, når tilladelsen vedrłrer veterinærlægemidler, der er beregnet til husdyr«.
ii) Litra e), andet afsnit, ophæves.
iii) Litra f) affattes således:
»f) oplysningerne i dokumentationen i henhold til
artikel 12-13d og 27 er urigtige«.
iv) Litra h) ophæves.
v) Fłlgende afsnit indsættes:
»De kompetente myndigheder kan, så længe fællesskabsretlige forskrifter på området fortsat er under
udarbejdelse, nægte tilladelse for et veterinærlægemiddel, hvis dette skridt er nłdvendigt for at
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sikre beskyttelse af folkesundheden, forbrugerne
eller dyrs sundhed«.
b) Stk. 2, litra a), affattes således:
»a) de oplysninger, der i henhold til artikel 12-13d foreligger i dokumentationen, ikke er ændret i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1 og 5«.
58) Artikel 84, stk. 1, litra a), affattes således:
»a) vurderingen af forholdet mellem fordele og risici ved
veterinærlægemidlet ved forskriftsmæssig brug er
negativ, idet der især tages hłjde for fordelene med
hensyn til dyrenes sundhed og velfærd samt fordelene
og sikkerheden for forbrugerne, når ansłgningen
vedrłrer veterinærlægemidler, der er beregnet til
husdyr«.
59) Artikel 89, stk. 2 og 3, affattes således:
»2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes den i
artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og 8.
Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.
3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes den i
artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og 8.
4.
Når der henvises til dette stykke, anvendes den i
artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og 8.
Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse
1999/468/EF, fastsættes til en måned.
5.
Det stående udvalg fastsætter selv sin forretningsorden«.
60) Artikel 90 affattes således:
»Artikel 90
Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige forholdsregler
for, at de pågældende kompetente myndigheder udveksler
passende oplysninger, navnlig for at sikre, at de fastlagte
krav for de i artikel 44 omhandlede tilladelser, de i artikel
80, stk. 5, omhandlede attester eller for markedsfłringstilladelsen bliver overholdt.
Efter begrundet anmodning fremsender medlemsstaterne
straks de i artikel 80, stk. 3, omhandlede rapporter til de
kompetente myndigheder i en anden medlemsstat.
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Resultaterne af de i artikel 80, stk. 1, omhandlede inspektioner, der foretages af inspektłrer fra den pågældende
medlemsstat, er gældende i hele Fællesskabet.
Hvis en medlemsstat på grund af tungtvejende hensyn til
menneskers eller dyrs sundhed undtagelsesvis imidlertid
ikke er enig i konklusionerne af en inspektion, der foretages i henhold til artikel 80, stk. 1, skal denne medlemsstat straks underrette Kommissionen og agenturet.
Når Kommissionen underrettes om disse tungtvejende
hensyn, kan den efter hłring af de berłrte medlemsstater
anmode om, at inspektłren fra den kompetente tilsynsmyndighed foretager en ny inspektion. Denne inspektłr
kan være ledsaget af to inspektłrer fra medlemsstater,
som ikke er part i tvisten«.
61) Artikel 95 affattes således:
»Artikel 95
Medlemsstaterne tillader ikke, at levnedsmidler hidrłrer fra
dyr, der har været anvendt til kliniske forsłg, medmindre
de kompetente myndigheder har fastsat en passende
ventetid. En sådan ventetid skal mindst svare til den, der
er omhandlet i artikel 11, stk. 2, eventuelt kombineret med

26.3.2002

en sikkerhedsfaktor, der tager hłjde for arten af det stof,
som afprłves«.
Artikel 2
Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og administrative
bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den
[dato]. De underretter straks Kommissionen herom.
Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fælleskabers Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
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Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger gældende i 2002 til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa)
(2002/C 75 E/15)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 699 endelig udg.  2001/0279(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 28. november 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

Artikel 1
I denne forordning fastsættes foranstaltninger til beskyttelse af
den voksne torskebestand i gydeperioden i 2002 i Det Irske
Hav (ICES-afsnit VIIa som defineret i Rådets forordning (EØF)
nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster taget af medlemsstater, der
driver fiskeri i Det Nordłstlige Atlanterhav (4)).

ud fra fłlgende betragtninger:
Artikel 2
(1) I november 1999 meddelte Det Internationale Havundersłgelsesråd (ICES), at torskebestanden i Det Irske Hav (ICESafsnit VIIa) var i alvorlig fare for at uddł.
(2) I en senere meddelelse fra ICES oplystes det, at den voksne
torskebestand i Det Irske Hav stadig lå på et meget lavt
niveau i 2000 og 2001, og at dette fortsat vil være tilfældet
i 2002.
(3) I Kommissionens forordning (EF) nr. 304/2000 af 9.
februar 2000 om foranstaltninger til genopbygning af
torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 660/2000 (2), fastsættes der foranstaltninger til beskyttelse af den voksne
torskebestand i gydetiden i 2000.
(4) I Rådets forordning (EF) nr. 300/2001 af 14. februar 2001
om foranstaltninger gældende i 2001 til genopbygning af
torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa) (3), er der
fastsat foranstaltninger til beskyttelse af den voksne torskebestand i gydetiden i 2001.
(5) I den periode, de tidligere foranstaltninger er blevet
anvendt, er der afsluttet yderligere videnskabelige undersłgelser, og der er indhłstet praktiske erfaringer, som głr det
nłdvendigt at ændre de vilkår, der har været gældende i
2001 for 2002.
(6) Endvidere błr det ikke længere være tilladt at anvende
semipelagiske trawl inden for det afgrænsede område og
anvendelsen af trawl med sorteringspanel błr udvides til
en stłrre del af det afgrænsede område. Som en fłlge heraf
bliver det ikke længere nłdvendigt at słrge for, at der er
observatłrer på de fartłjer, der anvender sådanne redskaber

(1) EFT L 35 af 10.2.2000, s. 10.
(2) EFT L 80 af 31.3.2000, s. 14.
(3) EFT L 44 af 15.2.2001, s. 12.

1.
I perioden fra den 11. februar til den 30. april 2002 er
det forbudt at anvende bundtrawl, vod eller lignende slæberedskaber, enhver form for hildingsgarn, toggenet, indfiltringsnet
eller lignende faststående net og enhver form for fiskeredskaber
med kroge i den del af ICES-afsnit VIIa, der afgrænses af:
 Irlands łstkyst og Nordirlands łstkyst og
 de lige linjer, der fremstår ved at forbinde fłlgende geografiske koordinater:
 et punkt på łstkysten af Ards-halvłen i Nordirland ved
54°30’N
 54°30’N, 04°50’V
 53°15’N, 04°50’V
 et punkt på Irlands łstkyst ved 53°15’N
2.
Som undtagelse fra stykke 1 gælder fłlgende for det
område og den periode, der fastsættes heri:
a) det er tilladt at bruge bundtrawl med skovle, forudsat at der
ikke opbevares andre former for fiskeudstyr om bord, og at
disse net:
i) har en maskestłrrelse på 70-79 mm eller 80-89 mm og
ii) kun har en af de tilladte maskestłrrelser og
(4) EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1.
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iii) ikke har nogen enkeltmasker, uanset placering på
trawlet, med en maskestłrrelse på over 300 mm og
iv) kun sættes inden for et område, som afgrænses af lige
linjer trukket mellem fłlgende geografiske koordinater:
53°30’N, 05°30’V

26.3.2002

Endvidere må trawl med sorteringspanel også anvendes inden
for et område, som afgrænses af lige linjer trukket mellem
fłlgende geografiske koordinater:
53°45’N, 06°00’V
53°45’N, 05°30’V

53°30’N, 05°20’V
54°20’N, 04°50’V

53°30’N, 05°30’V

54°30’N, 05°10’V

53°30’N, 06°00’V

54°30’N, 05°20’V

53°45’N, 06°00’V

54°00’N, 05°50’V
54°00’N, 06°10’V
53°45’N, 06°10’V
53°45’N, 05°30’V
53°30’N, 05°30’V
b) Det er tilladt at bruge trawl med sorteringspanel, forudsat at
der ikke opbevares andre former for fiskeudstyr om bord,
og at disse net:

Artikel 3
De fangster, der opbevares om bord, og som er taget med
bundtrawl eller med trawl med sorteringspanel på de betingelser, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, må ikke landes,
medmindre deres procentvise sammensætning er i overensstemmelse med de bestemmelser i bilag I til forordning (EF)
nr. 850/98 af 30. marts 1998, om beskyttelse af unge marine
organismer (1), der vedrłrer slæberedskaber med en maskestłrrelse på mellem 70 og 79 mm.
Artikel 4

i) opfylder betingelserne i a), i) til iv) og

Denne forordning træder i kraft den . . .

ii) er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske anvisninger i bilaget.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.

(1) EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.
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˘ndret forslag til Rådets afgłrelse om Det Europæiske Handicapår 2003 (1)
(2002/C 75 E/16)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 721 endelig udg.  2001/0116(CNS)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 den 28. november 2001)

(1) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 160.

OPRINDELIGT FORSLAG

R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

˘NDRET FORSLAG

Uændret

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 13,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Blandt Det Europæiske Fællesskabs mål er et hłjt beskæftigelsesniveau, et hłjt socialt beskyttelsesniveau samt
hłjnelse af levestandarden og livskvaliteten i medlemsstaterne.
(2) I fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder erkendes
det, at der er behov for relevante foranstaltninger til
social og łkonomisk integration af mennesker med
handicap.
(3) I resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene,
forsamlet i Rådet, den 31. maj 1990 (1) vedrłrende integration af handicappede błrn og unge i almindelige
uddannelsessystemer, understreges det, at »medlemsstaterne har besluttet, at de, hvor det er nłdvendigt, inden
for rammerne af deres respektive uddannelsespolitikker og
under behłrig hensyntagen til deres respektive uddannelsessystemer vil intensivere deres bestræbelser på at integrere handicappede elever og studerende i det almindelige
uddannelsessystem«.
___________
(1) EFT C 162 af 3.7.1990, s. 2.
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(3) I resolution vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den
20. december 1996, om lige muligheder for mennesker
med handicap (1) og i Rådets resolution af 17. juni 1999
om lige beskæftigelsesmuligheder for mennesker med
handicap (2) bekræftes handicappedes ret til lige adgang
til sociale og łkonomiske muligheder som en grundlæggende menneskeret.

(4) I resolution vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for
medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den
20. december 1996, om lige muligheder for mennesker
med handicap (1) og i Rådets resolution af 17. juni 1999
om lige beskæftigelsesmuligheder for mennesker med
handicap (2) bekræftes handicappedes ret til lige adgang
til sociale og łkonomiske muligheder som en grundlæggende menneskeret.

(4) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds młde i
Lissabon den 23. og 24. marts 2000 opfordres medlemsstaterne til i hłjere grad at tage social udstłdelse i betragtning i deres politikker for beskæftigelse, uddannelse og
erhvervsuddannelse, sundhed og boliger og til at fastlægge
prioriterede foranstaltninger over for særlige målgrupper,
f.eks. handicappede.

(5) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds młde i
Lissabon den 23. og 24. marts 2000 opfordres medlemsstaterne til i hłjere grad at tage social udstłdelse i betragtning i deres politikker for beskæftigelse, uddannelse og
erhvervsuddannelse, sundhed og boliger og til at fastlægge
prioriterede foranstaltninger over for særlige målgrupper,
f.eks. handicappede.

(5) I den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds młde i
Nice den 7.-9. december 2000, hedder det, at Den Europæiske Union skal udvikle alle foranstaltninger til sikring
af en bedre integration af handicappede på alle områder af
samfundslivet, ikke mindst i forbindelse med Det Europæiske Handicapår 2003.

(6) I den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds młde i
Nice den 7.-9. december 2000, hedder det, at Den Europæiske Union skal udvikle alle foranstaltninger til sikring
af en bedre integration af handicappede på alle områder af
samfundslivet, ikke mindst i forbindelse med Det Europæiske Handicapår 2003.

(7) I 2003 er det ti år siden, De Forenede Nationers generalforsamling vedtog reglerne om lige muligheder for handicappede, som har muliggjort betragtelige fremskridt i en
handicapstrategi i overensstemmelse med menneskerettighedsprincipperne.

(6) Denne afgłrelse respekterer de grundlæggende rettigheder
og overholder de principper, der især i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder er anerkendt som generelle principper i fællesskabslovgivningen.
Man słger i denne afgłrelse især at sikre respekt for
handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger,
der skal sikre deres uafhængighed, deres sociale og
erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i
samfundslivet, og at fremme anvendelsen af princippet
om forbud mod forskelsbehandling (artikel 26 og 21 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (3)).

(8) Denne afgłrelse respekterer de grundlæggende rettigheder
og overholder de principper, der især i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder er anerkendt som generelle principper i fællesskabslovgivningen.
Man słger i denne afgłrelse især at sikre respekt for
handicappedes ret til at nyde godt af foranstaltninger,
der skal sikre deres uafhængighed, deres sociale og
erhvervsmæssige integration og deres deltagelse i
samfundslivet, og at fremme anvendelsen af princippet
om forbud mod forskelsbehandling (artikel 26 og 21 i
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (3)).

(7) Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget har alle kraftigt opfordret til, at Fællesskabet intensiverer sit bidrag til indsatsen i medlemsstaterne for at fremme lige muligheder for mennesker med
handicap.

(9) Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget har alle kraftigt opfordret til, at Fællesskabet intensiverer sit bidrag til indsatsen i medlemsstaterne for at fremme lige muligheder for mennesker med
handicap med henblik på deres integration i samfundet.

___________

___________

(1) EFT C 12 af 13.1.1997.
(2) EFT C 186 af 2.7.1999, s. 3.
(3) EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(1) EFT C 12 af 13.1.1997.
(2) EFT C 186 af 2.7.1999, s. 3.
(3) EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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(10) Kommissionen vedtog den 12. maj 2000 en meddelelse
med titlen »På vej mod et Europa uden barrierer for
handicappede«, hvori Kommissionen forpligter sig til at
udforme og stłtte en omfattende og samlet strategi med
henblik på at overvinde hindringer af samfundsmæssig,
arkitektonisk og designmæssig art, som skaber unłdvendige begrænsninger for handicappedes muligheder for at
deltage i samfunds- og arbejdslivet og i det łkonomiske
liv. Parlamentet har med enstemmighed vedtaget en
beslutning med tilsvarende indhold.

(8) De generelle rammebestemmelser om ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse og erhverv, som er fastlagt i
Rådets direktiv 2000/78/EF (1), og EF-handlingsprogrammet, som blev iværksat med Rådets afgłrelse
2000/750/EF (2) som skal stłtte og supplere den indsats,
der ydes på EF-plan og i medlemsstaterne med henblik på
at ændre praksis og holdninger ved at aktivere de berłrte
aktłrer og fremme udveksling af oplysninger og god
praksis.

(11) De generelle rammebestemmelser om ligebehandling med
hensyn til beskæftigelse og erhverv, som er fastlagt i
Rådets direktiv 2000/78/EF (1), og EF-handlingsprogrammet, som blev iværksat med Rådets afgłrelse
2000/750/EF (2) som skal stłtte og supplere den indsats,
der ydes på EF-plan og i medlemsstaterne med henblik på
at ændre praksis og holdninger ved at aktivere de berłrte
aktłrer og fremme udveksling af oplysninger og god
praksis.

(9) Arbejdsmarkedets udelukkelse af handicappede hænger
ulłseligt sammen med holdningsbarrierer, og manglende
oplysning om handicap. Det er nłdvendigt at forbedre
samfundets forståelse for samfundet om handicappedes
rettigheder, behov og potentiale, og alle berłrte parter
skal sammen głre en indsats for at udbygge og forbedre
informationsstrłmmen.

(12) Arbejdsmarkedets udelukkelse af handicappede hænger
ulłseligt sammen med strukturelle barrierer, holdningsbarrierer, fordomme og manglende oplysning om handicap.
Det er nłdvendigt at bevidstgłre samfundet om handicappedes rettigheder, behov og potentiale, og alle berłrte
parter skal sammen głre en indsats for at udbygge og
forbedre informationsstrłmmen og udvekslingen af god
praksis. Denne bevidstgłrelsesindsats skal i hłjere grad
være fokuseret på handicapproblematikkens samfundsmæssige aspekter.

(10) Øget forståelse forudsætter primært en effektiv indsats på
medlemsstatsplan. Indsatsen błr suppleres med en
samordnet indsats på europæisk plan, og Det Europæiske
¯r vil kunne fungere som en katalysator ved at skabe
forståelse og ekstra impulser.

(13) Øget forståelse forudsætter primært en effektiv indsats på
medlemsstatsplan. Indsatsen błr suppleres med en
samordnet indsats på europæisk plan, og Det Europæiske
¯r vil kunne fungere som en katalysator ved at skabe
forståelse og ekstra impulser.

(14) Samarbejde, dialog og forudgående samråd med de handicappede skal altid stå centralt i enhver handicapstrategi
eller -politik.

(15) Aktiviteterne i forbindelse med handicapåret skal i
betragtning af de mange forskellige slags handicap
dække en lang række former for handicap, navnlig fysiske,
sensoriske, mentale og psykiske handicap.

___________

___________

(1) EFT L 303 af 2.12.2000. s. 16.
(2) EFT L 303 af 2.12.2000. s. 23.

(1) EFT L 303 af 2.12.2000. s. 16.
(2) EFT L 303 af 2.12.2000. s. 23.
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(11) Der er behov for nłje sammenhæng med andre EF-foranstaltninger, navnlig i indsatsen for at bekæmpe forskelsbehandling og social udstłdelse og for at fremme menneskerettighederne, uddannelse og ligestilling mellem
kłnnene.

(16) Der er behov for nłje sammenhæng med andre EF-foranstaltninger, navnlig i indsatsen for at bekæmpe forskelsbehandling og social udstłdelse og for at fremme menneskerettighederne, uddannelse og ligestilling mellem
kłnnene.

(17) Information fra EU-institutionerne skal kunne rekvireres i
tilgængelige fremtrædelsesformer (store skrifttyper, blindeskrift, bånd . . .).

(18) I henhold til fælleserklæringen af 20. juli 2000 afgiver
budgetmyndigheden udtalelse om, hvorvidt de nye
forslag med budgetmæssige konsekvenser er forenelige
med finansieringsrammen, uden at de eksisterende politikker begrænses.

(12) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) giver mulighed for łget samarbejde
på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område mellem
Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene
side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFTA/EØS), på den anden side. Der błr
udarbejdes bestemmelser, der giver kandidatlandene i
Central- og Østeuropa mulighed for at deltage i
programmet i henhold til de betingelser, der er fastsat i
Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i
de afgłrelser, som er truffet af de respektive associeringsråd, for Cypern og Malta gennem finansiering med
tillægsbevillinger i henhold til procedurer, der fastlægges
sammen med de to lande, samt for Tyrkiet gennem
finansiering med tillægsbevillinger i overensstemmelse
med procedurer, der fastlægges sammen med Tyrkiet.

(19) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) giver mulighed for łget samarbejde
på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område mellem
Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene
side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFTA/EØS), på den anden side. Der błr
udarbejdes bestemmelser, der giver kandidatlandene i
Central- og Østeuropa mulighed for at deltage i
programmet i henhold til de betingelser, der er fastsat i
Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i
de afgłrelser, som er truffet af de respektive associeringsråd, for Cypern og Malta gennem finansiering med
tillægsbevillinger i henhold til procedurer, der fastlægges
sammen med de to lande, samt for Tyrkiet gennem
finansiering med tillægsbevillinger i overensstemmelse
med procedurer, der fastlægges sammen med Tyrkiet.

(13) I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som defineret i traktatens artikel 5, kan
målene for den påtænkte aktion, der tager sigte på at
skabe forståelse på EU-plan for handicappedes rettigheder,
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, bl.a.
på grund af emnets EU-dækkende dimension og behovet
for multilaterale partnerskaber, tværnational udveksling af
informationer og EU-dækkende formidling af god praksis.
Denne afgłrelse begrænser sig til det minimum, der er
nłdvendigt for at nå disse mål.

(20) I overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, som defineret i traktatens artikel 5, kan
målene for den påtænkte aktion, der tager sigte på at
skabe forståelse på EU-plan for handicappedes rettigheder,
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, bl.a.
på grund af emnets EU-dækkende dimension og behovet
for multilaterale partnerskaber, tværnational udveksling af
informationer og EU-dækkende formidling af god praksis.
Denne afgłrelse begrænser sig til det minimum, der er
nłdvendigt for at nå disse mål.

(14) I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (1), błr
gennemfłrelsesbestemmelserne til nærværende afgłrelse
vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 3 i nævnte
afgłrelse 

(21) I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (1), błr
gennemfłrelsesbestemmelserne til nærværende afgłrelse
vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 3 i nævnte
afgłrelse 

___________

___________

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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Uændret

Artikel 1
Proklamering af Det Europæiske Handicapår
¯ret 2003 głres til Det Europæiske Handicapår.

Artikel 2
Mål
Målene for Det Europæiske Handicapår er:

a) at skabe forståelse for handicappedes ret til beskyttelse mod
forskelsbehandling og til fuldt ud og på lige fod med andre
at nyde deres rettigheder som fastlagt bl.a. i bestemmelserne
i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

a) at skabe forståelse for handicappedes ret til beskyttelse mod
forskelsbehandling og til fuldt ud og på lige fod med andre
at nyde deres grundlæggende menneskerettigheder som fastlagt bl.a. i bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter
om grundlæggende rettigheder

b) at tilskynde til overvejelser og debat om, hvilke foranstaltninger der er nłdvendige for at fremme lige muligheder for
handicappede i Europa

Uændret

c) at fremme udveksling af erfaringer om god praksis og effektive strategier, som er udformet på lokalt, nationalt og
europæisk plan

d) at styrke samarbejdet mellem alle aktłrer (myndigheder på
alle niveauer, den private sektor, samfundsgrupper, frivillige
organisationer, og deres familier)

d) at styrke samarbejdet mellem alle aktłrer (myndigheder på
alle niveauer, den private sektor, samfundsgrupper, frivillige
organisationer, ikke-statslige organisationer, hjælpeorganisationer, arbejdsmarkedets parter, undervisningssektoren samt
alle former for handicaporganisationer eller organisationer,
der virker til gavn for handicappede og deres familier, med
samfundet i almindelighed og i givet fald med stłtte fra
forskningen)

e) at fremhæve de handicappedes positive bidrag til samfundet
som helhed, især ved at mangfoldigheden fremstilles som
værdifuld, og ved at skabe et positivt og imłdekommende
miljł

Uændret

f) at få folk til at indse, at handicappede ikke er en ensartet
gruppe, og at handicappede diskrimineres i mange
henseender.

g) at fremhæve familiens store betydning i hver periode af de
handicappedes liv og at lægge særlig vægt på de problemer,
der opstår, når forældrene til handicappede błrn bliver
ældre
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h) at henlede opmærksomheden specielt på alvorligt handicappedes eller multihandicappedes situation og på nłdvendigheden af en styrket indsats mod misbrug af og vold mod
handicappede, særligt handicappede på institution
i) at lægge særlig vægt på at skabe stłrre lydhłrhed over for
handicappede błrns og unges ret til ligestilling med hensyn
til undervisning, således at deres fuldstændige integration i
samfundet fremmes og at et europæisk samarbejde mellem
handicappede błrns og unges lærere fremmes med henblik
på at integrere elever og studerende med særlige behov
bedre i de almindelige eller specialiserede undervisningsinstitutioner samt i de nationale og europæiske udvekslingsprogrammer.

Artikel 3

Uændret

Aktionernes indhold
1.
Aktionerne med henblik på at nå de i artikel 2 opstillede
mål omfatter især udformning af eller stłtte til fłlgende:

1.
Aktionerne med henblik på at nå de i artikel 2 opstillede
mål kan omfatte udformning af eller stłtte til fłlgende:

a) młder og arrangementer

Uændret

b) oplysnings- og pr-kampagner, der bl.a. omfatter udarbejdelse
af hjælpemidler og stłttemateriale, som handicappede har
adgang til, og som kan anvendes overalt i Fællesskabet
c) samarbejde med

c) samarbejde med medier af enhver art

d) undersłgelser og rapporter på fællesskabsplan

Uændret
e) indgåelse af partnerskaber mellem alle aktłrer på lokalt,
nationalt og europæisk plan.

2.

Aktionerne i stk. 1 er beskrevet nærmere i bilaget.

Uændret

Artikel 4
Gennemfłrelse på fællesskabsplan
Kommissionen słrger for iværksættelsen af de EF-foranstaltninger, der er omfattet af denne afgłrelse, i overensstemmelse
med bilaget.
Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter med repræsentanter på EF-plan om udformningen, gennemfłrelsen og
opfłlgningen af Det Europæiske Handicapår. I det łjemed
stiller Kommissionen de relevante oplysninger til rådighed for
disse repræsentanter. Kommissionen underretter det udvalg, der
nedsættes i henhold til artikel 6, stk. 1, om de pågældende
parters synspunkter.

Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter med repræsentanter på EF-plan for handicappede som enkeltpersoner,
grupper eller organisationer om udformningen, gennemfłrelsen
og opfłlgningen af Det Europæiske Handicapår. I det łjemed
stiller Kommissionen de relevante oplysninger til rådighed for
disse repræsentanter. Kommissionen underretter det udvalg, der
nedsættes i henhold til artikel 6, stk. 1, om de pågældende
parters synspunkter.
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Uændret

Samarbejde og gennemfłrelse på nationalt plan

1.
Hver medlemsstat har ansvaret for koordineringen og
gennemfłrelsen på nationalt plan af de aktioner, der er
omhandlet i denne afgłrelse, bl.a. ved projektudvælgelsen
beskrevet i bilagets del B.

Med henblik herpå opretter eller udpeger hver medlemsstat et
nationalt koordineringsorgan eller et tilsvarende administrativt
organ, som står for organiseringen af medlemsstatens deltagelse
i Det Europæiske Handicapår. Organet sikrer, at det for, at der
er repræsentativt i forhold til handicaporganisationer og andre
relevante aktłrer.

Med henblik herpå opretter eller udpeger hver medlemsstat, i
givet fald efter hłring af de lokale og regionale myndigheder, et
nationalt koordineringsorgan eller et tilsvarende administrativt
organ, som står for organiseringen af medlemsstatens deltagelse
i Det Europæiske Handicapår. Organet sikrer, at det dækker de
forskellige former for handicap, og słger på grundlag af en
grundig hłring, for, at der er repræsentativt i forhold til handicaporganisationer og andre relevante aktłrer.

2.
Efter proceduren i artikel 6, stk. 2, fastsætter Kommissionen, hvilke globaltilskud der skal tildeles medlemsstaterne
som stłtte til aktioner på nationalt, regionalt og lokalt
niveau. Globaltilskuddene tildeles kun offentligretlige organer
eller organer, der udfłrer offentlige tjenesteydelser, som
medlemsstaterne står inde for.

Uændret

3.
Proceduren for anvendelsen af globaltilskud aftales ved en
overenskomst mellem Kommissionen og den pågældende
medlemsstat.
Proceduren skal navnlig fastlægge nærmere retningslinjer for
fłlgende i overensstemmelse med finansforordningen for Den
Europæiske Unions almindelige budget:
a) de foranstaltninger, der skal gennemfłres
b) kriterierne for udvælgelse af stłttemodtagere
c) stłttevilkår og -satser
d) ordningerne for overvågning, evaluering og finansiel kontrol
af globaltilskuddet.

Artikel 6
Udvalg
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes den rådgivningsprocedure, der er fastlagt i artikel 3 i afgłrelse
1999/468/EF i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7.
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Artikel 7
Finansielle ordninger
1.
Aktioner af EU-dækkende karakter, jf. bilagets del A, kan
stłttes med op til 80 % eller give anledning til indkłbskontrakter, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget.
2.
Aktioner af lokal, regional, national, eller tværnational
karakter, jf. bilagets del B, kan samfinansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget med op til 50 % af de samlede
omkostninger.

Artikel 8
Ansłgnings- og udvælgelsesprocedure
1.
Kommissionen træffer afgłrelse om finansiering og samfinansiering af de aktioner, der er omhandlet i artikel 7, i overensstemmelse med proceduren i artikel 6, stk. 2. Kommissionen słrger for en ligelig fordeling mellem de forskellige
aktivitetsområder.
2.
Ansłgninger om łkonomisk stłtte til foranstaltninger i
henhold til artikel 7, stk. 2, indgives til medlemsstaterne. På
basis af udtalelsen fra de nationale koordineringsorganer
udvælger medlemsstaterne stłttemodtagerne og fordeler den
łkonomiske stłtte blandt de udvalgte ansłgere i overensstemmelse med de procedurer, der fastsættes i henhold til artikel 5,
stk. 3.

Artikel 9

Sammenhæng, og komplementaritet

Kommissionen słrger i samarbejde med medlemsstaterne for
sammenhængen mellem de aktioner, der er omfattet af denne
afgłrelse, og andre fællesskabsaktioner og -initiativer.

Sammenhæng, koordinering og sammenkædning

Uændret

Kommissionen påser ligeledes, at der bliver gjort en passende
indsats for at sætte handicappede i stand til på lige fod at
deltage i fællesskabsprogrammerne og -initiativerne.

Den sikrer endvidere stłrst mulig komplementaritet mellem
Det Europæiske Handicapår og andre eksisterende initiativer
og ressourcer på EU-plan og nationalt og regionalt plan, som
kan bidrage til realiseringen af Det Europæiske Handicapårs
mål.

Den sikrer bedst mulig sammenhæng mellem Det Europæiske
Handicapår og andre eksisterende initiativer og ressourcer på
EU-plan og nationalt og regionalt plan, som kan bidrage til
realiseringen af Det Europæiske Handicapårs mål.
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Uændret

Deltagelse af EFTA/EØS-lande, de associerede lande i
Central- og Østeuropa, Cypern, Malta og Tyrkiet
EFTA/EØS-landene kan deltage i Det Europæiske Handicapår i
overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i
EØS-aftalen.
Kandidatlandene i Central- og Østeuropa kan deltage i overensstemmelse med betingelserne i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de afgłrelser, der er truffet af de
respektive associeringsråd.
Cyperns, Maltas og Tyrkiets deltagelse finansieres på grundlag
af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer,
der aftales med de enkelte lande.

Artikel 11
Budget
Aktioner til forberedelse af starten på Det Europæiske Handicapår kan finansieres fra den 1. januar 2002.

Artikel 12
Internationalt samarbejde

Kommissionen kan inden for rammerne af Det Europæiske
Handicapår samarbejde med relevante internationale organisationer.

Artikel 13

Kommissionen samarbejder inden for rammerne af Det Europæiske Handicapår med relevante internationale organisationer.

Uændret

Tilsyn og evaluering

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2004 en
rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemfłrelsen, resultaterne og den samlede evaluering af de aktioner, der er
omhandlet i denne afgłrelse.

Artikel 14
Ikrafttrædelse
Denne afgłrelse offentliggłres i De Europæiske Fællesskabers
Tidende. Den får virkning fra dagen for offentliggłrelsen.

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2004 en
rapport for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og
Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemfłrelsen, resultaterne og den samlede evaluering af de aktioner, der er
omhandlet i denne afgłrelse. Kommissionen słrger for, at
denne rapport udfærdiges i formater, der er tilgængelige for
handicappede.

Uændret
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BILAG
ARTEN AF DE AKTIONER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3
A. Indsats på fællesskabsplan

Uændret

1. Młder og arrangementer:
a) młder på fællesskabsplan
b) arrangementer for at łge forståelsen for handicappedes rettigheder, herunder arrangementer for at markere handicapårets
indledning og afslutning

2. Oplysnings- og pr-kampagner, der omfatter fłlgende:
a) udformning af et logo og et eller flere slogans for Det Europæiske Handicapår, som skal anvendes i forbindelse med alle
aktiviteter med tilknytning til handicapåret
b) en oplysningskampagne på fællesskabsplan
c) udarbejdelse af hjælpemidler og stłttemateriale, som handicappede har adgang til, og som kan anvendes overalt i Fællesskabet
d) relevante initiativer fra europæiske handicaporganisationer
med henblik på at formidle oplysninger om handicapåret
specielt udformet for at imłdekomme behov hos særlige
handicap og/eller hos handicappede, der er udsat for forskelsbehandling af flere årsager
e) afholdelse af konkurrencer på europæisk plan med fokus på
resultater og erfaringer i forbindelse med Det Europæiske
Handicapårs temaer.

Kommissionen słrger for, at handicaporganisationerne inddrages
i beslutningsprocessen vedrłrende de budskaber og billeder, der
udformes i forbindelse med oplysningskampagnen.

3. Andre aktioner:

Uændret

Samarbejde med radio-tv- og medieorganisationer, der skal være
med til at udbrede kendskabet til Det Europæiske Handicapår, at
anvende nye redskaber, der giver lettere adgang til disse oplysninger (f.eks. tekstning for hłrehæmmede og billedbeskrivelse
for synshandicappede) og om muligt til andre programmer, og
at forbedre kommunikationen om handicappede

Undersłgelser og rapporter på fællesskabsplan, f.eks. en række
spłrgsmål, der skal give mulighed for at vurdere virkningen af
Det Europæiske Handicapår, og som skal indgå i en Eurobarometer-undersłgelse, og en evalueringsrapport om Det Europæiske Handicapårs effektivitet og virkning.

Undersłgelser og rapporter på fællesskabsplan, f.eks. en række
spłrgsmål, der skal give mulighed for at vurdere virkningen af
Det Europæiske Handicapår, og som skal indgå i en Eurobarometer-undersłgelse, og en evalueringsrapport om Det Europæiske Handicapårs effektivitet og virkning. Denne evaluering
skal også omfatte de bestræbelser, der udfoldes med henblik
på at integrere disse mennesker i EU, specielt i forbindelse
med de programmer, der tager sigte på at fremme de handicappedes muligheder for en uafhængig livsfłrelse.
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Uændret

 direkte kłb af varer og tjenesteydelser, især inden for
kommunikation, via åbne og/eller begrænsede udbud
 direkte kłb af konsulentbistand via åbne og/eller begrænsede
udbud
 łkonomisk stłtte til dækning af udgifter til særlige arrangementer på europæisk plan for at fokusere på handicapåret og
łge forståelsen herfor; denne stłtte må hłjst udgłre 80 %.
B. Indsats på nationalt plan
Aktioner på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan, som
foreslås i forbindelse med Det Europæiske Handicapår, kan alt efter
aktionernes art og omstændigheder samfinansieres over Fællesskabets budget med op til 50 % af omkostningerne. Disse aktioner kan
bl.a. vedrłre:
1. arrangementer vedrłrende Det Europæiske Handicapårs mål,
herunder et åbningsarrangement,

2. information og formidling af eksempler på god praksis ud over
de aktioner, der er beskrevet i del 1, A

1. arrangementer vedrłrende Det Europæiske Handicapårs mål,
herunder et åbningsarrangement, hvori indgår oprettelsen af
partnerskaber med repræsentanter for handicappede, enkeltpersoner og grupper, der głr en indsats til gavn for handicappede
på nationalt, regionalt og lokalt plan samt andre aktłrer
Uændret

3. uddeling af priser og afholdelse af konkurrencer
4. rundspłrger og andre undersłgelser ud over undersłgelserne
omtalt under del 1, A.
C. Aktioner, hvortil der ikke ydes finansiel stłtte over Fællesskabets budget
Fællesskabet vil tilbyde moralsk stłtte, herunder en skriftlig tilladelse til at anvende logoet og andet materiale med tilknytning til
Det Europæiske Handicapår, til initiativer iværksat af offentlige eller
private organisationer, såfremt disse organisationer i tilstrækkelig
grad kan påvise over for Kommissionen, at de pågældende initiativer allerede er eller vil blive indledt i 2003, og at de kan forventes
at bidrage væsentligt til realiseringen af et eller flere af Det Europæiske Handicapårs mål.
Til gensidig gavn for Kommissionen og modtagerne kan Kommissionen ved gennemfłrelsen af foranstaltningerne rekvirere teknisk
og/eller administrativ bistand til udfłrelse af opgaver i forbindelse
med planlægning, forberedelse, ledelse, overvågning, revision og
kontrol af programmet eller projekterne.
Kommissionen kan endvidere foretage undersłgelser, arrangere
ekspertmłder og udfłre informations- og publikationsopgaver i
direkte tilknytning til dette programs mål.
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Forslag til Rådets rammeafgłrelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad
(2002/C 75 E/17)
KOM(2001) 664 endelig udg.  2001/0270(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 29. november 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

at der gennemfłres en omfattende og klar lovgivning for
at bekæmpe racisme og fremmedhad effektivt.

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 29, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra b),
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra fłlgende betragtninger:

(5) Det er nłdvendigt at definere en fælles strafferetlig tilgang
i EU til fænomenet racisme og fremmedhad for at sikre, at
de samme handlinger udgłr lovovertrædelser i alle
medlemsstaterne, og at der findes straffe og sanktioner,
der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen
og har afskrækkende virkning for fysiske og juridiske
personer, der har begået eller er ansvarlige for sådanne
lovovertrædelser.

(1) Racisme og fremmedhad er direkte krænkelser af principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt
retsstatsprincippet, der alle er principper, som Den Europæiske Union bygger på, og som medlemsstaterne har til
fælles.

(6) Racistiske og fremmedfjendske motiver skal betragtes som
en skærpende omstændighed ved udmålingen af straffen
for almindelige lovovertrædelser. Det vil udgłre et direkte
svar til gerningsmændene til sådanne lovovertrædelser og
have afskrækkende virkning.

(2) I Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes
Amsterdam-traktatens bestemmelser om indfłrelse af et
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan
gennemfłres (1), konklusionerne fra Det Europæiske Råds
młde i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 (2),
Europa-Parlamentets beslutning af 20. september
2000 (3) og Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet om den halvårlige ajourfłring af
resultattavlen vedrłrende fremskridt hen imod oprettelsen
af et område med »frihed, sikkerhed og retfærdighed« i
EU (4) kræves det, at der głres en indsats på dette område.

(7) En lovovertrædelse vedrłrende racisme og fremmedhad,
der er begået under udłvelsen af en erhvervsaktivitet,
skal betragtes som en skærpende omstændighed, da den
indebærer misbrug og er særlig forkastelig.

(3) Fælles aktion 96/443/RIA af 15. juli 1996 vedtaget af
Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den
Europæiske Union, om bekæmpelse af racisme og fremmedhad (5) skal efterfłlges af yderligere lovgivningsinitiativer, der opfylder behovet for yderligere indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative
bestemmelser og for at fjerne hindringerne for et effektivt
retligt samarbejde, som især skyldes forskellene mellem
medlemsstaternes lovgivningsmæssige fremgangsmåder.
(4) Ifłlge evalueringen af den fælles aktion fra 1996 og det
arbejde, der er udfłrt i andre internationale fora, såsom
Europarådet, er der stadig problemer med det retlige
samarbejde, og der er derfor behov for at forbedre
medlemsstaternes straffelovgivning yderligere for at sikre,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT C 19 af 23.1.1999, s. 1.
http://ue.eu.int/da/Info/eurocouncil/
EFT C 146 af 17.5.2001, s. 110.
KOM(2000) 782 endelig.
EFT L 185 af 24.7.1996, s. 5.

(8) Det skal sikres, at efterforskning og retsforfłlgning af
lovovertrædelser, der involverer racisme og fremmedhad,
ikke afhænger af anmeldelser eller anklager fra ofrene,
som ofte er særligt sårbare og viger tilbage for at
anlægge sag.

(9) Det retlige samarbejde i kriminalsager skal fremmes for at
bekæmpe racistiske og fremmedfjendske lovovertrædelser
mere effektivt ved at indfłre klare regler om jurisdiktion
og udlevering.

(10) Der skal enten oprettes operationelle kontaktpunkter med
henblik på udveksling af oplysninger, eller de eksisterende
samarbejdsmekanismer skal udnyttes på en passende
måde.

(11) Alle medlemsstaterne har ratificeret Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte
menneske i forbindelse med elektronisk databehandling
af personoplysninger. De personoplysninger, der
behandles i forbindelse med gennemfłrelsen af denne
rammeafgłrelse, vil blive beskyttet i overensstemmelse
med konventionens principper.
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(12) Da målsætningerne om at sikre, at racisme og fremmedhad i alle medlemsstaterne straffes med sanktioner,
der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen
og har afskrækkende virkning, og om at forbedre og
fremme det retlige samarbejde ved at fjerne eventuelle
hindringer, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af
medlemsstaterne alene, idet reglerne skal være fælles og
forenelige med hinanden, og målsætningerne derfor bedre
kan gennemfłres på EU-plan, kan EU vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf.
EU-traktatens artikel 2 og EF-traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, der er
omhandlet i sidstnævnte artikel, går denne rammeafgłrelse ikke videre end til, hvad der er nłdvendigt for at
nå disse mål.
(13) Denne rammeafgłrelse berłrer ikke Det Europæiske
Fællesskabs befłjelser.
(14) Fælles aktion 96/443/RIA skal ophæves, da den med
vedtagelsen af Amsterdam-traktaten, Rådets direktiv
2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemfłrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk
oprindelse (1), og denne rammeafgłrelse er blevet
forældet.
(15) I denne rammeafgłrelse overholdes de grundlæggende
rettigheder og principper, som bl.a. anerkendes i den
europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel
10 og 11, og i Den Europæiske Unions charter om
grundlæggende rettigheder, særlig kapitel II og VI 
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c) til gavn for en juridisk person med hjemsted i en medlemsstat.

Artikel 3
Definitioner
I denne rammeafgłrelse forstås ved:

a) »racisme og fremmedhad«: den overbevisning, at race,
hudfarve, afstamning, religion eller tro eller national eller
etnisk oprindelse er en faktor, der giver anledning til fjendtlighed over for enkeltpersoner eller grupper

b) »racistisk eller fremmedfjendsk gruppe«: en struktureret
sammenslutning af en vis varighed, bestående af mere end
to personer, som handler i forening med henblik på at begå
de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4, litra a)-e)

c) »juridisk person«: enhver enhed, der har en sådan status i
henhold til den nationale lovgivning, der finder anvendelse,
dog ikke stater og andre offentlige organer under udłvelsen
af offentligretlige befłjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Artikel 4
Lovovertrædelser vedrłrende racisme og fremmedhad

TRUFFET FØLGENDE RAMMEAFGØRELSE:

Artikel 1
Indhold
Denne rammeafgłrelse fastlægger bestemmelser om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative
bestemmelser og om tættere samarbejde mellem de retlige og
andre myndigheder i medlemsstaterne med hensyn til lovovertrædelser, der involverer racisme og fremmedhad.

Artikel 2
Anvendelsesområde

Medlemsstaterne sikrer, at fłlgende forsætlige handlinger er
strafbare, uanset hvordan de begås:

a) offentlig tilskyndelse til vold eller had med racistisk og fremmedfjendsk sigte eller til enhver anden racistisk eller fremmedfjendsk handling, der kan volde de berłrte enkeltpersoner eller grupper væsentlig skade

b) offentlige fornærmelser eller trusler mod enkeltpersoner
eller grupper med racistisk eller fremmedfjendsk sigte

c) offentligt forsvar, med racistisk eller fremmedfjendsk sigte,
for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser som defineret i artikel 6, 7 og 8 i Statutten for
Den Internationale Straffedomstol

Denne rammeafgłrelse finder anvendelse på lovovertrædelser,
der involverer racisme og fremmedhad, og som begås:
a) på medlemsstaternes område, eller
b) af personer, der er statsborgere i en medlemsstat, når handlingen berłrer enkeltpersoner eller grupper i den
pågældende stat, eller
(1) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

d) offentlig benægtelse eller bagatellisering af de forbrydelser,
der er defineret i artikel 6 i chartret for den internationale
militærdomstol, der er knyttet som bilag til London-aftalen
af 8. april 1945, på en måde, der kan forstyrre den offentlige fred

e) offentlig udbredelse eller udsendelse af skrifter, billeder eller
andet materiale, som indeholder racistiske eller fremmedfjendske tilkendegivelser
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f) ledelse af, stłtte til eller deltagelse i en racistisk eller fremmedfjendsk gruppes aktiviteter med henblik på at bidrage til
organisationens kriminelle virksomhed.
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Artikel 8
Racistiske og fremmedfjendske motiver
Medlemsstaterne sikrer, at racistiske og fremmedfjendske
motiver kan betragtes som skærpende omstændigheder ved
strafudmålingen for andre lovovertrædelser end dem, der er
nævnt i artikel 4 og 5.

Artikel 5
Anstiftelse, medvirken, tilskyndelse og forsłg
Medlemsstaterne sikrer, at anstiftelse af, medvirken til, tilskyndelse til og forsłg på at begå en af de lovovertrædelser, der er
nævnt i artikel 4, er en strafbar handling.

Artikel 6
Straffe og sanktioner
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de lovovertrædelser, der er
nævnt i artikel 4 og 5, straffes med sanktioner, der er effektive,
står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende
virkning.

Artikel 9
Juridiske personers ansvar
1.
Medlemsstaterne sikrer, at juridiske personer kan drages
til ansvar for de handlinger, der er nævnt i artikel 4 og 5, når
de er begået på deres vegne af en hvilken som helst person, der
handler som enkeltperson eller som medlem af et organ under
den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for
den juridiske person baseret på:
a) befłjelse til at repræsentere den juridiske person, eller
b) befłjelse til at træffe beslutninger på den juridiske persons
vegne, eller

2.
Hver medlemsstat træffer de nłdvendige foranstaltninger
til at sikre, at de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4, litra
b)-e), i hvert fald i alvorlige tilfælde straffes med frihedsstraf,
som kan medfłre udlevering eller overgivelse.
3.
Hver medlemsstat træffer de nłdvendige foranstaltninger
til at sikre, at de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4, litra
a) og f), straffes med frihedsstraf med et strafmaksimum på
mindst to år.
4.
Medlemsstaterne sikrer, at der i forbindelse med de
lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4 og 5, kan idłmmes
supplerende eller alternative sanktioner, såsom samfundstjeneste eller deltagelse i kurser, fratagelse af visse borgerlige
eller politiske rettigheder eller offentliggłrelse af hele eller en
del af en dom.

c) befłjelse til at udłve kontrol inden for den juridiske person.
2.
Ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at en juridisk person kan drages til ansvar, hvor manglende opsyn eller kontrol fra en i stk. 1 omhandlet persons side
har gjort det muligt for en person underlagt den juridiske
person at begå de handlinger, der er nævnt i artikel 4 og 5,
på den juridiske persons vegne.
3.
Juridiske personers ansvar i henhold til stk. 1 og 2
udelukker ikke retsforfłlgning af fysiske personer, der begår
de lovovertrædelser eller de handlinger, der er nævnt i artikel
4 og 5.

Artikel 10
Sanktioner over for juridiske personer

5.
Medlemsstaterne sikrer, at der i forbindelse med de
lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4 og 5, kan idłmmes
błder eller accepteres betalinger til velgłrende formål.
6.
Medlemsstaterne sikrer beslaglæggelse og konfiskation af
alle materialer eller redskaber, som er anvendt til at begå de
lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4 og 5, og udbytte fra
disse lovovertrædelser.

omstændigheder for
trædelser

a) udelukkelse fra offentlige ydelser eller stłtte
b) midlertidigt eller varigt forbud mod at udłve erhvervsaktiviteter

Artikel 7
Skærpende

1.
Medlemsstaterne sikrer, at der over for en juridisk person,
der drages til ansvar i henhold til artikel 9, stk. 1, kan
iværksættes sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt
forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning,
herunder błdestraf eller administrativt idłmte błder, og som
kan indbefatte andre sanktioner som f.eks.:

racistiske

lovover-

Medlemsstaterne sikrer, at straffen kan skærpes i de tilfælde,
hvor gerningsmanden til de lovovertrædelser, der er nævnt i
artikel 4 og 5, handler under udłvelsen af en erhvervsaktivitet,
og offeret er afhængigt af denne aktivitet.

c) anbringelse under retsligt opsyn
d) likvidation efter retskendelse
e) midlertidig eller permanent lukning af forretningssteder, der
er blevet brugt til at begå lovovertrædelsen.
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2.
Medlemsstaterne sikrer, at en juridisk person, der drages
til ansvar i henhold til artikel 9, stk. 2, kan pålægges sanktioner
eller foranstaltninger, der er effektive, står i et rimeligt forhold
til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Artikel 11
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Artikel 13
Udlevering og retsforfłlgning
1.
En medlemsstat, som i henhold til sin lovgivning ikke
udleverer sine egne statsborgere, fastlægger sin jurisdiktion i
forbindelse med de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4
og 5, når de begås af medlemsstatens egne statsborgere på en
anden medlemsstats område.

Iværksættelse af retsforfłlgning
Hver medlemsstat sikrer, at efterforskningen eller retsforfłlgningen af de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4 og 5,
ikke afhænger af anmeldelsen eller anklagen fra et offer for
lovovertrædelsen, i hvert fald i tilfælde, hvor de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4, litra a), e) og f), er begået
på dens område.

2.
Hver medlemsstat skal, når en af dens statsborgere er
sigtet for i en anden medlemsstat at have begået en lovovertrædelse som omhandlet i artikel 4 og 5, og den ikke udleverer
den pågældende til den anden medlemsstat udelukkende under
henvisning til vedkommendes nationalitet, forelægge sagen for
sine kompetente myndigheder, for at der kan indledes retsforfłlgning, hvis der er anledning hertil.

Artikel 12
Jurisdiktion
1.
Hver medlemsstat fastlægger sin jurisdiktion i forbindelse
med de lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 4 og 5, når
lovovertrædelsen er begået:
a) helt eller delvis på dens område, eller
b) af en af dens statsborgere, og handlingen berłrer enkeltpersoner eller grupper i den pågældende stat, eller
c) på vegne af en juridisk person, der har sit hjemsted på den
pågældende medlemsstats område.
2.
Ved fastsættelsen af jurisdiktion i overensstemmelse med
stk. 1, litra a), sikrer hver medlemsstat, at dens jurisdiktion
omfatter de tilfælde, hvor lovovertrædelsen begås via et informationssystem, og hvor:
a) lovovertræderen begår lovovertrædelsen, mens han fysisk
opholder sig på dens område, uanset om lovovertrædelsen
involverer racistisk materiale, der er oplagret i et informationssystem på dens område
b) lovovertrædelsen involverer racistisk materiale, der er
oplagret i et informationssystem på dens område, uanset
om lovovertræderen begår lovovertrædelsen, mens han
fysisk opholder sig på dens område.
3.
En medlemsstat kan beslutte, at den ikke eller kun i
særlige tilfælde eller under særlige omstændigheder vil
anvende bestemmelsen om jurisdiktion i stk. 1, litra b) og c).
4.
Medlemsstater, der beslutter at anvende stk. 3, underretter
Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen herom, om
nłdvendigt med angivelse af de særlige tilfælde eller
omstændigheder, hvor beslutningen gælder.

For at głre det muligt at iværksætte en retsforfłlgning oversender den medlemsstat, hvori lovovertrædelsen er begået, alle
relevante akter, oplysninger og bevismidler vedrłrende lovovertrædelsen til de kompetente myndigheder i den anden stat i
overensstemmelse med fremgangsmåden i artikel 6, stk. 2, i
den europæiske konvention af 13. december 1957 om udlevering af lovovertrædere. Den begærende medlemsstat skal underrettes om iværksættelsen af retsforfłlgningen og om resultaterne heraf.

3.
I denne artikel skal begrebet »statsborgere« i en medlemsstat fortolkes i overensstemmelse med den pågældende stats
eventuelle erklæring i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) og
c), i den europæiske konvention om udlevering af lovovertrædere.

Artikel 14
Politiske forbrydelser
Hver medlemsstat sikrer, at de lovovertrædelser, der er nævnt i
artikel 4 og 5, ikke betragtes som politiske forbrydelser, der
begrunder afvisning af en anmodning om gensidig retshjælp
eller udlevering.

Artikel 15
Udveksling af oplysninger
1.
Medlemsstaterne udpeger operationelle kontaktpunkter
eller kan anvende eksisterende operationelle netværk til udveksling af oplysninger og til andre kontakter mellem medlemsstaterne med henblik på anvendelsen af denne rammeafgłrelse.

2.
Hver medlemsstat underretter Generalsekretariatet for
Rådet og Kommissionen om sine operationelle kontaktpunkter
eller sin operationelle struktur med henblik på anvendelsen af
stk. 1. Generalsekretariatet videreformidler disse oplysninger til
de łvrige medlemsstater.
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3.
Når en medlemsstat råder over oplysninger om, at der på
dens område opbevares materiale, der indeholder racistiske og
fremmedfjendske tilkendegivelser, som er beregnet til udbredelse eller udsendelse i en anden medlemsstat, fremlægger
den disse oplysninger for den anden medlemsstat for at głre
det muligt for denne i overensstemmelse med den dØr gældende
lovgivning at iværksætte en retsforfłlgning eller foretage konfiskation. Til det formål kan de operationelle kontaktpunkter, der
er nævnt i stk. 1, anvendes.
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3.
På grundlag heraf fremlægger Kommissionen senest den
30. juni 2005 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemfłrelsen af denne rammeafgłrelse, eventuelt ledsaget af
lovgivningsforslag.
4.
Rådet vurderer, i hvilket omfang medlemsstaterne har
efterkommet denne rammeafgłrelse.

Artikel 17
Artikel 16
Gennemfłrelse
1.
Medlemsstaterne træffer de nłdvendige foranstaltninger
for at efterkomme denne rammeafgłrelse senest den 30. juni
2004.
2.
De sender Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser, de
vedtager, samt oplysninger om eventuelle andre foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne rammeafgłrelse.

Ophævelse af fælles aktion 96/443/RIA
Fælles aktion 96/443/RIA ophæves.

Artikel 18
Ikrafttræden
Denne rammeafgłrelse træder i kraft på tredjedagen efter
offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om Fællesskabets statistiske program
2003-2007
(2002/C 75 E/18)
KOM(2001) 683 endelig udg.  2001/0281(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 29. november 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR
DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 285,

ning af systemet, særlig gennem udstedelse af de retsakter,
som er nłdvendige for udarbejdelsen af de nævnte fællesskabsstatistikker; der skal desuden tages hensyn til de
byrder, der pålægges de oplysningspligtige, hvad enten
der er tale om virksomheder, husholdninger eller enkeltpersoner.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
efter proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr.
322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (1) skal
der udarbejdes et statistisk program for Fællesskabet.
(2) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 fastlægger principperne
for udarbejdelse af fællesskabsstatistikker og finder anvendelse på denne beslutning.
(3) Den Økonomiske og Monetære Union stiller store krav til
udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over valuta-, betalingsbalance- og finansforhold.
(4) I medfłr af forordning (EF) nr. 322/97 skal Fællesskabet,
for at det kan udforme, gennemfłre, opfłlge og evaluere
sin politik, rettidigt have rådighed over statistiske oplysninger, der er sammenlignelige mellem medlemsstaterne,
ajourfłrte, pålidelige, relevante og udarbejdet så effektivt
som muligt.
(5) Det er ofte en nłdvendig betingelse for at gennemfłre
Fællesskabets politik, at der findes ajourfłrte, sammenlignelige statistikker af god kvalitet.
(6) For at sikre sammenhængen i og sammenligneligheden af
statistiske oplysninger i Fællesskabet błr der udarbejdes et
femårigt statistisk program for Fællesskabet, hvori der
fastlægges retningslinjer, hovedområder og målsætninger
for de planlagte aktioner under hensyntagen til disse prioriteter.
(7) Den specifikke metode til udarbejdelse af fællesskabsstatistikker kræver et særligt snævert samarbejde inden for et
statistisk system, der udvikles i Fællesskabet gennem
Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved
afgłrelse 89/382/EØF, Euratom (2), med hensyn til tilpas(1) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1.
(2) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(8) Det påhviler de nationale myndigheder på nationalt
niveau og EF-myndigheden (Eurostat) på fællesskabsniveau
at udarbejde Fællesskabets statistikker inden for rammerne
af det femårige program.

(9) Dette forudsætter et snævert, koordineret og kohærent
samarbejde mellem EF-myndigheden (Eurostat) og de
nationale myndigheder.

(10) Med henblik herpå varetager EF-myndigheden (Eurostat)
koordineringen under forskellige former af samarbejdet
med de nationale myndigheder i et netværk omfattende
det europæiske statistiske system (ESS) for at sikre rettidig
tilvejebringelse af statistiske data til stłtte for Den Europæiske Unions politikker.

(11) Kommissionen kan overlade detaljerede gennemfłrelsesforanstaltninger i forbindelse med de enkelte statistiske
aktioner til det europæiske statistiske system, men den
fastsætter selv målsætningerne og de pågældende foranstaltninger.

(12) Endvidere kan Kommissionen ved gennemfłrelsen af dette
program og i overensstemmelse med forordning (EF) nr.
322/97 udfłre visse gennemfłrelses- eller administrationsopgaver som defineret i retsakter vedrłrende de enkelte
statistiske aktioner.

(13) Det kunne overvejes, om visse af disse opgaver, der i
łjeblikket udfłres af Kommissionen, ville kunne udfłres
af f.eks. et særligt organ oprettet til dette formål.

(14) Med denne beslutning fastlægges en finansieringsramme
for programmets samlede varighed, og dette belłb er
det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden i
overensstemmelse med punkt 33 i den interinstitutionelle
aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet
og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af
budgetproceduren (3).
(3) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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(15) Hovedlinjerne for udarbejdelsen af dette program er i
overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 blevet forelagt for Udvalget for det
Statistiske Program, Det Europæiske Rådgivende Udvalg
for Statistisk Information på det Økonomiske og Sociale
Område, der er nedsat ved Rådets afgłrelse
91/116/EØF (1), og Udvalget for Penge-, Kreditmarkedsog Betalingsbalancestatistik, der er nedsat ved Rådets afgłrelse 91/115/EF (2) 
VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
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Programmet skal desuden fortsat sikre det statistiske grundlag
for beslutninger inden for de nuværende politiske områder og
opfylde yderligere krav, som opstår som fłlge af nye politiske
initiativer inden for Fællesskabet.
Artikel 3
Finanzierung
Finansieringsrammen for gennemfłrelsen af dette program for
perioden 2003-2007 fastsættes til 192,5 mio. EUR.
De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden
for rammerne af det finansielle overslag.

Udarbejdelse af det statistiske program
Fællesskabets statistiske program for perioden 2003-2007, i det
fłlgende benævnt
»programmet«,
fastsættes
hermed.
Programmet er indeholdt i bilag 1 til denne beslutning. Det
indeholder retningslinjer, hovedområder og målsætninger for
de planlagte aktioner i denne periode.
Bilag 1 indeholder en oversigt over de fællesskabsstatistikker,
der er nłdvendige til gennemfłrelse af Den Europæiske Unions
politikker. Oversigten over statistikker er opdelt efter afsnittene
i traktaten.
Artikel 2
Målsætninger og prioritering
Under hensyntagen til de midler, som de nationale myndigheder og Kommissionen har til rådighed, er programmet
indrettet efter Fællesskabets vigtigste politiske prioriteter
inden for:
 Den Økonomiske og Monetære Union
 Den Europæiske Unions udvidelse
 konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og den social- og
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden

(1) EFT L 59 af 6.3.1991, s. 21. Afgłrelsen er senest ændret ved Rådets
afgłrelse 97/255/EF (EFT L 102 af 19.4.1997, s. 32).
(2) EFT L 59 af 6.3.1991, s. 19. Afgłrelsen er senest ændret ved Rådets
afgłrelse 96/174/EF (EFT L 51 af 1.3.1996, s. 48).

Artikel 4
Rapporter
I lłbet af det tredje år af programmets gennemfłrelse udarbejder Kommissionen en interimsrapport om gennemfłrelsen
og forelægger den for Udvalget for det Statistiske Program.
Ved afslutningen af den periode, der omfattes af programmet,
forelægger Kommissionen efter hłring af Udvalget for det Statistiske Program en fyldestgłrende evalueringsrapport om
programmets gennemfłrelse, der tager hensyn til uafhængige
eksperters synspunkter. Rapporten færdiggłres ved udgangen
af år 2008 og forelægges derpå for Europa-Parlamentet og
Rådet.
Artikel 5
Ikrafttræden
Denne beslutning træder i kraft dagen efter offentliggłrelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Artikel 6
Adressater
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
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BILAG 1
DET FEM¯RIGE STATISTISKE ARBEJDSPROGRAM: RETNINGSLINJER
INDLEDNING
1. Behovet for statistiske oplysninger til udformning af EU’s politik
Det er nłdvendigt for EU’s institutioner og borgere at råde over saglige oplysninger for at kunne vurdere behovet for og
udviklingen i EU’s politikker. Statistiske data af hłj kvalitet er af overordentlig stor betydning ved opfyldelsen af disse
behov. Eurostat (De Europæiske Fællesskabets Statistiske Kontor) har som hovedopgave at udarbejde og formidle
relevante og aktuelle data om en lang række sociale, łkonomiske og miljłmæssige emner til stłtte for nuværende og
kommende EU-politikker. I et e-Europa i hurtig udvikling skal der foreligge statistiske oplysninger i den form og på det
tidspunkt, brugeren har brug for dem. I den periode, som dette statistiske program dækker, skal der således głres en
yderligere indsats for at sikre, at borgerne har adgang til et stigende antal basisoplysninger om den łkonomiske, sociale,
arbejdsmarkedsmæssige og miljłmæssige udvikling i EU. Det er vigtigt, at det europæiske statistiske system videreudvikler sin struktur og strategi på en sådan måde, at systemet som helhed bibeholder og udvikler den nłdvendige
kvalitet og effektivitet til at kunne opfylde alle brugerbehov.
Bilagets opbygning
Dette bilag omhandler de områder, som ligger til grund for programmet, og indeholder en oversigt over de fællesskabsstatistikker, der er nłdvendige til gennemfłrelse af Den Europæiske Unions politikker. Disse statistikker er opdelt
efter afsnittene i traktaten om Den Europæiske Union, som blev vedtaget i Amsterdam.
For hvert af disse afsnit indeholder bilaget fłlgende:
 de vigtigste retningslinjer for det statistiske arbejde, der skal udfłres i denne femårsperiode inden for hvert område,
samt de påtænkte retsakter
 de statistikområder, som skal anvendes til stłtte for afsnittets politik, i overensstemmelse med de statistiske arbejdsområder, som er fastlagt i den aktivitetsbaserede forvaltningsramme.
2. Gennemfłrelsesstrategier
a) Målsætninger
De målsætninger, der er opstillet i Eurostats strategiplan, vil stłtte gennemfłrelsen af arbejdsprogrammet. Der er tale om
fłlgende målsætninger:
 at levere produkter og tjenesteydelser til Kommissionen
 at levere produkter og tjenesteydelser til de łvrige europæiske institutioner og til eksterne brugere
 at fremme udviklingen og vedligeholdelsen af det europæiske statistiske system
 at fremme personalets motivation og tilfredshed
 at forbedre kvaliteten af Eurostats produkter og tjenester
 at fremme Eurostats interne produktivitet.
b) Statistikproduktion
Sammen med sine partnere i ESS vil Eurostat etablere produktionsprocesser, der sikrer, at de europæiske statistikker når
op på det kvalitetsniveau, der er nłdvendigt for at kunne forvalte EU-politikkerne. Der vil især blive lagt vægt på
udarbejdelse af de statistikker, der skal opfylde behovene i euroområdet.
Eurostat og deltagerne i ESS vil foretage en lłbende revision af statistiske oplysninger fra EU og fra de nationale
statistiske kontorer for at sikre, at de opfylder netop de behov, der opstår i forbindelse med gennemfłrelsen af
EU-politikkerne og de nationale politikker, og at de to aspekter integreres fuldt ud.
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c) Effektivitet i gennemfłrelsen
Kommissionen vil fortsætte med at vurdere sine arbejdsmetoder for at sikre, at ressourcerne udnyttes mest effektivt.
Visse opgaver inden for statistikområdet vil det være hensigtsmæssigt at overlade til et eksternt organ at udfłre og fłlge
op. Oprettelse af et sådant forvaltningsorgan vil fłrst kunne ske efter en grundig analyse i overensstemmelse med Rådets
og Kommissionens bestemmelser vedrłrende sådanne organer. Deltagerne i ESS vil blive holdt fuldt orienteret om denne
proces.
d) Budgetmæssig gennemfłrelse af programmet
De budgetmidler, der stilles til rådighed for statistisk information i henhold til dette program, bevilges som led i den
årlige budgetprocedure, uden at dette berłrer de budgetmidler, der stilles til rådighed i henhold til andre retsakter.
Midlerne vil blive anvendt til:
 produktion af statistikker, som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, herunder udvikling og
vedligeholdelse af statistiske informationssystemer og den tilhłrende nłdvendige infrastruktur
 tilskud til partnerne i ESS (Eurostat påtænker at indgå rammeaftaler med sådanne partnere)
 teknisk og administrativ bistand samt andre stłtteforanstaltninger.
3. Prioriteringer
Prioriteringen af det statistiske arbejde forvaltes inden for rammerne af fire forskellige kategorier af virksomhed.
a) Statistikbehov i forbindelse med gennemfłrelsen af Fællesskabets politik
De statistiske behov inden for de vigtigste områder af Fællesskabets politik fastlægges lłbende af Kommissionen og kan
sammenfattes således:
 Den Økonomiske og Monetære Union: alle de statistikker, der er behov for i forbindelse med ØMU’ens tredje fase og
vækst- og stabilitetspagten
 EU-udvidelsen: omfattende de statistiske indikatorer, der er af stłrst betydning for tiltrædelsesforhandlingerne og for
integreringen af ansłgerlandene i ESS
 Konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden: bl.a. statistikker om
arbejdsmarkedet, miljłet, servicesektoren, levevilkårene, migrationen og e-Europa.
 Strukturindikatorer: yderligere konsolidering af arbejdet på grundlag af henstilling fra Lissabon-topmłdet.
b) De vigtigste projekter
Herunder hłrer de vigtigste arbejdsområder, som er nłdvendige for at sikre, at systemet fungerer tilfredsstillende. Disse
områder vil være genstand for en formel projektstyring som fłlger:
 Infrastrukturarbejde
Styrkelse af det europæiske statistiske systems funktion i et udvidet og mere integreret Europa. Der vil blive truffet
forskellige foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem de nationale statistiske kontorer og Eurostat. Der vil her
især være tale om udveksling af data mellem de nationale statistiske myndigheder, medlemsstaternes specialisering inden
for specifikke områder og fleksibilitet i gennemfłrelsen af statistiske undersłgelser med henblik på at dække såvel EU’s
som de enkelte medlemsstaters behov.
Udvikling af et system, som er i stand til at opfylde eksisterende og nye behov i forbindelse med de forskellige politikker
og samtidig fremme dialogen mellem statistikerne og dem, der udarbejder politikkerne, med henblik på at sikre, at de
statistiske produkter er fleksible og relevante.
Udviklingen af den teknologiske infrastruktur på kommissions- og medlemsstatsplan skal sikre stłrre produktivitet,
mindre arbejdsbyrde for respondenterne og lettere brugeradgang til de statistiske data.
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Eurostats engagement i initiativerne »eKommissionen« og »eEuropa« samt det europæiske statistiske systems adgang til
forsknings- og udviklingsprogrammerne og programmet for dataudveksling mellem administrationerne (IDA) vil styrke
samarbejdet og synergien mellem Fællesskabets og medlemsstaternes indsats.
En sikring af kvaliteten og et videnskabeligt grundlag for EF-statistikkerne vil blive resultatet af det tætte samarbejde
mellem de officielle og de teoretiske statistikere.
 Specifikke projekter
Statistikker om den nye łkonomi, herunder områder som informationssamfundet og innovation.
Statistikker om forskning og udvikling, herunder benchmarking af de nationale FTU-politikker.
Konjunkturstatistikker.
Indikatorer til at stłtte politikkerne til fremme af bæredygtig udvikling.
Indikatorer for social udstłdelse og fattigdom.
c) Statistik til brug for den nuværende politik
Der er her tale om fortsættelsen af den statistiske virksomhed, der danner grundlag for Fællesskabets allerede eksisterende politikområder, som f.eks. landbrug, regionalpolitik, udenrigshandel osv.
d) Andre områder
Til gennemfłrelsen af Fællesskabets politik er der også behov for at indsamle statistiske data på andre områder end de
allerede nævnte.
Med henblik på aktiviteterne inden for dette prioriteringsområde er rækken af data, der skal indsamles, og dataenes
omfang, som regel blevet fastlagt i et samarbejde mellem Eurostat og medlemsstaterne inden for Udvalget for det
Statistiske Program og Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik. Det fłlger således de regler,
der er fastsat i Rådets forordning om EF-statistikker, og er i overensstemmelse med de principper, der er vedtaget for
sådanne beslutninger vedrłrende forvaltning af arbejdet.
4. Nærhedsprincippet
Retsgrundlaget herfor er:
1) Rådets afgłrelse 89/382/EØF om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program
2) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker
3) Kommissionens afgłrelse 97/281/EF om Eurostats rolle ved udarbejdelse af EF-statistikker.
Eurostat har ansvaret for at sikre leveringen af fællesskabsstatistikker som grundlag for EU-politikkerne. Eurostat kan kun
lłse denne opgave i et samarbejde med de statistiske myndigheder i medlemsstaterne. Derfor er de statistiske aktiviteter
altid baseret på det grundlæggende nærhedsprincip. Der samarbejdes med en lang række organer, men især med de
nationale statistiske kontorer i EU-medlemsstaterne.
5. Afvejning af behov og ressourcer
Fællesskabets statistiske system skal nłje overvåge balancen mellem på den ene side behovet for oplysninger til brug for
Fællesskabets politik og på den anden side de ressourcer, der er nłdvendige både på EU-plan og på nationalt og regionalt
plan for at kunne levere oplysningerne. Det er specielt vigtigt af få fremskaffet de nłdvendige ressourcer på nationalt
plan for at kunne opfylde de behov, der er for statistiske oplysninger, når der skal træffes beslutninger om EU-politikker.
Det er imidlertid også vigtigt at bevare tilstrækkelig fleksibilitet med henblik på at głre det muligt for de nationale
myndigheder at opfylde Fællesskabets statistiske behov på den mest omkostningseffektive måde.
Bilaget indeholder en oversigt over, hvilke statistiske behov der skal opfyldes for at stłtte Fællesskabets politikker. Som
led i den overordnede ressourcestyring fastsættes prioriteringerne af de forskellige komponenter af det statistiske arbejde
i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne ramme.
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DET FEM¯RIGE STATISTISKE ARBEJDSPROGRAM: M¯LS˘TNINGER OG ATKTIONER
UDVIDELSE AF DEN EUROP˘ISKE UNION
Statistiske behov
For nogle ansłgerlandes vedkommende forventes tiltrædelsesforhandlingerne afsluttet med en tiltrædelsestraktat inden
for 2003-2007-programmets lłbetid. For at kunne fłlge disse forhandlinger op og fuldfłre dem skal Kommissionen
have et komplet sæt pålidelige statistikker til rådighed, som set ud fra et metodologisk synspunkt er sammenlignelige
med EU-landenes statistikker. EU vil herefter stå over for to forskellige udfordringer:

 at integrere de potentielle nye medlemmer i alle fællesskabsmekanismerne, herunder f.eks. budgetterne for egne
indtægter og strukturfondene og alle andre emneområder og programmer.

 at fortsætte med at forberede resten af ansłgerlandene på og hjælpe dem med at nå frem til fuldstændig overholdelse
af den gældende fællesskabsret.

I begge tilfælde błr de store krav, der stilles til ansłgerlandenes statistikproduktion, som skal kontrolleres og videreformidles via Eurostat, ikke undervurderes. Det er klart, at grundlæggende łkonomiske statistikker er uundværlige,
herunder statistiske oplysninger om den sektormæssige og regionale fordeling af BNP, befolkning og beskæftigelse.
Andre nłgleområder er statistiske oplysninger om gennemfłrelsen af lovgivningen om det indre marked, dvs. aktiviteter
på tværs af grænserne, som f.eks. handel med varer, handel med tjenesteydelser og fri etableringsret, betalingsbalancen,
kapitalstrłmme, personmobilitet (vandrende arbejdstagere, migration, asylsłgere osv.), industriproduktionen og -strukturen med hensyn til kapacitet osv. Generelt skal statistikproduktionen tilgodese den pågældende EU-politik, herunder de
behov, der er affłdt af den monetære union. Dertil kommer, at der er behov for statistikker inden for sektorer, som er
fłlsomme i forbindelse med optagelsesforhandlingerne, navnlig områder som landbrug, transport, regionalpolitik og
miljł.

ResumØ
I lłbet af den femårige periode vil arbejdet være koncentreret om at:

 styrke indsamlingen af harmoniserede data til brug ved forhandlinger og til interne EU-formål

 fortsætte bistanden til ansłgerlandene og nye medlemmer med henblik på at forbedre deres statistiske systemer, så at
de opfylder Fællesskabets krav, herunder fremme en hurtig informering om eventuel ny fællesskabslovgivning.

AFSNIT I
FRIE VAREBEV˘GELSER
Statistiske behov
Da det indre marked trådte i kraft i 1993, indfłrtes der et system for statistisk registrering af varehandelen mellem
medlemsstaterne (Intrastat), der skete en lempelse af dataleverandłrernes indberetningsbyrde, og der opnåedes således en
mere hensigtsmæssigt dækning af Den Økonomiske og Monetære Unions behov for data. Men formindskelsen af
arbejdsbyrden begrænsedes dog som fłlge af de nationale myndigheders og en lang række faglige sammenslutningers
łnske om at bevare et system med detaljerede statistikker over intra-EU-handelen, som er kompatibelt med statistikkerne
over extra-EU-handelen.

Ifłlge den strategiplan, Eurostat og medlemsstaterne godkendte i 1999, vil nye tilpasninger af systemet blive undersłgt
og afprłvet, fłr der gennemfłres en reform af lovgivningen. Det nye system skal derfor være fokuseret på levering af
resultater, der opfylder Fællesskabets behov og indfrier en række strenge kvalitetskrav hvad angår de statistiske datas
dækning, pålidelighed og disponibilitet. Indholdet af resultaterne skal defineres på en sådan måde, at de nuværende krav
forenkles, idet der samtidig tages hensyn til, hvordan behovene udvikler sig i takt med, at den europæiske integration
skrider frem. Der vil også blive truffet foranstaltninger til at forbedre pålideligheden af import- og eksportprisstatistikken, således at man kan opgłre den interne konkurrenceevne for unionens produkter mere effektivt.
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Sidelłbende hermed skal de mulige konsekvenser af overgangen til et fælles momssystem analyseres ved en evaluering af
de administrative eller statistiske datakilder, der kan bruges som reference. I den forbindelse prioriteres opretholdelsen af
forbindelsen med momssystemet og anvendelsen af det generelle virksomhedsregister.
ResumØ
Ved afslutningen af femårsprogrammet vil Kommissionen have tilpasset og forbedret systemerne til statistisk registrering
af varehandelen mellem medlemsstaterne og med tredjelande, idet der tages hensyn til udviklingen i informationskravene
og det łkonomiske og administrative miljł.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
Traktatafsnit

Eurostats arbejdsområder
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Vigtigste arbejdsområder inden for dette politikområde
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AFSNIT II
LANDBRUGET
Statistiske behov
Landbrug
Den fælles landbrugspolitik sluger næsten halvdelen af fællesskabsbudgettet. Kommissionen har således en stor opgave at
lłse i forbindelse med den lłbende opstilling, overvågning, evaluering og tilpasning af de forskellige politikker på
landbrugsområdet. Kommissionen har en vidtrækkende uddelegeret kompetence med hensyn til den lłbende forvaltning
af landbrugspolitikkerne. Den vigtigste opgave i femårsperioden 2003-2007 vil ligesom i programmet for 1998-2002
være at administrere dette store sæt af statistikker og at foretage den nłdvendige vedligeholdelse af statistikkerne. Der vil
fortsat blive taget særligt hensyn til miljłdimensionen, bl.a. ved at man udarbejder statistikker, som er nłdvendige for
analyserne af de indbyrdes forbindelser mellem landbrug og miljł, bl.a. forbedring af statistikken om anvendelse af
kunstgłdning og pesticider og om biologisk landbrug samt initiativer til bevarelse af biologisk mangfoldighed (biologisk
diversitet) og levesteder på landet.
Forvaltningsrammen i forbindelse med den tekniske handlingsplan for landbrugsstatistik (TAPAS) udgłr en kollektiv og
transparent metode til at opnå en stadig bedre anvendelse af de nationale og fælles ressourcer, der er til rådighed til
produktion af landbrugsstatistikker. De statistikker, der produceres, vil blive anvendt i stłrre omfang (de vil f.eks. blive
anvendt som modeller, og medlemsstaterne og EU-institutionerne vil få direkte adgang til dem).
Man vil gå i gang med to opgaver, som er fokuseret på fremtiden. Der vil blive udarbejdet landbrugsstatistikker, som skal
opfylde behovene i forbindelse med den fælles landbrugspolitik syv til ti år frem i tiden, idet der skal tages hensyn til de
ændringer, der måtte blive foretaget i den fælles landbrugspolitik i forlængelse af de reformer, som er foreslået i »Agenda
2000«. Arbejdet med agrar-łkologiske data vil blive yderligere udviklet. Bl.a. vil arbejdet med indikatorer vedrłrende
integreringen af miljłbetragtninger i den fælles landbrugspolitik og arbejdet med operationelle landskabsindikatorer
fortsætte. Desuden vil opmærksomheden være henledt på det stigende behov for information om forbruger-/velfærdsaspekterne af landbruget og på statistisk stłtte til den komponent af den fælles landbrugspolitik, der hedder »udvikling af
landdistrikterne«. Konklusionerne af den omfattende uafhængige revision af det nuværende system vil blive brugt til at
tilpasse sættet af EU-landbrugsstatistikker, så at det er i stand til at opfylde de konstaterede nye eller ændrede behov. Den
anden opgave består i at sikre en regelmæssig strłm af sammenlignelige data fra officielle kilder til alle ansłgerlande.
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Skovbrug
På dette område skal opmærksomheden især være rettet mod en fortsættelse og forbedring af samarbejdet med de
internationale organisationer, især med henblik på opstilling af de specifikke kriterier og indikatorer, der er brug for i
forbindelse med miljłforvaltning og bæredygtig skovforvaltning. Desuden skal der sidelłbende hermed udarbejdes
statistisk information om bæredygtig forvaltning af træforarbejdningsindustrien. Ved udfłrelsen af dette arbejde vil
det være nłdvendigt at tage hensyn til konsekvenserne af Bonn-arrangementerne i forbindelse med Kyoto-aftalen.

Fiskeri
Den fremtidige udvikling inden for den fælles fiskeripolitik vil være koncentreret om integrering af de forskellige
komponenter, fra biologi til ressourcer, gennem forbedret overvågning af fiskerfartłjernes aktiviteter. Disse foranstaltninger vil efter al sandsynlighed ikke resultere i et yderlige behov for data, og hovedindsatsen vil i de kommende år være
koncentreret om at konsolidere og forbedre de datastrłmme, der er baseret på den eksisterende lovgivning, med hensyn
til dataenes fuldstændighed, aktualitet, konsistens, sammenlignelighed og tilgængelighed.

De sociale og łkonomiske konsekvenser af, at fiskerfartłjernes aktiviteter begrænses og EU’s fiskerflåde reduceres, vil
betyde łget efterspłrgsel efter data om parametre til at vurdere den sociale og łkonomiske situation. Denne udvikling
forventes at ville være vigtige elementer i genforhandlingen af den fælles fiskeripolitik i 2002. Eurostat vil fłlge disse
forhandlinger nłje for at sikre, at dets fiskeristatistikprogram fortsat tilgodeser behovene i den fælles fiskeripolitik.

ResumØ
I lłbet af programperioden vil Kommissionen bestræbe sig for at:

 anvende TAPAS-ordningen med henblik på gradvise forbedringer af det eksisterende sæt af landbrugsstatistikker, især
hvad angår kvalitet, sammenlignelighed, effektivitet, forenkling og aktualitet.

 planlægge udviklingen af landbrugsstatistikker, som skal opfylde de behov, den fælles landbrugspolitik stiller i
fremtiden

 opstille indikatorer for bedre integrering af miljłbetragtninger i den fælles landbrugspolitik og information om
forbruger-/velfærdsaspekterne af landbruget

 være behjælpelig ved udarbejdelsen af sammenlignelige data i de lande, der ansłger om EU-medlemskab

 konsolidere, forbedre og udvide skovbrugsstatistikken (indikatorer)

 konsolidere og forbedre kvaliteten af fiskeristatistikken.
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AFSNIT III
DEN FRIE BEV˘GELIGHED FOR PERSONER, TJENESTEYDELSER OG KAPITAL
Statistiske behov
EU’s betalingsbalancestatistik leverer ret detaljerede oplysninger om handelen med tjenesteydelser og om direkte investeringer. Statistikken over udenlandske filialers handel er for łjeblikket under udarbejdelse. Selv om alle disse statistikker
hovedsagelig udarbejdes for at tilgodese behovene i forbindelse med den almindelige overenskomst om handel med
tjenesteydelser (GATS) og således for at levere oplysninger om handelstransaktioner med lande uden for Fællesskabet,
finder medlemsstaterne det vigtigt, at der fortsat udarbejdes en national betalingsbalance (derfor er også intraEU-strłmme omfattet) selv inden for Den Økonomiske og Monetære Union. For łjeblikket dækker de producerede
statistikker både extra-EU- og intra-EU-handel og opfylder således det indre markeds behov. Der er imidlertid en risiko
for usikkerhed i forbindelse med disse oplysninger. Dertil kommer, at de systemer, der anvendes til indsamling af
betalingsbalancedata, for łjeblikket er ved at blive omstruktureret (jf. afsnit VII). Det er derfor nłdvendigt at foretage
en revurdering og en nyfastsættelse af Kommissionens behov på dette område.

Der vil blive udarbejdet et globaliseringsindikatorsystem. Nye statistiske værktłjer, som er baseret på udveksling af data
mellem de nationale statistiske kontorer og på indsamling af information på europæisk plan, vil blive anvendt som
grundlag for udvikling af dette område.

Ved at identificere og overvåge udenlandsk kontrollerede virksomheder (FATS) vil det være muligt at måle europæiseringen og internationaliseringen af produktionssystemerne. Statistikkerne vil i stigende grad analysere bæredygtig
turisme i forbindelse med bæredygtig udvikling, hvilket sker gennem udarbejdelse af satellitregnskaber.

Rådets beslutning om statistik over den audiovisuelle sektor skal gennemfłres. Eurostat vil således fortsætte med at
konsolidere det allerede i 1999 påbegyndte arbejde med at få oprettet en fælles infrastruktur for statistisk information
om industrien og markederne inden for den audiovisuelle sektor og beslægtede sektorer. Desuden skal der udarbejdes et
retsgrundlag for telekommunikationsstatistikken.

Der vil i overensstemmelse med Rådets prioriteringer efterhånden blive indfłrt et fleksibelt og justerbart system for
indsamling af oplysninger om indikatorer vedrłrende informationssamfundet på basis af eksisterende eller nye undersłgelser.

ResumØ
I lłbet af femårsperioden vil Kommissionen bestræbe sig for at:

 udarbejde et stabilt og fleksibelt sæt indikatorer om globalisering

 udarbejde et stabilt og fleksibelt sæt indikatorer om informationssamfundet, herunder om de audiovisuelle tjenester

 fortsætte med udarbejdelsen af satellitregnskaber inden for turismeområdet.
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AFSNIT IV
VISUM, ASYL, INDVANDRING OG ANDRE POLITIKKER I FORBINDELSE MED DEN FRIE BEV˘GELIGHED
FOR PERSONER
Statistiske behov
Ved Amsterdam-traktatens ikrafttræden den 1. maj 1999 fik Fællesskabet tildelt kompetence inden for området indvandring og asyl. På anmodning af Det Europæiske Råd fremlagde Kommissionen i november 2000 to meddelelser med
henblik på at starte en debat i Fællesskabet om de langsigtede aspekter af en fælles EU-politik. Begge meddelelser
vedrłrer spłrgsmålet om statistik i dette perspektiv. I meddelelsen om en indvandringspolitik i EU (1) understreges
det, at der er brug for flere oplysninger om ind- og udvandringsstrłmme og -młnstre i EU. Af meddelelsen om en fælles
asylprocedure (2) fremgår det, at for at kunne oprette og bruge et fælles europæisk asylsystem kræves der en grundig
analyse af flygtningestrłmmenes omfang og oprindelse, af ansłgningerne om beskyttelse og svarene på ansłgningerne.
Udvidelsen af EU og udviklingen af samarbejdet med landene i middelhavsområdet vil yderligere łge behovet for
statistisk information på disse områder.
ResumØ
I lłbet af femårsperioden vil Kommissionen:
 udarbejde en mere standardiseret nomenklatur inden for områderne migration og asyl i samarbejde med de
nationale myndigheder
 forłge omfanget og kvaliteten af statistikkerne på dette område med henblik på at opfylde de oprindelige krav i
Kommissionens meddelelser om dette emne.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
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AFSNIT IV
VISUM, ASYL, INDVANDRING OG ANDRE POLITIKKER I FORBINDELSE MED DEN FRIE BEV˘GELIGHED FOR PERSONER
Vigtigste arbejdsområder inden for dette politikområde

31 Befolkning

(1) Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en indvandringspolitik i EU, 22. november 2000 (KOM(2000) 757
endelig).
(2) Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet »På vej mod en fælles asylprocedure og en ensartet status, som gælder i
hele EU, for dem, der indrłmmes asyl«, 22. november 2000 (KOM(2000) 755 endelig).
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AFSNIT V
TRANSPORT
Statistiske behov
En fællesskabstransportstatistik er nłdvendig for at stłtte den fælles transportpolitik (artikel 70-80) og transportkomponenten i det transeuropæiske net (artikel 154-156).

Transport er også en vigtig del af Fællesskabets regional- og miljłpolitik (se afsnit XVII og XIX), og opmærksomheden
skal især være rettet mod indikatorer for bæredygtig udvikling.

Fællesskabsstatistikkerne skal udgłre et omfattende transportinformationssystem bestående af data om gods- og passagerstrłmme, infrastruktur, materiel, trafikstrłmme, personmobilitet, sikkerhed, energiforbrug og miljłpåvirkning samt
data om transportomkostninger og -priser og transportvirksomheder. Et af de vigtigste mål vil være at ændre balancen
mellem transportformerne, således at jernbane- og skibstransport begunstiges frem for vejtransport, og herved fjerne
den eksisterende forbindelse mellem łkonomisk vækst og vejtrafik. Det vil være nłdvendigt at levere bedre statistikker
om opdelingen på de forskellige transportformer hvad angår såvel passagerer som gods. Desuden skal aktualiteten af
dataene słges forbedret.

¯bningen af transportmarkederne for konkurrence vil kræve objektive statistiske data til at overvåge udviklingen på disse
markeder og til at vurdere dens indvirkning på beskæftigelses- og arbejdsvilkårene i transportvirksomhederne og på disse
virksomheders łkonomiske levedygtighed. Den vil også skærpe efterspłrgslen efter statistiske indikatorer vedrłrende
sikkerhed og servicekvalitet. Markedstrendene vil kræve indsamling af statistiske data om godstransport, som er mindre
centreret om enkelte transportformer, men som leverer information om den komplette intermodale transportkæde og
om transporten af gods set ud fra et markedsperspektiv.

At overvåge forholdet mellem transport og miljł vil være en af hoveddrivkræfterne i bestræbelserne for at forbedre
transportdataenes kvalitet og dække alle områder. Det vil også affłde en række specifikke behov for yderligere data, f.eks.
om personmobilitet og om transportudstyr. Det vil være nłdvendigt at reagere på det voksende behov for trafikdata
udtrykt i kłretłjkilometer for alle transportformer i betragtning af den betydning, de har for overvågningen af
færdselstætheden og udstłdningsgasemissionerne.

De fortsat store investeringer i den europæiske transportinfrastruktur, og især i det transeuropæiske net (TEN), vil skabe
specifikke behov for statistikker om infrastruktur og om markedstrender. Det transeuropæiske net vil sammen med
Fællesskabets regionalpolitikker fortsat skabe behov for mere geografisk opdelte data om transportnet og -strłmme, der
błr betragtes som en integreret del af det overordnede transportinformationssystem.

ResumØ
I lłbet af femårsperioden vil Kommissionen bestræbe sig for:

 at komplettere EU-transportstatistikkens dækning af alle transportformer og alle typer information

 i nłdvendigt omfang at fortsætte tilpasningen og kompletteringen af retsgrundlaget for transportstatistikken

 at fremme indsamlingen af supplerende statistiske oplysninger om de intermodale transportkæder og de supplerende
data, der er nłdvendige for at kunne overvåge integreringen af miljłhensyn i transportpolitikkerne (TERMordningen).
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AFSNIT VI
DE F˘LLES REGLER OM KONKURRENCE, FISKALE SPØRGSM¯L OG INDBYRDES TILN˘RMELSE AF
LOVGIVNINGERNE
Der er ikke behov for et direkte statistisk program. Statistiske oplysninger vedrłrende dette afsnit fås via de data og
indikatorer, der udarbejdes i forbindelse med andre afsnit i dette program.
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AFSNIT VI
F|˘LLES REGLER OM KONKURRENCE, BESKATNING OG TILN˘RMELSE AF LOVGIVNINGEN
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AFSNIT VII
DEN ØKONOMISKE OG MONET˘RE POLITIK
Statistiske behov
Gennemfłrelsen af Den Økonomiske og Monetære Union kræver en meget nłje statistisk overvågning for at kunne
fremme koordineringen af den makrołkonomiske politik og stłtte det europæiske centralbanksystems funktion i forbindelse med den monetære politik. Stabilitets- og vækstpagten stiller krav om nye statistiske data. Samtidig er det stadig
vigtigt at kunne måle den grad af łkonomisk konvergens, medlemsstaterne har opnået.
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Med henblik på at kunne levere statistikker med den nłdvendige bredde, sammenlignelighed, aktualitet og hyppighed til
at koordinere den makrołkonomiske politik og stłtte det europæiske centralbanksystems funktion i forbindelse med den
monetære politik, vil man fortsætte arbejdet med konjunkturindikatorer vedrłrende efterspłrgsel, produktion, arbejdsmarked, priser og omkostninger. Der vil blive anvendt nye metoder (f.eks. hurtig estimering, korttidsprognoser) til at
forbedre servicen til dem, der analyserer konjunkturudviklingen. Dette arbejde skal supplere den yderligere udvikling af
de monetære og finansielle indikatorer.
En lłbende forbedring af dataenes aktualitet og dækning er nłdvendig som led i handlingsplanen om statistikkrav i Den
Økonomiske og Monetære Union. Beregning af aggregater for euroområdet inden for den kortest mulige tid vil kræve, at
der rettidigt produceres kvartalsvise nationalregnskaber, og at der foretages hurtige estimeringer. Desuden skal der
udfłres et omfattende arbejde med at opstille kvartalsvise, ikke-finansielle og finansielle regnskaber for institutionelle
sektorer, som er fuldt ud konsistente med de årlige regnskaber og de kortfristede offentlige finanser. Forespłrgsler om
oplysninger om partnersektorer inden for de finansielle regnskaber, som viser forholdet »fra-hvem-til-hvem« mellem
sektorerne, er en vigtigt værktłj i analysen af den monetære politik. I en trin-for-trin procedure skal denne information
indsamles i lłbet af dette femårsprogram.
I denne programperiode (2003-2007) forventes den vigtigste enkeltbegivenhed at blive udvidelsen af EU fra 15 til 20
medlemmer eller mere. Dette vil medfłre et omfattende arbejde for de nye medlemmer med hensyn til levering af
statistiske data og for Eurostat med hensyn til validering af dataene. Kommissionens udvidelsespolitik skal understłttes
fuldt ud. Man vil derfor fortsætte og udvikle den bistand, der ydes til ansłgerlandene, for at sikre, at leveringen af
statistiske data er tilfredsstillende både med hensyn til dataenes disponibilitet, kvalitet, aktualitet og sammenlignelighed.
For alle medlemsstaters vedkommende vil der være łget opmærksomhed på kvaliteten af dataene, både dataene i faste
priser og lłbende priser. Én administrativ anvendelse, nemlig egne indtægter baseret på bruttonationalindkomsten, vil
repræsentere 60 % af EU-budgettet. En af de stłrste opgaver bliver at fortsætte og udbygge arbejdet med at harmonisere
statistikkerne vedrłrende konvergenskriterierne. Målsætningen om fastholdelse af prisstabiliteten (artikel 105 i EF-traktaten) og levering af oplysninger om ECB’s monetære politik i euroområdet kræver, at kvaliteten af de harmoniserede
forbrugerprisindeks (HICP) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 skal opretholdes og yderligere forbedres.
HICP-metodologien skal færdiggłres og forbedres inden for rammerne af ovennævnte rådsforordning om harmoniserede
forbrugerprisindeks.
Overvågningen af udviklingen i medlemsstaternes budgetsituation og i deres offentlige gæld (EF-traktatens artikel 104 og
stabilitets- og vækstpagten, som blev vedtaget i Dublin) vil blive foretaget på basis af det offentliges regnskaber
udarbejdet i overensstemmelse med ENS 95-metodologien, som blev godkendt af Rådet i juni 1996 (forordning (EF)
nr. 2223/96). Harmoniseringen og sammenligneligheden vil blive overvåget for at sikre, at de institutionelle beslutningstagere råder over sammenlignelige statistiske instrumenter af hłj kvalitet, så at man undgår skævheder i de
bedłmmelser, der foretages af budgetsituationen i hver medlemsstat.
Overvågningen af den łkonomiske udvikling i medlemsstaterne, som fastsat i EF-traktatens artikel 103, łger behovet for
at gennemfłre det eksisterende dataindberetningsprogram for nationalregnskabsdata fuldt ud i overensstemmelse med
ENS-95-forordningen, især hvad angår dataenes rettidige indberetning og dækning, og efterhånden at udvide det til at
omfatte nye områder ved revision og udvidelse af den gældende lovgivning.
Arbejdet med at udregne de vigtigste regnskabsaggregater udtrykt i kłbekraftspariteter vil blive viderefłrt. Revisionsarbejdet vedrłrende metodologien for kłbekraftspariteter med henblik på at głre resultaterne mere pålidelige til brug
ved komparative analyser, som startede under det forrige femårsprogram, błr afsluttes med vedtagelse af en rådsforordning om kłbekraftspariteter.
Virkeliggłrelsen af Den Økonomiske og Monetære Union har betydelige konsekvenser for betalingsbalancestatistikken.
Af særlig betydning her er indberetningstærsklerne, som  hvis de ændres, sådan som det for łjeblikket er planen  vil
kræve et betydeligt udviklingsarbejde for at sikre, at kvaliteten af disse statistiske oplysninger kan bevares. Mange
EU-lande (især dem, hvor bankernes dataindberetning er hovedkilden for indsamlerne af betalingsbalancedata) er for
łjeblikket i gang med at revidere deres systemer for indsamling af betalingsbalancedata for at kunne klare de nye krav.
Arbejdet vil blive fortsat i de kommende år for at sikre, at medlemsstaterne stadig kan levere relevante statistiske data af
hłj kvalitet til de europæiske institutioner, især om handel med tjenesteydelser, udenlandske direkte investeringer og
udenlandske virksomhedsenheders handel. Desuden vil indsamling (og analyse) af data fra ansłgerlandene være hłjt
prioriteret. Disse data har mange af Kommissionens tjenestegrene brug for, især dem, der beskæftiger sig med łkonomisk overvågning, handelspolitik og eksterne relationer.
ResumØ
I lłbet af femårsperioden vil Kommissionen bestræbe sig for:
 inden for rammerne af handlingsplanen om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union at fortsætte
udviklingen og produktionen af de statistikker, som er nłdvendige for at kunne foretage en koordinering af den
makrołkonomiske politik, fłre en monetær politik, gennemfłre stabilitets- og vækstpagten og foretage en lłbende
vurdering af den łkonomiske konvergens
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 at intensivere gennemfłrelsen af forordningen om det europæiske nationalregnskabssystem (ENS 95)
 at revidere systemet for indsamling af data til betalingsbalancestatistikken.
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AFSNIT VIII
BESK˘FTIGELSE
Statistiske behov
Udviklingen inden for EU’s arbejdskraftstatistik vil være præget af fłlgende politiske processer: udvidelsen af EU, den
europæiske beskæftigelsesstrategi, Den Økonomiske og Monetære Union og benchmarking-aktionen (i forbindelse med
hvilken der hvert forår skal leveres strukturindikatorer til Det Europæiske Råd).
Arbejdskraftstatistikken bygger i det store og hele på EU-forordninger. Derfor er ansłgerlandene allerede nu nået langt
med hensyn til at indfri EU-kravene inden 2003. I perioden 2003-2007 vil den stłrste udfordring være at sikre, at alle
krav indfries fuldt ud, at der sker en regelmæssig indberetning af data, og at man holder trit med udviklingen.
Ved at fastsætte nye mål for erhvervsfrekvensen for 2005 og 2010 har Det Europæiske Råd skærpet behovet for at
overvåge gennemfłrelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og især den årlige gennemfłrelse af retningslinjerne
for beskæftigelsen. Denne overvågning vil bl.a. omfatte en kontrol af gennemfłrelsen af den kontinuerlige arbejdsstyrkeundersłgelse og af tilpasningen af den tilhłrende liste over variabler (som bl.a. skal dække nye arbejdsordninger,
jobkvalitet, omsorgs- og błrnepasningsfaciliteter og livslang uddannelse). Overvågningen vil kræve hyppigere og mere
komplette statistikker med henblik på at kunne måle kłnsklłften (især lłnklłften inden for alle łkonomiske aktiviteter)
og kvalifikationsklłften. Der vil således blive behov for statistikker over lłnstrukturer og gennemfłrelse af en undersłgelse af ledige stillinger inden for Fællesskabet.
I et område, der er så stort som ØMU’en, er lłnomkostningstrenden det vigtigste potentielle inflationspres, og det skal
derfor overvåges ved hjælp af hurtigt udarbejdede korttidsstatistikker af hłj kvalitet. Gennemfłrelsen af forordningen om
lłnomkostningsindekset og den lłbende forbedring af korttidsstatistikkerne om lłnomkostninger er af stłrste vigtighed,
hvilket også gælder en forbedret måling af arbejdsproduktiviteten (dette kræver en forbedret serie vedrłrende
arbejdsmængde).
ResumØ
 gennemfłrelse af en kontinuerlig arbejdsstyrkeundersłgelse, som skal levere kvartalsresultater i alle medlemsstater
 harmonisering af en del af spłrgeskemaerne
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 indsamling/analyse af resultaterne af lłnstrukturundersłgelsen

 gennemfłrelse af 2004-lłnomkostningsundersłgelsen omfattende NACE-hovedafdeling M, N og O

 fuldstændig gennemfłrelse af Rådets forordning om lłnomkostningsindekset

 gennemfłrelse af 2006-lłnstrukturundersłgelsen

 udformning af et system for europæiske lłnomkostningsstatistikker

 gennemfłrelse af Rådets forordning om undersłgelsen vedrłrende ledige stillinger, som skal vedtages i 2002.
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AFSNIT IX
DEN F˘LLES HANDELSPOLITIK
Statistiske behov
Ifłlge artikel 133 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab har Kommissionen ansvaret for at fłre
forhandlinger om handelsaftaler med tredjelande, herunder handelsaftaler vedrłrende tjenesteydelser (GATS). Det er
derfor vigtigt at råde over statistiske data af god kvalitet.
Arbejdet vil fortsætte i de kommende år for at sikre, at de statistiske data om international handel med tjenesteydelser
(både hvad angår geografisk fordeling og komponenter), udenlandske direkte investeringer og udenlandske virksomhedsenheders handel bevarer den kvalitetsmæssige standard, det detailniveau og den harmoniseringsgrad, som kræves af de
tjenestegrene i Kommissionen, der er ansvarlige for gennemfłrelsen af handelspolitikken.
Doha-runden, som blev indledt i november 2001, vil głre bæredygtig udvikling og den fælles handelspolitiks indvirkning på udviklingslandene til et centralt tema. Der vil være behov for koordinering i forbindelse med indsamlingen af
globale data.
Indsamling og analyse af data fra ansłgerlandene vil også have fłrste prioritet i de kommende år. Man vil desuden
bestræbe sig for at koordinere diskussionen mellem medlemsstaterne om metoder, selv om der på dette område allerede
er opnået en betydelig grad af harmonisering. For at kunne opstille en samlet betalingsbalance for EU er det absolut
nłdvendigt at få udarbejdet en fælles betalingsbalancestatistik.
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Arbejdet med at harmonisere de statistiske regler vil fortsætte inden for en metodologisk ramme, som ligger mere på
linje med de internationale anbefalinger, der for nylig blev vedtaget af FN. Den statistiske information vil blive forbedret
ved en mere effektiv brug af tolddeklarationens indhold, og der vil blive taget hensyn til de behov, der opstår som fłlge
af ændringer i EU-handelen og den internationale handel (udvidelsen, globaliseringen, liberaliseringen af handelen). Der
vil også blive truffet foranstaltninger til at forbedre pålideligheden af import- og eksportprisstatistikken med henblik på
at få et mere nłjagtigt billede af EU-produkternes konkurrenceevne i udlandet.
ResumØ
Ved afslutningen af femårsprogrammet vil Kommissionen have nået fłlgende mål:
 ansłgerlandenes data vil efterhånden være blevet integreret i systemet
 dataindsamlingen og -produktionen vil være tilpasset og forbedret
 den metodologiske ramme vil være forbedret og yderligere udviklet, samtidig med at der er taget hensyn til de
internationale anbefalinger, de ny informationskrav og udviklingen inden for det łkonomiske og toldmæssige
område.
 anvendelsen af allerede eksisterende data og analyserne af bæredygtig udvikling globalt set vil være forbedret.
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AFSNIT X
TOLDSAMARBEJDE
Der er her ikke behov for et egentligt statistisk program. Statistiske oplysninger vedrłrende dette afsnit fås via de data og
indikatorer, der udarbejdes i forbindelse med andre afsnit i dette program.
AFSNIT XI
SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN, UDDANNELSE, ERHVERVSUDDANNELSE OG UNGDOM
Statistiske behov
I lłbet af programperioden vil der blive fastlagt en samlet strategi med henblik på at sikre, at der er et komplet sæt
indikatorer til rådighed, som dækker alle de social- og arbejdsmarkedspolitiske områder  i tæt samarbejde med
aktioner under afsnit VIII. Kvaliteten af de eksisterende oplysninger vil forbedres, og der skal introduceres nye indikatorer til at dække de områder, der er prioriteret, som f.eks. social udstłdelse og livslang uddannelse. I forbindelse med
»rapporten om uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål«, som blev ratificeret af Det Europæiske Råd i
Stockholm vil det være nłdvendigt med et tæt samarbejde mellem GD EAC og Eurostat. Ud over fortsættelsen af det
statistiske arbejde vedrłrende de tre prioriterede områder, der er fastlagt for 2002 (basiskvalifikationer, informations- og
kommunikationsteknologi, matematik og teknologi), vil realiseringen af andre målsætninger kræve nyt arbejde. Der skal
udarbejdes indikatorer, for hvilke der ikke eksisterer data, eller som ikke opfylder de nłdvendige kvalitetskriterier, men
som vil være afgłrende for, om de opstillede mål kan nås.
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Geografisk vil det være nłdvendigt at udvide social- og arbejdsmarkedsstatistikken til at omfatte alle ansłgerlandene
samt områder, som ligger uden for Europas grænser, som f.eks. MEDSTAT-landene. Benchmarket for denne udvikling vil
være demografiske data; efterhånden som resultaterne af 2001-folketællingsrunden bearbejdes og offentliggłres, vil
denne proces blive integreret i programmet for regelmæssig opdatering og forberedelse af næste runde, og den vil
fremme en harmoniseret fremgangsmåde over hele det udvidede geografiske område, der er beskrevet ovenfor. Der vil
også på nationalt plan være brug for befolkningsprognoser for hele området.
Arbejdsområdet »Livslang uddannelse« vil være et vigtigt område i hele programperioden, eftersom de łkonomiske
forandringer vil kræve, at de jobmæssige og sociale kvalifikationer hele tiden opdateres. Der vil være brug for et
omfattende system af »læringsstatistikker« til stłtte for beskæftigelsespolitikken, den łkonomiske politik og uddannelsespolitikken, idet der tages særligt hensyn til de offentlige og private investeringer i uddannelse. De nuværende oplysninger
om teoretisk og praktisk uddannelse skal suppleres med yderligere data om voksenuddannelse.
Kommissionens meddelelse om Fællesskabets strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2002) kræver en
fuldstændig gennemfłrelse af sidste fase af de harmoniserede EU-statistikker om arbejdsulykker (ESAW) og fłrste fase af
de europæiske statistikker over erhvervsbetingede sygdomme (EODS). Indikatorerne vedrłrende arbejdskvalitet, arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og de sociołkonomiske omkostninger til sikring af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen vil også blive yderligere udviklet.
På grundlag af artikel 13 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og som led i aktionen til bekæmpelse af
forskelsbehandling vil der blive udarbejdet en metodologi med henblik på levering af regelmæssige statistiske oplysninger
om handicappedes integration i samfundet.
Det forventes, at der vil ske betydelige sociale ændringer (de fleste kan allerede iagttages nu) i hele programperioden
(f.eks. i befolkningspyramiden, husstandsstrukturen, migrationstrenden, arbejdsmłnstrene, uddannelsessystemerne osv.),
og der vil være brug for en ny type instrument som supplement til dem, der er beskrevet ovenfor. EU-statistikken om
indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) vil være baseret på et bredt udvalg af kilder og vil bygge på de erfaringer, der er
hłstet i lłbet af 1990’erne i forbindelse med gennemfłrelsen af de successive runder af den europæiske husstandspanelundersłgelse (European Community Household Panel). Den vil blive udarbejdet på en sådan måde, at den kan
levere en bred vifte af oplysninger om EU-borgernes levevilkår i lłbet af femårsperioden og videre frem.
ResumØ
I lłbet af den femårige programperiode vil Kommissionen:
 udvikle en samlet strategi, som skal sikre, at der er et komplet sæt indikatorer til rådighed, som dækker alle de
social- og arbejdsmarkedspolitiske områder
 levere regelmæssig information om borgernes levevilkår ved hjælp af de nyligt udarbejdede indikatorer.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
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AFSNIT XII
KULTUR
Statistiske behov
Fællesskabets foranstaltninger på det kulturelle område er baseret på EF-traktatens artikel 151. At forbedre europæernes
kulturelle viden og formidlingen af oplysninger om de vigtigste kulturelle aspekter udgłr et vigtigt element i Fællesskabets opgave på dette område. Desuden er det blevet klart tilkendegivet, at Fællesskabet skal tage kulturelle aspekter i
betragtning ved fastlæggelsen og gennemfłrelsen af dets politikker som helhed.
Som led i Fællesskabets statistiske program for perioden 2003-2007 vil den vigtigste opgave inden for kulturstatistikken
være en konsolidering af pilotarbejdet vedrłrende beskæftigelse i kultursektoren, deltagelse i kulturelle aktiviteter og
statistikker om udgifter til kulturelle projekter. Samtidig og i tæt samarbejde med medlemsstaterne og andre kompetente
internationale organisationer vil det statistiske program stłtte det metodologiske arbejde og udarbejdelsen af statistikker
vedrłrende afkastet af investeringerne på det kulturelle område. Der vil især blive satset på udarbejdelse af internationale
metodologier, som skal głre det muligt at foretage en statistisk måling og analyse af, hvilken effekt en deltagelse i
kulturelle aktiviteter kan have med hensyn til at fremme virkeliggłrelsen af en række social- og arbejdsmarkedspolitiske
mål, såsom at forbedre uddannelsesniveauet, łge beskæftigelsestallene, reducere kriminaliteten og fjerne ulighederne
inden for sundhedsområdet.
ResumØ
I lłbet af den femårige programperiode vil Kommissionen:
 yderligere forbedre den allerede eksisterende kulturstatistik
 udvikle og anvende metoder til at måle kulturens indvirkning på samfundet.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
Traktatafsnit

Eurostats arbejdsområder
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Vigtigste arbejdsområder inden dette politikområde
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49 Informationssamfundet

AFSNIT XIII
FOLKESUNDHED
Statistiske behov
I henhold til EF-traktatens artikel 152 omfatter Fællesskabets indsats inden for folkesundhedsområdet fremme af sundhedsoplysningen. En grundlæggende ramme af statistikker om folkesundhed, der dækker sundhedsstatus, sundhedsdeterminanter og sundhedsressourcer er blevet etableret inden for det europæiske statistiske system til stłtte for Fællesskabets handlingsprogrammer for folkesundhed. Med vedtagelsen af det nye program for Fællesskabets indsats for
folkesundheden (1) vil det statistiske element i sundhedsoplysningen blive yderligere udviklet inden for rammerne af
Fællesskabets statistiske program, bl.a. med indsamling af data fordelt efter kłn, alder, geografisk placering og indkomstniveau. I perioden 2003-2007 fortsættes arbejdet med at videreudvikle sundhedsstatistikkerne med henblik på at
tilgodese de særlige behov, der opstår i forbindelse med det nye handlingsprogram for folkesundheden. Der skal
tages fat på arbejdet med at få opfyldt det særlige behov for indikatorer for bæredygtig udvikling.
Der vil generelt blive lagt vægt på at styrke infrastrukturen i det grundlæggende system af folkesundhedsstatistikker (på
medlemsstats- og EU-plan), harmonisere og forbedre sammenligneligheden af de eksisterende data i samarbejde med de
kompetente internationale organisationer inden for folkesundhedsområdet (WHO og OECD).
Med henblik på at sikre konsistens og komplementaritet vil der som led i det nuværende program også blive ydet en
målrettet indsats for at sikre, at de grundlæggende begreber, definitioner og klassifikationer vedrłrende sundhedsstatistikken anvendes på hele sundhedsoplysningsområdet.
(1) Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Det Europæiske Fællesskabs strategi på sundhedsområdet (2001-2006), KOM(2000) 285 endelig af 16. maj 2000.
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I overensstemmelse med de pågældende aftaler med de berłrte lande vil anvendelsesområdet for folkesundhedsstatistikkerne efterhånden blive udvidet til også at omfatte ansłgerlandene.
ResumØ
I lłbet af den femårige programperiode vil Kommissionen:
 videreudvikle sættet af sundhedsstatistikker med henblik på at tilgodese de særlige behov, der eventuelt vil opstå i
forbindelse med programmet for Fællesskabets indsats for folkesundheden
 styrke infrastrukturen i det grundlæggende system af folkesundhedsstatistikker.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
Traktatafsnit
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39 Forbrugerbeskyttelse
70 Bæredygtig udvikling

AFSNIT XIV
FORBRUGERBESKYTTELSE
Statistiske behov
Forbrugerpolitikken har opnået en langt hłjere profil inden for EF-institutionerne i de seneste år (EF-traktatens artikel
153).
Kommissionen har opstillet en handlingsplan for forbrugerpolitikken for perioden 1999-2001, som vil blive fulgt af
aktiviteter til fordel for forbrugerne. Den nuværende handlingsplan har ligesom sine forgængere være svækket af, at der
kun i begrænset omfang har været data til rådighed, hvilket har betydet, at der ikke har kunnet drages velfunderede
konklusioner. Handlingsplanen for forbrugerpolitikken 2002-2005 er for łjeblikket under udarbejdelse. Der vil her blive
lagt vægt på behovet for at głre en mere systematisk og omfattende indsats med henblik på at opbygge en passende
»videnbase« som et væsentligt værktłj til at stłtte udformningen af politikker.
Eurostats indsats på dette område har til formål at levere statistiske data, som generelt er interessante for offentligheden,
og som kan kaste lys over forbrugs- og forbrugerspłrgsmål på europæisk, nationalt og regionalt plan.
ResumØ
I lłbet af den femårige programperiode vil Kommissionen:
 stille mere brugervenlige statistikker til rådighed til beskyttelse af forbrugerne, især i form af publikationer
 viderefłre den metodologiske stłtte til indsamlingen af statistiske oplysninger om ulykker i hjemmet
 skærpe opmærksomheden omkring forbrugerbeskyttelsen inden for alle relevante statistiske arbejdsområder
 sikre, at der i forbindelse med nye statistiske politikker tages hensyn til forbrugerbeskyttelsesaspekter
 fremme udviklingen af forbrugerbeskyttelsesstatistikken i de nationale statistiske kontorer.
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AFSNIT XV
TRANSEUROP˘ISKE NET
Der er ikke behov for et direkte statistisk program. Statistiske oplysninger vedrłrende dette afsnit fås via de data og
indikatorer, der udarbejdes i forbindelse med andre afsnit i dette program.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
Traktatafsnit

Eurostats arbejdsområder

AFSNIT XV
TRANSEUROP˘ISKE NET
Vigtigste arbejdsområder inden for dette politikområde

48 Transport
49 Informationssamfundet

Andre relevante arbejdsområder i relation til dette
politikområde

45 Energi
53 Varehandel
61

Arealanvendelse og landskaber

71 Miljłstatistik
72

Regionalstatistik

73

Videnskab og teknologi

74 Geografisk og lokal information

AFSNIT XVI
INDUSTRI
Statistiske behov
Det statistiske arbejde inden for området industri i ordets bredeste betydning (herunder bl.a. bygge- og anlægsvirksomhed, service, energi og landbrugsfłdevarer) vil være koncentreret om at stłtte de politikker, der er vedtaget på
grundlag af Amsterdam-traktaten og ved forskellige senere topmłder (bl.a. Lissabon-topmłdet i marts 2000). Indsatsen
vil især blive koncentreret omkring områderne globalisering, intern og ekstern organisation af virksomheder (og mere
generelt produktionssystemet), samarbejde mellem virksomheder, iværksætterånd og god regeringsfłrelse, efterspłrgsel
og endelig beskæftigelse og menneskelige ressourcer.
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Fłrste prioritet vil være gennemfłrelsen af de forskellige forordninger om erhvervsstatistik. Der vil blive lagt særlig vægt
på kvaliteten af resultaterne.

For at kunne fłlge de strukturelle ændringer inden for industrien vil der blive iværksat et program for udvikling af
virksomhedsstatistik i tæt samarbejde med de nationale statistiske systemer. Dette arbejde vil omfatte tilpasning af de
allerede eksisterende forordninger samt stłtte til de vigtigste europæiske politikker, bl.a. vedrłrende det indre marked,
udvidelsen, den łkonomiske og monetære politik, informationssamfundet og beskæftigelsen, samt stłtte til de strukturindikatorer, der danner grundlaget for udarbejdelsen af den årlige beretning om Unionens virksomhed.

Eurostat vil sammen med medlemsstaterne undersłge mulighederne for at gennemfłre den stłrst mulige rationalisering
og koordinering af de nationale indsamlingsmetoder med henblik på så vidt muligt at mindske arbejdsbyrden for
virksomhederne. Der vil blive gjort en særlig indsats for at forbedre analysen af det indre marked ved hjælp af de
eksisterende statistiske værktłjer eller værktłjer, som fłrst skal udvikles, og navnlig PRODCOM (samt lignende forbedringer inden for serviceområdet).

Energi
På området energistatistik vil arbejdet bestå i at forbedre kvaliteten af energiopgłrelserne, især hvad angår energiforbrug,
med henblik på bedre at kunne tilgodese de krav, som stilles i forbindelse med overvågningsmekanismen for drivhusgasemissioner. De nuværende system vil blive udvidet for bedre at kunne tage hensyn til de krav, der skal opfyldes for
at sikre en bæredygtig udvikling (energieffektivitet, kraft-varmeanlæg, vedvarende energiformer), og effektiviteten af
konkurrencen på de liberaliserede markeder og dens indvirkning på forbrugerne og energiindustrien vil blive fulgt op.

ResumØ
I den femårige programperiode vil arbejdet blive koncentreret om at:

 forbedre systemet for udvikling af erhvervsstrukturstatistikken, idet der tages hensyn til de politiske behov og sikres
mulighed for en hurtig reaktion på de skiftende faktorer, som f.eks. miljł, politikker og brugere.

 bevare den nłdvendige infrastruktur, som f.eks. virksomhedsregistre og klassifikationer

 fokusere på kvalitetsvurdering og forbedring af de producerede data.
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AFSNIT XVII
ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED
Statistiske behov
Et af nłglepunkterne ved opbygningen af Den Europæiske Union er at få fjernet den sociale og regionale uligevægt.
Dette er faktisk hovedsigtet med strukturfondene. Siden reformen af fondene i 1988 har Kommissionen fłrt en integreret politik for social og łkonomisk samhłrighed, hvori regionalstatistikken, navnlig data fra regionalregnskaberne,
spiller en stor rolle i beslutningsprocessen. De områder, som i henhold til regionale mål kan få tildelt stłtte, defineres ud
fra sociołkonomiske kriterier ved hjælp af en række tærskler, og tildelingen af midler til medlemsstaterne sker på
grundlag af statistiske indikatorer. Hertil kommer, at evalueringen af EU-politikkernes regionale indvirkning og en
nærmere bestemmelse af de regionale skævheders omfang kræver et væld af regionalt baserede statistikker.

De evalueringsrapporter (»Rapport om łkonomisk og social samhłrighed« (1)), som Kommissionen regelmæssigt udarbejder om de sociołkonomiske udviklingstendenser i regionerne, kræver en betydelig mængde statistisk information.
Byernes problemer er rigtigt ved at komme i fokus, i takt med at de politiske beslutningstagere i stigende grad kræver
evalueringer af livskvaliteten i Europas byer. Som grundlag for deres indsats kræver de sammenlignelige data om alle
små og store byer i EU. De meddelelser, Kommissionen udsendte i 1997 (»En dagsorden for byerne i Den Europæiske
Union«) og 1998 (»Bæredygtig byudvikling i Den Europæiske Union: Indsatsprincipper«), satte særlig fokus på behovet
for mere sammenlignelige oplysninger.

Det arbejde, der skal udfłres som led i det statistiske program for perioden 2003-2007, vil derfor for en stor del blive
bestemt af formen af Fællesskabets regionalpolitik inden for et udvidet EU og af indholdet af strukturfondenes nye
programperiode. Den tredje samhłrighedsrapport skal efter planene vedtages af Kommissionen i begyndelsen af 2004,
mens dens konklusioner skal gennemfłres (som udkast til forordninger) i lłbet af resten af det år. Den statistiske
information, der vil være behov for, vil omfatte befolkningsprognoser på regionalt plan og regionale demografiske data.

Geografisk information
En lang række afdelinger inden for Kommissionen anvender geografiske informationssystemer til at udforme, gennemfłre og evaluere de politikker, som de er ansvarlige for. Denne trend vil blive mere og mere almindelig i de kommende
år, i takt med at teknologien udvikles og dataene bliver lettere tilgængelige. Initiativerne til udvikling af en europæisk
infrastruktur for rumlige data (geodata) vil fłre til nye udfordringer inden for dette område. Eurostat skal som administrator af Kommissionens referencedatabase være i stand til at tage disse udfordringer op.

ResumØ
I den femårige programperiode vil arbejdet blive koncentreret om at:

 implementere de statistiske indikatorer, der er nłdvendige i forbindelse med den næste fase af strukturfondene

 levere de nłdvendige data til samhłrighedsrapporten og stłtte Kommissionens forslag vedrłrende strukturfondene
efter 2006

 yderligere integrere anvendelsen af geografiske informationssystemer til forvaltning af politikker.
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(1) Se anden rapport om den łkonomiske og sociale samhłrighed med titlen »Europas enhed, befolkningernes solidaritet, områdernes
forskellighed«, Europa-Kommissionen, januar 2001.
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AFSNIT XVIII
FORSKNING OG TEKNOLOGISK UDVIKLING
Videnskabs-, teknologi- og innovationsstatistik
Statistiske behov
Det overordnede formål med Fællesskabets FTU-politik er at styrke den videnskabelige og teknologiske basis for den
europæiske łkonomi og at forbedre dens konkurrenceevne på internationalt plan. På Lissabon-topmłdet i 2000 opstillede Det Europæiske Råd et klart strategisk mål for Europa for det næste tiår. Målingen af harmoniserede inputs, outputs
og de sociołkonomiske virkninger af den videnbaserede łkonomi vil fortsat være hłjt prioriteret på den europæiske
forskningsdagsorden, sådan som det klart fremgår af debatten om det europæiske forskningsområde.

Til gennemfłrelse af de seneste F&U- og innovationspolitikker har der været behov for aktuelle og harmoniserede data,
og indsamlingen af disse data skal aftales med medlemsstaterne og koordineres af Eurostat. De årlige opdateringer af de
indikatorer, der skal anvendes i forbindelse med begge disse initiativer, vil kræve, at der gennemfłres hyppigere
undersłgelser i medlemsstaterne, og at kvaliteten forbedres. Mulighederne for at producere statistikker over menneskelige ressourcer inden for videnskab og teknologi samt kłnsspecifikke statistikker skal forbedres, så at beslutningstagerne kan få de nłdvendige data til at bedłmme effektiviteten af de pågældende fællesskabspolitikker.

ResumØ
I de kommende fem år vil hovedvægten blive lagt på at:

 forbedre kvaliteten af de allerede eksisterende indikatorer og fortsætte det konceptuelle arbejde, som skal fłre til
udarbejdelse og yderligere udvikling af nye indikatorer til at benchmarke nationale forsknings- og innovationspolitikker, og især at få et overblik over de menneskelige ressourcer og disses mobilitet inden for forskning og
udvikling

 udvikle yderligere FTU- og innovationsstatistikker i forbindelse med det europæiske forskningsområde og især
udvikle en teoretisk ramme for hyppigere FTU- og innovationsstatistikker

 udvikle en generel ramme for indsamling af statistiske data om videnssamfundet

 registrere de teknologiske trends ved hjælp af harmoniserede patentstatistikker

 integrere ansłgerlandene i den overordnede ramme for udarbejdelse af harmoniserede og sammenlignelige FTU- og
innovationsstatistikker.

Forskning inden for statistik
Statistiske behov
Som led i sin F&U-politik fremmer Fællesskabet forskningsaktiviteter, som stłtter dens egne politikker. I flere rammeprogrammer (og i de forberedende dokumenter til det sjette rammeprogram) er officiel statistik blevet peget på som et af
de områder, hvor F&U-aktiviteter vil blive iværksat på fællesskabsplan.
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Den stigende anvendelse af statistikker i forbindelse med politisk beslutningstagning i slutningen af 1990’erne har fłrt til
efterspłrgsel efter mere nłjagtige og sammenlignelige statistikker, især efter korttidsindikatorer til at overvåge udviklingen i det indre marked og Den Monetære Union. Den kommende udvidelse af Den Europæiske Union skærper dette
behov for hurtig adgang til sådanne oplysninger.
Sidelłbende hermed giver teknologien nye muligheder for at indsamle data og formidle statistiske oplysninger. Samtidig
klager respondenterne (virksomheder og enkeltpersoner) over indberetningsbyrden og anmoder om at få den reduceret
gennem mere automatisering og bedre anvendelse af den eksisterende information. Forskning og udvikling inden for
statistik har en vigtig europæisk dimension, fordi produktion af statistikker i sagens natur er en international aktivitet, da
det kun er de færreste medlemsstater, der selv har råd til det. Sammen med den stigende vægt, der lægges på costbenefitanalyser af de producerede statistikker, er dette ensbetydende med nye krav om produktion af europæiske statistikker. De
europæiske statistikere er derfor nłdt til at genoverveje de procedurer, der anvendes i dag til indsamling og udarbejdelse
af statistikker om en ekspanderende række af fænomener.
Disse krav understreger betydningen af at bruge de eksisterende datakilder til produktion af statistikker til mere
dyberegående statistiske analyser. Dette betyder, at der błr udvikles metoder og værktłjer, som stłtter en kombineret
brug af data (fra f.eks. administrative datakilder og stikprłveundersłgelser, statistikker omfattende kortere perioder end
et år samt strukturelle statistikker).
ResumØ
I de kommende fem år vil hovedvægten blive lagt på:
 udvikling af nye værktłjer og metoder til udarbejdelse af officielle statistikker
 bedre konceptualisering og udvikling af statistikker, som giver et overblik over nye sociołkonomiske fænomener
 overfłrsel af teknologi og knowhow inden for det europæiske statistiske system
 forbedring af kvaliteten af statistikproduktionsprocessen og statistikproduktionen.
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Videnskab og teknologi

44

Statistik over virksomhedernes łkonomiske aktiviteter

49 Informationssamfundet

AFSNIT XIX
MILJØ
Statistiske behov
Miljłstatistikkens hovedformål er at være et effektivt hjælpemiddel ved gennemfłrelsen og evalueringen af Den Europæiske Unions miljłpolitik. De vigtigste prioriteringer på miljłområdet indgår i det sjette miljłhandlingsprogram,
strategien vedrłrende bæredygtig udvikling og Cardiff-strategien om integrering af miljłet i andre sektorpolitikker.
Forslaget til Europa-Kommissionens sjette miljłhandlingsprogram (»Miljł 2010: Vores fremtid, vores ansvar«) opstiller de
prioriterede områder for miljłstatistikken. I det nye program peges der på fire vigtige politikområder: klimaændringer,
natur og biodiversitet, miljł og sundhed og livskvalitet, naturressourcer og affald. Det understreger behovet for at
fortsætte processen med henblik på at integrere miljłhensyn i alle relevante politikområder og at sikre borgerne
bedre og lettere tilgængelig information om miljłet. Der skal også udvikles en mere miljłbevidst holdning til arealanvendelsen.
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Det Europæiske Råd i Göteborg i juni 2001 vedtog en EU-strategi vedrłrende bæredygtig udvikling. Den vedrłrer 4
emneområder (klimaændring, transport, sundhed og naturressourcer), og den vil blive overvåget på årsbasis. Strategien
vil i vidt omfang influere på behovet for miljłrelaterede statistikker, men bæredygtighedsaspektet vil også have indvirkning på social- og arbejdsmarkedsstatistikken samt de łkonomiske statistikker. Med henblik på at kunne måle fremskridtene vil bæredygtig udvikling blive medtaget i listen over strukturindikatorer til den sammenfattende rapport og
hvert år præsenteret på forårsmłdet i Det Europæiske Råd, fłrste gang i 2002.

Det Europæiske Råd i Göteborg efterlyste også en strategi vedrłrende den eksterne dimension af bæredygtig udvikling,
og der forventes vedtaget en samlet dagsorden med henblik på FN’s verdenstopmłde om bæredygtig udvikling.

Hvad angår miljłdelen af det statistiske program indebærer handlingsprogrammet og strategien for bæredygtig udvikling,
at de nuværende arbejdsområder skal fortsætte, men også, at de skal udvides og tilpasses. Det statistiske program vil
fortsat være fokuseret specielt på statistikker, som har en tæt tilknytning til sociołkonomiske statistikker, som f.eks. den
miljłbelastning, som skyldes menneskelige aktiviteter, og reaktionen fra samfundets repræsentanter. Statistikkernes evne
til at beskrive interaktionen mellem den sociale, łkonomiske og miljłmæssige udvikling vil kræve yderligere indsats.
Programmet er udformet med henblik på at skulle opfylde behovene for statistikker sammen med informationen fra Det
Europæiske Miljłagentur, og arbejdsområderne vil fortsat supplere hinanden.

En afgłrende faktor i bestræbelserne for at sikre en bæredygtig udvikling er integreringen af miljłaspekter i andre
politikker, men der er kun opnået store fremskridt i tre af de ni sektorer (transport, landbrug og energi). Arbejdet med at
få miljłkomponenten i fællesskabsstatistikkerne fuldstændigt samordnet med de pågældende sociołkonomiske statistikker vil blive fortsat, så at de kan komme til at tjene som redskab for sådanne integrerede politikker. Der er
opnået væsentlige fremskridt i de seneste år med hensyn til udarbejdelse af en række relevante statistikker. Tilsvarende
foranstaltninger vil være af væsentlig betydning også for andre politikområder. Væsentlig betydning błr også tillægges
biodiversitetsindikatorer, ressourceanvendelse/-intensitet samt giftige kemikalier og disses indvirkning på folkesundheden.
Arealanvendelsesstatistikken forbedres via landskabsstatistikken. Fiskeristatistikker vil være vigtige med henblik på at vise
udviklingen i denne sparsomme ressource (se afsnit II). Aggregerede indikatorer, hvor der anvendes produktions- og
handelsstatistikker samt andre kilder, kan bidrage til beskrivelsen af samfundets afhængighed af kemikalier. Der skal også
tilfłjes en miljłkomponent til social- og arbejdsmarkedsstatistikken, så at det bliver muligt at få et billede af forbrugsmłnstrene og de potentielle sundhedsskadelige virkninger af forureningen og brugen af kemikalier.

Gennemfłrelsen af forslaget til en forordning om affaldsstatistik vil være en væsentlig opgave. Nye politikker, der knytter
affaldsforvaltning sammen med ressourceforvaltning, vil også kræve en konsistent udarbejdelse af statistikker om materialestrłmme, ressourceanvendelse, affald, genanvendelse og łko-effektivitet. Gennemfłrelse af rammedirektivet om vand
vil kræve statistisk stłtte og bedre harmonisering af vandstatistikkerne. Det er af væsentlig betydning at skabe et bedre
retsgrundlag for sådanne statistikker. Statistisk stłtte til gennemfłrelse af direktivet om integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening vil være vigtigt for at sikre sammenlignelighed med virksomhedsstatistikken. En gennemgang
af indberetningsforpligtelser og koordinering mellem statistiske rapporter og rapporter om opfyldelse af kravene vil være
en væsentlig opgave.

Der er også udarbejdet miljłregnskaber, som er sammenkædet med nationalregnskaberne. Disse regnskaber udgłr en
væsentlig basis for miljłanalysen og udviklingen af mere omfattende modeller for interaktionen mellem łkonomien og
miljłet. De vil blive yderligere tilpasset og udvidet med henblik på at kunne anvendes som et vigtigt statistisk værktłj til
analyse af bæredygtig udvikling.

ResumØ
Hovedvægten vil i de næste fem år blive lagt på at:

 forbedre de vigtigste miljłstatistikker, navnlig statistikkerne om affald, vand og miljłudgifter, med fokus på de
statistikker, der er brug for til miljłindikatorerne, og at udarbejde den lovgivning, der er nłdvendig for udarbejdelse
af sådanne statistikker

 producere letforståelige miljł- og bæredygtighedsindikatorer i samarbejde med andre kommissionstjenestegrene og
Det Europæiske Miljłagentur

 fortsætte arbejdet med at producere en miljłkomponent til de sociołkonomiske statistikker med det formål at
opfylde behovene i forbindelse med udarbejdelsen af indikatorer til integrering af miljł- og bæredygtighedshensyn i
andre politikker
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 fortsætte arbejdet med at tilfłje et miljł-domæne til nationalregnskaberne gennem regelmæssig produktion af et sæt
miljłregnskaber og at tilpasse dem til de prioriterede bæredygtighedsproblemer
 deltage i revisionen af indberetningsforpligtelserne og at fortsætte det tætte samarbejde med Det Europæiske Miljłagentur med koordinerede aktioner og ved at sikre, at de to institutioners dataindsamling supplerer hinanden.
 forbedre dataindsamlingen og analyserne af bæredygtig udvikling globalt set.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
Traktatafsnit

Eurostats arbejdsområder

AFSNIT XIX
MILJØ
Vigtigste arbejdsområder inden for dette politikområde

45 Energi
65 Animalsk produktion
70 Bæredygtig udvikling
71 Miljłstatistik
74 Geografisk og lokal information

Andre relevante arbejdsområder i relation til dette
politikområde

35 Sundhed og sikkerhed
39 Forbrugerbeskyttelse
44

Statistik over virksomhedernes łkonomiske aktiviteter

48 Transport
50 Turisme
61

Arealanvendelse og landskaber

62 Landbrugsstrukturer
64 Vegetabilsk produktion
67 Koordinering og reform af landbrugsstatistikken
68 Skovbrugsstatistik
69 Fiskeristatistik
72

Regionalstatistik

AFSNIT XX
UDVIKLINGSSAMARBEJDE (og andre eksterne aktioner)
Statistiske behov
Det overordnede formål er at stłtte EU’s udenrigspolitik ved at levere passende og målrettet statistisk/teknisk bistand
med henblik på at styrke den statistiske kapacitet i lande, der modtager stłtte fra EU. I den fremtidige strategi erkendes
det imidlertid, at der er behov for at tilpasse sig i takt med den skiftende prioritering af EU-politikkerne.
EU-politikkens afspejling i de statistiske samarbejdsaktiviteter
Den mest signifikante politikændring er et łget og eksplicit fokus på fattigdomsbekæmpelsen i EU’s udviklingspolitik,
især hvad angår AVS-landene. Derfor vil det statistiske samarbejde i hłjere grad være fokuseret på en styrkelse af
målingen og overvågningen af fattigdommen; dette vil medfłre en forłgelse af aktiviteterne, især på socialstatistikområdet. På lignende måde vil der blive ydet teknisk rådgivning og stłtte til GD for Udvikling, GD for Eksterne Forbindelser
og Europeaid i forbindelse med målingen af, hvilken indvirkning EF’s udviklingsprogrammer har på fattigdommen.
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Regional integration vil fortsat være et af de prioriterede områder i programmet, hvilket afspejler de voksende
bestræbelser i de enkelte lande for at styrke deres regionale strukturer. Stłtteområderne vil bl.a. omfatte multilateral
overvågning, forbedring af nationalregnskaberne, prisstatistik, landbrugsstatistik, udenrigshandel, erhvervsstatistik, statistikrelateret uddannelse osv.
Det centrale mål for samarbejdet med de 12 middelhavspartnerlande vil være en institutionel og interinstitutionel
styrkelse af de nationale statistiske systemer. Statistisk harmonisering, dataproduktion og forbedret dataadgang for
brugerne vil blive stłttet med henblik på at give en solid basis for den politiske beslutningstagning og for god
regeringsfłrelse. Ud over den sociołkonomiske statistik er de prioriterede områder migration, turisme og miljł.
Det statistiske samarbejde mellem EU og SNG-landene tager sigte på at fremme det łkonomiske samarbejde, reformprocessen og markedsłkonomien. De vigtigste behov vedrłrer den łkonomiske statistik og udenrigshandelsstatistikken.
Eurostat vil fortsætte og łge sine bestræbelser på at forbedre koordineringen blandt donorlandene (dvs. bilaterale og
multilaterale donorer). I overensstemmelse hermed vil Eurostat stłtte det arbejde, der skal udfłres, især i OECD/DAC-,
FN- og Verdensbank-regi, med henblik på at vurdere, hvilken indvirkning udviklingssamarbejde har på realiseringen af
de udviklingsmål for det nye årtusinde, der blev vedtaget på FN’s Millennium Summit i 2000. Som sådan vil Eurostat
spille en aktiv rolle i PARIS 21-initiativet og på Balkan. Bl.a. vil teknisk samarbejde understrege betydningen af, at der
fokuseres på brugerne, og det vil fremme værdien af en flerårig programmering.
Der vil blive iværksat innovativt arbejde med det sigte af udvikle strategier og metoder for måling og overvågning af
menneskerettighederne og god regeringsfłrelse.
ResumØ
I lłbet af den femårige periode vil arbejdet være koncentreret om at:
 levere statistisk/teknisk bistand med henblik på at styrke den statistiske kapacitet i lande, der modtager stłtte fra EU
 fokusere mere på en forbedring af målingen og overvågningen af fattigdommen
 udvikle strategier og metoder for måling og overvågning af menneskerettighederne og god regeringsfłrelse.
Statistiske behov og Eurostats statistikproduktion
Traktatafsnit

Eurostats arbejdsområder

AFSNIT XX
UDVIKLINGSSAMARBEJDE
Vigtigste arbejdsområder inden for dette politikområde

21 Statistisk samarbejde med andre tredjelande
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BILAG 2
DET FEM¯RIGE STATISTISKE PROGRAM 2003-2007: EUROSTATS ARBEJDSOMR¯DER

KAPITEL (delaktivitet)
Område (aktion)

I. STØTTE TIL STATISTIKPRODUKTION, TEKNISK INFRASTRUKTUR
10 Kvalitetsstyring og -evaluering
11

Nomenklaturer

12 Statistikrelateret uddannelse
13 IT-infrastrukturer og tjenester for Eurostat
14

IT-standardisering og samarbejdsinfrastrukturer for det europæiske statistiske system

15 Referencedata og metadatavarehuse
16

Information

17

Formidling

18

Statistisk koordinering

19

Statistisk samarbejde med ansłgerlandene

21 Statistisk samarbejde med andre tredjelande
22 Statistisk forskning og metodologi
25 Datasikkerhed og statistisk fortrolighed
II. BEFOLKNINGS- OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSSTATISTIK
31 Befolkning
32 Arbejdsmarked
33 Uddannelse
34 Kultur
35 Sundhed og sikkerhed
36 Indkomstfordeling og levevilkår
37 Social sikring
38 Anden social- og arbejdsmarkedsstatistik
39 Forbrugerbeskyttelse
III. ØKONOMISK STATISTIK
III A Makrołkonomisk statistik
40 Nationalregnskab, årligt
41 Kvartalsregnskab
42 Finansielle regnskaber
43 Kontrol med egne indtægter
55 Priser
57 Statistik til konjunkturanalyse

C 75 E/301

DA

C 75 E/302

De Europæiske Fællesskabers Tidende

III B Erhvervsstatistik
44 Statistik om virksomhedernes łkonomiske aktiviteter
45 Energi
48 Transport
49 Informationssamfundet
50 Turisme
51 Virksomhedsregistre
III C Penge- og kapitalmarkedsstatistik, handelsstatistik og betalingsbalancestatistik
52 Penge og finans
53 Varehandel
54 Handel med tjenesteydelser og betalingsbalancen
IV. LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI
61 Arealanvendelse og landskaber
62 Landbrugsstrukturer
63 Agromonetær statistik
64 Vegetabilsk produktion
65 Animalsk produktion
66 Statistik over landbrugsfłdevareindustrien
67 Koordinering og reform af landbrugsstatistikken
68 Skovbrugsstatistik
69 Fiskeristatistik
V. TV˘RG¯ENDE STATISTIK
70 Bæredygtig udvikling
71 Miljłstatistik
72 Regionalstatistik
73 Videnskab og teknologi
74

Geografisk og lokal information

VI. RESSOURCER OG FORVALTNING
91 Internationale og interinstitutionelle relationer
92 Forvaltning og statistiske programmer
93 Forvaltning af menneskelige ressourcer
94 Forvaltning af finansielle ressourcer
95 Retlige anliggender
96 Revision
97 Administration
99 Decentraliseret forvaltning
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C 75 E/303

˘ndret forslag til Rådets forordning om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer
og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (1)
(2002/C 75 E/19)
KOM(2001) 713 endelig udg.  2001/0228(CNS)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 den 30. november 2001)

(1) EFT C 25 E af 29.1.2002, s. 474.

OPRINDELIGT FORSLAG

˘NDRET FORSLAG

R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

Uændret

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

Uændret

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære młde
den 21. september 2001, at terrorisme er en sand udfordring for verden og Europa, og at bekæmpelse af terrorisme vil være et prioriteret mål for Den Europæiske
Union.

(2) Det Europæiske Råd erklærede, at en indsats mod finansiering af terrorisme er et afgłrende aspekt af bekæmpelsen
af terrorisme, og det opfordrede Rådet til at træffe de
nłdvendige foranstaltninger til at modvirke enhver form
for finansiering af terrorisme.

(3) Det Europæiske Råd anmodede Rådet om systematisk at
vurdere Den Europæiske Unions forbindelser med tredjelande i lyset af sådanne tredjelandes eventuelle stłtte af
terrorisme.

(4) De Forenede Nationers Sikkerhedsråd besluttede i sin resolution 1373 (2001) af 28. september 2001, at alle stater
skulle gennemfłre en indefrysning af midler og andre
finansielle aktiver eller łkonomiske ressourcer over for
personer, som begår eller słger at begå terrorhandlinger
eller medvirker i eller fremmer begåelsen af sådanne handlinger.
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(5) Sikkerhedsrådet besluttede endvidere, at der skulle træffes
foranstaltninger for at forbyde, at midler og andre finansielle aktiver eller łkonomiske ressourcer stilles til
rådighed for sådanne personer, og for at forbyde, at finansielle eller andre relaterede tjenesteydelser leveres til gavn
for sådanne personer.

(6) Denne forordning er en foranstaltning, som er nłdvendig
på fællesskabsplan, og som supplerer de administrative og
retslige procedurer vedrłrende terroristorganisationer i
Den Europæiske Union og tredjelande.

(4) Foranstaltningerne i henhold til denne forordning vil, når
de træffes på EU-niveau, sikre en hurtig og mere
sammenhængende anvendelse og en optimal gennemslagskraft af disse foranstaltninger i hele Fællesskabet og
samtidig forhindre en fordrejning af konkurrencen eller
negative virkninger for fællesmarkedet.

(5) For at hindre omgåelse af denne forordnings bestemmelser
błr der også indfłres begrænsninger for betalinger og
kapitalbevægelser inden for Fællesskabet.

(7) Foranstaltningerne i henhold til denne forordning vil, når
de træffes på EU-niveau, sikre en hurtig og mere
sammenhængende anvendelse og en optimal gennemslagskraft af disse foranstaltninger i hele Fællesskabet og
samtidig forhindre en fordrejning af konkurrencen eller
negative virkninger for fællesmarkedet.

Udgår

(6) De i denne forordningen fastsatte foranstaltninger må ikke
medfłre uforholdsmæssig skade på Fællesskabets interesser, og det błr derfor tillades, at der træffes beslutning
om undtagelser efter procedurer, som begrænser risikoen
for Fællesskabets interesser mest muligt.

(8) For at beskytte Fællesskabets interesser błr der om fornłdent fastlægges en procedure med henblik på at træffe
specifikke eller generelle beslutninger om undtagelser.

(7) Der błr også fastlægges en procedure for ændring af bilagene til denne forordning.

(9) Der błr også fastlægges en procedure for ændring af bilagene til denne forordning.

(8) Eftersom de foranstaltninger, der er nłdvendige til at
gennemfłre denne forordning, er forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i artikel 2 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), błr de vedtages
efter forvaltningsproceduren i nævnte afgłrelses artikel 4.

(10) Eftersom de foranstaltninger, der er nłdvendige til at
gennemfłre denne forordning, er forvaltningsforanstaltninger som omhandlet i artikel 2 i Rådets afgłrelse
1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), błr de vedtages
efter forvaltningsproceduren i nævnte afgłrelses artikel 4.

(9) Omgåelse af denne forordning błr imłdegås ved hjælp af
et passende informationssystem og om nłdvendigt
afhjælpende
foranstaltninger,
herunder
yderligere
EF-lovgivning.

(11) Omgåelse af denne forordning błr imłdegås ved hjælp af
et passende informationssystem og om nłdvendigt
afhjælpende
foranstaltninger,
herunder
yderligere
EF-lovgivning.

___________

___________

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(10) Medlemsstaternes kompetente myndigheder błr om
nłdvendigt have befłjelse til at sikre, at forordningen
overholdes.

(12) Medlemsstaternes kompetente myndigheder błr om
nłdvendigt have befłjelse til at sikre, at forordningen
overholdes.

(11) Medlemsstaterne błr fastlægge regler om sanktioner mod
overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre,
at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i
forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Det er łnskeligt, at disse sanktioner kan træffes fra
og med datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(13) Medlemsstaterne błr fastlægge regler om sanktioner mod
overtrædelse af denne forordnings bestemmelser og sikre,
at de håndhæves. Sanktionerne skal være effektive, stå i
forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Det er łnskeligt, at disse sanktioner kan træffes fra
og med datoen for denne forordnings ikrafttræden.

(12) Kommissionen og medlemsstaterne informerer hinanden
om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfłr af denne
forordning, og udveksler andre relevante oplysninger
vedrłrende denne forordning, som de råder over.

(14) Kommissionen og medlemsstaterne informerer hinanden
om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfłr af denne
forordning, og udveksler andre relevante oplysninger
vedrłrende denne forordning, som de råder over.

(13) Det er nłdvendigt, at denne forordning træder i kraft så
hurtigt som muligt.

(15) Det er nłdvendigt, at denne forordning træder i kraft så
hurtigt som muligt.

(14) For så vidt angår vedtagelsen af denne forordning indeholder traktaten kun de i artikel 308 omhandlede befłjelser 

(16) For så vidt angår vedtagelsen af visse bestemmelser i
denne forordning indeholder traktaten kun de i artikel
308 omhandlede befłjelser 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Uændret

Artikel 1
Med henblik på denne forordning gælder fłlgende definitioner:
1) »Midler«: finansielle aktiver og łkonomiske fordele af enhver
art, herunder, men ikke nłdvendigvis begrænset til,
kontante pengebelłb, checks, fordringer på penge, tratter,
postanvisninger og andre betalingsinstrumenter; indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi
på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser; offentligt og privat handlede værdipapirer og gældsbeviser,
herunder aktier, certifikater som repræsenterer værdipapirer,
obligationer, veksler, anvisninger, selskabsobligationer, afledningskontrakter; renter, udbytter eller andre indtægter eller
værdier hidrłrende fra aktiver; kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle
forpligtelser; remburser, konnossementer, lłsłrepantebreve;
dokumentation for en interesse i midler eller finansielle
ressourcer samt ethvert andet eksportfinansieringsinstrument.

1) »Midler«: aktiver af enhver art, uanset om der er tale om
materielle eller immaterielle aktiver, lłsłre eller fast
ejendom, og uanset erhvervelsesmåde, og retsdokumenter
eller -instrumenter i enhver form, herunder elektronisk
eller digital form, som dokumenterer en ret til eller en interesse i sådanne aktiver, herunder, men ikke udelukkende,
bankkreditter, rejsechecks, bankchecks, postanvisninger,
aktier, værdipapirer, obligationer, tratter og remburser.

2) »Indefrysning af midler«: hindring af enhver bevægelse, overfłrsel, ændring og brug af eller omgang med midler på en
hvilken som helst måde, der vil fłre til enhver ændring med
hensyn til omfang, belłb, placering, ejerforhold, besiddelse,
art og bestemmelse eller en hvilken som helst anden
ændring, som vil głre det muligt at anvende de pågældende
midler, herunder portefłljeforvaltning.

Uændret
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3) »Finansielle tjenesteydelser«: enhver tjenesteydelse af finansiel karakter, herunder al forsikring og alle forsikringsrelaterede tjenesteydelser samt alle bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (undtagen forsikring), som anfłrt
nedenfor:

Forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser
i) Direkte forsikring (herunder medforsikring):
A) liv
B) andet
ii) Genforsikring og retrocession;
iii) Forsikringsformidling
agentur;

såsom

mæglervirksomhed

og

iv) Stłttetjenester for forsikring såsom tjenester i forbindelse med rådgivning, forsikringsstatistik, risikovurdering og skadesgodtgłrelse.

Bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser (eksklusive forsikring)
v) Modtagelse af indskud og andre tilbagebetalelige midler;
vi) Långivning af alle typer, herunder forbrugslån, realkredit, factoring og finansiering af handelsmæssige
transaktioner;
vii) Finansiel leasing;
viii) Alle betalings- og pengeoverfłrselstjenester, herunder
kredit- og betalingskort, rejsechecks og bankchecks;
ix) Garantier og forpligtelser;
x) Ved handel for egen eller kunders regering på błrsen,
markedet for unoterede værdipapirer eller på anden
måde, fłlgende:
A) pengemarkedspapirer (herunder checks, pengesedler,
indskudsbeviser);
B) udenlandsk valuta;
C) afledte produkter, herunder, men ikke udelukkende,
futures og options;
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D) valutakursog
renteinstrumenter,
herunder
produkter såsom swaps og aftaler om fremtidig
rentesikring;
E) overdragelige værdipapirer;
F) andre omsætningspapirer og finansielle aktiver,
herunder umłntet ædelmetal;
xi) Deltagelse i udstedelse af alle former for værdipapirer,
herunder tegningsgaranti og salg som agent (såvel
offentligt som privat) og tilvejebringelse af tjenesteydelser i forbindelse med sådanne udstedelser;
xii) Låneformidling;
xiii) Forvaltning af aktiver såsom likviditetsstyring eller investeringspleje, forvaltning af pensionsfonde samt tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring, indskud og
forvaltning af aktiver;
xiv) Afregnings- og clearingtjenester for finansielle aktiver,
herunder værdipapirer, afledte produkter og andre
omsætningspapirer;
xv) Tilvejebringelse og overfłrsel af finansielle oplysninger
samt finansiel databehandling og relateret programmel
fra leverandłrer af andre finansielle tjenesteydelser;
xvi) Rådgivnings- og formidlingsmæssige samt andre supplerende finansielle tjenesteydelser for alle de aktiviteter,
der er anfłrt fra nr. v) til xv), herunder kreditoplysning
og -analyse, investerings- og portefłljeundersłgelse og
-rådgivning samt rådgivning om opkłb og selskabsomstrukturering og -strategi.

4) »Terrorisme«: enhver af fłlgende handlinger:
a) en handling, som udgłr en forbrydelse i henhold til en af
nedenstående traktaters anvendelsesområde og definitioner:
i) Konventionen om bekæmpelse af ulovlig bemægtigelse af luftfartłjer, udfærdiget i Haag den
16. december 1970;
ii) Konventionen om bekæmpelse af ulovlige handlinger
mod den civile luftfarts sikkerhed, udfærdiget i
Montreal den 23. september 1971;
iii) Konventionen om forebyggelse af og straf for forbrydelser mod internationalt beskyttede personer,
herunder diplomatiske repræsentanter, vedtaget af
De Forenede Nationers Generalforsamling den
14. december 1973;
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iv) Den internationale konvention imod gidseltagning,
vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 17. december 1979;

v) Konventionen om fysisk beskyttelse af nukleare
materialer, vedtaget i Wien den 3. marts 1980;

vi) Protokollen til bekæmpelse af ulovlige voldshandlinger i lufthavne, der betjener den internationale
civile luftfart, som tillæg til konventionen om
bekæmpelse af ulovlige handlinger mod den civile
luftfarts sikkerhed, udfærdiget i Montreal den
24. februar 1988;

vii) Konventionen til bekæmpelse af ulovlige handlinger
mod słfartssikkerheden, udfærdiget i Rom den
10. marts 1998;

viii) Protokollen til bekæmpelse af ulovlige handlinger
mod sikkerheden for fastgjorte platforme, der
befinder sig på kontinentalsoklen, udfærdiget i
Rom den 10. marts 1998;

ix) Den internationale konvention til bekæmpelse af
terrorbombninger, vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 15. december 1997;

b) en handling, der tager sigte på enten at forårsage dłd
eller alvorlig personskade på en civilperson eller enhver
anden person, der ikke deltager i fjendtlighederne i en
situation med væbnet konflikt, når formålet med en
sådan handling i kraft af dens art eller kontekst er at
skræmme en befolkning eller tvinge en regering eller
en international organisation til at foretage eller afholde
sig fra at foretage en handling;

c) et forsłg på at begå en handling som anfłrt i litra a) og
b);

d) medvirken som medskyldig i en handling som anfłrt i
litra a) og b);

e) organisering eller dirigering af andre til at begå en handling som anfłrt i litra a), b) og c);

f) forsætlig medvirken til begåelse af en eller flere af de
handlinger, der er anfłrt i litra a), b) og c), af en
gruppe personer, som handler med et fælles formål,
hvis en sådan medvirken finder sted enten
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i) med henblik på at fremme gruppens kriminelle aktivitet eller kriminelle formål, når en sådan aktivitet
eller et sådant formål omfatter begåelse af en handling
som anfłrt i litra a) og b), eller

ii) med kendskab til gruppens intention om at begå en
handling som anfłrt i litra a) og b).

5) »At eje juridiske personer, enheder eller organer«: at være i
besiddelse af 50 % eller derover af ejendomsretten til juridiske personer, enheder eller organer, eller at have en majoritetsinteresse i et sådant foretagende.

6) »At kontrollere juridiske personer, enheder eller organer«:

a) at have ret til at udnævne eller afsætte et flertal af
medlemmerne i juridiske personers, enheders eller organers administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer

b) alene i kraft af udłvelsen af sine stemmerettigheder at
have udnævnt flertallet af de medlemmer i juridiske
personers, enheders eller organers administrations-,
ledelses- eller tilsynsorganer, som har fungeret i indeværende og det foregående regnskabsår

c) i medfłr af en aftale med andre aktionærer i eller
medlemmer af juridiske personer, enheder eller organer
selv at kontrollere flertallet af aktionærernes eller
medlemmernes stemmerettigheder i de pågældende juridiske personer, enheder eller organer

d) at have ret til at udłve en dominerende indflydelse over
juridiske personer, enheder eller organer, i medfłr af en
aftale med de pågældende juridiske personer, enheder
eller organer eller i medfłr af en bestemmelse i deres
vedtægter, når det efter den lovgivning, som de juridiske
personer, enheder eller organer henhłrer under, er tilladt,
at de underkastes sådanne aftaler eller vedtægtsbestemmelser

e) at have befłjelse til at udłve retten til at udłve en
dominerende indflydelse, jf. litra d), uden at besidde
denne ret

f) at have ret til at benytte alle eller nogle af de juridiske
personers, enheders eller organers aktiver
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g) at forvalte juridiske personer, enheder eller organer under
fælles ledelse, for hvilke der offentliggłres konsoliderede
regnskaber

h) at hæfte solidarisk for juridiske personers, enheders eller
organers finansielle forpligtelser eller garantere herfor.

Artikel 2

1.

Uændret

Med forbehold af artikel 7 og 8

a) indefryses alle midler, der indehaves af fysiske eller juridiske
personer, enheder eller organer, som er anfłrt i bilag I

a) indefryses alle midler, der tilhłrer, ejes eller besiddes af

i) fysiske personer, som begår eller słger at begå enhver
form for terrorhandling;

ii) juridiske personer, enheder eller organer, som begår eller
słger at begå enhver form for terrorhandling;

iii) juridiske personer, enheder eller organer, som ejes eller
kontrolleres af en eller flere af de fysiske eller juridiske
personer, enheder eller organer, der henvises til under
nr. i) og ii); eller

iv) fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer,
som fremmer begåelsen af terrorhandlinger eller selv
handler på vegne af eller under ledelse af en eller flere
af de fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer, der henvises til under nr. i) og ii),

hvis de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer,
som midlerne tilhłrer, eller som ejer eller besidder midlerne, er
opfłrt i bilag I;

b) må der hverken direkte eller indirekte stilles midler til
rådighed for eller til gavn for de fysiske eller juridiske
personer, enheder eller organer, som er anfłrt i bilag I.

Uændret

2.
Rådet kan på forslag af Kommissionen med kvalificeret
flertal ændre bilag I.

2.
Rådet kan på forslag af Kommissionen med enstemmighed ændre bilag I.

3.
Rådet ændrer snarest muligt teksten i bilaget for at sikre,
at de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er
anfłrt deri, beskrives så detaljeret, at de pågældende med
sikkerhed kan identificeres, og at andre med samme eller
lignende navn umiddelbart kan udelukkes.
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Det er forbudt at indlade sig på eller fortsætte med at levere
finansielle tjenesteydelser til eller til gavn for de fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer, som er anfłrt i bilag
I.

Artikel 4
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Uændret

Det er forbudt at indlade sig på eller fortsætte med at levere
finansielle tjenesteydelser til eller til gavn for de fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer, som er anfłrt i bilag
I, jf. dog artikel 7 og 8.

Uændret

1.
Bevidst og forsætlig deltagelse i tilknytning til aktiviteter,
der direkte eller indirekte har til formål eller til virkning at
omgå artikel 2 og 3, er forbudt.

2.
Enhver oplysning om, at bestemmelserne i denne forordning omgås eller er blevet omgået, skal indberettes til de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilag II, og/eller
Kommissionen.

Artikel 5

Uden at dette berłrer EF-reglerne om fortrolighed og traktatens
artikel 284 har medlemsstaternes kompetente myndigheder
befłjelse til at kræve, at banker, andre finansielle institutioner,
forsikringsselskaber og andre organer, enheder og personer
forelægger alle relevante oplysninger, der er nłdvendige for
at sikre overholdelsen af denne forordning.

1.
Uden at dette berłrer de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284, skal banker, andre finansielle institutioner,
forsikringsselskaber og andre organer og personer:

 straks forelægge alle oplysninger, der vil kunne lette overholdelsen af denne forordning, f.eks. om konti og belłb, der
er indefrosset i overensstemmelse med artikel 2, og transaktioner, der udfłres i medfłr af artikel 7 og 8,

 for medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen
i bilag II, hvor de er bosiddende eller har hjemsted, og

 for Kommissionen enten direkte eller via de kompetente
myndigheder, og

 samarbejde med de kompetente myndigheder, der er anfłrt
i bilag II, om efterprłvning af disse oplysninger.

2.
Alle oplysninger, som Kommissionen modtager direkte,
vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i
de berłrte medlemsstater.
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Uændret

I tilfælde, hvor der består en rimelig forventning om, at en
person, et selskab, en virksomhed, en institution eller en
enhed optræder på vegne af eller til gavn for en af de i bilag
I anfłrte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer,
men ikke er opfłrt på denne liste, skal alle fysiske eller juridiske personer, inden de indlader sig på aktiviteter, der ellers er
forbudt ved denne forordning, indhente skriftlig bekræftelse fra
de relevante kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf.
bilag II, af, at sådanne personer, selskaber, virksomheder, institutioner eller enheder ikke optræder på vegne af eller til gavn
for en af de i bilag I anfłrte fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer.

I tilfælde, hvor der består en begrundet mistanke om, at fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer enten er involverede i terrorhandlinger eller handler på vegne af eller til gavn
for en af de i bilag I anfłrte fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer, men ikke er opfłrt på denne liste, skal
alle fysiske eller juridiske personer, inden de indlader sig på
aktiviteter, der ellers er forbudt ved denne forordning, indhente
skriftlig bekræftelse fra de relevante kompetente myndigheder i
medlemsstaterne, jf. bilag II, af, at sådanne personer, enheder
eller organer ikke anses for at være involverede i nogen terrorhandling eller for at handle på vegne af eller til gavn for en af
de i bilag I anfłrte fysiske eller juridiske personer, enheder eller
organer.

Hvis de kompetente myndigheder ikke udsteder en sådan
skriftlig bekræftelse inden 10 arbejdsdage anses personen,
selskabet, virksomheden, institutionen eller enheden for ikke
at handle på vegne af eller til gavn for en af de i bilag I
anfłrte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.

Hvis de kompetente myndigheder ikke udsteder en sådan
skriftlig bekræftelse inden 10 arbejdsdage og ikke underretter
de personer, der har fremsat anmodningen, om, at der vil blive
indledt en undersłgelse, som kan tage op til to måneder, anses
de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer for
ikke at handle på vegne af eller til gavn for en af de i bilag I
anfłrte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer.
De kompetente myndigheder underretter straks Kommissionen
om de anmodninger, de modtager i henhold til denne artikel,
og om deres beslutninger med hensyn til de pågældende
anmodninger.

Artikel 7
Artikel 2 finder ikke anvendelse på
1) betalinger i forbindelse med essentielle menneskelige behov,
som skal opfyldes i Fællesskabet
2) tilfłring af forfaldne renter på indefrosne konti til disse
konti
3) betalinger i forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for denne forordnings ikrafttræden og på betingelse af, at disse betalinger
sker til en indefrossen konto i Fællesskabet.

Artikel 8
1.
Særlig eller almindelig tilladelse til at frigive midler eller
stille midler til rådighed med henblik på at beskytte Fællesskabets interesser kan gives i overensstemmelse med proceduren i
artikel 9, stk. 2.

Uændret
1.
Artikel 2 finder ikke anvendelse på tilfłring af forfaldne
renter på indefrosne konti til disse konti.
2.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i
bilag II, kan give særlige tilladelser på de betingelser, de
skłnner hensigtsmæssige, for at forebygge finansiering af
terrorhandlinger, for
1) anvendelse af midler i forbindelse med essentielle menneskelige behov, som skal opfyldes i Fællesskabet
2) betalinger i forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for denne forordnings ikrafttræden og på betingelse af, at disse betalinger
sker til en indefrossen konto i Fællesskabet.

Uændret
1.
Med henblik på at beskytte Fællesskabets interesser,
herunder EU-borgernes og i EU bosiddende personers interesser, kan der gives særlige eller generelle tilladelser til at
frigive midler, stille midler til rådighed eller levere finansielle
tjenesteydelser i overensstemmelse med proceduren i artikel 9,
stk. 2.
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Bilag II kan ændres efter samme procedure.

Udgår

2.
Alle anmodninger fra en juridisk eller fysisk person om
en tilladelse som omhandlet i stk. 1, indgives til Kommissionen
direkte eller gennem medlemsstaternes relevante kompetente
myndigheder, jf. listen i bilag II.

Uændret

3.
Kommissionen bemyndiges til på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne at ændre bilag II.

Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved
forordning (EF) nr. 2271/96.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes forvaltningsproceduren i artikel 4 og 7 i afgłrelse 1999/468/EF.
Den frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse
1999/468/EF, er på 10 arbejdsdage.

Artikel 10
Det i artikel 9 omhandlede udvalg kan undersłge alle
spłrgsmål vedrłrende anvendelsen af denne forordning, der
kan rejses enten af formanden enten på eget initiativ eller på
anmodning af en repræsentant for en medlemsstat.

Artikel 11
Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks og til
fulde hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i
medfłr af denne forordning, og udveksler andre relevante
oplysninger vedrłrende denne forordning, som de råder over,
navnlig oplysninger modtaget i henhold til artikel 4, 5 og 6, og
oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og
nationale domstoles domme.

Artikel 12
Hver enkelt medlemsstat fastsætter de sanktioner, der skal
pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne
forordning. Sådanne sanktioner skal være effektive,
forholdsmæssige og afskrækkende.
Indtil der om fornłdent vedtages lovgivning herom, er de sanktioner, der pålægges i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, dem, som medlemsstaterne har fastlagt i medfłr af artikel 13 i forordning (EF) nr. 467/2001 (1),
artikel 8 i forordning (EF) nr. 2488/2000 (2) eller forordning
(EF) nr. 1081/2000 (3), alt efter hvilke er strengest.
___________
(1) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 1.
(2) EFT L 287 af 14.11.2000, s. 19.
(3) EFT L 122 af 24.5.2000, s. 29.

Uændret
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Artikel 13
Denne forordning finder anvendelse:
1) på Fællesskabets område, herunder dets luftrum
2) om bord på fly eller skibe under en medlemsstats jurisdiktion
3) på enhver person andetsteds, der er statsborger i en
medlemsstat, og
4) på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er
oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning
5) på alle juridiske personer, enheder eller organer, som
opererer inden for Fællesskabet.
Artikel 14
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggłrelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

1.
Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
2.
Kommissionen forelægger senest et år efter denne forordnings ikrafttræden en rapport om virkningerne af denne
forordning og fremsætter om fornłdent forslag for at ændre
denne forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.

Uændret
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BILAG I
LISTE OVER FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER, ENHEDER OG ORGANER, DER ER OMHANDLET I
ARTIKEL 2
1. Al Qaida/Islamic Army
2. Abu Sayyaf Group
3. Armed Islamic Group (GIA)
4. Harakat ul-Mujahidin (HUM)
5. Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad)
6. Islamic Movement of Uzbekistan (IMU)
7. Asbat al-Ansar
8. Salafist group for Call and Combat (GSPC)
9. Libyan Islamic Fighting Group
10. Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI)
11. Islamic Army of Aden
12. Usama Bin laden
13. Muhammad Atif (a.k.a. Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri)
14. Sayf al-Adl
15. Shaykh Sai’id (a.k.a. Mustafa Muhammad Ahmad)
16. Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti)
17. Ibn Al-Shaykh al-Libi
18. Abu Zubaydah (a.k.a. Zayn al-Abidin Muhammad Hussayn, Tariq)
19. Abd al-Hadi al-Iraqi (a.k.a. Abu Abdallah)
20. Ayman al-Zawahiri
21. Thirwat Salah Shihata
22. Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (a.k.a. Fathi, Amr al-Fatih)
23. Muhammad Salah (a.k.a. Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
24. Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah
25. Wafa Humanitarian Organization
26. Al Rashid Trust
27. Mamoun Darkazanli Import-Export Company

BILAG II
LISTE OVER KOMPETENTE MYNDIGHEDER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 4, 6 OG 8
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr.
2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle stłtte inden for transeuropæiske net
(2002/C 75 E/20)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 545 endelig udg.  2001/0226(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 3. december 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, navnlig artikel 156, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
efter proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Stigningen i trafikken  særlig den tunge lastbiltrafik  i
lłbet af det sidste årti har medfłrt łget færdselstæthed og
forurening overalt i Fællesskabet. Vejnettets og jernbanenettets nuværende kapacitet er langt fra optimal, og de
svageste punkter er de grænseoverskridende strækninger.
De betydelige forsinkelser i gennemfłrelsen af det transeuropæiske transportnet har at głre med grænseoverskridende jernbaneprojekter, der kræver anlæg af infrastruktur
såsom tunneller eller broer af betydelig længde. Pga. disse
forhold er sådanne projekters łkonomiske rentabilitet ofte
meget lav.
(2) Der błr gennemfłres bestemmelser om łget stłtte på op
til 20 % af de samlede investeringsomkostninger for
projekter vedrłrende grænseoverskridende flaskehalse og
projekter ved grænserne til kandidatlandene, der bidrager
væsentligt til forbedring af det transeuropæiske net, jf.
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF
af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (1).
(3) Da dyre grænseoverskridende projekter i samarbejde med
kandidatlande kan vise sig vanskelige at gennemfłre på
grund af finansielle begrænsninger, błr łget stłtte stilles
til rådighed for de mest presserende forbedringer vedrłrende transportinfrastruktur ved grænserne til kandidatlandene. Det skal vurderes, om projekterne har mulighed forat
(1) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1. Beslutningen er ændret ved beslutning
nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 af 6.7.2001, s. 1).

blive łkonomisk bæredygtige. De midler, der afsættes til
disse projekter, błr dække hele stłtteperioden 2003-2006,
uanset hvornår kandidatlandene tiltræder EU.
(4) Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995
om generelle regler for Fællesskabets finansielle stłtte inden
for transeuropæiske net (2) błr ændres i overensstemmelse
med Rådets afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udłvelsen af de
gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (3).
(5) Den finansielle ramme for gennemfłrelse af forordning (EF)
nr. 2236/95 błr udvides med henblik på at finansiere de
mest presserende forbedringer vedrłrende transportinfrastruktur ved grænserne til kandidatlandene.
(6) Forordning (EF) nr. 2236/95 błr derfor ændres 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2236/95 foretages fłlgende ændringer:
1) Artikel 5, stk. 3, affattes således:
»3.
Uanset den valgte stłtteform kan den samlede fællesskabsstłtte i henhold til denne forordning hłjst udgłre
10 % af de samlede investeringsomkostninger.
Den samlede fællesskabsstłtte kan dog fra den 1. januar
2003 udgłre op til 20 % af de samlede investeringsomkostninger i fłlgende tilfælde:
a) projekter, der vedrłrer jernbaneflaskehalse ved
grænserne, herunder grænserne til kandidatlandene,
og/eller manglende forbindelse i områder, hvor naturlige
barrierer udgłr en hindring for varers og passagerers fri
bevægelighed, og som bidrager væsentligt til en bedre
balance mellem de forskellige transportformer og til
forbedring af jernbanetransporten på det transeuropæiske transportnet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
beslutning nr. 1692/96/EF (*)
(2) EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1. Forordningen er ændret ved EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 (EFT L 197 af
29.7.1999, s. 1).
(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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b) andre projekter, der vedrłrer flaskehalse ved grænserne
til kandidatlandene, og hvor udbyttet er særlig hłjt, i
form af łget sikkerhed og nedsat færdselstæthed
c) projekter, der vedrłrer systemer for satellitbaseret positionsbestemmelse og navigation, jf. artikel 17 i beslutning nr. 1692/96/EF.
___________
(*) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.«
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lede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse
med samme afgłrelses artikel 7 og 8.
3.
Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF
omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.
___________
(*) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.«
3) Artikel 18, fłrste afsnit, affattes således:

2) Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
Udvalg

»Finansieringsrammen for gennemfłrelsen af denne forordning i perioden 2000-2006 fastsættes til 4 700 mio. EUR.«
Artikel 2

1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Når der henvises til proceduren angivet i denne artikel,
finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF (*) omhand-

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bestemmelser og procedurer med henblik
på indfłrelse af stłjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne
(2002/C 75 E/21)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 695 endelig udg.  2001/0282(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 3 december 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN
EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, navnlig artikel 80, stk. 2,
under henvisning til Kommissionens forslag,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
i henhold til proceduren i artikel 251 i traktaten, og
ud fra fłlgende foranstaltninger:
(1) Et af den fælles transportpolitiks centrale mål er bæredygtig udvikling. Dette kræver en integreret fremgangsmåde, der sigter på at sikre både at Fællesskabets transportsystemer fungerer effektivt og på at beskytte miljłet.
(2) En bæredygtig udvikling af lufttransport kræver, at der
indfłres foranstaltninger, med henblik på at nedskære stłjgener fra fly i lufthavne med særlige stłjproblemer.
(3) Det er blevet fastsat en ny, strengere stłjcertificeringsnorm, som er defineret i kapitel 4, bind 1, del II i bilag
16 til konventionen angående international civil luftfart
inden for rammerne af organisationen for international
civil luftfart (ICAO) som bidrager til en forbedring af stłjklimaet omkring lufthavne på længere sigt.
(4) Kapitel 4-normen er blevet fastsat med henblik på certificering af fly og ikke som et grundlag for indfłrelse af
driftsrestriktioner.
(5) Gradvis fjernelse af kapitel-2 fly ved anvendelse af Rådets
direktiv 92/14/EØF (1) afsluttes den 1. april 2002, og nye
foranstaltninger er påkrævede for at hindre en forværring
af stłjklimaet efter 2002 under forudsætning af fortsat
vækst inden for lufttransport i Europa.
(1) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21, ændret ved Rådets direktiv 98/20/EF
(EFT L 107 af 7.4.1998, s. 4).

(6) Anvendelse af fly med bedre miljłpræstation kan bidrage
til mere effektiv udnyttelse af den tilgængelige lufthavnskapacitet og lette udvikling af lufthavnsinfrastruktur på
linje med markedskrav.
(7) En fælles ramme bestående af bestemmelser og procedurer
til indfłrelse af driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne
som en del af en afbalanceret strategi til stłjstyring
medvirker til at sikre det indre markeds krav ved at
indfłre lignende driftsrestriktioner i lufthavne med stort
set sammenlignelige stłjproblemer. Dette inkluderer
vurdering af stłjen i en lufthavn og evaluering af de
tilgængelige foranstaltninger til at afhjælpe dette stłjproblem samt udvælgelse af passende dæmpningsforanstaltninger med henblik på at opnå stłrst mulig miljłmæssig
vinding så omkostningseffektivt som muligt.
(8) Forordning 2408/92 (2) fastsætter i artikel 8 og 9 bl.a.
meddelelse om og undersłgelse af driftsrestriktioner:
forholdet mellem disse bestemmelser og dette direktiv
błr forklares.
(9) Lufttransportsektorens legitime interesse i at anvende
omkostningseffektive lłsninger for at opfylde stłjstyringsmålene må anerkendes.
(10) Den 33. ICAO-forsamling vedtog resolution A33/7, som
indfłrer begrebet om en »afbalanceret strategi« for stłjstyring, hvorved man etablerer en politisk behandling af
flystłj, inklusive internationale retningslinjer for indfłrelse
af driftsrestriktioner alt efter den enkelte lufthavn. Den
afbalancerede strategi vedrłrende styring af flystłj
omfatter principielt fire elementer og kræver omhyggelig
vurdering af de forskellige muligheder for at dæmpe stłj,
inklusive nedskæring af flystłj ved kilden, foranstaltninger
til fysisk planlægning og forvaltning, stłjdæmpning ved
operationelle procedurer og driftsrestriktioner med forbehold af relevante retlige forpligtelser, eksisterende aftaler,
gældende love og etableret praksis.
(11) Direktiv 2002/. . ./EF, som er en horisontal foranstaltning,
indfłrte en fælles strategi til vurdering og styring af miljłstłj. Det sigter på at kontrollere det miljłproblem, der
skyldes stłj i stłrre byområder og nær store transportinfrastrukturer, herunder lufthavne, at stille oplysninger om
miljłstłj og virkningerne heraf til rådighed for offentligheden, og at anmode de kompetente myndigheder om at
udarbejde handlingsplaner med henblik på at forebygge og
nedskære miljłstłj, hvor dette er nłdvendigt, og at bevare
miljłstłjkvaliteten, hvor denne er god.
(2) EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8.
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(12) Direktiv 85/337/EØF (1) fastsætter allerede en omfattende
vurdering af luftfartsprojekter, inklusive afhjælpning af
stłj. Dette opfylder delvis vurderingskriterierne i dette
direktiv, når det drejer sig om projekter vedrłrende udvidelse af lufthavnsinfrastruktur.

(13) En sådan vurdering kan vise, at målene kun kan nås ved
at begrænse nye flyvninger og gradvis tilbagetrækning af
fly, der kun netop opfylder stłjcertificeringsnormen for
kapitel 3.

(14) Man błr erkende, at lufthavne, der er beliggende midt i
store byområder (»bylufthavne«),har særlige stłjproblemer,
idet man tillader indfłrelse af strengere bestemmelser.

(15) Den vejledende liste over bylufthavne må afsluttes på
grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.

(16) Udvidelse af lufthavnsinfrastruktur błr lettes med henblik
på at sikre bæredygtig udvikling af lufttransportaktiviteter.

(17) Det skal være muligt at fortsætte eksisterende lufthavnsspecifikke stłjstyringsforanstaltninger og bestemte
tekniske ændringer af delvise driftsrestriktioner.

(18) Man błr undgå unłdvendige łkonomiske problemer for
operatłrer fra udviklingslande ved at tillade undtagelser,
hvor dette er hensigtsmæssigt, og disse foranstaltninger
skal indeholde beskyttelse mod misbrug.
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af stłjklimaet omkring lufthavne, men der er mulighed for
at dette medfłrer konkurrenceforvridning. Målet kan
derfor mest effektivt nås på fællesskabsniveau ved at
indfłre harmoniserede bestemmelser om indfłrelse af
driftsrestriktioner som en del at stłjstyringsprocessen.
Direktivet begrænser sig til det minimum, der er nłdvendigt for at nå dette mål og går ikke ud over dette.

(23) I henhold til artikel 2 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af
28. juni 1999 (2) om fastsættelse af de nærmere vilkår for
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges
Kommissionen vedtages foranstaltninger til gennemfłrelse
af dette direktiv ved hjælp af rådgivningsproceduren i
artikel 3 i nævnte afgłrelse.

(24) Da bestemte foranstaltninger til gennemfłrelse af dette
direktiv er foranstaltninger af generel art som anfłrt i
artikel 2 i Rådets afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udłvelsen
af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen, vedtages de ved anvendelse af forskriftsproceduren
i nævnte afgłrelses artikel 5.

(25) Bestemmelserne i nærværende direktiv erstatter bestemmelserne i Rådets forordning (EF) 925/1999 af 29. april (3)
om registrering og anvendelse i Fællesskabet af visse typer
subsoniske civile jetfly, som er blevet ombygget og omcertificeret, så de opfylder normerne i bind I, del II, kapitel 3,
i bilag 16 til konventionen om international civilluftfart,
tredje udgave (juli 1993). Denne forordning ophæves
derfor 

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

(19) Det er nłdvendigt at sikre gennemsigtighed og hłring af
alle parter, der berłres af forslaget om stłjrelaterede foranstaltninger, inklusive indfłrelse af nye driftsrestriktioner.

Artikel 1
Formål
Dette direktiv har til formål

(20) Operatłrer gives en rimelig forhåndsmeddelelse, når der
indfłres nye driftsrestriktioner.

(21) Der fastsættes bestemmelser for at sikre ankeret mod
indfłrelse af driftsrestriktioner.

a) at fastlægge bestemmelser for Fællesskabet med henblik på
at lette ensartet indfłrelse af driftsrestriktioner på lufthavnsplan for at forebygge en forværring af stłjklimaet og for at
begrænse eller nedskære det antal mennesker, der påvirkes
betydeligt af flystłjs skadelige virkninger

(22) Direktivet er i overensstemmelse med subsidiaritets- og
proportionalitetsprincipperne som fastsat i traktatens
artikel 5. Indfłrelse af driftsrestriktioner i EF-lufthavne
kan bidrage til målet, som er at forebygge en forværring

b) at skabe en ramme, som sikrer det indre markeds krav ved
at sikre, at der anvendes lignende lłsninger af lignende stłjproblemer ved lufthavne

(1) EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF
(EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5).

(2) EFT L 184, af 17.7.1999, s. 23.
(3) EFT L 120 af 8.5.1999, p. 47.
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c) at lette en bæredygtig udvikling af lufthavnskapacitet

d) at lette opnåelse af specifikke stłjdæmpningsmål i den
enkelte lufthavn

e) at głre det muligt at udvælge de tilgængelige foranstaltninger med henblik på at opnå maksimal miljłmæssig
vinding på den mest omkostningseffektive måde.
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f) »Involverede parter«: alle fysiske eller juridiske personer, der
påvirkes eller med sandsynlighed påvirkes af eller har en
interesse i indfłrelse af stłjnedskæringsforanstaltninger,
inklusive driftsrestriktioner.

Artikel 3
Den kompetente myndighed
Medlemsstaterne udpeger de uafhængige kompetente myndigheder, der har ansvaret for spłrgsmål, der falder ind under
nærværende direktivs anvendelsesområde.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

a) »Lufthavn«: en civil lufthavn, som har over 50 000 bevægelser om året (en bevægelse er en afgang eller en landing),
eksklusive bevægelser, der foretages af lette fly udelukkende
i uddannelsesłjemed.

b) »Bylufthavn«: en lufthavn midt i store byområder, hovedsagelig med flyvning fra punkt til punkt inden for Europa,
hvor et betydeligt antal mennesker objektivt påvirkes af
flystłj, og hvor enhver forłgelse af flybevægelser udgłr
en særlig stor gene i betragtning af den ekstreme stłjsituation. En lufthavn kan kun betragtes som en bylufthavn, hvis
også en alternativ lufthavn betjener denne by. Disse lufthavne er opfłrt i bilag I.

c) »Subsonisk civiljetfly«: subsonisk civiljetfly med en certificeret maksimumsstartmasse på 34 000 kg eller derover
eller med certificeret maksimumskapacitet for den
pågældende flytype på over 19 passagerpladser, eksklusive
pladser til besætningen.

d) »Fly, der kun netop opfylder kravene«: betyder et subsonisk
civiljetfly, der opfylder certificeringskravene i kapitel 3, som
fastlagt i bind I, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen
om international civilluftfart med en kumulativ margin på
hłjst 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in decibels)
hvorved den kumulative margin er det tal udtrykt i
EPNdB, som fås ved at sammenlægge de enkelte margin
(dvs. forskellene mellem den certificerede stłjtærskel og
den maksimalt tilladte stłjtærskel) på hvert af de tre stłjmålingspunkter som defineret i bind I, del II, kapitel 3 i
bilag 16 til konventionen om international civil luftfart.

e) »Driftsrestriktioner«: stłjrelateret indsats, der begrænser eller
nedskærer adgangen for subsoniske civiljetfly til en lufthavn.
Herunder driftsrestriktioner, der sigter på at tage fly, der
kun netop opfylder kravene, ud af drift i specifikke lufthavne samt driftsrestriktioner af delvis art, som påvirker
driften af subsoniske civiljetfly alt efter tidspunktet.

Artikel 4
Almindelige bestemmelser vedrłrende styring af stłj fra
fly
1.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder
anvender en afbalanceret strategi ved at tage hensyn til de
tilgængelige foranstaltninger til at lłse stłjproblemer i en lufthavn på deres territorium, dvs. de overskuelige fłlger af en
nedskæring af flystłj ved kilden, fysisk planlægning og forvaltning, stłjdæmpende operationelle procedurer og andre mulige
stłjstyringsforanstaltninger, f.eks. łkonomiske incitamenter og
driftsrestriktioner.

2.
Hvad angår driftsrestriktioner, tager de kompetente
myndigheder hensyn til de sandsynlige omkostninger og
fordele ved de forskellige tilgængelige foranstaltninger samt
lufthavnens specifikke træk.

3.
De foranstaltninger eller en kombination af foranstaltninger, der træffes i henhold til dette direktiv, må ikke være
mere restriktive end nłdvendigt for at nå det miljłmål, der er
fastsat for den enkelte lufthavn. Der må ikke diskrimineres på
grundlag af nationalitet eller flyselskab.

Artikel 5
Vurderingsbestemmelser
1.
Hvis en lufthavns forvaltningsorgan eller en offentlig
myndighed anmoder den kompetente myndighed om afgłrelse
vedrłrende driftsrestriktioner, sikrer medlemsstaterne at en
sådan afgłrelse bygger på de i bilag 2 specificerede oplysninger, som lufthavnens forvaltningsorgan forelægger i
passende form.

2.
Hvis lufthavnsprojekter skal underkastes en miljłpåvirkningsvurdering i medfłr af Rådets direktiv 85/337/EØF ændret
ved direktiv 97/11/EF betragtes en vurdering, der er udfłrt i
overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv
85/337/EØF som svarende til og opfyldende kravene i bestemmelserne i stk. 1, under forudsætning af, at vurderingen
omfatter elementerne i bilag 2 til nærværende direktiv.
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Artikel 6
Bestemmelser vedrłrende indfłrelse af driftsrestriktioner,
der sigter på inddragelse af fly, der kun netop opfylder
kravene
1.
Hvis en vurdering af alle tilgængelige foranstaltninger, der
er udfłrt i overensstemmelse med kravene i artikel 5  og
efter at delvise driftsrestriktioner er blevet taget i betragtning
 viser, at målene i dette direktiv kræver indfłrelse af driftsrestriktioner, der sigter på at inddrage fly, der kun netop
opfylder kravene, gælder fłlgende bestemmelser i stedet for
proceduren i artikel 9 i Rådets forordning 2408/92/EF i den
pågældende lufthavn:
a) seks måneder efter afslutning af vurderingen og den kompetente myndigheds beslutning om indfłrelse af driftsrestriktioner tillades ingen nye flyvninger med fly, der kun netop
opfylder kravene, i den pågældende lufthavn
b)

senest et år herefter, kan den kompetente myndighed
kræve, at operatłrer eliminerer de fly fra deres flåde, der
kun netop opfylder kravene, og som beflyver lufthavnen,
således at hłjst 20 % elimineres om året. Elimineringshastigheden tager flyets alder og flådens sammensætning i
betragtning.

2
Med forbehold af vurdringsbestemmelserne i artikel 5, kan
bylufthavne, som er opfłrt i bilag 1, indfłre foranstaltninger,
der er strengere, hvad angår definition af fly, der kun netop
opfylder kravene, under forudsætning af at disse foranstaltninger ikke påvirker subsoniske civiljetfly der enten ved oprindelige certificering eller omcertificering opfylder stłjnormerne i
bind I, del II, kapitel 4 i bilag 16 til konventionen om international civilluftfart.
3.
Kommissionen undersłger på en medlemsstats anmodning eller på eget initiativ anvendelsen af stk. 1 og 2 og
træffer indenfor tre måneder efter modtagelse af en anmodning
og efter hłring af udvalget i artikel 12, stk. 1, og i henhold til
proceduren i artikel 12, stk. 3, beslutning om, hvorvidt den
pågældende medlemsstat må indfłre driftsrestriktioner.
Kommissionen underretter Rådet og medlemsstaterne om sin
beslutning.
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b) tekniske ændringer af delvise driftsrestriktioner, som ikke
medfłrer nævneværdige omkostninger for flyselskabsoperatłrerne i en given EF-lufthavn, og som indfłres efter
nærværende direktivs ikrafttrædelsesdato.

Artikel 8
Udviklingslande
1.
Fly, der ikke opfylder kravene, som er registreret i udviklingslande og opfłrt i bilag 3 undtages fra bestemmelserne i
artikel 6, stk. 1 og 2, under forudsætning af at
a) sådanne fly med stłjcertificering i henhold til normerne, der
specificeres i kapitel 3, bind 1, i bilag 16 til konventionen
om international civil luftfart beflłj Fællesskabet mellem
den 1. januar 1996 og den 31. december 2001 (»referenceperioden«)
b) disse fly i referenceperioden var optaget på registeret i det
pågældende udviklingsland og fortsat opereres af fysiske
eller juridiske personer, der er etableret i dette land.
2.
Enhver medlemsstat der tillader en undtagelse skal straks
informere de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen om de undtagelser, det har udstedt,
med angivelser af detaljer, som specificeret i bilag 3.

Artikel 9
Hłring og gennemsigtighed
Medlemsstaterne sikrer at der etableres en hłringsprocedure
forbundet med anvendelsen af artikel 5 og 6, som involverer
alle involverede parter. De kompetente myndigheder sikrer
åbenhed og gennemsigtighed, hvad angår oplysninger og beregningsmetode inden for grænserne af forretningshemmelighed.

Artikel 10
Offentlig fremlæggelse

Enhver medlemsstat kan henvise til Kommissionens beslutning
til Rådet inden for en måned. Rådet kan med kvalificeret flertal
træffe en anden beslutning inden for en måned.
Artikel 8 I forordning 2408/92/EØF berłres ikke af denne
artikel.

Artikel 7
Eksisterende driftsrestriktioner
Artikel 5 gælder ikke for
a) driftsrestriktioner, der allerede er trådt i kraft på dette direktivs ikrafttrædelsesdato.

1.
Medlemsstaterne træffer de nłdvendige foranstaltninger til
at sikre, at de kompetente myndigheder, når de beslutter at
indfłre nye driftsrestriktioner, fremlægger dette offentligt for
alle involverede parter mindst
a) seks måneder fłr ikrafttrædelse af foranstaltningerne i
artikel 6, stk. 1, litra a)
b) et år fłr ikrafttrædelse af foranstaltningerne i artikel 6, stk.
1, litra b) og artikel 6, stk. 2.
2.
Den enkelte medlemsstat informerer straks de kompetente
myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen om
nye driftsrestriktioner, den har til hensigt at indfłre i en lufthavn på sit territorium.
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Rapporten ledsages, om nłdvendigt, af forslag til revision af
direktivet.

Artikel 11
Ankeret
Medlemsstaterne sikrer, at enhver involveret part har ret til at
anke de foranstaltninger, der træffes i henhold til artikel 6 og 7
for en national domstol eller en anden uafhængig offentlig
myndighed end den, der har vedtaget den pågældende foranstaltning.

Den indeholder en vurdering af direktivets effektivitet, navnlig
behovet for at revidere definitionen af fly, der kun netop
opfylder kravene, som fastsat i artikel 2, stk. d).
Artikel 14
Ophævelse

Artikel 12

Rådets forordning EF) nr. 925/1999 ophæves på datoen for
nærværende direktivs ikrafttrædelse.

Rådgivende udvalg

Artikel 15

1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der nedsættes i
henhold til artikel 11 i Rådets forordning 2408/92/EF.
2.
Udvalget kan hłres af Kommissionen vedrłrende ethvert
spłrgsmål om anvendelse af dette direktiv.
3.
Når der henvises til dette stykke anvendes rådgivningsproceduren i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, og artikel 8 i denne afgłrelse.
(4)
Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF i overensstemmelse
med artikel 7, stk. 3, og artikel 8 i denne afgłrelse.

Iværksættelse
Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og administrative
bestemmelser i kraft til at efterkomme nærværende direktiv
senest den 1. januar 2003. De informerer straks Kommissionen
herom.
Når medlemstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller ledsages af en sådan
henvisning ved offentliggłrelsen. Medlemsstaterne afgłr selv,
hvorledes en sådan henvisning udformes.
Artikel 16

Artikel 13

Ikrafttrædelse

Information og revision

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Medlemsstaterne indsender på anmodning informationer om
anvendelse af dette direktiv til Kommissionen.
Senest 5 år efter dette direktivs ikrafttrædelse aflægger
Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om
direktivets anvendelse.

Artikel 17
Addressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

BILAG 1
LISTE OVER BYLUFTHAVNE
Berlin-Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City
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BILAG 2
INFORMATION SOM ANFØRT I ARTIKEL 5, STK. 1
1.

Aktuel situation

1.1. En beskrivelse af lufthavnen, herunder oplysninger om dens stłrrelse, beliggenhed, omgivelser, lufttrafikvolumen og
sammensætning.
1.2. En beskrivelse af miljłmål for lufthavnen og den nationale sammenhæng.
1.3. Enkeltheder vedrłrende stłjkonturer for indeværende og tidligere år - inkl. en vurdering af de mennesker, der
påvirkes af flystłj. Beskrivelse af den beretningsmetode der anvendes til at udarbejde konturerne.
1.4. En beskrivelse af foranstaltninger til at forbedre flystłj, som allerede er gennemfłrt: f.eks. information om fysisk
planlægning og styring; stłjisoleringsprogrammer; driftsprocedurer som f.eks. PANS-OPS; driftsrestriktioner som
f.eks. stłjtærskler, begrænsning af eller forbud mod natteflyvning, stłjafgifter; anvendelse af bestemte startbaner,
ruter/kontrol; og stłjovervågning.
2.

Prognose uden nye foranstaltninger

2.1. Beskrivelse af eventuelle lufthavnsudviklinger, som allerede er godkendt og indgår i programmet, f.eks. łget kapacitet, udvidelse af startbaner og/eller terminaler og den beregnede fremtidige trafiksammensætning og anslået vækst.
2.2. I tilfælde af udvidelse af lufthavnen beskrives fordelene ved at skabe denne yderligere kapacitet.
2.3. En beskrivelse af virkningerne på stłjklimaet uden yderligere foranstaltninger og beskrivelse af de foranstaltninger,
der allerede er planlagt med henblik på at forbedre denne stłjpåvirkning i samme periode.
2.4. Forudberegnede stłjkonturer  inkl. en vurdering af det antal mennesker, der med sandsynlighed bliver påvirket af
flystłj  der skelnes mellem etablerede beboelsesområder og nyopfłrte beboelsesområder.
2.5. Vurdering af konsekvenserne og de eventuelle omkostninger ved ikke at głre en indsats for at reducere fłlgerne af
łget stłj  hvis man forventer łget stłj.
3.

Vurdering af yderligere foranstaltninger

3.1. Oversigt over yderligere foranstaltninger, der er til rådighed, og en angivelse af de vigtigste grunde til, at de er
blevet valgt. Beskrivelse af de foranstaltninger, der er blevet udvalgt med henblik på yderligere analyse og oplysninger om omkostningerne ved at indfłre disse foranstaltninger; det antal mennesker, der forventes at nyde godt
heraf og en tidsangivelse; en opstilling efter vigtighed af bestemte foranstaltningers effektivitet.
3.2. Vurdering af omkostningseffektiviteten eller cost/bennefit ved indfłrelse af specifikke foranstaltninger under hensyntagen til foranstaltningernes socio-łkonomiske virkninger for brugerne af lufthavnen: operatłrer (passagerer og
fragt); rejsende og lokalsamfund.
3.3. En oversigt over eventuelle virkninger for miljłet og konkurrencen af de foreslåede foranstaltninger for andre
lufthavne, operatłrer og andre involverede parter.
3.4. Begrundelse af valget af den udvalgte lłsning.
3.5. Et ikke-teknisk resumØ.
4.

Direktivforslagets forbindelse med vurdering og styring af ekstern stłj [KOM(2000) 468]

4.1. Hvis der er blevet udarbejdet stłjkort eller handlingsplaner i henhold til bestemmelserne i direktivet om ekstern
stłj, anvendes disse til at indhente de oplysninger, der kræves i henhold til dette bilag.
4.2. Vurdering af stłjeksponering (dvs. stłjkurver og antal mennesker, der påvirkes) udfłres med anvendelse af mindst
de fælles stłjindikatorer Lden og Lnight som specificeret i direktivet om ekstern stłj hvor disse foreligger.
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BILAG 3
LISTE OVER FLY, DER KUN NETOP OPFYLDER KRAVENE, FRA UDVIKLIGNSLANDE (EFTER GEOGRAFISK
OMR¯DE)
Bemærk: Undtagelser for fly i dette bilag gives inden for rammerne af FN’s politikker og beslutninger (f.eks. sanktioner,
forbud osv.).
Type

Registrering

Kumulativ margen
(i EPNdB)

Operatłr

ACAC og AFCAC
EGYPTEN
B707-300F

SU-AVZ

2,5

Air Memphis

B747-300

SU-GAL

3,4

Egyptair

B747-300

SU-GAM

3,4

Egyptair

CN-RME

0,6

Royal Air

B747-300

D2-TEA

3,4

TAAG

B747-300

D2-TEB

3,4

TAAG

IL62medlemsstaterne

D2-TIF

0,1

TAAG

F-ODJG

3,4

Air Gabon

DC8-62F Ca

9G-BAN

1,1

Continenta

B747-200F

9G-MKI

2,3

MK Airlines

B747-200F

9G-MKJ

2,6

MK Airlines

B747-200F

9G-MKL

?

MK Airlines

DC8-62F Ca

9G-MKG

1,4

MK Airlines

DC8-62F Ca

9G-MKH

1,4

MK Airlines

DC8-62F

9G-MKK

1,2

MK Airlines

B747SP

ZS-SPA

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPC

4,9

SAA

B747SP

ZS-SPE

4,9

SAA

B747-300

ZS-SAC

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAJ

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAT

3,4

SAA

B747-300

ZS-SAU

3,4

SAA

B747-300

ZS-SKA

3,4

SAA

MAROKKO
B747-200
ANGOLA

GABON
B747-200
GHANA

SYDAFRIKA
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Type

Registrering

C 75 E/325

Kumulativ margen
(i EPNdB)

Operatłr

B747-300

ZS-SKB

3,4

SAA

B767-200

ZS-SRB

4,2

SAA

B767-200

ZS-SRC

4,2

SAA

LACAC
CUBA
IL62medlemsstaterne

CU-T-1217

0,1

Cubana

IL62medlemsstaterne

CU-T-1225

0,1

Cubana

IL62medlemsstaterne

CU-T-1280

0,1

Cubana

IL62medlemsstaterne

CU-T-1282

0,1

Cubana

IL62medlemsstaterne

CU-T-1283

0,1

Cubana

IL62medlemsstaterne

CU-T-1284

0,1

Cubana

B747-200

LV-MLO

2,4

Aerolineas

B747-200

LV-MLP

2,4

Aerolineas

B747-200

LV-MLR

2,4

Aerolineas

B747-200

LV-OEP

2,4

Aerolineas

B747-200

LV-OEZ

2,4

Aerolineas

B747-200

LV-OPA

2,4

Aerolineas

B747-200

LV-YPC

2,4

Aerolineas

ARGENTINA

Østeuropa (undtagen medlemmer af ECAC eller det foreslåede Fælles Europæiske Luftrum
BOSNIEN-HERCEGOVINA
Yak42

T9-ABD

5,0

Air Bosnia

Yak42

T9-ABF

5,0

Air Bosnia

UK 86577

0,1

Airzena Ge

TU154M

UN 85719

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85780

1,6

Aero Eko

TU154M

UN 85781

1,6

Aero Eko

Yak42

UN 42338

5,0

Irtysh Avi

Yak42

UN 42342

5,0

Irtysh Avi

Yak42

UN 42407

5,0

Irtysh Avi

Yak42

UN 42447

5,0

Irtysh Avi

Yak42

UN 42448

5,0

Irtysh Avi

GEORGIEN
IL62M
KASAKSTAN
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Registrering
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Kumulativ margen
(i EPNdB)

Operatłr

KIRGISISTAN
TU154M

EX 85718

1,6

Kyrghystan

TU154M

EX 85762

1,6

Kyrghystan

IL62M

EX 62100

0,1

Quadrotour

TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MACEDONIEN
DC9-32

Z3-AAB

0,2

MAT Macedo

DC9-32

Z3-ARE

0,2

MAT Macedo

TU154M

E 85651

1,6

Tajik Air

TU154M

E 85691

1,6

Tajik Air

Yak42

EZ-J672

5,0

Turkmenist

Yak42

EZ-J673

5,0

Turkmenist

Yak42

EZ-J674

5,0

Turkmenist

IL62M

UK 86573

0,1

Uzbekistan

IL62M

UK 86578

0,1

Uzbekistan

IL62M

UK 86579

0,1

Uzbekistan

IL62M

UK 86932

0,1

Uzbekistan

IL62M

UK 86933

0,1

Uzbekistan

TADJIKISTAN

TURMENISTAN

USBEKISTAN

DEN FØDERALE REPUBLIK JUGOSLAVIEN
DC10-30

YU-AMB

1,1

JAT

DC9-32

YU-AJI

0,2

JAT

DC9-32

YU-AJL

0,2

JAT

Den łvrige verden
KINA
B747-200 c

B 2446

3,4

Air China

B747-200 c

B 2448

3,4

Air China

B747-200 c

B 2450

3,4

Air China

B747-200 c

B 2462

3,4

Air China

B747-200

EP-IAG

0,6

Iran Air

B747-200

EP-IAH

0,6

Iran Air

IRAN

DA

26.3.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Type

Registrering

C 75 E/327

Kumulativ margen
(i EPNdB)

Operatłr

INDIEN
B747-200

VT-EDU

0,8

Air India

B747-200

VT-EFU

0,8

Air India

B747-200

VT-EGA

0,8

Air India

B747-200

VT-EGB

0,8

Air India

B747-200

VT-EGC

0,8

Air India

9K-ADB

0,7

Kuwait Air

9M-MHK

4,4

Malaysia A

B747-200

AP-AYV

?

PIA

B747-200

AP-AYW

?

PIA

B747-200

AP-BAK

2,3

PIA

B747-200

AP-BAT

2,3

PIA

B747-200

AP-BCL

?

PIA

B747-200

AP-BCM

?

PIA

B747-200

AP-BCN

?

PIA

B747-200

AP-BCO

?

PIA

B747-300

AP-BFU

?

PIA

B747-300

AP-BFV

?

PIA

B747-300

AP-BFW

?

PIA

B747-300

AP-BFY

?

PIA

KUWAIT
B747-200
MALAYSIA
B747-300 c
PAKISTAN
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Forslag til Rådets beslutning om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer
(2002/C 75 E/22)
KOM(2001) 732 endelig udg.  2001/0284(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 6. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til EF-traktaten, særlig artikel 299, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget og

Sociale Udvalg (4) har ved flere lejligheder understreget
nłdvendigheden af at vedtage disse særlige foranstaltninger.

(3) På skatteområdet skal de særlige foranstaltninger, der skal
vedtages, iværksættes med udgangspunkt i de instrumenter, der er bedst egnede til at nå målsætningerne for
regionaludvikling og stłtte til disse regioner, herunder
skattemæssige undtagelser, der skal anvendes over en
længere periode, dog under overholdelse af kriterierne
for fællesskabsrettens og det indre markeds sammenhæng,
og for så vidt disse foranstaltninger er nłdvendige og
afpasset efter de forfulgte målsætninger.

ud fra fłlgende betragtninger:
(1) I henhold til EF-traktatens artikel 299, stk. 2, finder denne
traktats bestemmelser anvendelse på regioner i den yderste
periferi, og dermed De Kanariske Øer, dog under hensyntagen til deres strukturelle sociale og łkonomiske situation, der forværres af deres fjerne beliggenhed, deres
status som łsamfund, deres lille areal, deres vanskelige
topografiske og klimatiske forhold, deres łkonomiske
afhængighed af nogle få produkter og kombinationen af
disse faktorer, som alvorligt hæmmer disse regioner i
deres udvikling.
(2) Der błr derfor vedtages særlige foranstaltninger, der
navnlig tager sigte på at fastsætte betingelserne for anvendelsen af EF-traktaten i disse regioner. Der kan vedtages
særlige foranstaltninger på det skattepolitiske område.
Disse foranstaltninger skal vedtages under hensyn til de
særlige karakteristika og begrænsninger i disse regioner,
men uden at de underminerer fællesskabsrettens, herunder
det indre markeds og de indre politikkers, integritet og
sammenhæng. Det Europæiske Råd (1), Europa-Parlamentet (2), Regionsudvalget (3) og Det Økonomiske og
(1) Afsnit 38 i konklusionerne fra młdet i Det Europæiske Råd i Kłln
den 4. juni 2000, afsnit 59 i konklusionerne fra młdet i Det
Europæiske Råd i Lissabon den 24. marts 2000, afsnit 53 i konklusionerne fra młdet i Det Europæiske Råd i Feira den 20. juni 2000,
konklusionerne fra młdet i Det Europæiske Råd i Nice den 7., 8. og
9. december 2000, og konklusionerne fra młdet i Det Europæiske
Råd i Głteborg den 15. og 16. juni 2001.
(2) Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 1997 beslutning om
udviklingsproblemerne i regionerne i Den Europæiske Unions
yderste periferi (EFT C 150 af 19.5.1997, s. 62).
Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2000 om rapport fra
Kommissionen om foranstaltninger til gennemfłrelse af artikel 299,
stk. 2  regionerne i Den Europæiske Unions yderste periferi (EFT
C 197 af 12.7.2001, s. 197).
(3) Regionsudvalgets udtalelse af 13. december 2000 om regionerne i
EU’s yderste periferi og gennemfłrelsen af traktatens artikel 299,
stk. 2 (EFT C 144 af 16.5.2001, s. 11).

(4) Den ordning, der gælder på De Kanariske Øer med
hensyn til indirekte skatter, består af flere afgifter,
herunder »Impuesto General Indirecto Canario« (IGIC) og
»Arbitrio sobre la Producción y sobre las Importaciónes«
(APIM) (produktions- og importafgiften), som lłber indtil
den 31. december 2001 i henhold til artikel 5 i Rådets
forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer (5), som
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 2674/1999 af
13. december 1999 (6) om suspension af degressiviteten
i APIM for visse fłlsomme sektorer og forlænget ved
Rådets forordning (EF) nr. 1105/2001 af 30. maj 2001
om ændring af forordning (EØF) nr. 1911/91 (7).

(5) Da forordning (EF) nr. 2674/1999 blev vedtaget, opfordrede Rådet Kommissionen til sammen med de spanske
myndigheder at undersłge virkningen af at suspendere
fjernelsen af afgiften for de pågældende łkonomiske
sektorer, især for de produkter, som er genstand for
suspensionsforanstaltningen. Det opfordrede ligeledes
Kommissionen til evt. på baggrund af resultaterne af
denne undersłgelse at forelægge et forslag om, hvilke
foranstaltninger der skal træffes på grundlag af traktaten
for ikke at true eksistensgrundlaget for en række lokale og
særlig fłlsomme produktionsaktiviteter, samtidig med at
det sikres, at afgiften på sigt afskaffes. Målsætningen med
hensyn til at afskaffe afgiften błr herefter indgå i
rammerne for de foranstaltninger, der vedtages på
grundlag af traktatens artikel 299, stk. 2, som hjemler
(4) Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 1. marts 2001
Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1911/91 om anvendelse af fællesskabsretten på De
Kanariske Øer (EFT C 139 af 11.5.2001, s. 93).
(5) EFT L 171 af 29.6.1991, s. 1.
(6) EFT L 326 af 18.12.1999, s. 3.
(7) EFT L 151 af 7.6.2001, s. 1.
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særlige foranstaltninger af lang varighed, der tager hensyn
til de i denne bestemmelse anfłrte handicap.

linjer for at opfylde en lille markeds behov, begrænser
mulighederne for at opnå stordriftsfordele.

(6) Ved brev af 25. juli 2000 og af 12. juni 2001 anmeldte de
spanske myndigheder på grundlag af EF-traktatens artikel
299, stk. 2, til Kommissionen elementerne i en ny afgift
med betegnelsen »Arbitrio sobre los Importaciones y
Entregas de Mercancías en las islas Canarias (AIEM)«.
Den foreslåede AIEM-afgift er en afgift, der vil blive
pålagt leveringer af varer, der er fremstillet på De Kanariske Øer, og som foretages af producenterne af disse
varer, samt på import af lignende eller tilsvarende varer,
der tilhłrer samme kategori som defineret i nomenklaturen i den fælles toldtarif. Beskatningsgrundlaget for de
importerede varer vil være baseret på toldværdien og for
så vidt angår leveringer af varer fremstillet af producenter
på De Kanariske Øer på det samlede belłb af modydelsen.
Ligesom for APIM-afgiften vil der for AIEM-afgiften sandsynligvis blive indrłmmet fritagelse for lokalt fremstillede
varer. Kommissionen har foretaget en evaluering af afgiftsforslaget på baggrund af de tilsagn, den gav Rådet ved
vedtagelsen af forordning (EF) nr. 2674/1999, og de
handicap, som hæmmer industriproduktionen på De
Kanariske Øer.

(11) Indkłb af specialiserede tjenesteydelser og reparationsarbejder samt uddannelse af mellemledere og teknikere i
virksomhederne eller mulighederne for underleverance
viser sig ofte at være mere begrænsede eller dyrere,
hvilket også gælder fremme af virksomhedens aktiviteter
uden for det kanariske marked. Desuden giver de
begrænsede distributionsmuligheder anledning til opbygning af for store lagre.

(7) Blandt de handicap, som har kunnet påpeges, kan fłrst og
fremmest nævnes servicesektorens, og især turismens
dominerende andel af regionalproduktet samt den kanariske łkonomis afhængighed af denne sektor og industrisektorens meget beskedne andel i det kanariske bruttoregionalprodukt. AIEM-afgiften tegner i den forbindelse til
at blive et instrument, der kan fremme målsætningen om
en autonom udvikling af den kanariske industri og diversificering af den kanariske łkonomi.

(8) For det andet er det blevet konstateret, at łernes isolerede
beliggenhed hæmmer den fri bevægelighed for personer,
varer og tjenesteydelser. Afhængigheden af visse transportformer, luft- og słtransport, łges af, at det drejer
sig om transportformer, hvor liberaliseringen er mangelfuld. Produktionsomkostningerne łges i det omfang, det
drejer sig om mindre effektive og mere omkostningskrævende transportformer end vej, jernbane eller de transeuropæiske netværk.

(9) Som fłlge af denne isolerede beliggenhed skyldes de
hłjere produktionsomkostninger også afhængigheden af
råvarer og energi, forpligtelsen til at opbygge lagre og
vanskelighederne med hensyn til forsyninger af produktionsudstyr.

(10) Markedets ringe stłrrelse og den ringe udbygning af
eksportsektoren tillige med det forhold, at der er tale
om en łgruppe, samt forpligtelsen til at opretholde diversificerede, men mængdemæssigt begrænsede produktions-

(12) På miljłområdet giver bortskaffelse af industriaffald og
behandling af giftigt affald anledning til hłjere miljłomkostninger. Disse omkostninger er hłjere, fordi der ikke
findes genbrugsanlæg undtagen for visse produkter, og
fordi affald skal fragtes over til kontinentet, eller fordi
giftigt affald skal behandles uden for De Kanariske Øer.

(13) Generelt giver den aktuelle tendens til globalisering af
markederne, som er karakteriseret ved en koncentration
af produktionen og dermed en specialisering inden for
produktionssektorerne, ikke de kanariske virksomheder
mulighed for at drage de samme fordele som virksomheder, der befinder sig på mindre isolerede og stłrre
markeder. Dette har haft til fłlge, at den lokale kanariske
produktion i varierende grad fra den ene sektor til den
anden og fra det ene produkt til det andet gradvist er
blevet erstattet af importerede varer. Hertil kommer, at
den lokale produktion ofte er karakteriseret ved, at de
lokale virksomheder indgår i et indbyrdes afhængighedsforhold, som minder om en vertikal integration, således at
en flytning af aktiviteterne inden for en sektor fłrer til tab
af aktiviteter inden for andre dermed forbundne sektorer.

(14) På baggrund af alle disse data og de spanske myndigheders anmeldelse, błr de spanske myndigheder bemyndiges
til at indfłre en afgift, der gælder for en liste over industriprodukter, for hvilke der kan indrłmmes fritagelser for
fordel for lokal produktion.

(15) Kravene i EF-traktatens artikel 299, stk. 2, błr imidlertid
kombineres med kravene i artikel 90 og kravet om at
respektere fællesskabsrettens og det indre markeds
sammenhæng. Dette forudsætter, at foranstaltningerne
begrænses til, hvad der er strengt nłdvendigt og står i
passende forhold til de forfulgte målsætninger under
hensyntagen til de handicap, der fłlger af beliggenheden
i den yderste periferi. Anvendelsesområdet for de foreslåede EF-rammer udgłres således af en liste over
fłlsomme produkter, for hvilke de kanariske myndigheder
er bemyndigede til at fastsætte en afgift, hvis maksimumsatser fastlægges i Rådets beslutning, og til at indrłmme
fuldstændige eller delvise fritagelser for disse produkter,
når de er et resultat af lokal industriaktivitet.
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(16) De industriprodukter, der er omfattet af fritagelserne,
tilhłrer kategorien landbrugs- og fiskeriprodukter, byggematerialer, kemiske produkter, produkter fra metalindustrien, fłde- og drikkevareindustrien, tobaksvarer, tekstiler
og lædervarer, papirvarer og grafisk produktion og
forlagsvirksomhed. Disse sektorer og produkter svarer i
vid udstrækning til de fłlsomme sektorer og produkter,
som er udpeget i forordning (EF) nr. 2674/1999. Bestemmelserne i denne beslutning er står ikke til hinder for, at
traktatens artikel 87 og 88 i givet fald kan finde anvendelse i forbindelse med disse fritagelser.

(17) De maksimalsatser, der kan opereres med for de
pågældende industriprodukter, ligger alt efter sektor og
produkter mellem 5 % og 15 %. Satserne for de forskellige
produkter svarer ifłlge de spanske myndigheder til
niveauet for APIM-afgiftssatserne, sådan som disse er
blevet fastlagt i henhold til forordning (EØF) nr. 1911/91
og de retsforskrifter, der er vedtaget i henhold hertil, og til
niveauet for »tarifa especial«-ordningen.

(18) Den sats, der gælder for tobaksvarer er imidlertid hłjere,
da tobaksindustrien udgłr et undtagelsestilfælde. Tobaksindustrien, som har haft en udvikling af stor betydning
for De Kanariske Øer, har nemlig oplevet en markant
nedgang i nogle år. De traditionelle handicap som fłlge
af den fjerne beliggenhed som nævnt ovf. er selvfłlgelig
den primære årsag til nedgangen i den lokale tobaksproduktion på De Kanariske Øer. Men flytningen af mange
virksomheder på De Kanariske Øer er ligeledes et resultat
af globaliseringen af łkonomien og koncentrationen af
produktionen samt fremkomsten og udviklingen af nye
markeder uden for Europa. Nedgangen i den lokale
produktion har fłrt til tab af arbejdspladser på 67 %
mellem 1985 og 2000. De successive virksomhedsflytninger og -lukninger rammer især produktionsstederne
for multinationale virksomheder, der hłrer til blandt de
ledende producenter i verden

(19) Denne nedgang i den lokale produktion står i łvrigt i
kontrast til det forhold, at der på det lokale marked har
været en stłt stigning i salget i samme periode. Stigningen
i tobakssalget skyldes ifłlge producenterne til dels effekten
fra turismen. Detailpriserne på tobaksvarer på łerne er
nemlig markant lav. En prissammenligning viser nemlig,
at priserne kan ligge helt ned på halvdelen af priserne i
resten af Spanien. Forhłjelsen af afgiftssatserne for tobaksvarer siden 1995, især IGIC, synes ikke at have bremset
salget af tobaksvarer, som har udvist en fortsat stigning i
den tilsvarende periode. På dette marked i vækst har man
kunnet opretholde et betydeligt udbud på trods af faldet i
den lokale produktion, takket være en stigning i importen
på mellem 5 % og 32 % mellem 1992 og 2000.

(20) På baggrund af ovenstående er det berettiget at indfłre en
væsentlig stigning af AIEM-satsen i tobakssektoren. Denne
afgiftsstigning har nemlig direkte tilknytning til målet om
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at opretholde en produktiv aktivitet på De Kanariske Øer.

(21) Der må imidlertid også tages hensyn til det indre markeds
sammenhæng i overensstemmelse med kravene i artikel
299, stk. 2, i EF-traktaten. Samhandel spiller en væsentlig
rolle for tobakssektoren. Mens importen af tobaksvarer til
De Kanariske Øer således er steget i de seneste år, har
eksporten af tobak fra łerne ligeledes været betydelig. Det
błr i den forbindelse noteres, at ca. 76 % af den kanariske
cigaretproduktion i dag er bestemt til eksport, mens kun
24 % er bestemt til det kanariske marked. Sammenligningen af tallene indikerer, at omfanget af den kanariske
eksport har været i stigning siden 1995, men at importen
er steget i endnu stłrre omfang. Dette betyder, at den
lokale produktion ikke dækker alle behov på dette
marked i vækst, og dette styrker argumentet om, at det
er nłdvendigt at indfłre en AIEM-afgift, der udgłr et
tilstrækkeligt godt incitament til at opretholde eller genoprette en lokal produktion, samtidig med at man holder sig
den betydelige rolle for łje, som samhandelen spiller
inden for denne sektor.

(22) Når der tages hensyn til disse elementer, til det forhold, at
der kan indrłmmes fritagelse for denne afgift til den
lokale produktion, samt til, at de lokale producenter har
en fordel fremfor andre producenter, idet de har mulighed
for at importere råtobak og delvis forarbejdet tobak i
stłrrelsesordenen 20 000 t om året (1), forekommer en
sats på 45 % som foreslået i det oprindelige forslag fra
de kanariske myndigheder at være for hłj. Derfor foreslås
det at fastsætte en sats, der er betydeligt hłjere end for
andre produkter, men som ikke overstiger 25 %.

(23) Målsætningerne om stłtte til den sociołkonomiske udvikling på De Kanariske Øer er underlagt de krav, der stilles
på nationalt plan til det endelige formål med afgiften og
til anvendelse af provenuet fra AIEM. Der vil være en
retlig forpligtelse til at integrere provenuet af denne
afgift i De Kanariske Øers łkonomiske og skattemæssige
ordning og anvende det til en strategi for łkonomisk og
social udvikling på De Kanariske Øer ved at bidrage til
fremme af lokale aktiviteter.

(24) Ordningens varighed fastsættes til ti år. Det vil imidlertid
være nłdvendigt at foretage en evaluering efter en periode
på fem år. Fłlgelig skal de spanske myndigheder senest
den 31. december 2005 forelægge Kommissionen en
rapport om ordningen, jf. artikel 1, med henblik på at
bedłmme virkningen af de trufne foranstaltninger og
deres bidrag til fremme eller opretholdelse af lokale
łkonomiske aktiviteter under hensyntagen til de handicap,
som regioner i den yderste periferi lider under. På dette
grundlag vil der evt. blive foretaget en revision af anvendelsesområde, satser og de hjemlede fritagelser i henhold
til EF-normerne 
(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 1528/2001 af 26. juli 2001 om
ændring af forordning (EØF) nr. 2179/92 om gennemfłrelsesbestemmelser for de særlige importforanstaltninger til fordel for
De Kanariske Øer for så vidt angår tobak (EFT L 202 af 27.7.2001,
s. 9).
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VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

C 75 E/331

reduktion af den i artikel 1 nævnte afgift for produkter i
bilag, som fremstilles lokalt på De Kanariske Øer.

Artikel 1
De spanske myndigheder bemyndiges til indtil den 31. december
2011 at pålægge produkter, der indfłres til eller fremstilles på
De Kanariske Øer, jf. bilag, en afgift med betegnelsen »Arbitrio
sobre los Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas
Canarias (AIEM)«, hvis satser og fritagelser er fastsat i henhold
til artikel 2 og 3.
Artikel 2
1.
For de produkter, der er opfłrt i bilag, afsnit A, må
satserne for AIEM-afgiften ikke overstige 5 %.
2.
For de produkter, der er opfłrt i bilag, afsnit B, må
satserne for AIEM-afgiften ikke overstige 15 %.
3.
For de produkter, der er opfłrt i bilag, afsnit C, må
satserne for AIEM-afgiften ikke overstige 25 %.

Disse fritagelser indgår i en strategi for łkonomisk og social
udvikling på De Kanariske Øer og bidrager til fremme af lokale
aktiviteter.

Artikel 4
De spanske myndigheder forelægger senest den 31. december
en rapport for Kommissionen om anvendelsen af den i artikel
nævnte ordning med henblik på at bedłmme virkningen af de
trufne foranstaltninger og deres bidrag til fremme eller opretholdelse af lokale łkonomiske aktiviteter under hensyntagen til
de handicap, som regioner i den yderste periferi lider under.
På dette grundlag forelægger Kommissionen Rådet en beretning
og evt. et forslag om ændring af denne beslutnings bestemmelser.

Artikel 5
Artikel 3
Uanset artikel 23, 25 og 90 i traktaten bemyndiges de spanske
myndigheder til at indrłmme fuldstændig fritagelse for eller

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2002.
Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.
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BILAG
A. Liste over produkter, der er omtalt i artikel 2, stk. 1, ifłlge klassificeringen i den fælles toldtarifs nomenklatur:
Landbrugs- og fiskerivarer:
0203 11/0203 12/0203 19/0207 11/0207 13/0302 69 61 00/0302 69 94 00/0701 90/0702/0703/0803
Byggematerialer:
3816/3824 40 00 00/3824 90 45 00/3824 90 70 00/6809
Kemiske produkter:
2804 30 00/2804 40 00/2851 00 30/3208/3209/3210/3212 90 90 00/3213/3214/3401/3402/3406/3814 00 90 90/
3920 30 00 90/3921 90 60/3923 90 90/4012 10
Produkter fra metalindustrien:
7604/7608/8428 39 98 00/8479 50 00 00
Fłdevareindustrien:
0210 11 11 00/0210 11 31 00/0210 12 19 00/0210 19 40 00/0210 19 81 00/0305 41 00/0901 22 00 00/1101/
1901 20 00 90/1901 90 91 96/2006 00 31 00/1601/1602/1704 90 30 00/1704 90 51 90/1704 90 55 00/1704 90 71/
1704 90 75 00/1806/1901 90 99/1904 10 10/1905/2007 91 10/2008 99 61/2008 99 68/2009 11/2009 19/2009 40/
2009 50/2009 70/2009 80/2009 90/2105/2309
Drikkevarer:
2201/2202
Tekstiler og lædervarer:
6112 31/6112 41
Papirvarer:
4822 90/4823 90 90 90
Grafisk produktion og forlagsvirksomhed:
4910
B. Liste over produkter, der er omtalt i artikel 2, stk. 2, ifłlge klassificeringen i den fælles toldtarifs nomenklatur:
Landbrugs- og fiskerivarer:
0407 00 30
Byggematerialer:
2523 29 00 00/2523 90/7010
Kemiske produkter:
3809 91 00/3917/3923 10 00/3923 21 00/3923 30 10/3924 10 10
Produkter fra metalindustrien:
7309 00/7325/7610/9403 20 99 00/9404
Fłdevareindustrien:
0403/0901 21/1902/2103/2106 90 98
Drikkevarer:
2203/2208 40
Tekstiler og lædervarer:
6302
Papirvarer:
4808/4818 10/4818 20/4818 30/4818 90 90 10/4819/4821/4823 59 10/4823 59 90
Grafisk produktion og forlagsvirksomhed:
4909/4911
C. Liste over produkter, der er omtalt i artikel 2, stk. 3, ifłlge klassificeringen i den fælles toldtarifs nomenklatur:
Tobak:
2402
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Forslag til Rådets afgłrelse om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter gældende under gennemfłrelsen af Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram
2002-2006 (Euratom)
(2002/C 75 E/23)
KOM(2001) 725 endelig udg.
(Forelagt af Kommissionen den 6. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Atomenergifællesskab, særlig artikel 7,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for
forskning og uddannelse 2002-2006 (Euratom) som bidrag
til realiseringen af det europæiske forskningsrum, i det
fłlgende benævnt »rammeprogrammet 2000-2006«, er
vedtaget ved Rådets afgłrelse. Betingelserne for finansieringstilskud fra Fællesskabet błr suppleres med andre
bestemmelser, der fastsættes i overensstemmelse med traktatens artikel 7.
(2) Disse bestemmelser błr fastsættes i en sammenhængende
og gennemskuelig tekst, hvor der tages fuldt hensyn til
målsætningerne for og særtrækkene ved de virkemidler,
der er fastlagt i bilag III til særprogrammet vedrłrende
kerneenergi, Rådets afgłrelse, for at sikre en optimal
gennemfłrelse.
(3) Deltagelsesreglerne for virksomheder, forskningscentre og
universiteter błr give mulighed for at tage hensyn til,
hvilke forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder
demonstrationsaktiviteter, der er tale om. De kan desuden
variere efter, om deltagerne er hjemmehłrende i medlemsstater, associerede kandidatstater, andre associerede stater
eller tredjelande, og efter deltagernes juridiske form, dvs.
om det drejer sig om nationale organisationer, internationale organisationer af europæisk interesse eller andre internationale organisationer, eller sammenslutninger af deltagere.

retlige enheders deltagelse tages hensyn til målene for internationalt samarbejde som bl.a. omhandlet i traktatens
artikel 101.
(6) Internationale organisationer, der har til opgave at udbygge
samarbejdet på forskningsområdet i Europa, og som
bidrager til realiseringen af det europæiske forskningsrum,
fordi et flertal af deres medlemmer er medlemsstater og
associerede stater, błr tilskyndes til at deltage i rammeprogrammet 2002-2006.
(7) Det Fælles Forskningscenter (herefter benævnt FFC) deltager
i indirekte aktioner for forskning og teknologiudvikling på
lige fod med retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat.
(8) Rammeprogrammets aktiviteter błr gennemfłres på en
måde, som tilgodeser Fællesskabets finansielle interesser
og sikrer, at de beskyttes 
TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
KAPITEL I
INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1
Formål
I denne afgłrelse fastsættes regler for virksomheders,
forskningscentres og universiteters deltagelse i forskning, der
gennemfłres i henhold til Det Europæiske Atomfællesskabs
rammeprogram for forskning og uddannelse (2002-2006)
som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum
(i det fłlgende benævnt »rammeprogrammet 2002-2006«).

Artikel 2
Definitioner
I denne afgłrelse gælder fłlgende definitioner:

(4) Ved gennemfłrelsen af forskningsaktiviteter under rammeprogrammet błr grundlæggende etiske principper overholdes, herunder principperne i Den Europæiske Unions
charter om grundlæggende rettigheder, og det błr samtidig
tilstræbes, at kvinderne kommer til at spille en stłrre rolle i
forskningen, samt at oplysningen af og dialogen med
offentligheden forbedres.
(5) I overensstemmelse med rammeprogrammet 2002-2006
błr der i forbindelse med spłrgsmålet om tredjelandes

a) »Indirekte aktion«: en FTDU-aktivitet, der udfłres af en eller
flere deltagere ved brug af et af virkemidlerne under
rammeprogrammet 2002-2006.
b) »FTDU-aktivitet«: en aktivitet inden for forskning og teknologiudvikling, herunder en demonstrationsaktivitet, samt en
uddannelsesaktivitet, som angivet i bilaget til rammeprogrammet 2002-2006.
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c) »Budget«: et overslag over de fornłdne ressourcer og
udgifter til gennemfłrelse af en indirekte aktion.
d) »Konsortium«: samtlige deltagere i samme indirekte aktion.
e) »Kontrakt«: en aftale om tilskud, der har til formål at
gennemfłre en indirekte aktion, og som etablerer rettigheder og forpligtelser i forholdet mellem Fællesskabet og
deltagerne i den indirekte aktion.
f)

»Retlig enhed«: enhver fysisk person eller enhver juridisk
person, der er oprettet i overensstemmelse med den for
dens etableringssted gældende nationale ret, fællesskabsretten eller international ret, og som har juridisk personlighed og i eget navn har fuld rets- og handleevne.

g) »Associeret stat«: en stat, der er part i en international aftale
indgået med Fællesskabet, i henhold til eller på grundlag af
hvilken den bidrager finansielt til en del af eller hele
budgettet for rammeprogrammet 2002-2006.
h) »Associeret kandidatstat«: en associeret stat, som Fællesskabet har anerkendt som kandidat til tiltrædelse af Den
Europæiske Union.
i)

»Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØFG)«: enhver retlig
enhed, der er oprettet i overensstemmelse med Rådets
forordning (EØF) nr. 2137/85 (1).

j)

»Virkemidler«: Fællesskabets indirekte interventionsmåder
som fastsat i bilag III til særprogrammet vedrłrende
kerneenergi.

k) »Uregelmæssighed«: enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller forsłmmelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en retlig enheds handling eller
undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget eller budgetter, der
forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, ved afholdelse af
en uretmæssig udgift.
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o) »Tredjeland«: en stat, som hverken er en medlemsstat eller
en associeret stat.

Artikel 3
Uafhængighed
1.
To retlige enheder skal i forbindelse med denne afgłrelse
betragtes som indbyrdes uafhængige, når der ikke foreligger
noget afhængighedsforhold mellem dem. Der foreligger et
afhængighedsforhold, når den ene retlige enhed direkte eller
indirekte har bestemmende indflydelse over for den anden,
eller den ene retlige enhed er omfattet af samme direkte eller
indirekte bestemmende indflydelse som den anden. Bestemmende indflydelse kan blandt andet skyldes:
a) direkte eller indirekte besiddelse af mere end 50 % af de
udstedte aktier i en retlig enhed efter disses pålydende
værdi eller af stemmeflertallet af denne enheds aktionærer
eller interessenter
b) direkte eller indirekte besiddelse, faktisk eller retligt, af
beslutningsmagten i en retlig enhed.
2.
Den omstændighed, at offentlige holdingselskaber, institutionelle investorer eller venturekapitalselskaber og -fonde
direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af de udstedte
aktier i en retlig enhed efter disses pålydende værdi eller stemmeflertallet af denne enheds aktionærer eller interessenter,
bevirker ikke i sig selv, at der foreligger et afhængighedsforhold.
3.
Den omstændighed, at det samme offentlige organ har
ejendomsret til eller fłrer tilsyn med flere retlige enheder,
bevirker ikke i sig selv, at der foreligger et afhængighedsforhold.

KAPITEL II
VIRKEMIDLER

Artikel 4
Ekspertisenet

l)

»International organisation«: en retlig enhed, der er fremkommet ved en anden sammenslutning af stater end Fællesskabet, er oprettet ved en traktat eller en tilsvarende akt,
har fælles organer, og har en status som international juridisk person, der er forskellig fra dens medlemsstaters.

m) »International organisation af europæisk interesse«: en international organisation, hvor flertallet af medlemmerne er
EF-medlemsstater eller associerede stater, og hvis hovedformål er at bidrage til at styrke det videnskabelige og
teknologiske samarbejde i Europa.
n) »Deltager«: en retlig enhed, der medvirker i en indirekte
aktion og har rettigheder og forpligtelser over for Fællesskabet i henhold til denne afgłrelse eller kontrakten.
(1) EFT L 199 af 31.7.1985, s. 1.

1.
Målet for ekspertisenettene er at styrke den videnskabelige
og teknologiske ekspertise i Fællesskabet gennem en gradvis og
varig integration af den forskningskapacitet, der findes eller er
ved at opstå både på nationalt og på regionalt plan. Nettene
har hver især til formål at skaffe mere viden på et bestemt
område ved at samle en kritisk kompetencemasse i nettet.
Deres aktiviteter vil normalt være tværfaglige og rettes i almindelighed mod langsigtede målsætninger; de sigter ikke mod
forud fastsatte præcise resultater i form af produkter, processer
eller tjenesteydelser.
2.
Med det formål at skabe virtuelle ekspertisecentre
opstiller deltagerne et fælles aktivitetsprogram, hvori de
inddrager en stor del af eller alle deres forsknings- eller uddannelsesressourcer og -aktiviteter på området. Et forskningslaboratorium eller -institut eller et forskerhold, der er medlem af et
net, får i givet fald af den retlige enhed, som det henhłrer
under, tilstrækkelig handlefrihed til, at dette bliver muligt.
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Det fælles aktivitetsprogram fokuseres på forsknings- og uddannelsesaktiviteter og skal desuden omfatte integrationsaktiviteter
og formidling af ekspertise uden for nettet, som beskrevet i
bilag III til Rådets afgłrelse om særprogrammet vedrłrende
kerneenergi. Den årlige ajourfłring af det fælles aktivitetsprogram, der foretages efter aftale med Kommissionen, kan
omfatte omlægning af visse aktiviteter eller lancering af nye.

Artikel 5
Integrerede projekter
1.
Formålet med integrerede projekter er at styrke Fællesskabets konkurrenceevne og fremme lłsningen af vigtige
samfundsproblemer gennem mobilisering af en kritisk masse
af ressourcer og kompetencer hentet inden for forskning,
teknologisk udvikling og uddannelse. For hvert integreret
projekt defineres det derfor klart, hvilken videnskabelig og
teknologisk viden der sigtes mod, og projektet gennemfłres
med det mål at opnå bestemte resultater, som kan anvendes
til produkter, processer eller tjenesteydelser.

2.
Integrerede projekter består principielt af et sæt komponenter af forskellig stłrrelse og opbygning alt efter opgavens
art; komponenterne vedrłrer hver især forskellige dele af den
forskning og uddannelse, der skal udfłres for at nå de fælles
overordnede mål, men integreres i en helhed og gennemfłres
under stram samordning.

Et integreret projekt omfatter forsknings- eller uddannelsesaktiviteter, herunder demonstration samt forvaltning og nyttiggłrelse af viden med det formål at fremme innovation og desuden
enhver anden form for aktivitet, der har direkte tilknytning til
målene i Rådets afgłrelse om særprogrammet vedrłrende
kerneenergi, som beskrevet i bilag III til den pågældende afgłrelse. Samtlige aktiviteter samles i en gennemfłrelsesplan, der
ajourfłres en gang om året i forståelse med Kommissionen.
Denne ajourfłring kan omfatte en omlægning af visse aktiviteter og lancering af nye.

Artikel 6
Specifikke målrettede forsknings- eller
uddannelsesprojekter
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potentiel łkonomisk fordel, men som endnu ikke er markedsmodne.
2.
Specifikke målrettede projekter vedrłrende uddannelse
skal fremme en hurtig spredning af ny viden på europæisk
plan og bedre integrere nationale aktiviteter.

Artikel 7
Integrerede infrastrukturinitiativer
I integrerede infrastrukturinitiativer indgår der en kombination
af aktiviteter, som er væsentlige for både styrkelse og udvikling
af forskningsinfrastruktur til brug for levering af tjenesteydelser
på europæisk plan. Med henblik herpå skal netsamarbejdsaktiviteterne kombineres med stłttevirksomhed eller med forskning, der er en forudsætning for at forbedre den pågældende
infrastrukturs ydeevne. Initiativerne skal omfatte formidling af
viden til potentielle brugere, herunder også erhvervslivet, ikke
mindst små og mellemstore virksomheder.

Artikel 8
Aktiviteter på området menneskelige ressourcer og
mobilitet
Aktiviteter på området menneskelige ressourcer og mobilitet
gennemfłres med sigte på uddannelse, kompetenceudvikling
og videnoverfłrsel. De består i, at der ydes tilskud til aktiviteter,
der gennemfłres af fysiske personer, af værtsstrukturer,
herunder uddannelsesnet, og af forskerhold på hłjeste ekspertiseniveau.

Artikel 9
Samordningstiltag
Samordningstiltag har som mål at tilskynde til og stłtte
samordnede initiativer fra forskellige aktłrer inden for forskning, uddannelse og innovation. De omfatter en række aktiviteter, såsom tilrettelæggelse af konferencer og młder, uddannelseskurser, gennemfłrelse af undersłgelser, udveksling af
personale, udveksling og spredning af god praksis, opbygning
af informationssystemer og nedsættelse af ekspertgrupper; de
kan efter behov også omfatte stłtte til forberedelse, tilrettelæggelse og forvaltning af fælles eller forbundne initiativer.

1.
Specifikke målrettede forskningsprojekter kan udformes
på en af fłlgende måder, som også kan kombineres:
Artikel 10
a) Projekter for forskning og teknologisk udvikling, der tager
sigte på opnåelse af ny viden enten med det formål i
væsentlig grad at forbedre produkter, processer eller
tjenesteydelser eller frembringe nye eller for at opfylde
andre behov i samfundet og i tilknytning til Fællesskabets
politikker.

b) Demonstrationsprojekter, hvis formål er at påvise levedygtigheden af nye teknologier, som frembyder en

Specifik stłtte
Specifik stłtte bruges til at realisere de målsætninger, der er
fastlagt i rammeprogrammet 2002-2006, eller kan medvirke til
at forberede nye aktiviteter under Fællesskabets politik for
forskning og uddannelse, eller den kan omfatte tilsyn og
evaluering. Konkret kan der være tale om konferencer, seminarer, undersłgelser og analyser, videnskabelige priser og
konkurrencer på hłjt niveau, arbejds- og ekspertgrupper, driftsstłtte og formidlings- informations- og kommunikationsvirksomhed, som eventuelt kan kombineres.
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KAPITEL III
REGLER FOR DELTAGELSE OG FINANSIERING

Artikel 11
Anvendelsesområde
Reglerne i dette kapitel gælder for retlige enheder, der deltager i
en indirekte aktion. De gælder, med mindre andet er fastsat i de
særlige regler, der er fastsat i kapitel IV for FTDU-aktiviteter
under det udvalgte forskningsområde »forskning i fusionsenergi« i særprogrammet vedrłrende kerneenergi.

Artikel 12
Generelle principper
1.
Retlige enheder, der deltager i en indirekte aktion, kan
modtage EF-tilskud, jf. dog artikel 14 og 15.
2.
Retlige enheder etableret i associerede stater kan deltage i
indirekte aktioner på lige fod med retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat, og med samme rettigheder og forpligtelser som disse, jf. dog artikel 13.
3.
FFC kan deltage i indirekte aktioner på lige fod med en
retlig enhed etableret i en medlemsstat og med samme rettigheder og forpligtelser som denne.
4.
Internationale organisationer af europæisk interesse kan
deltage i indirekte aktioner på lige fod med retlige enheder, der
er etableret i en medlemsstat, og de udłver samme rettigheder
og opfylder samme forpligtelser som disse i overensstemmelse
med deres oprettelsesakt.
5.
Alt efter de anvendte virkemidlers karakter eller efter,
hvilke målsætninger der gælder for FTDU-aktiviteten, kan det
i arbejdsprogrammerne til særprogrammerne fastsættes, at kun
visse retlige enheder, bestemt ud fra deres aktiviteter eller deres
type, kan deltage i en given indirekte aktion.
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Når arbejdsprogrammet fastsætter et mindsteantal, der er stłrre
end eller lig med to retlige enheder etableret i lige så mange
medlemsstater eller associerede stater, fastsættes dette antal som
anfłrt i stk. 4.

4.
For så vidt angår andre virkemidler end dem, der er
nævnt i stk. 2 og 3, må mindsteantallet ikke være under to
indbyrdes uafhængige retlige enheder etableret i to forskellige
medlemsstater eller associerede stater, hvoraf mindst Øn skal
være en medlemsstat eller en associeret kandidatstat.

5.
Retlige enheder, der er etableret i en medlemsstat eller en
associeret stat og består af indbyrdes uafhængige retlige
enheder, der opfylder betingelserne i denne afgłrelse, og europæiske łkonomiske firmagrupper kan deltage alene i en indirekte aktion, forudsat at de er sammensat således, at de betingelser, der er fastsat i stk. 1-4, er opfyldt.

Artikel 14
Deltagelse af retlige enheder fra tredjelande
1.
Med forbehold af andre begrænsninger, som kan være
fastsat i særprogrammets arbejdsprogram, kan enhver retlig
enhed etableret i et tredjeland deltage i FTDU-aktiviteter
udover det mindsteantal af deltagere, der er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 13, hvis der er åbnet
mulighed herfor i forbindelse med en given FTDU-aktivitet,
eller hvis deltagelsen er nłdvendig for gennemfłrelsen af den
pågældende indirekte aktion.

2.
Retlige enheder, der er etableret i et tredjeland, kan
modtage EF-tilskud, hvis der er åbnet mulighed herfor i forbindelse med en given FTDU-aktivitet, eller hvis tilskuddet er
afgłrende for gennemfłrelsen af den pågældende indirekte
aktion.

Artikel 15
Internationale organisationers deltagelse

Artikel 13
Mindsteantal af deltagere og deres etableringssted
1.
I arbejdsprogrammerne fastsættes et mindsteantal af deltagere, som er nłdvendigt for en indirekte aktion, og disses
etableringssted, afhængigt af virkemidlets karakter og FTDUaktivitetens målsætninger.

Andre internationale organisationer end internationale organisationer af europæisk interesse som nævnt i artikel 12, stk. 4
kan deltage i FTDU-aktiviteter på betingelserne i artikel 14.

Artikel 16
Betingelser vedrłrende teknisk kompetence og ressourcer

2.
For ekspertisenettenes og de integrerede projekters
vedkommende må mindsteantallet ikke være under tre
indbyrdes uafhængige retlige enheder etableret i tre forskellige
medlemsstater eller associerede stater, hvoraf mindst to skal
være medlemsstater eller associerede kandidatstater.
3.
Aktiviteter på områderne specifik stłtte og menneskelige
ressourcer og mobilitet, bortset fra forskeruddannelsesnet, kan
gennemfłres af Øn retlig enhed.

1.
Deltagerne skal råde over den viden og tekniske kompetence, der er nłdvendig for at gennemfłre den pågældende
indirekte aktion.

2.
Ved indgivelsen af forslag skal deltagerne i det mindste
potentielt råde over de ressourcer, der er nłdvendige for
gennemfłrelsen af den pågældende indirekte aktion, og
angive ressourcernes oprindelse.
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Efterhånden som arbejdet skrider frem, skal deltagerne råde
over de fornłdne ressourcer i den form, de skal bruges i, og
i rette tid, således at den pågældende indirekte aktion kan
gennemfłres.

c) merudbyttet ved en indsats på fællesskabsplan, herunder
forslagenes mobilisering af en kritisk masse af ressourcer,
deres forventede virkninger eller deres bidrag til Fællesskabets politik

De fornłdne ressourcer til gennemfłrelsen af en indirekte
aktion omfatter menneskelige ressourcer, infrastruktur, finansielle ressourcer og efter omstændighederne immaterielle
goder samt andre ressourcer, der stilles til deres rådighed af
en tredjepart på grundlag af en forud indgået aftale.

d) kvaliteten i planen for nyttiggłrelse eller formidling af
viden, de potentielle virkninger på innovationsområdet og
forslagsstillernes evne til at forvalte intellektuel ejendom

Artikel 17

e) forslagsstillernes evne til at fłre den indirekte aktion til
ende, bedłmt efter ressourcer, kompetence og organisation.

Indgivelse af forslag til indirekte aktioner
1.
Forslag til indirekte aktioner indgives på grundlag af
indkaldelser af forslag, som offentliggłres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende og så vidt muligt formidles bredt i andre
medier.
2.

Stk. 1 gælder ikke for:

a) visse tilfælde af specifik stłtte til aktiviteter, der udfłres af
retlige enheder, som udpeges i arbejdsprogrammet
b) visse tilfælde af specifik stłtte til indkłb af en vare eller
tjenesteydelse efter reglerne for offentlige indkłbs- og tjenesteydelsesaftaler
c) specifik stłtte, som under hensyn til dens nytte i forhold til
målene og det videnskabelige og teknologiske indhold i
særprogrammet kan głres til genstand for tilskudsansłgninger til Kommissionen, hvis denne mulighed er åbnet i
særprogrammets arbejdsprogram, og hvis ansłgningen ikke
falder ind under et område, der er omfattet af en offentlig
indkaldelse af forslag
d) de former for specifik stłtte, der er omhandlet i artikel 19.
3.
Forud for forslagsindkaldelser kan der udsendes indkaldelser af interesse-tilkendegivelser for at give Kommissionen
mulighed for med stłrre præcision at indkredse og bedłmme
målsætninger og behov, uden at dette dog foregriber Kommissionens senere beslutninger.

Artikel 18
Evaluering og udvælgelse af forslag til indirekte aktioner
1.
Forslag til indirekte aktioner som nævnt i artikel 17, stk. 1
og stk. 2, litra c), evalueres på grundlag af fłlgende kriterier:

2.
Ved anvendelsen af stk. 1, litra c), tages der også hensyn
til fłlgende kriterier:

a) For ekspertisenettenes vedkommende vurderes omfanget og
intensiteten af den planlagte integrationsindsats og nettenes
evne til at fremme ekspertise i en bredere sammenhæng end
blot blandt det enkelte nets medlemmer samt udsigterne til
en langtidsholdbar integration af nettenes forskningskapacitet og ressourcer ud over den periode, hvor der ydes
EF-tilskud.

b) For de integrerede projekters vedkommende vurderes det,
om ambitionerne i målsætningerne og omfanget af de
ressourcer, der afsættes, muliggłr væsentlige bidrag til en
styrket konkurrenceevne eller til lłsning af samfundsproblemer.

c) For de integrerede infrastrukturinitiativers vedkommende
vurderes udsigterne for initiativets langtidsholdbarhed ud
over den periode, hvor der ydes EF-tilskud.

3.
I særprogrammets arbejdsprogram fastlægges det på
grundlag af de anvendte virkemidlers karakter eller målene
for FTDU-aktiviteten, hvilke af de i stk. 1 nævnte kriterier
Kommissionen benytter. Heri præciseres og suppleres disse og
de i stk. 2 omhandlede kriterier bl.a. med henblik på bedłmmelse af, om forslagene til indirekte aktioner bidrager til at
forbedre oplysningen af og dialogen med offentligheden og til
at łge kvindernes rolle i forskningen.

4.
Forslag til indirekte aktioner, der strider mod grundlæggende etiske principper, bl.a. dem, der er fastslået i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, eller
som ikke opfylder betingelserne arbejdsprogrammet eller
forslagsindkaldelsen, kan når som helst udelukkes fra evalueringen og udvælgelsen.

a) forslagenes relevans for særprogrammets mål
b) deres videnskabelige og teknologiske kvalitet

Deltagere, der har begået uregelmæssigheder i forbindelse med
gennemfłrelsen af en indirekte aktion, kan når som helst
udelukkes fra evalueringen og udvælgelsen.
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5.
Kommissionen evaluerer og udvælger forslagene til indirekte aktioner efter procedurer, der er gennemskuelige og fair,
og som sikrer uvildighed; den fastlægger procedurerne i en
evalueringshåndbog, som den offentliggłr.

tutioner for at etablere lister over egnede personer; hvis den
anser det for formålstjenligt, kan den også vælge enhver
person, der har den nłdvendige kompetence uden at være
opfłrt på disse lister.

6.
Kommissionen evaluerer forslagene med bistand fra
uafhængige eksperter, som den udpeger efter reglerne i
artikel 19. Ved visse former for specifik stłtte, især som
anfłrt i artikel 17, stk. 2, benytter den kun uafhængige
eksperter, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

3.
Når Kommissionen udnævner uafhængige eksperter,
sikrer den sig, at disse ikke stilles over for en interessekonflikt
i forbindelse med det emne, de skal udtale sig om. Med henblik
herpå anmoder den eksperterne om at underskrive en erklæring om, at der ingen interessekonflikt foreligger på tidspunktet
for deres udnævnelse, og at de forpligter sig til at informere
Kommissionen, hvis der skulle opstå en under udfłrelsen af
deres opgaver.

Artikel 19
Udnævnelse af uafhængige eksperter
1.
Kommissionen udnævner uafhængige eksperter med
henblik på de evalueringer, der skal foretages i henhold til
rammeprogrammet 2002-2006 og særprogrammet, samt den
bistand, der er omhandlet i artikel 18, stk. 6, og artikel 26, stk.
1, andet afsnit.

Derudover kan den nedsætte uafhængige ekspertgrupper, som
skal rådgive den om gennemfłrelsen af dens forskningspolitik.

2.
Kommissionen udnævner de uafhængige eksperter efter
en af fłlgende procedurer:

a) Som uafhængige eksperter til at foretage de evalueringer,
der er omhandlet i rammeprogrammet 2002-2006, artikel
5, og i særprogrammets artikel 6, stk. 2, udnævner
Kommissionen særligt fremtrædende forskere, erhvervsfolk
eller politikere med stor erfaring inden for forskning, forskningspolitik eller forvaltning af nationale eller internationale
forskningsprogrammer.

b) Som uafhængige eksperter, der skal bistå med at evaluere
forslag til ekspertisenet og integrerede projekter og med at
fłlge de udvalgte og iværksatte projekter, udnævner
Kommissionen forskere eller erhvervsfolk på hłjeste ekspertiseniveau og med international autoritet inden for det relevante fag.

c) Som uafhængige eksperter ved oprettelse af de grupper, der
er nævnt i stk. 1, andet afsnit, udnævner Kommissionen
fagfolk med stor og anerkendt viden, kompetence og erfaring på det område eller i de spłrgsmål, som arbejdet
vedrłrer.

d) I andre tilfælde end nævnt i litra a), b) og c) udnævner
Kommissionen, med det formål at sikre en afbalanceret
inddragelse af forskningens forskellige aktłrer, uafhængige
eksperter med relevant kompetence og viden på de områder,
hvor de får stillet opgaver. Med henblik på disse
udnævnelser indkalder Kommissionen ansłgninger enten
fra enkeltpersoner eller ved henvendelse til forskningsinsti-

Artikel 20
Kontrakter
1.
Om de udvalgte forslag til indirekte aktioner indgås der
kontrakter på grundlag af den relevante, af Kommissionen
udarbejdede standardkontrakt i overensstemmelse med rammeprogrammet 2002-2006 og med denne afgłrelse samt i
nłdvendigt omfang under hensyntagen til de pågældende virkemidlers særlige karakter.

2.
I kontrakten fastlægges deltagernes rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med denne afgłrelse, herunder
navnlig nærmere bestemmelser om fagligt, teknologisk og
finansielt tilsyn med den indirekte aktion, om ajourfłring af
dens mål, om ændring af konsortiets sammensætning og om
udbetaling af Fællesskabets tilskud, betingelser, der i givet fald
skal være opfyldt, for at de nłdvendige udgifter er stłtteberettigede.

I kontrakten fastlægges reglerne om formidling og nyttiggłrelse
af viden og resultater i overensstemmelse med traktatens afsnit
II, kapitel 2.

3.
For at sikre at Fællesskabets finansielle interesser
beskyttes, skal kontrakterne indeholde passende sanktionsbestemmelser.

Artikel 21
Gennemfłrelse af indirekte aktioner
1.
Inden for konsortiet er deltagerne solidarisk ansvarlige for
den tekniske gennemfłrelse af den indirekte aktion i overensstemmelse med kontrakt-bestemmelserne og konsortiets interne
regler.

2.
Fællesskabets tilskud til en indirekte aktion udbetales efter
kontraktbestemmelserne til den deltager, som konsortiet har
udpeget og Kommissionen godkendt.
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Denne deltager forvalter EF-tilskuddet i overensstemmelse med
konsortiets beslutninger om, hvordan det skal fordeles mellem
deltagere og aktiviteter.

3.
Med hensyn til hæftelse gælder fłlgende bestemmelser,
medmindre de modificeres i kontrakten med grundlag i virkemidlets karakter og stłrrelsen af bidraget fra deltagerne:

a) Deltagerne hæfter ubegrænset og solidarisk for anvendelsen
af det EF-tilskud, der er blevet tildelt i henhold til stk. 2,
andet afsnit, dog ikke for den del af tilskuddet, som de i litra
b) omhandlede deltagere har fået tildelt.

b) En deltager, der af retlige eller forskriftsmæssige grunde ikke
kan holdes solidarisk ansvarlig, hæfter kun for den del af
EF-tilskuddet, som denne deltager har fået tildelt i henhold
til stk. 2.

4.
Kommissionen głr kun det i stk. 3, litra a), omhandlede
ansvar gældende, hvis hverken den forsłmmelige deltager eller
konsortiet på eget initiativ inden for en rimelig frist har
erstattet den skade, Fællesskabet har lidt.

5.
Når flere retlige enheder har grupperet sig i en fælles
retlig enhed, der handler som enedeltager i overensstemmelse
med artikel 13, stk. 5, varetager den fælles retlige enhed de
opgaver, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, og er
ansvarlig over for Fællesskabet, uanset hvilke aftaler der er
indgået mellem de retlige enheder, den består af.
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retlige enheders vedkommende, af en dertil bemyndiget
offentligt ansat.

b) Hvad angår visse aktiviteter på områderne menneskelige
ressourcer og mobilitet og specifik stłtte, bortset fra de
indirekte aktioner, der er nævnt i artikel 17, stk. 2, litra
b), kan stłtten ydes som et fast belłb.

c) Hvad angår integrerede projekter og de łvrige virkemidler,
bortset fra dem, der er nævnt i litra a) og b) og bortset fra
de indirekte aktioner, der er nævnt i artikel 17, stk. 2, litra
b), ydes stłtten som et budgettilskud, der beregnes som en
efter aktivitetstype varierende procentdel af det budget, som
deltagerne afsætter til gennemfłrelse af den indirekte aktion.

Det fastsættes i kontrakten, hvilke udgifter der er behov for
til at iværksætte den indirekte aktion, og udgifterne skal
attesteres af en ekstern revisor eller, for offentlige retlige
enheders vedkommende, af en dertil bemyndiget offentligt
ansat.

I kontrakten kan der fastsættes gennemsnitssatser pr.
udgiftstype eller forud fastsatte belłb og, efter aftale med
deltagerne, et belłb pr. aktivitet, der ikke adskiller sig
væsentligt fra de faktiske udgifter.

Artikel 23
˘ndring af konsortiers sammensætning

Artikel 22
Fællesskabets finansieringstilskud
Fællesskabet finansieringstilskud kan inden for de grænser, der
sættes af Fællesskabets regler for statsstłtte til forskning og
udvikling (1) antage tre forskellige former i overensstemmelse
med bilaget til denne afgłrelse:

a) Stłtte til ekspertisenettene ydes som integrationstilskud,
hvor belłbet bestemmes af værdien af den kapacitet og de
ressourcer, som alle deltagere foreslår skal indgå i nettet.
Tilskuddet supplerer de ressourcer som deltagerne sætter
ind på at iværksætte deres fælles aktivitetsprogrammer.

Tilskuddet udbetales for gennemfłrelse af det fælles aktivitetsprogram og på grundlag af de udgifter til gennemfłrelsen, der ikke bæres af deltagerne selv; udgifterne skal
være attesteret af en ekstern revisor eller, for offentlige
(1) EFT C 45 af 17.2.1996, s. 5.

1.
Uanset hvilket virkemiddel, der arbejdes med, kan et
konsortium inden for rammerne af Fællesskabets finansieringstilskud, på eget initiativ eller i medfłr af kontrakten, med
Kommissionens tilslutning ændre sammensætning og navnlig
optage nye retlige enheder, som bidrager til at gennemfłre
den indirekte aktion.

Bortset fra de i stk. 2 nævnte ændringer udpeger konsortier nye
retlige enheder efter de fremgangsmåder, som de finder
hensigtsmæssige, eller i overensstemmelse med kontrakten.

2.
For ekspertisenet fastlægges det i det fælles aktivitetsprogram og for integrerede projekter i gennemfłrelsesplanen,
hvilke ændringer i sammensætningen af konsortiet der forinden
kræver offentliggłrelse af en konkurrenceopfordring.

Konsortiet offentliggłr indkaldelsen og sikrer, at den formidles
bredt via bestemte informationsmedier, herunder på internetsteder om rammeprogrammet 2002-2006, ved annoncering i
fagpressen eller i brochurer.
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Konsortiet evaluerer buddene:
a) ud fra de samme kriterier som dem, der var gældende for
evaluering og udvælgelse af den indirekte aktion, fastlagt i
overensstemmelse med artikel 18, stk. 3 og 4,
b) med bistand fra uafhængige eksperter, som det udpeger på
grundlag af kriterierne i artikel 19, stk. 2, litra b).
Kommissionen kan i overensstemmelse med stk. 1 modsætte
sig en udvidelse af konsortiet med nye deltagere, som det efter
denne evaluering stiller forslag om.
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afbryder en indirekte aktion ved overtrædelse af denne afgłrelses bestemmelser eller brud på kontrakten.
3.
Kommissionen eller en bemyndiget repræsentant for
denne har ret til at foretage teknisk, teknologisk og finansiel
revision hos deltagerne for at forvisse sig om, at en indirekte
aktion gennemfłres eller er blevet gennemfłrt som erklæret af
deltagerne og under overholdelse af kontrakten.
4.
I medfłr af traktatens artikel 160 C, kan Revisionsretten
efter sine egne regler kontrollere, hvordan Fællesskabets
finansieringstilskud anvendes.
Artikel 27

Artikel 24
Supplerende finansieringstilskud
Kommissionen kan hæve Fællesskabets finansieringstilskud til
en indirekte aktion under dennes gennemfłrelse for at udvide
den til at omfatte nye aktiviteter, der kan medfłre inddragelse
af nye deltagere.
Dette sker efter indkaldelse af forslag, som eventuelt kun
vedrłrer igangværende indirekte aktioner, efter afslutningen af
en evaluering efter reglerne i artikel 18.

Beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser
Kommissionen sikrer, at De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser under gennemfłrelsen af indirekte aktioner
beskyttes ved effektiv kontrol og ved præventive foranstaltninger samt, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved
iværksættelse af sanktioner, der skal være effektive, stå i et
rimeligt forhold til uregelmæssigheden og have afskrækkende
virkning som fastsat i Rådets forordning (EF/Euratom)
nr. 2988/95 (1), 2185/96 (2) og 1074/99 (3).

KAPITEL IV

Artikel 25
Konsortiers aktiviteter til fordel for tredjeparter
Når et konsortium ifłlge kontrakten skal gennemfłre alle eller
en del af sine aktiviteter til fordel for en tredjepart, słrger det
for, at dette bekendtgłres på passende vis og i givet fald i
overensstemmelse med kontrakten.
Konsortiet evaluerer og udvælger de anmodninger, som det
modtager, efter principperne om gennemskuelighed, ligebehandling og uvildighed samt i henhold til kontraktens bestemmelser.

Artikel 26
Teknisk, teknologisk og finansielt tilsyn og revision
1.
Kommissionen evaluerer periodisk de indirekte aktioner,
som Fællesskabet yder tilskud til; de evalueres på grundlag af
aktivitetsrapporter, der også omhandler gennemfłrelsen af
planen for nyttiggłrelse eller formidling af viden; deltagerne
sender Kommissionen rapporterne som fastsat i kontrakten.
Under tilsynet med ekspertisenettene og de integrerede
projekter og i nłdvendigt omfang andre indirekte aktioner
bistås Kommissionen af uafhængige eksperter, som den
udpeger efter bestemmelserne i artikel 19, stk. 2.
2.
I overensstemmelse med kontrakten træffer Kommissionen alle foranstaltninger, der kan medvirke til at realisere
målene med den indirekte aktion; den tager herunder hensyn
til Fællesskabet finansielle interesser, som kan indebære, at den
om nłdvendigt justerer Fællesskabets finansieringstilskud eller

S˘RREGLER FOR DELTAGELSE I FTDU-AKTIVITETER UNDER
DET UDVALGTE FORSKNINGSTEMA »FORSKNING
I FUSIONSENERGI«

Artikel 28
Anvendelsesområde
Bestemmelserne i dette kapitel gælder for FTDU-aktiviteter
under det udvalgte forskningstema »forskning i fusionsenergi«.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i dette
kapitel og bestemmelserne i kapitel II og III, er det bestemmelserne i dette kapitel, der gælder.
Artikel 29
Procedurer
FTDU-aktiviteter under det udvalgte forskningstema »forskning
i fusionsenergi« kan gennemfłres på grundlag af de procedurer,
der er fastsat inden for fłlgende rammer:
a) Associeringskontrakter med medlemsstater, associerede
stater eller retlige enheder, der er etableret i de pågældende
stater,
b) Den Europæiske Aftale om Fusionsudvikling (EFDA),
c) enhver anden multilateral aftale, som Fællesskabet har
indgået med associerede retlige enheder,
(1) EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
(2) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
(3) EFT L 210 af 10.8.1999, s. 24.
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d) retlige enheder, som oprettes, efter at det rådgivende udvalg
for fusionsprogrammet, som der henvises til i artikel 5, stk.
2 i særprogrammet vedrłrende kerneenergi, har afgivet
udtalelse,
e) andre kontrakter af begrænset varighed med ikke-associerede retlige enheder, der er etableret i medlemsstater eller
associerede stater,
f) internationale aftaler om samarbejde med tredjelande, eller
enhver retlig enhed, som er etableret ved en sådan aftale.
Artikel 30
EF-tilskud
1.
Reglerne vedrłrende EF-tilskud til de aktiviteter, som
omfattes af associeringskontrakter, som nævnt i artikel 29,
litra a), og kontrakter af begrænset varighed, som nævnt i
artikel 29, litra e), skal fastlægges i disse kontrakter.
Den årlige basissats for EF-tilskuddet må ikke overstige 20 % af
de lłbende udgifter i 2003 og falder årligt, så gennemsnitsværdien i lłbet af rammeprogrammet 2002-2006 ikke
overstiger 15 %.
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2.
Efter hłring af det rådgivende udvalg for fusionsprogrammet, som er nævnt i artikel 5, stk. 2 i særprogrammet
vedrłrende kerneenergi, kan Kommissionen finansiere:
a) de kapitalrelaterede udgifter til specifikt definerede projekter,
som det pågældende udvalg har givet prioritetsstatus, med
en ensartet sats på 35 %,
b) specifikt definerede multilaterale aktiviteter, der gennemfłres
under Den Europæiske Aftale om Fusionsudvikling eller af
en retlig enhed, der er etableret med dette formål for łje,
herunder indkłb.
3.
I forbindelse med projekter og aktiviteter, der modtager et
tilskud, der ligger over den årlige basisrate, som er nævnt i stk.
1, andet afsnit, har alle retlige enheder, der er nævnt i artikel
29, litra a) til e) ret til at deltage i de eksperimenter, der
gennemfłres med det pågældende udstyr.
4.
EF-tilskud til aktiviteter, der gennemfłres inden for
rammerne af en international samarbejdsaftale, som nævnt i
artikel 29, litra f), fastsættes i denne aftale eller af den retlige
enhed, som er etableret i henhold til aftalen.
Fællesskabet kan sammen med retlige enheder, der er associeret
til programmet, oprette enhver relevant retlig enhed, som kan
styre dets deltagelse i og tilskud til en sådan aftale.
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BILAG
FTDU-AKTIVITETER OG EF-TILSKUD OPDELT EFTER VIRKEMIDDELTYPE
Type virkemiddel (1)

Ekspertisenet

 Udvalgte forskningstemaer
 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

Integrerede projekter

Specifikke målrettede forskningseller innovationsprojekter

 Udvalgte forskningstemaer

Aktiviteter på området menneskelige ressourcer og mobilitet

 Udvalgte forskningstemaer

 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

for

for

for

 Udvalgte forskningstemaer
 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

Specifik stłtte

for

 Udvalgte forskningstemaer
 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

Samordningstiltag

for

 Udvalgte forskningstemaer
 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

Integrerede infrastrukturinitiativer

EF-tilskud (1)

FTDU-aktivitet

for

 Udvalgte forskningstemaer
 Andre aktiviteter inden
nuklear sikkerhed (2)

for

Integrationstilskud: op til 25 % af
værdien af den kapacitet og de
ressourcer, som deltagerne foreslår
skal indgå i nettet (3)
Budgettilskud:
budgettet (4) (5)

op

til

50 %

af

Budgettilskud:
budgettet (4) (5)

op

til

50 %

af

Budgettilskud: op til 100 % af
budgettet (4), i givet fald som et fast
belłb
Budgettilskud: alt efter aktiviteternes
art, 50-100 % af budgettet (4) (5) (6)

Budgettilskud:
budgettet (4)

op

til

100 %

af

Budgettilskud: op til 100 % af
budgettet (4), i givet fald som et fast
belłb

(1) Fællesskabet yder finansieringstilskud til et budget bestående af udgifter i tillæg til dem, som deltagerne selv afholder. Dette gælder dog
ikke de forslag, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, litra b), hvor tilskuddet dækker en kłbspris, og heller ikke når tilskuddet er et fast
belłb, som Kommissionen har fastsat på forhånd.
Fællesskabet yder 100 % tilskud til disse udgifter. For samordningstiltagenes vedkommende dækker det således op til 100 % af det
budget, der er nłdvendigt for samordning af de aktiviteter, der finansieres af deltagerne selv.
(2) I behłrigt berettigede tilfælde.
(3) Satsen varierer efter områderne og fastsættes i arbejdsprogrammet. EF-tilskuddet dækker efter additionalitetsprincippet udgifter til det
fælles aktivitetsprogram.
(4) Standardkontrakten vil præcisere, hvilke betingelser der skal være til stede for at visse retlige enheder, især offentlige organer, kan få
tilskud på op til 100 % af deres marginalomkostninger.
(5) Under overholdelse af EF-reglerne for statsstłtte til forskning og udvikling kan tilskudssatserne reguleres efter, om aktiviteterne
vedrłrer forskning eller demonstration, eller efter hvilke andre aktiviteter der iværksættes, f.eks. forskeruddannelse eller forvaltning
af et konsortium.
(6) Et integreret infrastrukturinitiativ skal omfatte netsamarbejde (samordning: op til 100 % af budgettet) og mindst en af fłlgende andre
aktiviteter: forskning (op til 50 % af budgettet) eller specifikke tjenesteydelser (f.eks. tværnational adgang til forskningsinfrastruktur: op
til 100 % af budgettet).
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Forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indfłrsel af visse industrivarer og om åbning og forvaltning af autonome kontingenter i
den fælles toldtarif ved indfłrsel af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer
(2002/C 75 E/24)
KOM(2001) 731 endelig udg.  2001/0289(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 6. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 299, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

(3) Siden indfłrelsen af specifikke foranstaltninger for De
Kanariske Øer i 1991 har der været en betydelig forbedring i den łkonomiske situation i regionen. Arbejdstagernes og arbejdsgivernes gennemsnitsindkomster er
næsten nået op på de tilsvarende gennemsnit for Spanien.
Arbejdslłsheden er faldet til et niveau svarende til
gennemsnittet i Spanien (ca. 12 %) og forskellen i befolkningens levestandard på łerne og i Spanien er næsten
udlignet. Denne udvikling skyldes fortrinsvis en meget
stor stigning i turistsektoren og tilhłrende handel samt
forbedringer i landbrugssektoren.

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) I oktober og november 2000 anmodede de spanske
myndigheder om, at den fælles toldtarifs foranstaltninger
for De Kanariske Øer, som fłrste gang indfłrtes ved
Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 om anvendelse af
fællesskabsretten på De Kanariske Øer (1), og som udlłb
den 31. december 2001, blev forlænget med endnu en
periode på 10 år og forelagde dokumentation til stłtte
for deres anmodning. Der var imidlertid ikke tilstrækkelig
tid til at vurdere dokumentationen og træffe endelig
beslutning om, hvorvidt det stadig var berettiget at opretholde foranstaltningerne for den łnskede periode.

(2) Anvendelsesperioden for toldforanstaltningerne blev
derfor forlænget med et år ved Rådets forordning (EF)
nr. 1105/2001 om ændring af forordning (EØF)
nr. 1911/91 om anvendelse af fællesskabsretten på De
Kanariske Øer (2) og nr. 1106/2001 om forlængelse af
anvendelsesperioden for forordning (EØF) nr. 3621/92
om midlertidig suspension af de autonome satser i den
fælles toldtarif ved indfłrsel af visse fiskerivarer til De
Kanariske Øer og forordning (EF) nr. 527/96 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif og om gradvis indfłrelse af satserne i den fælles
toldtarif ved indfłrsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer (3).
(1) EFT L 171 af 29.6.1991, s. 1.
(2) EFT L 151 af 7.6.2001, s. 1.
(3) EFT L 151 af 7.6.2001, s. 3.

(4) Samtidig noteres det imidlertid, at udviklingen i produktionssektoren ligger langt efter udviklingen i de to andre
sektorer, og sektoren er i fare for at blive kłrt ud på et
sidespor. Sektorens bidrag til BNP på De Kanariske Øer er
faldet i de sidste to år til under 6 % af det lokale BNP.
Grunden hertil vil blive belyst nærmere i det fłlgende. En
yderligere nedgang i łkonomien i området indbærer risiko
for, at den generelle łkonomiske situation bliver mere
sårbar på grund af en vis flygtighed i den internationale
turisme, som łerne bliver stadig mere afhængige af.

(5) Hidtil har industrisektoren på De Kanariske Øer
fortrinsvis produceret til det lokale marked på łerne og
har trods den nære beliggenhed til det afrikanske kontinent store vanskeligheder med at finde kunder til sine
produkter uden for łerne. Den vanskelige situation
skyldes især mangelen på transportmidler og hłje transportomkostninger ved kłb og distribution af varer. Dette
har negative virkninger for fremstillingsomkostningerne til
færdigvarer, som kan fłre til en stigning på op til 12 %
sammenlignet med tilsvarende selskabers fremstillingsomkostninger på den spanske halvł, afhængigt af varetypen. Desuden har energiprisudviklingen og dens
verdensomspændende virkninger på transportomkostningerne i de sidste to år helt sikkert bidraget til at forværre
industrisektorens konkurrencedygtighed yderligere.

Samtidig er fordelene ved de autonome toldsuspensioner,
som har været indfłrt siden 1991 til stłtte for udviklingen
af sektoren, hele tiden blevet reduceret. Det har været til
alvorlig skade for de lokale industriers konkurrencedygtighed i forhold til konkurrenterne på det spanske hovedland og i resten af Fællesskabet.
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(6) Begge aspekter har bidraget til det stop i den industrielle
udvikling, som har betydet, at sektoren er blevet afskåret
fra den generelle łkonomiske udvikling på De Kanariske
Øer.

(7) I betragtning af den sociale og łkonomiske udvikling på
De Kanariske Øer siden 1991 er det ikke hensigtsmæssigt
at afvikle de eksisterende autonome toldforanstaltninger
ved udgangen af 2001. Ophæves disse foranstaltninger,
vil det łjeblikkeligt få inflatoriske virkninger for det kanariske marked og skabe risiko for, at łernes allerede meget
lille industrigrundlag fjernes. Men det er nłdvendigt at
omstrukturere toldforanstaltningerne under hensyntagen
til

 ændringerne i den sociale og łkonomiske situation for
de mennesker, der bor på łerne

 den vanskelige konkurrencesituation for de lokale
industrier og

 ændringerne i FTT-satserne som fłlge af resultaterne af
Uruguay-runden.

(8) Det er således nłdvendigt at skelne mellem behandlingen
af varer til endelige forbrugere, kapitalinvesteringsgoder
og råmaterialer, dele og komponenter til industriel omlægning og vedligeholdelse. Varer, der er omfattet af
FTT-satser på under 2 %, holdes uden for suspensionerne,
da de łkonomiske virkninger af suspensionen betragtes
som ubetydelige. Endvidere holdes varer, der er undergivet
en lokal afgift, den såkaldte »Arbitrio sobre los Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias«
(AIEM) også uden for suspensionerne, da det vil være i
strid med princippet om et enkelt marked at erstatte
fællesskabstold med lokale afgifter.

(9) Ved indfłrsel af varer til endelige forbrugere blev der i
årene 2000 og 2001 opnået en gennemsnitlig toldfordel
på 4,5 %. Da den łkonomiske og sociale situation for folk
på łerne har forbedret sig meget siden 1991, og der er
andre regioner i Fællesskabet, hvor den łkonomiske situation er betydeligt dårligere, og som ikke har mulighed for
at anvende tilsvarende fordele, er det nłdvendigt at afvikle
toldsuspensionerne for varer til endelige forbrugere
gradvis.

(10) Men for at undgå inflatoriske virkninger på det kanariske
marked błr foranstaltningerne afvikles trin for trin over
en periode på fem år.

(11) For at undgå fordrejninger i handelen med varer til endelige forbrugere skal suspensionerne kun gælde for varer
udlosset fra skib eller fly, når toldangivelsen til overgang
til fri omsætning er forelagt de spanske toldmyndigheder
på De Kanariske Øer, og varerne er fjernet fra toldområdet efter deres overgang til fri omsætning. Det er også
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nłdvendigt at fastsætte særlige bestemmelser for indfłrsel
af motorkłretłjer.
(12) Som påvist ovenfor er der i dag risiko for, at industrisektoren bliver kłrt helt ud på et sidespor, og den er endnu
længere end nogensinde fra muligheden for at kunne
anvende stordriftsłkonomi ved at afsætte sine varer til
kunder uden for łerne. For at give sektoren mulighed
for at genskabe og forbedre sin konkurrencedygtighed,
er det nłdvendigt at fastsætte rammeforanstaltninger,
som giver investorerne perspektiver på lang sigt og
sætter de łkonomiske agenter i stand til at opnå et industrielt og handelsmæssigt aktivitetsniveau, som głr det
mere interessant for cargotransportvirksomhederne at
tilbyde bedre service til rimelige priser.
(13) Det er derfor nłdvendigt at suspendere FTT-satserne
fuldstændigt for
 kapitalinvesteringsgoder og
 råmaterialer og dele og komponenter til industriel
omlægning og vedligeholdelse
som anvendes af virksomheder på De Kanariske Øer for
en periode på 10 år fra den 1.1.2002.
(14) Suspensionerne er betinget af varernes endelige anvendelse i overensstemmelse med gældende bestemmelser
for told.
(15) De Kanariske Øers usædvanlige geografiske beliggenhed i
forhold til forsyningen af visse fiskerivarer, som er vigtige
for det hjemlige forbrug, indebærer yderligere omkostninger for sektoren. Dette naturlige handikap kan bl.a.
afhjælpes med midlertidig suspension af toldsatserne ved
indfłrsel af de pågældende varer fra tredjelande inden for
fællesskabstoldkontingenter af en passende stłrrelse.
(16) De kompetente spanske myndigheder har forelagt en
rapport om arbejdet med toldsuspensionsordninger i
henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3621/92, og
Kommissionen har undersłgt virkningerne af de foranstaltninger, der er vedtaget for indfłrsel af visse fiskerivarer til De Kanariske Øer.
(17) Kommissionen finder, at to toldkontingenter for visse
fiskerivarer er berettiget, fordi de vil dække behovene på
De Kanariske Øers hjemmemarked og samtidig sikre, at
det stadig er muligt at forudsige og identificere importstrłmmen til Fællesskabet til nedsat told.
(18) For at undgå at berłre arbejdet med det interne marked
błr der træffes foranstaltninger til at sikre, at fiskerivarer,
for hvilke der anmodes om suspension, udelukkende er
bestemt for hjemmemarkedet på De Kanariske Øer.
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(19) Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli
1993 om visse gennemfłrelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 2913/92 om indfłrelse af en EF-toldkodeks (1) har kodificeret forvaltningsreglerne for toldkontingenter bestemt til anvendelse i kronologisk rækkefłlge
efter datoen for antagelsen af toldangivelserne.

(20) Der błr træffes foranstaltninger, så Kommissionen har
mulighed for at blive holdt regelmæssigt underrettet om
den pågældende indfłrsel, og der błr fastsættes bestemmelser, som giver Kommissionen befłjelse til efter modtagelse af udtalelse fra Toldkodeksudvalget at vedtage
midlertidige foranstaltninger, hvis det er nłdvendigt,
bestemt til at forhindre spekulationsmæssige fordrejninger
i handelen, indtil Fællesskabets institutioner har vedtaget
en endelig lłsning.

(21) ˘ndringer i den kombinerede nomenklatur giver normalt
ikke anledning til betydelige ændringer i foranstaltningernes art. Ud fra forenklingshensyn błr der derfor fastsættes, at Kommissionen efter udtalelse fra Toldkodeksudvalget kan foretage de ændringer og tekniske tilpasninger af bilagene til denne forordning, herunder offentliggłrelse af en konsolideret udgave 

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
1.
Fra 1. januar 2002 til 31. december 2006 suspenderes de
gældende satser i den fælles toldtarif ved indfłrsel til De Kanariske Øer af de varer til endelige forbrugere, der er opfłrt i
bilag I, afdeling A, på de niveauer og i overensstemmelse med
den tidsplan, der er fastlagt i nævnte afdeling.

2.
Fra 1. januar 2002 til 31. december 2006 suspenderes de
gældende satser i den fælles toldtarif ved indfłrsel til De Kanariske Øer af de varer til endelige forbrugere, der er opfłrt i
bilag I, afdeling B, på de niveauer og i overensstemmelse med
den tidsplan, der er fastlagt i nævnte afdeling, op til de angivne
mængder.

3.
Suspensionerne gælder kun for varer udlosset fra skib
eller fly, inden toldangivelsen til overgang til fri omsætning
forelagt toldmyndighederne på De Kanariske Øer.

Importerede motorkłretłjer henhłrende under KN-kode 8703
og motorcykler henhłrende under KN-kode 8711, for hvilket
tolden er suspenderet i overensstemmelse med denne forordning, skal registreres for en periode på mindst 24 måneder af
personer, som har deres faste bopæl på De Kanariske Øer i
overensstemmelse med bestemmelserne i de spanske vejtrafiklove.
(1) EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.
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4.
Fra 1. januar 2002 til 31. december 2011 suspenderes de
gældende satser i den fælles toldtarif fuldstændigt ved indfłrsel
til De Kanariske Øer af de kapitalinvesteringsgoder til kommercielt og industrielt brug, der er opfłrt i bilag II. Disse goder
skal anvendes inden for en periode på mindst 24 måneder efter
deres overgang til fri omsætning af erhvervsdrivende, der er
etableret på De Kanariske Øer.

5.
Fra 1. januar 2002 til 31. december 2011 suspenderes de
gældende satser i den fælles toldtarif fuldstændigt ved indfłrsel
til De Kanariske Øer af de råmaterialer, dele og komponenter
til industriel omlægning og vedligeholdelse, der er opfłrt i bilag
III.

Artikel 2
1.
De kompetente spanske myndigheder træffer alle nłdvendige foranstaltninger til at sikre overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 1. De skal underrette Kommissionen om
gennemfłrte foranstaltninger inden 1. juli 2002.

2.
Den i artikel 1, stk. 4 og 5, omhandlede toldsuspension
skal være undergivet endelig anvendelse i overensstemmelse
med artikel 21 og 82 i Rådets forordning (EØF)
nr. 2913/92 (2), og den kontrol, der er fastsat ved Fællesskabets
gennemfłrelsesforanstaltninger for de pågældende artikler.

3.
Kommissionen forvalter de toldkontingenter, der er opfłrt
i bilag I, afsnit B, og bilag IV, i overensstemmelse med artikel
308a til 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3
1.
Fra 1. januar 2002 til 31. december 2006 suspenderes de
gældende satser i den fælles toldtarif fuldstændigt ved indfłrsel
til De Kanariske Øer af de fiskerivarer, der er opfłrt i bilag IV,
for den anfłrte mængde.

2.
Den i stk. 1 omhandlede suspension indrłmmes udelukkende for varer, der er bestemt til hjemmemarkedet på De
Kanariske Øer. Den gælder kun for fiskerivarer udlosset fra
skib eller fly, inden toldangivelsen til overgang til fri omsætning er forelagt toldmyndighederne på De Kanariske Øer.

De kompetente spanske myndigheder træffer alle nłdvendige
foranstaltninger til at sikre overensstemmelse med bestemmelserne, og navnlig opkrævning af satserne i den fælles toldtarif,
når de pågældende varer sendes til andre dele af Fællesskabets
toldområde. De skal underrette Kommissionen om gennemfłrte
foranstaltninger inden 1. juli 2002.

3.
Den basiskontingentmængde, der er angivet i bilag IV,
forhłjes med 2,5 % hvert år.
(2) EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1 med seneste ændringer.
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Artikel 4

Artikel 6

1.
De kompetente spanske myndigheder sender den 1. marts
og den 1. oktober hvert år Kommissionen en halvårlig rapport
om indfłrslen af varer, for hvilke der er indrłmmet toldsuspensioner i overensstemmelse med artikel 1. Rapporterne
dækker perioden fra 1. januar til 30. juni og fra 1. juli til
31. december. Rapporterne skal for hver 8-cifret KN-kode indeholde angivelse af den samlede toldværdi og den samlede vægt
af indfłrslen i den seks måneders periode. Rapporten opdeles i
fire dele i overensstemmelse med bilag I, II og III til denne
forordning.

1.
I tilfælde, hvor Kommissionen har grund til at antage, at
de suspensioner, der er indfłrt ved denne forordning, har fłrt
til fordrejninger i handelen med en bestemt vare, kan den efter
udtalelse fra Toldkodeksudvalget midlertidigt ophæve suspensionen ved en kommissionsforordning for en periode på hłjst
12 måneder. Der skal stilles en garanti som sikkerhed for
importtolden for varer, for hvilke suspensionen har været
ophævet midlertidigt, og de pågældende varers overgang til
fri omsætning på De Kanariske Øer er betinget af, at der er
stillet en sådan garanti.

2.
Hvis de spanske myndigheder łnsker at slette eller tilfłje
nye varer til de varer, der er opfłrt i bilag II og III til denne
forordning, skal de inden den 1. april hvert år indgive en
anmodning til Kommissionen ledsaget af tilstrækkelig dokumentation, som kan berettige anmodningen. Kommissionen
gennemgår anmodningen på grundlag af den indgivne dokumentation og foreslår Rådet de nłdvendige ændringer til de
pågældende bilag, hvis det anses for muligt at imłdekomme
anmodningen.

2.
Hvis Rådet på forslag fra Kommissionen inden for 12
måneder beslutter, at suspensionen ophæves endeligt, foretages
der endelig opkrævning af de toldbelłb, der er stillet som
sikkerhed.

Artikel 5
1.
Inden 1. juni 2004 forelægger de kompetente spanske
myndigheder Kommissionen en rapport om gennemfłrelsen
af de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger. Kommissionen
vil undersłge virkningerne af de vedtagne foranstaltninger og
på grundlag af denne midtvejsundersłgelse foreslå Rådet relevante ændringer til de mængder, der skal indfłres, hvis det er
nłdvendigt.
2.
Inden 1. juni 2006 forelægger de kompetente spanske
myndigheder Kommissionen en rapport om gennemfłrelsen
af de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger efter 2004.
Kommissionen vil på ny undersłge virkningerne af de vedtagne
foranstaltninger og på grundlag af resultaterne forelægge Rådet
relevante forslag for perioden efter 2006.

3.
Er der ikke vedtaget nogen endelig afgłrelse inden for
perioden på 12 måneder i overensstemmelse med stk. 2,
frigives de belłb, der er stillet som sikkerhed.
Artikel 7
Når som helst det er nłdvendigt, kan Kommissionen ved en
Kommissionens forordning efter modtagelse af udtalelse fra
Toldkodeksudvalget, foretage sådanne ændringer og tekniske
tilpasninger til bilag I-IV til denne forordning, der er påkrævet
som fłlge af ændringer i den kombinerede nomenklatur.
Artikel 8
Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Den finder anvendelse fra den 1. januar 2002.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG I
VARER TIL ENDELIGE FORBRUGERE
Afdeling A

FTT-told i procent for perioden
KN-kode (1)

4011 10 00
4011 40
4011 50 00
4202 11
4202 12 11
4202 12 19
4202 12 50
4202 12 91
4202 12 99
4202 19 10
4202 19 90
4202 21 00
4202 22 10
4202 22 90
4202 29 00
4202 31 00
4202 32 10
4202 32 90
4202 39 00
4202 91
4202 92 11
4202 92 15
4202 92 19
4202 92 91
4202 92 98
4202 99 00
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
5401 10 90
5401 20 90
5508 10 90
5508 20 90
5511
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91

1.1. til 31.12.2002

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

1.1.2003 til 31.12.2004 1.1.2005 til 31.12.2006

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Fra 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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FTT-told i procent for perioden
KN-kode

(1)

1.1. til 31.12.2002

1.1.2003 til 31.12.2004 1.1.2005 til 31.12.2006

Fra 1.1.2007

6107 92 00

35 %

60 %

80 %

6107 99 00

35 %

60 %

80 %

100 %
100 %

6108 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 21 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 22 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 29 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 31

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 32

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 39 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 92 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6108 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6109

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 11 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 12 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 30

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 19 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 20 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 91

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 30 99

35 %

60 %

80 %

100 %

6110 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 10 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 20 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 30 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6111 90 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 11 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 12 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 19 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 20 00

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 39 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6112 49 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 10

35 %

60 %

80 %

100 %

6113 00 90

35 %

60 %

80 %

100 %

6114

35 %

60 %

80 %

100 %

6115

35 %

60 %

80 %

100 %

6116

35 %

60 %

80 %

100 %

6117

35 %

60 %

80 %

100 %

6201

35 %

60 %

80 %

100 %
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FTT-told i procent for perioden
KN-kode

6202
6203
6204
6205
6206
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6207 91
6207 92 00
6207 99 00
6208 11 00
6208 19
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6208 91
6208 92 00
6208 99 00
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216 00 00
6217 10 00
6301 10 00
6301 20 10
6301 20 91
6301 20 99
6301 30 10
6301 30 90
6301 40 10
6301 40 90
6301 90 10
6301 90 90
6303 11 00
6303 12 00
6303 19 00
6303 91 00
6303 92 10
6303 92 90
6303 99 10
6303 99 90
6304
6306
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 10

(1)

1.1. til 31.12.2002

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

1.1.2003 til 31.12.2004 1.1.2005 til 31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Fra 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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FTT-told i procent for perioden
KN-kode

6307 90 91
6307 90 99
6308 00 00
6401
6402
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 51
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404
6405 10
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
8418 21 51
8418 21 91
8418 22 00
8418 29 00
8418 30 91
8418 40 91
8422 11 00
8450 11 11
8450 11 19
8469 30 00
8703
8711 10 00
8711 20

(1)

1.1. til 31.12.2002

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
35 %
60 %
60 %

1.1.2003 til 31.12.2004 1.1.2005 til 31.12.2006

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %

Fra 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
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FTT-told i procent for perioden
KN-kode

8711 30
8711 40 00
8711 50 00
8711 90 00
8712 00
9001
9002 11 00
9002 19 00
9002 20 00
9003
9004
9005
9010 60 00
9103
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00
9105 99
9501 00
9502 10
9503 30 30
9503 41 00
9503 60 90
9503 70 00
9503 80 10
9503 90 32
9503 90 34
9503 90 51
9505 10 90
9505 90 00
9506 11
9506 12 00
9506 19 00
9506 21 00
9506 29 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39
9506 40
9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62
9506 69 90
9506 70 30
9506 70 90
9506 91 10
9506 99 90
9507 90 00

(1)

1.1. til 31.12.2002

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
80 %
60 %
60 %
60 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

1.1.2003 til 31.12.2004 1.1.2005 til 31.12.2006

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

Fra 1.1.2007

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) KN-koder pr. 1. januar 2002, vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. . . ./2001 af . . . oktober 2001 om ændring af bilag I til
Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L . . . af . . . 2001).
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Afdeling B

FTT-told i procent for perioden
Lłbenr.

09.2653

09.2654

KN-kode (1)

1.1. til
31.12.2002

1.1.2003 til
31.12.2004

1.1.2005 til
31.12.2006

8518 10 80

60 %

80 %

100 %

8518 21 90

60 %

80 %

100 %

8518 22 90

60 %

80 %

100 %

8518 29 80

60 %

80 %

100 %

8518 30 80

60 %

80 %

100 %

8518 40 91

60 %

80 %

100 %

8518 40 99

60 %

80 %

100 %

8518 50 90

60 %

80 %

100 %

8519 21 00

60 %

80 %

100 %

8519 29 00

60 %

80 %

100 %

8519 31 00

60 %

80 %

100 %

8519 39 00

60 %

80 %

100 %

8519 40 00

60 %

80 %

100 %

8519 93 31

60 %

80 %

100 %

8519 93 39

60 %

80 %

100 %

8519 93 81

60 %

80 %

100 %

8519 93 89

60 %

80 %

100 %

8519 99 12

60 %

80 %

100 %

8519 99 18

60 %

80 %

100 %

8519 99 90

60 %

80 %

100 %

8520 32 19

60 %

80 %

100 %

8520 32 50

60 %

80 %

100 %

8520 32 91

60 %

80 %

100 %

8520 32 99

60 %

80 %

100 %

8520 33 19

60 %

80 %

100 %

8520 33 90

60 %

80 %

100 %

8520 39 10

60 %

80 %

100 %

8520 39 90

60 %

80 %

100 %

8520 90 90

60 %

80 %

100 %

8521 10 30

60 %

80 %

100 %

8521 90 00

60 %

80 %

100 %

8522 10 00

80 %

80 %

100 %

8524 10 00

60 %

80 %

100 %

8524 32

60 %

80 %

100 %

8524 39 20

60 %

80 %

100 %

8524 39 80

60 %

80 %

100 %

8524 51 00

60 %

80 %

100 %

8524 52 00

60 %

80 %

100 %

Fra 1.1.2007

(Værdi
1 000 EUR)

4 000

8525 40 19

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 91

35 %

60 %

80 %

100 %

8525 40 99

35 %

60 %

80 %

100 %

10 000
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FTT-told i procent for perioden
KN-kode (1)

1.1. til
31.12.2002

1.1.2003 til
31.12.2004

1.1.2005 til
31.12.2006

8526 92 90
8527 12 10
8527 12 90
8527 13 10
8527 13 91
8527 13 99
8527 21 20
8527 21 52
8527 21 59
8527 21 70
8527 21 92
8527 21 98
8527 29 00
8527 31 11
8527 31 19
8527 31 91
8527 31 93
8527 31 98
8527 32 90
8527 39
8527 90 98
8528 12
8528 13 00
8528 21
8528 22 00
8528 30 20
8528 30 90
8529 10 20
8529 10 31
8529 10 39
8529 10 40
8529 10 45

80 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

09.2656

9006 40 00
9006 51 00
9006 52 00
9006 53
9006 61 00
9006 62 00
9006 69 00
9006 99 00
9007 11 00
9008 10 00

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
60 %
80 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

09.2657

9101
9102
9113 10 10
9113 10 90
9113 20 00
9113 90 10
9113 90 30
9113 90 90

35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %
35 %

60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %
60 %

80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3 000

Lłbenr.

09.2655

Fra 1.1.2007

(Værdi
1 000 EUR)

5 000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

(1) KN-koder pr. 1. januar 2002, vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. . . ./2001 af . . . oktober 2001 om ændring af bilag I til
Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L . . . af . . . 2001).
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BILAG II
KAPITALINVESTERINGSGODER TIL KOMMERCIEL OG INDUSTRIEL BRUG
KN-Code (1)

4011 20
4011 30 90
4011 61 00
4011 62 00
4011 63 00
4011 69 00
4011 92 00
4011 93 00
4011 94 00
4011 99 00
4203 29 10
5608
6403 30 00
6403 40 00
8415 10 10
8415 10 90
8415 20 00
8415 81 90
8415 82 80
8415 83 90
8415 90 90
8418 30 99
8418 40 99
8418 50
8418 61 90
8418 69
8418 91
8418 99
8427
8431 20 00
8450 11 90
8450 12 00
8450 19 00
8450 20 00
8450 90 00
8469 12 00
8469 20 00

KN-Code

8472 10 00
8472 20 00
8472 30 00
8472 90 10
8472 90 80
8473 10 19
8473 40 11
8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 90
8501 31 90
8501 32 91
8501 32 99
8501 33 90
8501 34 50
8501 34 91
8501 34 99
8501 40 91
8501 40 99
8501 51 90
8501 52 91
8501 52 93
8501 52 99
8501 53 50
8501 53 92
8501 53 94
8501 53 99
8501 61 91
8501 61 99
8501 62 90
8501 63 90
8501 64 00
8518 40 30
8518 90 00
8519 10 00

KN-Code

8520 10 00
8521 10 80
8522 90 59
8522 90 98
8523 30 00
8524 53 00
8524 60 00
8524 99 90
8525 10 80
8525 30 10
8525 30 90
8526 10 90
8526 91 90
8701 10 00
8701 20
8701 90 90
8702 10 11
8702 10 19
8702 10 91
8702 10 99
8702 90 11
8702 90 19
8702 90 31
8702 90 39
8702 90 90
8704 21 31
8704 21 39
8704 21 91
8704 21 99
8704 22
8704 23
8704 31 31
8704 31 39
8704 31 91
8704 31 99
8704 32
8704 90 00

KN-Code

8705
9006 10 90
9006 20 00
9006 30 00
9006 59 00
9007 19 00
9007 20 00
9008 20 00
9008 30 00
9008 40 00
9009 12 00
9009 22 00
9009 30 00
9010 10 00
9010 50 90
9011 10 90
9011 20 90
9011 80 00
9011 90 90
9012 10 90
9012 90 90
9030 10 90
9030 20 90
9030 31 90
9030 39 30
9030 39 91
9030 39 99
9106
9107 00 00
9207 10
9207 90
9506 91 90
9507 10 00
9507 20 90
9507 30 00

(1) KN-koder pr. 1. januar 2002, vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. . . ./2001 af . . . oktober 2001 om ændring af bilag I
til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L . . . af . . . 2001).
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BILAG III
R¯MATERIALER, DELE OG KOMPONENTER TIL INDUSTRIEL OML˘GNING OG VEDLIGEHOLDELSE
KN-kode (1)

3901
3904 10 00
4407 24 15
4407 24 30
4407 25 10
4407 25 30
4407 25 50
4407 26 10
4407 26 30
4407 26 50
4407 29 05
4407 29 20
4407 29 30
4407 29 50
4407 29 83
4407 29 85
4407 99 50
4410
4412 13 10
4412 13 90
4412 14 00
4412 19 00
4412 22 10
4412 22 91
4412 22 99
4412 23 00
4412 29
4412 92 10
4412 92 91
4412 92 99
4412 93 00
4412 99 20
4412 99 80
4803 00
4804
4805 30 90
4805 91 99
4810 13 11
4810 13 91
4810 14 11
4810 14 91
4810 19 10
4810 22 10
4810 22 91
4810 29

KN-kode

4810 31 00
4810 32 10
4810 32 90
4810 92
4810 99 10
4810 99 90
5108
5110 00 00
5111 11 11
5111 11 19
5111 11 91
5111 11 99
5111 19 11
5111 19 19
5111 19 31
5111 19 39
5111 19 91
5111 19 99
5111 20 00
5111 30
5111 90 10
5111 90 91
5111 90 93
5111 90 99
5112 11 10
5112 11 90
5112 19 11
5112 19 19
5112 19 91
5112 19 99
5112 20 00
5112 30
5112 90 10
5112 90 91
5112 90 93
5112 90 99
5205
5208
5209
5210
5212
5401 10 11
5401 10 19
5401 20 10

KN-kode

5402
5403
5404 10
5404 90
5407
5408
5501
5502
5503
5504
5505 10
5505 20
5506
5507 00 00
5508 10 11
5508 10 19
5508 20 10
5509
5510
5512
5513
5514
5515
5516
6001
6002 40 00
6002 90 00
6217 90 00
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 11
6305 32 81
6305 32 89
6305 32 90
6305 33 10
6305 33 91
6305 33 99
6305 39 00
6305 90 00
6309 00 00
6406
7601
8529 10 70

KN-kode

8529 10 90
8529 90 51
8529 90 59
8529 90 72
8529 90 81
8529 90 88
8706 00 11
8706 00 19
8706 00 91
8706 00 99
8707
8708
8714 11 00
8714 19 00
8714 91
8714 92
8714 93
8714 94
8714 95 00
8714 96
8714 99
9002 90 90
9006 91 90
9007 91 00
9007 92 00
9008 90 00
9010 90 90
9104 00 90
9108 11 00
9108 12 00
9108 19 00
9108 20 00
9108 99 90
9109 11 00
9109 19 90
9109 90 90
9110 11 10
9110 11 90
9110 12 00
9110 19 00
9110 90 00
9111
9112
9114

(1) KN-koder pr. 1. januar 2002, vedtaget ved Kommissionens forordning (EF) nr. . . ./2001 af . . . oktober 2001 om ændring af bilag I
til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L . . . af . . . 2001).
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BILAG IV
FISKERIVARER
Lłbenr.

09.2997

09.2651

KN-kode

Varebeskrivelse

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekłd henhłrende under pos. 0304

0304

Filet og andet fiskekłd (også hakket), fersk, kłlet eller
frosset

0306

Krebsdyr, også afskallede, levende, ferske, kłlede, frosne,
tłrrede, saltede eller i saltlage; krebsdyr med skal, kogt i
vand eller dampkogte, også kłlede, frosne, tłrrede,
saltede eller i saltlage; mel, pulver og pellets af krebsdyr,
egnet til menneskefłde

0307

Blłddyr, også uden skal, levende, ferske, kłlede, frosne,
tłrrede, saltede eller i saltlage; hvirvellłse vanddyr,
andre end krebsdyr og blłddyr, levende, ferske,
kłlede, frosne, tłrrede, saltede eller i saltlage; mel,
pulver og pellets af hvirvellłse vanddyr, andre end
krebsdyr, egnet til menneskefłde

Kontingentmængde
(tons)

Kontingenttold
(%)

20 000

0

20 000

0
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF af
9. december 1996 om kontrol med risikoen for stłrre uheld med farlige stoffer
(2002/C 75 E/25)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 624 endelig udg.  2001/0257(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 10. december 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251, og

(4) Fyrværkeriulykken i Enschede i Nederlandene i maj 2000
påviste det betydelige uheldspotentiel ved oplagring og
fremstilling af pyrotekniske stoffer. Derfor błr definitionen
på disse stoffer i direktiv 96/82/EF derfor tydeliggłres og
forenkles.

(5) Undersłgelser, som Kommissionen har foretaget i nært
samarbejde med medlemsstaterne, underbygger udvidelsen
af listen med carcinogener med passende tærskelmængder
og en betydelig sænkning af tærskelmængderne for miljłfarlige stoffer i direktiv 96/82/EF.

(6) Det er hensigtsmæssigt samtidig at tydeliggłre og rette
nogle passager i direktiv 96/82/EF.

(7) Direktiv 96/82/EF błr fłlgelig ændres i så henseende.

ud fra fłlgende betragtninger:
(8) Foranstaltningerne i dette direktiv har været genstand for
offentlig hłring, hvor interesseparterne var inddraget 
(1) Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol
med risikoen for stłrre uheld med farlige stoffer (1) sigter
mod at forebygge stłrre uheld med farlige stoffer og at
begrænse deres fłlger for mennesker og miljł med
henblik på at sikre hłje beskyttelsesniveauer overalt i
Fællesskabet på en konsekvent og effektiv måde.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
(2) I lyset af nylige industriuheld og undersłgelser af carcinogener og miljłfarlige stoffer, som Kommissionen har ladet
foretage på Rådets anmodning, må anvendelsesområdet for
direktiv 96/82/EF udvides.
(3) Cyanidudslippet, der forurenede Donau som fłlge af Baia
Mare-ulykken i Rumænien i januar 2000, har vist, at nogle
oplagrings- og forædlingsaktiviteter i forbindelse med minedrift kan forårsage alvorlige skader. Kommissionens meddelelse om sikker minedrift (2) og om Det Europæiske Fællesskabs sjette miljłhandlingsprogram (3) har således
fremhævet behovet for at udvide anvendelsesområdet for
direktiv 96/82/EF. I sin beslutning af 5. juli 2001 om
Kommissionens meddelelse om sikker minedrift udtrykte
Europa-Parlamentet ligeledes tilfredshed med udvidelsen af
direktivets anvendelsesområde til at omfatte risici omkring
oplagrings- og forædlingsaktiviteter i minedrift.
(1) EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13.
(2) KOM(2000) 664 endelig udg.
(3) KOM(2001) 31 endelig udg.

Direktiv 96/82/EF ændres således:

1. Artikel 4, e) og f), affattes således:

»e) udvinding (efterforskning, udvinding og forædling) af
mineraler i miner og stenbrud, undtagen kemisk og
termisk forædling og hermed forbunden oplagring, der
involverer farlige stoffer som defineret i bilag I til dette
direktiv; risici i forbindelse med offshore efterforskning
efter og udvinding af mineraler

f) deponeringsanlæg undtagen affaldshåndteringsanlæg,
der indeholder farlige stoffer som defineret i bilag I til
dette direktiv, og som anvendes i forbindelse med
kemisk og termisk forædling af mineraler.«

2. Bilag I affattes som bilaget til dette direktiv.
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2.
Medlemsstaterne sender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på direktivets område.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nłdvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv
senest den [12 måneder efter ikrafttrædelsen]. De underretter
straks Kommissionen herom.

Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en
henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggłrelsen
ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

BILAG
Bilag I til direktiv 96/82/EF ændres således:
1. I indledningen indsættes fłlgende punkt 6:
»6. I dette direktiv forstås ved »gas«: et stof, der er fuldstændig gasformigt ved 20 °C ved et normaltryk på
101,3 kPa.«
2. Afsnittet i del 1, der starter med »Fłlgende CARCINOGENER:«, affattes således:
»Fłlgende CARCINOGENER i koncentrationer på over 5 %:
4-Aminobiphenyl og/eller salte heraf, Benzotrichlorid, Benzidin
og/eller salte heraf, Bischlormethylether, Chlormethyl-methylether, 1,2-Dibromethan, Diethylsulfat, Dimethylsulfat, Dimethylcarbamoyl chlorid, 1,2-Dibrom-3-chlorpropan, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamin, Hexamethylphosphortriamid,
Hydrazin, 2-Naphtylamin og/eller salte heraf, 4-Nitrodiphenyl
og 1,3-Propansulton

0,5

2«

2 500

25 000

50

200

10

50«

3. Afsnit »Motorbenzin og mineralsk terpentin« i del 1 affattes således:
»Olieprodukter:
a) benzin og nafta
b) petroleum (herunder jetfuel)
c) gasolier (herunder dieselolie, fyringsgasolie og gasolieblandinger)«
4. Del 2, kategori 4 »EKSPLOSIVE« og 5 »EKSPLOSIVE« affattes således:
»4. EKSPLOSIVE (jf. note 2)
når stoffet eller præparatet omfattes af nr. 1.4
5. EKSPLOSIVE (jf. note 2)
når stoffet eller præparatet omfattes af: nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 1.3,
nr. 1.5, nr. 1.6, R2, R3 nr. 1.1, nr. 1.2, nr. 1.3, nr. 1.5, nr. 1.6,
R2, R3
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5. Del 2, kategori 9 »MILJØFARLIGE« affattes således:
»9. MILJØFARLIGE risikosætninger:
i) R50: »Meget giftig for organismer, der lever i vand«
(herunder R50/53

100

200

ii) R51/53: »Giftig for organismer, der lever i vand«. og »Kan
forårsage ułnskede langtidsvirkninger i vandmiljłet«

200

500«

6. I noterne i del 2 affattes note 1 således:
»1. Stoffer og præparater er klassificeret i henhold til fłlgende direktiver og de seneste tilpasninger heraf til den
tekniske udvikling:
 Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivningen om klassificering, emballering
og etikettering af farlige stoffer (1),
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige
præparater (2),
 Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivningen om transport af farligt gods ad vej (3) (FN/ADR klassifikationsordning).
For stoffer og præparater, der ikke er klassificeret i henhold til de ovennævnte direktiver, men som ikke desto
mindre er til stede eller kan være til stede i en virksomhed, og som, under de betingelser, der hersker i
virksomheden, har eller kan have tilsvarende egenskaber med hensyn til muligheden for at udvirke stłrre
uheld, fłlges procedurerne for midlertidig klassificering i henhold til den relevante artikel i det relevante
direktiv.
For stoffer og præparater, som på grund af deres egenskaber kan henfłres til mere end Øn kategori, skal de
laveste tærskelmænger anvendes i forbindelse med dette direktiv. Med hensyn til sammenlægningsreglen i note
4 i disse noter skal den anvendte tærskelgrænse altid være den, der svarer til den pågældende klassifikation.
Med henblik på anvendelsen af dette direktiv opstiller og ajourfłrer Kommissionen en liste over stoffer, der er
blevet klassificeret i de ovennævnte kategorier ved harmoniseret afgłrelse i overensstemmelse med direktiv
67/548/EØF.«
7. I noterne i del 2 affattes note 2 således:
»2.
Med »eksplosivt stof« forstås et stof eller præparat, der er klassificeret med risikosætning R2 eller R3, eller som
er klassificeret i en af fareklasserne nr. 1.1 til nr. 1.6 i henhold til FN/ADR klassifikationsordning. Denne definition
omfatter pyrotekniske stoffer, der i dette direktiv defineres som stoffer (eller en blanding af stoffer) beregnet til at
frembringe varme, lys, lyd, gas eller rłg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der
holder sig selv i gang.
Det drejer sig om fłlgende fareklasser og risikosætninger:
Nr. 1.1: »Stoffer og genstande, der udgłr en masseeksplosionsfare. (En masseeksplosion er en eksplosion, der
påvirker næsten hele ladningen praktisk talt łjeblikkeligt).«
Nr. 1.2: »Stoffer og genstande, der udgłr projektionsfare, men ikke en masseeksplosionsfare.«
Nr. 1.3: »Stoffer og genstande, der udgłr en brandfare og enten en mindre eksplosionsfare eller en mindre projektionsfare eller begge, men ikke en masseeksplosionsfare: a) forbrænding heraf udvikler betydelig strålingsvarme eller b) som brænder en efter en ved at udvirke mindre eksplosions- eller projektionsvirkninger eller
begge.«
(1) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1, direktiv senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/33/EF (EFT L 136 af 8.6.2000, s. 90).
(2) EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.
(3) EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7, direktivet senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/7/EF (EFT L 30 af 1.2.2001, s. 43).
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Nr. 1.4: »Stoffer og genstande, der kun udgłr ringe risiko i tilfælde af antændelse eller selvantændelse under
transport. Virkningerne er stort set begrænset til emballagen og der forventes ingen fragmentering af
betydelig stłrrelse eller omfang. En ekstern brand vil ikke forårsage en reel łjeblikkelig eksplosion af
hele pakkens indhold.«
Nr. 1.5: »Meget fłlsomme stoffer, der har en masseeksplosionsfare, der er så ufłlsomme, at der er meget ringe
sandsynlighed for selvantændelse eller for overgang fra brand til detonation under normale transportbetingelser. Som minimumskrav eksploderer de ikke i en afprłvning med ekstern brand.«
Nr. 1.6: »Ekstremt ufłlsomme genstande, der ikke udgłr en masseeksplosionsfare. Genstandene indeholder kun
ekstremt ufłlsomme detonationsstoffer og påviser en uanselig sandsynlighed for utilsigtet selvantændelse
eller spredning. Risikoen er begrænset til eksplosion af en enkelt genstand.«
R2: »Stoffer eller præparater, der giver anledning til eksplosionsrisiko ved stłd, gnidning, ild eller andre antændelseskilder«
R3: »Stoffer eller præparater, der giver anledning til ekstrem eksplosionsrisiko ved stłd, gnidning, ild eller andre
antændelseskilder«
I tilfælde af genstande, der indeholder eksplosive eller pyrotekniske stoffer eller præparater, hvis mængden af stoffet
eller præparatet indeholdt i genstanden er kendt, skal den pågældende mængde tages i betragtning i forbindelse med
dette direktiv. Hvis mængden ikke er kendt, skal hele genstanden i forbindelse med dette direktiv behandles som
eksplosiv.«
8. I noterne i del 2 affattes note 3 b) 1), andet led, således:
» stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 55 °C, og som forbliver flydende under tryk, såfremt
særlige procesomstændigheder, såsom hłjt tryk og hłj temperatur, kan skabe risiko for stłrre uheld«
9. I noterne i del 2 affattes note 3 c) 2) således:
»2. gasser som er antændelige ved luftens påvirkning ved normal temperatur og normalt tryk (risikosætning R 12,
andet led), og som optræder i gasform eller superkritisk tilstand, og«
10. I noterne i del 2 affattes note 3 c) 3) således:
»3. letantændelige flydende stoffer og præparater, der holdes på en temperatur over deres kogepunkt.«
11. I noterne i del 2 affattes note 4 således:
»4. I tilfælde af et anlæg, hvor der ikke findes noget individuelt stof eller præparat i en mængde stłrre end eller lig
med de relevante tærskelmængder, gælder fłlgende sammenlægningsregel for at afgłre, om anlægget er omfattet
af de relevante krav i dette direktiv.
Dette direktiv gælder, hvis summen
q1/QU + q2/QU + q3/QU + q4/QU + q5/QU + . . . er stłrre end eller lig med 1,
hvor: qx = den tilstedeværende mængde farlige stoffer x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette
bilag
og QU = den relevante tærskelmængde fra kolonne 3 i del 1 eller 2.
Dette direktiv gælder med undtagelse af artikel 9, 11 og 13, hvis summen
q1/QL + q2/QL + q3/QL + q4/QL + q5/QL + . . . er stłrre end eller lig med 1,
hvor: qx = den tilstedeværende mængde farlige stoffer x (eller kategori af farlige stoffer) under del 1 eller 2 i dette
bilag
og QL = den relevante tærskelmængde fra kolonne 2 i del 1 eller 2.
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Denne sammenlægningsregel anvendes til at vurdere de samlede farer i forbindelse med: giftighed, antændelighed og miljłfarlighed. Den skal derfor anvendes tre gange:
a) til sammenlægning af stoffer og præparater nævnt i del 1 og klassificeret som giftige eller meget giftige,
sammen med stoffer og præparater under kategori 1 eller 2;
b) til sammenlægning af stoffer og præparater nævnt i del 1 og klassificeret som oxiderende, eksplosive,
antændelige, letantændelige og yderst letantændelige, sammen med stoffer og præparater under kategori 3,
4, 5, 6, 7a, 7b eller 8;
c) til sammenlægning af stoffer og præparater i kategori 9 i) eller 9 ii).
De relevante bestemmelser i direktivet gælder, hvis en af summerne opnået ved a), b) eller c) er stłrre end eller
lig med 1.«
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Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af torske- og kulmulebestande
(2002/C 75 E/26)
KOM(2001) 724 endelig udg.  2001/0299(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 12. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 2846/98 (2), for at sikre, at foranstaltningerne i nærværende forordning overholdes.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra fłlgende betragtninger:

(1) Nylig videnskabelig rådgivning fra Det Internationale
Havundersłgelsesråd har vist, at fiskeridłdeligheden for
en række fiskebestande i EF-farvande har været så hłj,
at mængden af gydemodne fisk i havet er blevet så lille,
at bestandene måske ikke længere er i stand til genopbygge sig selv ved formering, og at disse bestande derfor
er truet af sammenbrud.

(2) Disse bestande tæller torsk i Kattegat, Nordsłen,
Skagerrak og den łstlige del af Den Engelske Kanal, vest
for Skotland og i Det Irske Hav og kulmule i Biscayabugten, omkring Irland, i Den Engelske Kanal, vest for
Skotland, i Nordsłen, i Skagerrak og i Kattegat.

(8) Den tvungne aktivitetsnedskæring for en stor del af
EF-fiskerfartłjerne vil kræve undtagelser fra de eksisterende finansielle foranstaltninger vedrłrende definitiv
oplægning af fartłjer og kompensation til fiskere og
fartłjsejere for tab som fłlge af den umiddelbare aktivitetsnedskæring.

(9) Betingelserne for ydelse af offentlig stłtte til fornyelse og
modernisering af de berłrte fartłjer błr skærpes.

(10) Af hensyn til en planmæssig udnyttelse af de berłrte fiskebestande błr producentorganisationerne udarbejde detaljerede fangstplaner.

(11) For at begrænse befiskningen af store stimer ungfisk af de
truede arter må der indfłres en ordning for hurtig midlertidig lukning af områder af begrænset stłrrelse for fiskeri


UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

(3) Der błr træffes foranstaltninger til opstilling af flerårige
programmer for genopretning af disse bestande.

EMNE, OMFANG OG DEFINITIONER

Artikel 1
(4) Målene i disse programmer błr være således, at det kan
fastslås, hvornår foranstaltningerne kan ophæves.

(5) For at kunne nå målene må fiskeridłdeligheden begrænses
så meget, at der er stor sandsynlighed for, at mængden af
gydemodne fisk i havet vil vokse fra år til år.

1.
Formålet med denne forordning er at opstille et genopretningsprogram for nedenstående fiskebestande for at få
genopbygget mængderne af gydemodne fisk i havet til mindst
fłlgende mængder udtrykt i tons:

Bestand

Torsk i Kattegat
(6) Fiskeridłdeligheden kan begrænses i fornłdent omfang,
ved at der indfłres en egnet metode til fastsættelse af
den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for de berłrte
bestande og en ordning, hvorved fiskeriindsatsen i forbindelse med de berłrte bestande begrænses så meget, at det
er usandsynligt, at TAC’en overskrides.

Torsk i Nordsłen, Skagerrak og den
łstlige del af Den Engelske Kanal

10 500
150 000

Torsk vest for Skotland

22 000

Torsk i Det Irske Hav

10 000

Kulmule i det nordlige område
(7) Der kræves yderligere kontrolforanstaltninger end dem,
der er fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93
af 12. oktober 1993 om indfłrelse af en kontrolordning

Målmængde

(1) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
(2) EFT L 358 af 31.12.1998, s. 5.

165 000
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2.
Hvis Kommissionen på grundlag af rådgivning fra ICES
og efter STECF’s godkendelse heraf konstaterer, at det fastsatte
mål for en berłrt bestand er nået i to på hinanden fłlgende år,
beslutter Rådet på forslag af Kommissionen, at denne forordning ikke længere skal gælde for den pågældende bestand.
3.
Denne forordning gælder for fiskerfartłjer, der fłrer en
medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat.
 Dette kapitel og kapitel IV og VII gælder for alle andre
fiskerfartłjer, der driver fiskeri i farvande under en
medlemsstats hłjhedsområde eller jurisdiktion.

Artikel 2
Ved anvendelse af denne forordning gælder fłlgende geografiske definitioner:
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KomitØ for Fiskeri (STECF) og den seneste rapport fra Det
Internationale Havundersłgelsesråd (ICES) på forslag af
Kommissionen en samlet tilladt fangstmængde (TAC) for det
fłlgende år for hver af de berłrte bestande.
2.
TAC’erne må ikke overstige det niveau, der ifłlge den
videnskabelige vurdering vil give en forłgelse af mængden af
gydemodne fisk i havet ved udgangen af TAC’ernes anvendelsesår, i forhold til den mængde, der anslås at have været i havet
ved begyndelsen af det pågældende år, på
a) 30 % for torskebestandene
b) 15 % for kulmulebestanden.
3.
Hvis metoden i stk. 2 resulterer i en TAC, der er over
50 % stłrre end TAC’en for indeværende år, fastsætter Rådet en
TAC, der er hłjst 50 % stłrre end TAC’en for indeværende år.

a) »Kattegat«: den del af ICES-afsnit IIIa, der mod nord
afgrænses af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna fyr og
derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst og mod
syd af en ret linje fra Hasenłre til Gnibens Spids, fra Korshage til Spodsbjerg og fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

4.
Hvis metoden i stk. 2 resulterer i en TAC, der er over
50 % mindre end TAC’en for indeværende år, fastsætter Rådet
en TAC, der er hłjst 50 % mindre end TAC’en for indeværende
år.

b) »Nordsłen«: ICES-underområde IV, den del af ICES-afsnit
IIIa, der ikke hłrer med til Skagerrak, og den del af ICESafsnit IIa, der ligger i farvande under medlemsstaters
hłjhedsområde eller jurisdiktion.

5.
Rådet må under ingen omstændigheder fastsætte en TAC,
hvis udnyttelse i det pågældende anvendelsesår ifłlge STECF’s
vurdering ud fra den seneste ICES-rapport skłnnes at medfłre
en fiskeridłdelighed, der overstiger fłlgende værdier:

c) »Skagerrak«: den del af ICES-afsnit IIIa, der mod vest
afgrænses af en ret linje fra Hanstholm fyr til Lindesnes
fyr og mod syd af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarna
fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst.

Torsk i Kattegat: 0,60
Torsk i Nordsłen, Skagerrak og den łstlige del af Den Engelske
Kanal: 0,65

d) »Den łstlige del af Den Engelske Kanal«: ICES-afsnit VIId.
Torsk vest for Skotland: 0,60
e) »Det Irske Hav«: ICES-afsnit VIIa.
Torsk i Det Irske Hav: 0,72
f) »Vest for Skotland«: ICES-afsnit VIa og den del af ICES afsnit
Vb, der ligger i farvande under medlemsstaters hłjhedsområde eller jurisdiktion.
g) »Det nordlige område«: ICES-afsnit IIIa, Nordsłen, vest for
Skotland, Det Irske Hav, ICES-underområde VII og ICESafsnit VIIIa, b, d og e.

Kulmule i det nordlige område: 0,20

KAPITEL III
REDUKTION AF FISKERIINDSATSEN

Artikel 4
KAPITEL II
FASTS˘TTELSE AF DE SAMLEDE TILLADTE
FANGSTM˘NGDER

Artikel 3
1.
Rådet fastsætter hvert år på baggrund af en videnskabelig
vurdering fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske

1.
Rådet fastsætter hvert år på forslag af Kommissionen den
maksimale fiskeriindsats for det fłlgende år for de berłrte
fartłjer i de enkelte medlemsstater.
2.
Fiskeriindsatsen beregnes i kW-dage, jf. bilag II, del 2, litra
a), på grundlag af en andel af det årlige fiskeriindsatsgennemsnit for de relevante fartłjer i de enkelte medlemsstater i
perioden 1998-2000.
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Andelen i stk. 2 beregnes på grundlag af:

a) den fiskeridłdelighedsværdi, der fremkommer for hver af de
truede bestande ved anvendelse af TAC’en for det fłlgende
år
b) den gennemsnitlige fiskeridłdelighedsværdi for hver af de
truede bestande i perioden 1998-2000
c) mængderne af gydemodne fisk anfłrt i artikel 1.
Beregningsmetoden for denne andel findes i bilag I.
For 2002 bliver andelen 0,5.

Artikel 5
1.
Hver medlemsstat opstiller en liste over fiskerfartłjer, der
fłrer dens flag eller er registreret deri, og som i perioden
1998-2000 landede fisk af arterne i artikel 1 fanget i områderne i artikel 2 og/eller landede tobis og/eller sperling fanget i
disse områder.
2.
For hvert fartłj på den liste, der er omhandlet i stk. 1,
angiver den pågældende medlemsstat fłlgende:
a) fartłjets interne nummer som meddelt EF’s fortegnelse over
fiskerfartłjer,
jf.
Kommissionens
forordning
(EF)
nr. 2090/98 (1)

26.3.2002

Artikel 6
1.
Hver medlemsstat tildeler hvert fartłj, der er opfłrt på
listen omhandlet i artikel 5, stk. 1, et antal havdage, som
beregnes efter stk. 2, 3 og 4, og metoden i bilag II, del 1.
2.
For hvert fartłj, hvis gennemsnitlige årlige landinger af de
arter, der er angivet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2,
litra c), overstiger 100 t, reduceres fiskeriindsatsen med den
andel, der er beregnet efter metoden i bilag I.
3.
For hvert fartłj, hvis gennemsnitlige årlige landinger af de
arter, der er angivet i overensstemmelse med i artikel 5, stk. 2,
litra c), var på mere end 0 t, men under 100 t, reduceres
fiskeriindsatsen forholdsmæssigt med en mængde, der er
mindre end andelen beregnet efter metoden i bilag I.
4.
For hvert fartłj, der driver industrifiskeri efter tobis
og/eller sperling, og hvis gennemsnitlige årlige landinger af
de arter, der er angives i overensstemmelse med i artikel 5,
stk. 2, litra c), var på 0 t, reduceres fiskeriindsatsen med 5 %.
5.
Hver medlemsstat beregner særskilt efter metoden i bilag
II, del 2:
a) summen af kW-dage for de fartłjer, der er opfłrt på listen
omhandlet i artikel 5, stk. 1, og som har landet tobis
og/eller sperling
b) summen af kW-dage for de fartłjer, der er opfłrt på listen
omhandlet i 5, stk. 1, og som ikke har landet tobis og/eller
sperling.

Artikel 7
b) fartłjets maskineffekt i kW
c) de gennemsnitlige årlige landinger af arterne i artikel 1 fra
områderne i artikel 2 i perioden 1998-2000 eller i de år i
denne periode, hvor fartłjet fiskede

1.
Hver medlemsstat opstiller hvert år to separate lister over
de fartłjer, der fłrer dens flag eller er registreret deri, og som i
det fłlgende år har tilladelse til at lande fangster fra områderne
afgrænset i artikel 2:
a) af arterne i artikel 1

d) det gennemsnitlige årlige antal havdage i områderne i artikel
2 i perioden 1998-2000 eller i de år i denne periode, hvor
fartłjet fiskede
e) landingerne i tons af hver af arterne i artikel 1 fra områderne i artikel 2 i hvert år i perioden 1998-2000
f) antal havdage i områderne i artikel 2 i hvert år af perioden
1998-2000.
3.
Hvis antallet af havdage for et fartłj i en medlemsstat
ikke skulle være kendt, fastsættes det til 150.
(1) EFT L 266 af 1.10.1998, s. 27.

b) af tobis og/eller sperling.
2.
En medlemsstat kan omfordele summen af kW-dage
beregnet efter artikel 6 blandt fartłjer, der fłrer dens flag
eller er registreret deri, og som er opfłrt på en af listerne
omhandlet i stk. 1.
En medlemsstat må dog ikke omfordele kW-dage:
a) fra summen omhandlet i artikel 6, stk. 5, litra b), til fartłjer,
der har tilladelse til at lande tobis og/eller sperling, eller
b) fra summen omhandlet i artikel 6, stk. 5, litra a), til fartłjer,
der har tilladelse til at lande arterne i artikel 1.
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3.
En omfordeling af kW-dage må det aldrig resultere i, at
det samlede antal kW-dage kommer til at overstige det antal,
der er beregnet efter artikel 6, stk. 5.
4.
Medlemsstaterne kan udveksle kW-dage efter artikel 9 i
forordning (EØF) nr. 3760/92 (1).
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 fartłjets navn
 fłrerens navn
 fartłjets geografiske position
 dato og klokkeslæt for:
 hver ankomst til og afsejling fra en havn i området

Artikel 8
 hver indsejling i et område

Hver medlemsstat meddeler både i papirform og elektronisk
Kommissionen alle data og beregninger, der er omhandlet i
artikel 5, 6 og 7.

 hver udsejling fra et område.
2.
Ved anvendelsen af stk. 1 defineres fłlgende geografiske
områder:

KAPITEL IV
OVERV¯GNING OG INSPEKTION

a) Det område, der afgrænses af:
i) Irlands kyst syd for 53°30’N og vest for 07°00’V og

Artikel 9
Fartłjer, der ikke er opfłrt på en af de lister, der er omhandlet i
artikel 7, må hverken lande eller omlade de arter, der er nævnt i
artikel 1, og som er fanget i områderne afgrænset i artikel 2,
undtagen når det drejer sig om landinger, der er taget med net
med en maskestłrrelse på under 32 mm, og landingerne ikke
er sorteret.

ii) de lige linjer, der fremkommer ved at forbinde fłlgende
geografiske koordinater:
et punkt på Irlands vestkyst ved 53°30’N
53°30’N, 12°00’V
53°00’N, 12°00’V

Artikel 10

51°00’N, 11°00’V

1.
Uanset artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF)
nr. 2847/93 gælder bestemmelserne for det satellitbaserede
fartłjsovervågningssystem (FOS), jf. artikel 3 i nævnte forordning, senest fra den 30. juni 2003 for de fiskerfartłjer, der er
opfłrt på en af listerne omhandlet i artikel 7, stk. 1, og hvis
længde overalt overstiger 15 m.

49°30’N, 11°00’V
49°00’N, 07°00’V
et punkt på Irlands sydkyst ved 07°00’V.
b) Det område, der afgrænses af:

2.
Uanset artikel 28c, andet led, i Rådets forordning (EØF)
nr. 2847/93 skal tredjelandsfiskerfartłjer, der driver fiskeri i
områderne afgrænset i artikel 2, og hvis længde overalt overstiger 15 m, senest pr. 30. juni 2003 være udstyret med en
fuldt operationel satellitsporingsanordning, der sikrer automatisk overfłrsel af positionsovervågningsoplysninger til kystmedlemsstaternes fiskeriovervågningscenter (FOC).

i) Frankrigs vestkyst mellem 48°00’N og 44°00’N og
ii) de lige linjer, der fremkommer ved at forbinde fłlgende
geografiske koordinater:
et punkt på Frankrigs vestkyst ved 48°00’N

3.
Ved anvendelsen af denne forordning gælder bestemmelserne i artikel 3, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2847/93
ikke.

48°00’N, 07°00’V
45°00’N, 02°00’V
44°00’N, 02°00’V

Artikel 11
1.
Hver gang et fiskerfartłj med en længde overalt på over
10 m sejler ind i eller ud af et af de geografiske områder, der
er afgrænset i stk. 2, meddeler fartłjsfłreren eller dennes
repræsentant samtidigt flagmedlemsstaten og den kystmedlemsstat, der er ansvarlig for overvågningen, hvor fartłjet vil udłve
eller har udłvet fiskeriaktiviteter i farvande under de
pågældende medlemsstaters hłjhedsområde eller jurisdiktion.
Meddelelsen skal indeholde fłlgende:
(1) EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1.

et punkt på Frankrigs vestkyst ved 44°00’N.
3.

Fłlgende fiskerfartłjer er fritaget for forpligtelsen i stk. 1:

a) fartłjer, der skal være udstyret med FOS og som overfłrer
data via FOS, jf. artikel 10, stk. 1 og 2, eller
b) fartłjer, der sejler ind i et af de områder, der er afgrænset i
stk. 2, fra en havn eller et andet sted på:
i) den del af Irlands kyst, der er afgrænset i stk. 2, litra a),
nr. i), eller
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ii) den del af Frankrigs kyst, der er afgrænset i stk. 2, litra
b), nr. i), og
iii) ikke forlader dette område under en fangstrejse.
4.
Fiskerfartłjets fłrer registrerer oplysningerne som
omhandlet i stk. 1 og klokkeslættet for fremsendelse af den
pågældende meddelelse i logbogen.

Artikel 12
1.
En fłrer af et fiskerfartłj, eller dennes repræsentant, der
łnsker at lande over 250 kg kulmule eller over 1 t torsk i en
medlemsstat, skal mindst fire timer fłr landingen give myndighederne i den pågældende medlemsstat meddelelse om:
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Artikel 15
1.
En medlemsstats myndigheder kan kræve, at enhver
mængde af arterne i artikel 1, som fłrste gang landes i den
pågældende medlemsstat, vejes inden transport til et andet sted.

2.
Uanset artikel 13 i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93
ledsages alle mængder af arterne i artikel 1, som transporteres
fra landings- eller importstedet til et andet sted, af en kopi af Øn
af de angivelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, i Rådets
forordning (EØF) nr. 2847/93, for de mængder af disse arter,
der transporteres. Undtagelsen i artikel 13, stk. 4, litra b), i
Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 finder ikke anvendelse.

Artikel 16
Uanset artikel 34c, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93
kan de specifikke overvågningsprogrammer for de berłrte
fiskebestande vare i over to år.

 landingssted
 forventet ankomsttidspunkt
 mængde kulmule eller torsk om bord
 mængde kulmule eller torsk, der skal landes.

KAPITEL V
STRUKTURLEDSAGEFORANSTALTNINGER

Artikel 17
2.
Myndighederne i en medlemsstat, hvor der skal landes
over 250 kg kulmule eller over 1 t torsk, kan kræve, at
landing fłrst påbegyndes, når de har givet deres tilladelse.

1.
Uanset bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2792/1999 (1)
gælder fłlgende regler for de fartłjer, der er omhandlet i artikel
7, stk. 1, litra a):

Artikel 13

2.
Artikel 6, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999
udvides til også at gælde for ikke-trawlere med en længde
overalt på under 12 m.

1.
Når et fiskerfartłj łnsker at lande over 500 kg kulmule
eller over 2 t torsk, słrger fartłjsfłreren for, at sådan landing
kun finder sted i udpegede havne.
2.
Hver medlemsstat udpeger havne, hvor det er tilladt at
lande over 500 kg kulmule eller over 2 t torsk.
3.
Senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato sender hver medlemsstat Kommissionen en liste over de
udpegede havne og giver senest 30 dage derefter meddelelse
om inspektions- og overvågningsprocedurerne i den forbindelse, herunder betingelserne for registrering og indberetning
af mængden af kulmule eller torsk i hver landing. Kommissionen videresender disse oplysninger til alle medlemsstater.

Artikel 14
1.
Det er forbudt om bord på fiskerfartłjer i individuelle
kasser eller andre beholdere at opbevare arterne i artikel 1
blandet med andre marine organismer.
2.
Fłrerne af fiskerfartłjer bistår i fornłdent omfang
medlemsstaternes inspektłrer, så disse kan foretage krydskontrol af de mængder, der er anfłrt i logbogen, og fangsterne om
bord af arterne i artikel 1.

3.
Når der ydes offentlig stłtte til ophugning af fartłjer,
forhłjes de satser, der er omhandlet i artikel 7, stk. 5, litra
a), i forordning (EF) nr. 2792/99, med 20 %, forudsat at
præmieansłgningen indgives senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

4.
Der ydes ikke offentlig stłtte til modernisering af fartłjer,
bortset fra fartłjer med en længde overalt på under 12 m i de
tilfælde, hvor det udelukkende drejer sig om at bringe sådanne
fartłjer i overensstemmelse med sikkerhedskravene.

5.
EF kan i op til Øt år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato medfinansiere godtgłrelsen til fiskere og fartłjsejere for
midlertidigt ophłr med fiskeriaktiviteter, jf. artikel 16, stk. 1,
litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999.

6.
De belłb, der efter stk. 5 ydes til fiskere og fartłjsejere,
medregnes ikke i de tærsker, som er fastsat i artikel 16, stk. 3, i
forordning (EF) nr. 2792/1999.
(1) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10.
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7.
Fartłjsejere fortaber retten til godtgłrelse for midlertidigt
ophłr af fiskeriaktiviteter fra den dato, hvor der træffes en
administrativ beslutning om ydelse af ophugningspræmie.
Hvis der er blevet udbetalt forskud på denne godtgłrelse,
trækkes eventuelt for meget udbetalt godtgłrelse fra ophugningspræmien for det pågældende fartłj.

KAPITEL VI
MARKEDSFORANSTALTNINGER

Artikel 18
Uanset artikel 9, stk. 1, litra b), fłrste led, i forordning (EF)
nr. 104/2000 (1) opstiller hver producentorganisation en detaljeret fangstplan for arterne i artikel 1, selv om disse arter ikke
udgłr en betydelig del af dens medlemmers landinger.
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b) procedure anvendt til kontrol af informationen
c) anslået fangstmængde af ungfisk pr. dag, udtrykt i vægt
og/eller antal
d) anvendte fangstmetoder
e) de geografiske koordinater, inden for hvilke fangsterne tages
f) de geografiske koordinater for det område, som medlemsstaten eller medlemsstaterne łnsker fiskeriforbud indfłrt for
g) łnsket varighed af fiskeriforbud
h) navn og kontraktadresse på den eller de ansvarlige for
samordning med Kommissionen.
Artikel 21

KAPITEL VII
OPRETTELSE AF MIDLERTIDIGT LUKKEDE OMR¯DER

Artikel 19
1.
Når en medlemsstat konstaterer, at store stimer ungfisk af
en af de berłrte arter befiskes i farvande under dens hłjhedsområde eller jurisdiktion, kan den anmode Kommissionen om
at træffe hasteforanstaltninger til at standse sådant fiskeri.
Medlemsstater kan fremsætte en fælles anmodning til Kommissionen, hvis de mener, at der er behov for at træffe foranstaltninger for farvande under alle de pågældende medlemsstaters
hłjhedsområde eller jurisdiktion.
2.
Kommissionen beslutter senest fem arbejdsdage efter
modtagelse af en sådan anmodning, om den skal imłdekommes eller afslås, og hvis den imłdekommes, træffer den
straks de nłdvendige foranstaltninger. Kommissionen underretter straks medlemsstaterne og de tredjelande, hvis fartłjer
har tilladelse til at fiske i farvandene under den eller de
pågældende medlemsstaters hłjhedsområde eller jurisdiktion.
3.
Foranstaltningerne indbefatter et forbud mod fiskeri med
specifikke redskaber i et bestemt geografisk område. Foranstaltningerne må hłjst vare i 60 dage og hłjst vedrłre et område
på 4 000 kvadratsłmil.

Foranstaltningerne i artikel 19 gælder ikke for fiskerfartłjer, der
fłrer en medlemsstats flag eller er registreret i en medlemsstat,
og som fisker:
a) i hłjst 5 dage
b) med særlig tilladelse fra den eller de medlemsstater, i hvis
farvande de fisker
c) under tilstedeværelse af mindst Øn fiskeriinspektłr fra flagmedlemsstaten og/eller Kommissionen.
Fiskeriinspektłrerne registrerer, hvor store mængder ungfisk
der tages ved hvert træk.
Artikel 22
En medlemsstat kan anmode Kommissionen om at ændre eller
ophæve de foranstaltninger, der er truffet efter artikel 19, på
basis af oplysninger indsamlet i overensstemmelse med artikel
21 eller alle andre relevante oplysninger.
Kommissionen imłdekommer eller afslår en sådan anmodning
senest fem arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen.

Artikel 20

Artikel 23

Enhver anmodning efter artikel 19, stk. 1, fra Øn eller flere
medlemsstater, skal ledsages af materiale, hvoraf fłlgende
fremgår:

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

a) informationskilden, der gav anledning til anmodningen

(1) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG I
BEREGNING AF DEN ANDEL, HVORMED FISKERIINDSATSEN BØR REDUCERES I FORHOLD TIL GENNEMSNITSNIVEAUET FOR PERIODEN 1998-2000
Dette bilag indeholder supplerende oplysninger om beregningen af andelen, jf. artikel 4.
Generel fremgangsmåde (1)
Den andel, hvormed fiskeriindsatsen skal reduceres i forhold til det gennemsnitlige niveau for perioden 1998-2000,
beregnes som et vejet gennemsnit for alle de bestande, der berłres af den andel, hvormed fiskeridłdeligheden błr
reduceres. De vægtede faktorer er forholdene mellem den mængde af gydemodne fisk, der for hver bestand er fastsat i
artikel 1, og summen af alle disse mængder.
Beregningsmetode
Beregningen af denne andel sker på fłlgende måde:
a) Den gennemsnitlige fiskeridłdelighed beregnes for alle berłrte fiskebestande for perioden 1998-2000 på grundlag af
den senest tilgængelige relevante ICES-rapport.
b) På grundlag af samme rapport fastsættes fiskeridłdeligheden for det kommende år for alle berłrte fiskebestande ved
at anvende metoden til fastsættelse af TAC’er som beskrevet i kapitel II.
c) Fiskeridłdelighedsværdierne, som fremkommer ved anvendelse af b), deles med de tilsvarende værdier, der fremkommer ved anvendelse af a).
d) De værdier, der fremkommer ved anvendelse af c), ganges med den tilsvarende mængde gydemodne fisk i havet, som
er angivet i artikel 1.
e) De resultater, der fremkommer ved anvendelse af d), lægges sammen.
f) Mængderne af gydemodne fisk i havet, som er angivet i artikel 1, lægges sammen.
g) Resultatet, der fremkommer ved anvendelse af e), deles med resultatet, der fremkommer ved anvendelse af f).
h) Det resultat, der fremkommer ved anvendelse af g), trækkes fra 1.

(1) Den metode, der beskrives i dette bilag er baseret på fłlgende ligning:
P
P
1 ÿ
Bi ðfi =Fi Þ =
Bi
hvor:
i = 1, 2 . . . n (n = antal berłrte bestande)
Bi er andelen af gydemodne fisk i havet for hver bestand anfłrt i artikel 1, stk. 1
fi er fiskeridłdeligheden ved udnyttelse af TAC’en for hver bestand
Fi er den gennemsnitlige fiskeridłdelighed pr. år for hver bestand i perioden 1998-2000.
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BILAG II
Dette bilag indeholder supplerende oplysninger om beregningen af kW-dage, jf. artikel 6.
Del 1
Beregning af antallet af havdage for hvert fartłj
Beregningsmetode (1)
Antallet af havdage for hvert af de fartłjer, der er opfłrt på den liste, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, beregnes på
fłlgende måde:
a) De gennemsnitlige årlige landinger angivet i tons og beregnet i henhold til artikel 5, stk. 2, litra c), deles med 100.
Hvis resultatet er stłrre end 1, fastsættes resultatet til 1, og beregningen fortsættes fra b) (2).
Hvis resultatet er 0, fastsættes resultatet til 0,05, og beregningen fortsættes fra c) (3).
b) Det resultat, der fremkommer ved anvendelse af a), ganges med den andel, der opnås ved hjælp af de i bilag I (4)
fastsatte beregninger.
c) Det gennemsnitlige årlige antal havdage, der er angivet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra d), ganges med
det resultat, der fremkommer ved anvendelse af enten a) eller b).
d) Det resultat, der fremkommer ved anvendelse af c), trækkes fra det gennemsnitlige årlige antal havdage, som er
angivet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra d).
e) Decimaler og andre brłker i det resultat, der fremkommer ved anvendelse af d), udelades.
Del 2
Sum af kW-dage
a) For hvert fartłj på listen skal antallet af havdage som beregnet efter bestemmelserne i del 1 i dette bilag ganges med
fartłjets maskineffekt angivet i kW.
b) Summen af resultaterne, der fremkommer ved anvendelse af a), beregnes særskilt for fartłjer:
i) der landede tobis og/eller sperling
ii) der ikke landede tobis og/eller sperling.

(1) Den metode, der beskrevet i dette bilag, er baseret på fłlgende ligning:
D2 ¼ D1 ð1-LP/100)
hvor:
D2 er de justerede dage
D1 er det gennemsnitlige antal havdage pr. år for fartłjet i perioden 1998-2000
L er fartłjets gennemsnitlige årlige landinger af de berłrte bestande i perioden 1998-2000
P er den andel, der er beregnet ved hjælp af metoden i bilag I.
Hvis L/100 = 0 er D2 = 0,95 D1
Hvis L/100 > 1 er D2 = P D1
(2) Ved hjælp af denne bestemmelse sikres det, at fartłjer, der er opfłrt på listen, og som i perioden 1998-2000 i gennemsnit har landet
over 100 t om året af de arter, der er anfłrt i artikel 1, stk. 1, får sin fiskeriindsats reduceret med den andel, der beregnes efter
bestemmelserne i bilag I.
(3) Ved hjælp af denne bestemmelse sikres det, at fartłjer, som har landet tobis og/eller sperling, men ikke nogen af de arter, der er anfłrt
i artikel 1, stk. 1, i perioden 1998-2000, skal reducere sin fiskeriindsats med 5 %, eftersom fartłjer, der fanger tobis og/eller sperling
lander små mængder torsk som usorteret bifangst.
(4) Ved hjælp af denne bestemmelse sikres det, at fartłjer, der er opfłrt på listen, og som i perioden 1998-2000 gennemsnitligt har landet
mellem 0 og 100 tons om året af de arter, der er anfłrt i artikel 1, stk. 1, skal reducere deres fiskeriindsats med en forholdsmæssig
mindre del af den værdi, der beregnes efter bestemmelserne i bilag I.
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˘ndret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mulighed for offentlig deltagelse i
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljłområdet og om ændring af
Rådets direktiv 85/337/EØF OG 96/61/EF (1)
(2002/C 75 E/27)
(EØS-relevant tekst)

KOM(2001) 779 endelig udg.  2000/0331(COD)
(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 af 12. december 2001)
1. BAGGRUNDEN
Dato for oversendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og
Rådet (dok. KOM(2000) 839 endelig udg.  2000/0331(COD))
i overensstemmelse med traktatens artikel 175, stk. 1: 18. januar
2001.
Dato for Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 30. maj
2001.
Dato for Regionsudvalgets udtalelse: 14. juni 2001.
Dato for Europa-Parlamentet
23. oktober 2001.

udtalelse,

fłrstebehandling:

2. FORM¯LET MED KOMMISSIONENS FORSLAG
Forslaget skal bidrage til opfyldelsen af de forpligtelser, der
fłlger af FN/ECE-konventionen om adgang til oplysninger,
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til
klage og domstolsprłvelse på miljłområdet (»¯rhus-konventionen«). Det opstiller de grundlæggende procedurer for
offentlig deltagelse i forbindelse med visse planer og
programmer på miljłområdet. Hvad angår projekter af betydning for miljłet, ændrer forslaget Rådets direktiv 85/337/EØF
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljłet (»VVM-direktivet«) og Rådets direktiv 96/61/EF
om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (»IPPCdirektivet«), med henblik på at indfłre bestemmelser om
offentlig deltagelse og adgang til domstolsprłvelse på linje
med ¯rhus-konventionen.
3. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM EUROPA-PARLAMENTETS ˘NDRINGSFORSLAG

3.1. ˘ndringsforslag, som Kommissionen har accepteret
˘ndringsforslag 13 (forslagets artikel 2, nr. 1) om udskiftning
af artikel 1, stk. 4, i direktiv 85/337/EØF (»VVM-direktivet«).
Medlemsstaterne kan fra sag til sag beslutte at undtage
projekter, der tager sigte på nationalt forsvar. Desuden de
hermed forbundne ændringer i tekstens udformning.
3.2. ˘ndringsforslag, som Kommissionen har accepteret
delvis eller i princippet
Kommissionen kan i princippet acceptere en del af ændringsforslag 2, om udskiftning af »menneskers sundhed og velbefin(1) EFT C 154 E, af 29.5.2001, s. 123.

dende« (»personal health and well-being«) i betragtning 2.
Kommissionen kan acceptere formuleringen »menneskers
sundhed og velbefindende« (»human health and well-being«)
[samme oversættelse på dansk (overs. bemærk.)]. Dette er i
tråd med ordvalget i traktatens artikel 174 og andre steder i
miljłlovgivningen.

Kommissionen accepterer i princippet ændringsforslag 4,
forudsat at den af Parlamentet foreslåede formulering fłjes til
betragtning 3, som fłlger: ». . . således at ansvarlighed og
gennemsigtighed i beslutningsprocessen fremmes, og offentlighedens opmærksomhed omkring miljłspłrgsmål og stłtte til
de beslutninger, der træffes, łges.« Kommissionen łnsker at
bibeholde »offentlighedens opmærksomhed omkring miljłspłrgsmål«, som udtrykkeligt nævnes i ¯rhus-konventionen.

˘ndringsforslag 5 kan accepteres i princippet, dog med en
anden udformning: »Et af konventionens mål er at sikre
retten til offentlig deltagelse i beslutningsprocessen på miljłområdet med henblik på at bidrage til at beskytte ethvert menneskes ret til at leve i et miljł, der er passende for menneskers
sundhed og velbefindende.« Den fłrste del er i overensstemmelse med det beslægtede mål i ¯rhus-konventionens artikel 1,
mens anden del er i overensstemmelse med den gængse terminologi.

Kommissionen kan delvis acceptere ændringsforslag 9, 10 og
33 (samlet afstemning), som alle vedrłrer forslagets artikel 1.
Den accepterer i princippet tilfłjelse af henvisningen til elektroniske medier, så stk. 2, litra a) lyder »offentligheden informeres ved offentlige opslag eller med elektroniske medier eller
andre egnede midler . . .«. Indsættelsen af »eller« viser, at de
elektroniske midler nævnes som et eksempel. Kommissionen
accepterer også tilfłjelsen i slutningen af litra a): »herunder
bl.a. oplysninger om retten til at deltage i beslutningsprocesser
og om den kompetente myndighed, som kommentarer og
spłrgsmål kan rettes til«. Med hensyn til artikel 1, stk. 2,
litra b), accepterer Kommissionen i princippet, at teksten i
hłjere grad tilpasses efter ¯rhus-konventionen, som fłlger:
»b) offentligheden kan fremkomme med kommentarer og udtalelser, mens alle muligheder stadig er åbne, inden der træffes
afgłrelser om planerne og programmerne«. Kommissionen kan
i princippet acceptere den del af ændringsforslaget, der
vedrłrer oplysning om resultaterne af den offentlige deltagelse.
Af hensyn til sammenhængen og af praktiske grunde skal
denne forpligtelse fłjes til artikel 1, stk. 2. Det nye litra d)
skal lyde som fłlger: »den kompetente myndighed głr en
rimelig indsats for at informere offentligheden om de afgłrelser, der træffes, og om de årsager og overvejelser, der
ligger til grund herfor«.
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Kommissionen kan delvis acceptere ændringsforslag 14. Hvad
angår litra b), kan den ikke acceptere henvisningen til »praktiske anvisninger vedrłrende domstolsprłvelse«. Resten af
ændringsforslaget vedrłrende dette litra kan accepteres, dog
med fłlgende omformulering: »stille oplysninger indsamlet i
henhold til litra a), oplysninger vedrłrende en sådan undtagelse
og grundene til, at den er indrłmmet, til rådighed for den
berłrte offentlighed.« Henvisningen til den »berłrte offentlighed« og omformuleringen af den sidste del er i tråd med
holdningen i resten af forslaget og i VVM-direktivet. Kommissionen kan acceptere en mere generel information af offentligheden om domstolsprłvelsesprocedurerne, men denne artikel
er ikke det rette sted hertil.

Kommissionen kan delvis acceptere ændringsforslag 34, 15 og
16 (samlet afstemning), vedrłrende artikel 2, nr. 2 (om ændring
af VVM-direktivets artikel 6). Som med ændringsforslag 9, 10
og 33, kan den i princippet acceptere tilfłjelsen af en henvisning til anvendelsen af elektroniske medier stk. 3: »Offentligheden skal ved offentlige opslag eller under anvendelse af elektroniske medier eller andre egnede midler informeres . . .«. Med
hensyn til tilfłjelsen af »uden at mulighederne herved
indskænkes« i artikel 6, stk. 4, kan Kommissionen acceptere
formuleringen »mens alle muligheder stadig er åbne«, som er
i tråd med ¯rhus-konventionen. Kommissionen kan også
acceptere omformuleringen af andet punktum i artikel 6, stk. 5.

˘ndringsforslag 20 og 21 (samlet afstemning) vedrłrende
artikel 2, nr. 4, kan accepteres delvis. Kommissionen kan i
princippet acceptere, at oplysning af offentligheden også
omfatter »praktiske anvisninger vedrłrende proceduren for
domstolsprłvelse i henhold til artikel 10a«. Kommissionen
mener imidlertid, at denne forpligtelse błr formuleres mere
generelt, i tråd med den tilsvarende bestemmelse i ¯rhuskonventionen. Den kan derfor acceptere, at fłlgende tilfłjes i
slutningen af artikel 10a i VVM-direktivet (artikel 2, nr. 5):
»Med henblik på at fremme effektiviteten af bestemmelserne i
denne artikel sikrer medlemsstaterne, at offentligheden informeres om adgangen til administrativ og retslig prłvelse«.

˘ndringsforslag 31/rev vedrłrende den nye artikel 10a i
VVM-direktivet om adgang til domstolsprłvelse kan accepteres
delvis. Der er tale om tilfłjelse af adjektiverne »uafhængigt og
upartisk« til »ved lov nedsat organ« nævnt i fłrste punktum.
Det samme gælder ændringsforslag 32/rev/23 (samlet afstemning) vedrłrende den nye artikel 15a i IPPC-direktivet.

˘ndringsforslag 35 kan accepteres delvis. Kommissionen
godkender i princippet tilfłjelsen af en henvisning til, at offentligheden skal oplyses om domstolsprłvelse. Med hensyn til
ændringsforslag 20 mener Kommissionen imidlertid, at denne
henvisning snarere błr placeres i slutningen af artikel 15a om
adgang til klage og domstolsprłvelse, med tilfłjelsen: »Med
henblik på at fremme effektiviteten af bestemmelserne i
denne artikel sikrer medlemsstaterne, at offentligheden informeres om adgangen til administrativ og retslig prłvelse«.
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˘ndringsforslag 25 kan accepteres delvis, for så vidt angår
rettelsen af henvisningen, der skal vedrłre artikel 1 og ikke
artikel 3 som i Kommissionens forslag.

˘ndringsforslag 27, 28 og 29 (samlet afstemning) vedrłrende
bilag V, der skal fłjes til IPPC-direktiv 96/61/EF, kan accepteres
delvis. Kommissionen kan i princippet acceptere henvisningen
til elektroniske medier, forudsat at den indledes med »eller« i
stedet for med »og«. Endvidere kan omformuleringen af stk. 2,
3 og 4 accepteres.

3.3. ˘ndringsforslag, som Kommissionen ikke har accepteret
˘ndringsforslag 1 kan ikke accepteres. Udtrykket »menneskers
sundhed«, der er anvendt i Kommissionens forslag i forbindelse
med målsætninger med Fællesskabets miljłlovgivning, er i
overensstemmelse med sprogbrugen andre steder, navnlig traktatens artikel 174. Intet i det foreliggende forslag taler for, at
udtrykket błr erstattes med »det enkelte menneskes sundhed og
folkesundheden«.

Kommissionen kan ikke acceptere fłrste del af ændringsforslag
2, dvs. udskiftning af henvisningen til »Fællesskabets miljłlovgivning« med en henvisning til »Fællesskabets lovgivning og
planer og programmer vedrłrende miljłet og andre politikområder«. Det samme gælder ændringsforslag 3 og 8. Endvidere
kan Kommissionen ikke acceptere det hertil knyttede ændringsforslag vedrłrende forslagets indhold, dvs. ændringsforslag 26,
der tilfłjer et nyt punkt i bilag I, som indeholder listen over
planer og programmer, der er genstand for offentlighedens
deltagelse (»ga) Anden fællesskabslovgivning og andre fællesskabsplaner og -programmer, der kan have en væsentlig indflydelse på miljłet samt på menneskers sundhed og velbefindende, og som skal gennemfłres under hensyntagen til traktatens artikel 6«). Henvisningen til »anden fællesskabslovgivning
. . .« er uklar. Det kan forstås som en henvisning til offentlig
deltagelse i forberedelsen af Fællesskabets lovgivning, planer og
programmer. I så fald ville nærværende direktivforslag ikke
være det korrekte retlige instrument. Hvis det skal forstås
som lovgivning og planer og programmer på medlemsstatsplan, er den generelle henvisning i dette litra meget bredere
end de andre litra i bilag I. Tilfłjelse af en sådan generel
bestemmelse vil kunne skabe overlapninger og uklarhed med
hensyn til, hvilket retsligt instrument der finder anvendelse, og
kan derfor ikke accepteres.

Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 6. Det går
ud på at indfłre en betragtning med henvisning til ¯rhuskonventionens artikel 8 om offentlig deltagelse i udarbejdelsen
af ministerielle bestemmelser og andre generelt anvendelige
juridisk bindende regler. Dette punkt genoptages ikke i artiklerne i forslaget og heller ikke i Parlamentets ændringsforslag.
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Kommissionen kan ikke acceptere ændringsforslag 7 og 30/rev
om adgang til domstolsprłvelse vedrłrende planer,
programmer og politikker. I ¯rhus-konventionens artikel 9,
stk. 2, stilles der ikke eksplicit krav om adgang til klage og
domstolsprłvelse i forbindelse med offentlig deltagelse i planer,
programmer og politikker. Med hensyn til »planer og
programmer« indeholder direktiv 2001/42/EF om strategisk
miljłvurdering ikke bestemmelser om adgang til klage og
domstolsprłvelse, og accepteres sådanne bestemmelser i det
foreliggende forslag, ville det skabe en uklar situation.

Hvad angår ændringsforslag 20 og 21 (samlet afstemning), kan
Kommissionen ikke acceptere den del, hvor det tilfłjes, at
oplysningerne »på passende vis« skal stilles til rådighed for
den berłrte offentlighed i den pågældende medlemsstat på
dens eget område og sprog. I tråd med subsidiaritetsprincippet
omfatter det foreliggende forslag ikke sådanne proceduremæssige spłrgsmål, og udtrykket »på passende vis« er overflłdigt i
forbindelse med formuleringen »stilles til rådighed«. Det samme
gælder ændringsforslag 24, som ikke kan accepteres i sin
helhed.

Hvad angår ændringsforslag 9, 10 og 33 (samlet afstemning) til
artikel 1, kan Kommissionen ikke acceptere krav om offentlig
deltagelse i udarbejdelsen af politikker. I ¯rhus-konventionen er
dette kun en form for lłfteparagraf (»best endeavour clause«) og
har som sådan ingen plads i nærværende direktivforslag.
Kommissionen kan heller ikke acceptere henvisningen til
offentlig deltagelse »i de forskellige etaper« af udarbejdelsen
og vurderingen af planer og programmer. En sådan formulering er ikke påkrævet til gennemfłrelse af ¯rhus-konventionen,
og den foreliggende tekst indeholder allerede bestemmelser om
tidlig og effektiv deltagelse. Sætningen »Disse foranstaltninger
kan omfatte uddannelsestilbud til offentligheden om offentlige
beslutningsprocesser eller finansiering af sådanne uddannelsestilbud« kan Kommissionen ikke acceptere. Kommissionen kan
ganske vist fuldt ud tilslutte sig vigtigheden af miljłuddannelse,
også vedrłrende offentlig deltagelse, og dette nævnes også i
¯rhus-konventionen, men formuleringen passer ikke ind i
forslagets tekst. De nærmere foranstaltninger med henblik på
offentlighedens deltagelse, som medlemsstaterne skal træffe,
skal forstås som »praktiske arrangementer« for denne deltagelse.

Med hensyn til ændringsforslag 31/rev og 32/rev/23 om
adgang til klage og domstolsprłvelse (artikel 10a i VVM-direktivet og artikel 15a i IPPC-direktivet), kan Kommissionen kun
acceptere tilfłjelsen »uafhængigt og uvildigt« (se ovenfor). For
restens vedkommende ville den ændrede artikel kun delvis
afspejle ordlyden i ¯rhus-konventionens artikel 9, stk. 2. For
at Kommissionen kan acceptere ændringen, skal formuleringen
i ¯rhus-konventionen gengives i forbindelse med henvisningen
til »tilstrækkelig interesse« og »krænkelse af rettighed« for ikkestatslige organisationer. Endvidere skal det sidste afsnit (»En
sådan procedure skal være effektiv og ikke uoverkommelig
dyr«) bevares. Udtrykket »ikke uoverkommelig dyr« svarer til
¯rhus-konventionen.

Med hensyn til ændringsforslag 34, 15 og 16 (samlet afstemning) til artikel 2, nr. 2, kan Kommissionen ikke acceptere, at
henvisningen til tilladelsesproceduren i VVM-direktivets artikel
6, stk. 3, udvides med en henvisning til proceduren for fornyet
tilladelse. En sådan udtrykkelig henvisning kan fłre til en
fortolkning, der er i strid med VVM-direktivet artikel 2, stk.
1, da det kan forstås derhen, at en ændring af et bestående
anlæg, hvortil der kræves en miljłvurdering, ikke nłdvendigvis
vil kræve en tilladelse. Kommissionen kan endvidere ikke
acceptere, at der i slutningen af VVM-direktivets af 6, stk. 4,
tilfłjes: »I beslutningsprocessen tages der skyldigt hensyn til
resultaterne af offentlighedens deltagelse«. En tilsvarende formulering findes allerede i VVM-direktivets artikel 8. Den foreslåede
formulering i stk. 5a om underretning af offentligheden om
resultatet af den offentlige deltagelse kan ikke accepteres. I
henhold til artikel 9, stk. 1, i VVM-direktivet er de kompetente
myndigheder allerede forpligtet til at underrette offentligheden
om den trufne beslutning og de begrundelser og betragtninger,
der ligger til grund herfor. Yderligere krav i denne henseende
ville betyde en unłdig administrativ byrde og ville i sidste ende
være til hinder for offentlighedens deltagelse.

Kommissionen kan ikke acceptere den del af ændringsforslag
35, der indfłrer »forskellige etaper« i beslutningsprocessen.
Dette er ikke udtrykkeligt foreskrevet i ¯rhus-konventionen
og afspejler ikke IPPC-tilladelsesproceduren. Endvidere kan det
foreslåede stk. 4a vedrłrende »en rimelig indsats for at informere offentligheden« ikke accepteres i denne sammenhæng.
Den foreslåede formulering af artikel 15, stk. 5, litra b), i IPPCdirektivet giver allerede mulighed for at informere offentligheden om de afgłrelser, der træffes, og om de årsager og overvejelser, der ligger til grund herfor. Som for VVM-direktivet
ville yderligere krav medfłre en unłdig administrativ byrde.
Med hensyn til ændringsforslag 25 kan Kommissionen ikke
acceptere, at henvisningen til »politikker« tilfłjes, eftersom
bilag 1 kun indeholder planer og programmer (se også
ændringsforslag 26 ovenfor, som ikke er accepteret).
Hvad angår ændringsforslag 27, 28 og 29 (samlet) vedrłrende
bilag V til IPPC-direktivet, kan Kommissionen ikke acceptere, at
offentligheden skal inddrages i revurdering af godkendelser. En
sådan revurdering er i mange tilfælde en intern administrativ
handling. Kommissionens forslag giver mulighed for offentlig
deltagelse i forbindelse med ajourfłring af tilladelser, for så vidt
som dette kan fłr til ændring af en tilladelse.
4. ˘NDRET FORSLAG
Under henvisning til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer
Kommissionen sit forslag som angivet ovenfor.
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Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder
og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabons kyst, for perioden fra 3. december 2001 til
2. december 2005
(2002/C 75 E/28)
KOM(2001) 765 endelig udg.  2001/0301(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 13 december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk.
2, og stk. 3, fłrste afsnit,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) I henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og
Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabons
kyst (1) har de to parter fłrt forhandlinger for at fastlægge
de ændringer eller tilfłjelser, der skal indsættes i aftalen, når
protokollen, der er knyttet som bilag til aftalen, udlłber.
(2) Som resultat af disse forhandlinger blev der den 20.
september 2001 paraferet en ny protokol om fastsættelse
af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er
omhandlet i nævnte aftale, for perioden fra 3. december
2001 til 2. december 2005.
(3) Det er i Fællesskabets interesse at godkende denne protokol.
(4) Det er vigtigt at fastsætte nłglen for fordelingen af fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle godtgłrelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik om fiskeri
ud for Gabons kyst, for perioden fra 3. december 2001 til 2.
december 2005 godkendes herved på Fællesskabets vegne.
Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning.

 notfartłjer til tunfiskeri:
Frankrig: 20 fartłjer
Spanien: 18 fartłjer
 langlinefartłjer med flydeline:
Spanien: 20 fartłjer
Portugal: 6 fartłjer
 trawlere:
Spanien: 900 BRT pr. måned i årsgennemsnit
Grækenland: 300 BRT pr. måned i årsgennemsnit
Hvis de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder ikke opbruges
med licensansłgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansłgninger fra andre medlemsstater i
betragtning.
Artikel 3
De medlemsstater, hvis fartłjer fisker i henhold til denne
protokol, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder
der fanges af hver bestand i Gabons fiskerizone, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 (2).
Artikel 4
Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der
er befłjet til at undertegne protokollen med bindende virkning
for Fællesskabet.
Artikel 5

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles
mellem medlemsstaterne på fłlgende måde:

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.

(1) EFT L 308 af 18.11.1998, s. 4.

(2) EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.
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PROTOKOL
om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik om fiskeri ud for Gabons kyst,
for perioden fra 3. december 2001 til 2. december 2005
Artikel 1
Fra den 3. december 2001 og for en periode på fire år fastsættes de fiskerimuligheder, der indrłmmes i henhold til aftalens artikel 2, således:

g) erhvervsuddannelse af unge fiskere inden for kystfiskeri og
fiskeopdræt: 53 025 EUR
h) teknisk bistand til den private sektor for kystfiskeri og fiskeopdræt: 44 188 EUR

a) frysetrawlere (demersalt fiskeri), der fisker efter krebsdyr og
blæksprutter: 1 200 BRT pr. måned i årsgennemsnit

i) forłgelse af kapaciteten for sundheds- og kvalitetskontrol af
fiskerivarer: 53 025 EUR.

b) notfartłjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 38 fartłjer

2.
Gabons ministerium med ansvar for fiskeri træffer beslutning om foranstaltningerne samt om de årlige belłb, der
afsættes hertil, og underretter Europa-Kommissionen herom.

c) langlinefartłjer med flydeline: 26 fartłjer.
Artikel 2
1.
Den samlede finansielle modydelse, der er omhandlet i
aftalens artikel 7, fastsættes til 1 262 500 EUR pr. år, hvoraf
378 750 EUR ydes som finansiel godtgłrelse og 883 750 EUR
ydes til de foranstaltninger, der er omhandlet i protokollens
artikel 3.
Den finansielle modydelse for tunfiskeri andrager 787 500 EUR
pr. år og dækker en fangst på 10 500 tons tun pr. år i Gabons
farvande. Hvis EF-fartłjernes tunfangster i Gabons EEZ årligt
overstiger denne mængde, forhłjes ovennævnte belłb
forholdsvis med 75 EUR pr. yderligere ton.
2.
Den årlige finansielle godtgłrelse betales senest den 30.
april i 2002, 2003, 2004 og 2005. Gabons regering har
enekompetence med hensyn til anvendelsen af denne godtgłrelse.
Den indbetales til den gabonesiske statskasse på fłlgende
konto: »PŒche Maritime, numØro 47069 X«.
Artikel 3
1.
Af den finansielle modydelse anvendes der årligt
883 750 EUR til finansiering af fłlgende foranstaltninger,
fordelt således:
a) finansiering af videnskabelige og tekniske programmer, der
har til formål at forbedre det fiskerimæssige og biologiske
kendskab til fiskebestandene i Gabons EEZ: 141 400 EUR
b) program for beskyttelse og overvågning af fiskerizoner:
220 937 EUR
c) institutionel stłtte til den myndighed, der forvalter fiskeriet:
220 937 EUR
d) finansiering af stipendier og praktikophold inden for de
forskellige videnskabelige, tekniske og łkonomiske fiskerifaglige discipliner: 70 700 EUR
e) Gabons bidrag til de internationale fiskeriorganisationer:
44 188 EUR
f) finansiering af udgifterne til gabonesiske delegeredes deltagelse i internationale fiskerimłder: 35 350 EUR

3.
De årlige belłb, bortset fra de i litra d) omhandlede, stilles
på grundlag af den årlige plan for anvendelsen heraf senest den
30. april 2002, 2003, 2004 og 2005 til rådighed for finansforvaltningen på fłlgende konto: »PŒche Maritime, numØro
47069 X«. De i litra d) omhandlede belłb betales, efterhånden
som de anvendes.
4.
Gabons ministerium med ansvar for fiskeri forelægger
hvert år senest tre måneder efter årsdagen for protokollens
indgåelse Europa-Kommissionens delegation i Gabon en detaljeret rapport om gennemfłrelsen af disse foranstaltninger og
om de opnåede resultater. Europa-Kommissionen forbeholder
sig ret til at anmode Gabons ministerium med ansvar for fiskeri
om yderligere oplysninger om disse resultater og til at foretage
en fornyet vurdering af de pågældende betalinger på baggrund
af den faktiske gennemfłrelse af disse foranstaltninger.
Artikel 4
Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke foretager de indbetalinger,
der er fastsat i artikel 2 og 3, kan anvendelsen af denne
protokol suspenderes.
Artikel 5
1.
Hvis en grundlæggende ændring af forholdene hindrer
udłvelsen af fiskeriaktiviteterne i Gabons EEZ, kan betalingen
af den finansielle modydelse suspenderes af Det Europæiske
Fællesskab, efter at der så vidt muligt er afholdt forudgående
konsultationer mellem de to parter.
2.
Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, når
situationen atter er normal, og der er afholdt konsultationer
mellem de to parter, hvorunder det bekræftes, at det på ny vil
være muligt at udłve fiskeri.
Artikel 6
Denne protokol og bilaget hertil træder i kraft på den dato,
hvor parterne meddeler hinanden, at de herfor nłdvendige
procedurer er afsluttet.
Den anvendes fra den 3. december 2001.
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BILAG
BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS FISKERI I GABONS FISKERIZONE
1. Formaliteter I forbindelse med licensansłgning og -udstedelse
For ansłgning om og udstedelse af licenser, der głr det muligt for fartłjer, der fłrer en EF-medlemsstats flag, at
fiske i Gabons eksklusive łkonomiske zone, gælder fłlgende procedure:
EF’s myndigheder forelægger via Europa-Kommissionens delegation i Gabon det gabonesiske ministerium med
ansvar for fiskeri en ansłgning for hvert fartłj, der łnsker at udłve fiskeri under aftalen, senest femten dage fłr
datoen for den łnskede gyldighedsperiodes begyndelse.
Ansłgningerne udfærdiges på formularer, som Gabons ministerium med ansvar for fiskeri udleverer til formålet, og
hvoraf der er vedlagt en model (tillæg 1).
Når licenserne er underskrevet, udleveres de af Gabons ministerium med ansvar for fiskeri til rederne eller disses
repræsentanter via Europa-Kommissionens delegation i Gabon senest femten arbejdsdage efter ansłgningens indgivelse. Rederne repræsentanter er de fysiske eller juridiske personer, som rederne har udpeget.
Licensen udstedes for et bestemt fartłj og kan ikke overdrages. På anmodning af Europa-Kommissionen kan licensen
for et fartłj dog i tilfælde af force majeure ombyttes med en ny licens for et andet fartłj, der har samme karakteristika. Rederen for det fartłj, der skal udskiftes, sender den annullerede licens til Gabons ministerium med ansvar for
fiskeri via Europa-Kommissionens delegation i Gabon.
I den nye licens anfłres:
 datoen for udstedelsen
 at den nye licens annullerer og træder i stedet for licensen for det tidligere fartłj.
Der skal i et sådant tilfælde ikke betales et nyt forskud.
Licensen skal til enhver tid opbevares om bord. Når Gabons ministerium med ansvar for fiskeri har modtaget
Europa-Kommissionens meddelelse om forskudsbetaling, opfłres fartłjet på en liste over fartłjer, der har tilladelse
til at udłve fiskeri, og denne liste sendes til de gabonesiske fiskerikontrolmyndigheder. Fartłjet kan i det tidsrum der
går, indtil det modtager den egentlige licens, anmode om pr. fax at få tilsendt en kopi. Denne kopi, som giver
fartłjet tilladelse til at fiske, indtil originallicensen modtages, skal opbevares om bord.

2. Bestemmelser for notfartłjer til tunfiskeri og for langlinefartłjer med flydeline
1. Licensen gælder for et år. Den kan fornyes.
2. Afgiften fastsættes til 25 EUR/t tun taget i Gabons fiskerizone. Den inkluderer alle nationale og lokale afgifter,
dog ikke havneafgifter og udgifter til tjenesteydelser.
3. Gabons ministerium med ansvar for fiskeri giver meddelelse om de nærmere bestemmelser for betalingen af
afgiften, navnlig om den bankkonto, afgiften skal indbetales på, og den valuta, der skal anvendes.
4. Licens for notfartłjer til tunfiskeri og langlinefartłjer med flydeline udstedes efter indbetaling af et fast forskud
på 2 600 EUR pr. år for hvert notfartłj og 1 100 EUR for hvert langlinefartłj, hvilket svarer til afgifterne for:
 104 tons fangst pr. notfartłj til tunfiskeri pr. år
 44 tons fangst pr. langlinefartłj med flydeline pr. år.

3. Fangstopgłrelser og opgłrelse over de afgifter, rederne for tunfiskerfartłjer skal betale
Fartłjsfłreren fłrer en fiskerilogbog efter ICCAT-modellen som vist i tillæg 2 for hver fangstperiode i Gabons EEZ.
Logbogen udfyldes også, selv om der ikke tages fangster.
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Fiskerilogbogen, der skal være letlæselig og underskrevet af fartłjets fłrer, indsendes senest 45 dage efter afslutningen af fangstsæsonen i Gabons EEZ via Europa-Kommissionens delegation i Gabon til Gabons ministerium med
ansvar for fiskeri, samt så hurtigt som muligt til behandling hos Institut de Recherche pour le DØveloppement (IRD),
Instituto Espaæol de Oceanografía (IEO) og Instituto PortuguŒs de Investigacªo Marítima (IPIMAR).
Hvis disse bestemmelser ikke overholdes, forbeholder Gabons ministerium med ansvar for fiskeri sig ret til at
suspendere licensen for fartłjer, som har overtrådt bestemmelserne, indtil formaliteterne er afsluttet, og til at
anvende sanktionerne i den nationale lovgivning. I så fald underrettes Europa-Kommissionens delegation i Gabon
straks herom.
Medlemsstaterne giver inden den 15. april hvert år Europa-Kommissionen meddelelse om, hvor meget der er fanget
i det forlłbne år, som bekræftet af de videnskabelige institutter. På basis heraf udarbejder Kommissionen en
opgłrelse over afgifterne for den pågældende fangstsæson, og denne opgłrelse sendes til Gabons ministerium
med ansvar for fiskeri.
Rederne får senest ved udgangen af april meddelelse om opgłrelsen fra Europa-Kommissionen og har en frist på 30
dage til at opfylde deres finansielle forpligtelser. Hvis afgiften for det faktiske fiskeri er lavere end det forudbetalte
belłb, får rederne ikke forskellen godtgjort.

4. Bestemmelser for frysetrawlere (demersalt fiskeri)
a) For frysetrawlere gælder licenserne i et år, seks måneder eller tre måneder. De kan fornyes.
b) Afgifterne for de etårige licenser fastsættes til 168 EUR/BRT pr. fartłj.
Afgifterne for licenser, der gælder for perioder på under et år, betales i forhold til periodens længde. De forhłjes
med henholdsvis 3 % og 5 % for licenser, der gælder for seks måneder eller tre måneder.

5. Fangstopgłrelser fra trawlernes redere
De trawlere, der i medfłr af aftalen får tilladelse til at fiske i Gabons EEZ, skal via Europa-Kommissionens delegation
i Gabon indberette deres fangster til ministeriet med ansvar for fiskeri på en formular som vist i tillæg 3. Disse
opgłrelser foretages på månedsbasis og indberettes mindst Øn gang i kvartalet.

6. Inspektion og kontrol
Alle EF-fartłjer, der fisker i Gabons EEZ, skal tillade embedsmænd fra Gabon med ansvar for fiskeriinspektion og
-kontrol at komme om bord, ligesom de skal bistå dem ved udfłrelsen af deres arbejde. Sådanne embedsmænd må
ikke opholde sig længere om bord end den tid, der er nłdvendig til en stikprłvekontrol af fangsterne og til at
foretage enhver anden form for fiskeriinspektion.

7. Observatłrer
På anmodning af de gabonesiske myndigheder tager de tunfiskerfartłjer og langlinefartłjer med flydeline, der driver
fiskeri i Gabons EEZ, en observatłr om bord, der behandles som officer. De gabonesiske myndigheder fastsætter
varigheden af observatłrens ophold om bord, der i almindelighed ikke må strække sig ud over det tidsrum, der er
nłdvendigt for udfłrelsen af hans arbejde. Observatłren skal om bord:
 observere fartłjernes fiskeriaktiviteter
 kontrollere positionen for de fartłjer, der driver fiskeri
 tage biologiske prłver som led i videnskabelige programmer
 lave en opgłrelse over de anvendte fiskeredskaber
 kontrollere tallene i logbogen vedrłrende fangsterne i Gabons fiskerizone.
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Under sit ophold om bord skal observatłren:
 træffe alle fornłdne foranstaltninger for at sikre, at hans påmłnstring og tilstedeværelse om bord ikke medfłrer
en afbrydelse eller en hindring af fiskeriaktiviteterne
 respektere goder og udstyr om bord og respektere, at alle skibspapirerne er fortrolige
 udarbejde en aktivitetsrapport, der sendes til Gabons myndigheder med kopi til Europa-Kommissionens delegation i Gabon.
Betingelserne for observatłrens påmłnstring aftales mellem rederen eller dennes repræsentant og de gabonesiske
myndigheder.
Udgifterne til påmłnstring og afmłnstring af observatłren skal betales af rederen, hvis denne ikke er i stand til at
påmłnstre eller afmłnstre observatłren i en gabonesisk havn efter aftale med de nationale myndigheder.
Hvis observatłren ikke er på det aftalte sted på det aftalte tidspunkt eller inden for 12 timer derefter, fritages
rederen for forpligtelsen til at påmłnstre den pågældende observatłr.
Observatłrens lłn og sociale bidrag afholdes af de gabonesiske myndigheder. Fartłjets fłrer træffer inden for sit
ansvarsområde alle nłdvendige forholdsregler for at sikre, at observatłren ikke forulempes fysisk eller psykisk under
udfłrelsen af sine opgaver.

8. Fiskerizoner
De tunfiskerfartłjer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, har tilladelse til at udłve fiskeri i farvandene uden for
12 słmil fra basislinjerne.
De trawlere, der er omhandlet i protokollens artikel 1, har tilladelse til i overensstemmelse med den gabonesiske
lovgivning at udłve fiskeri i farvandene uden for 6 słmil fra basislinjerne.

9. Maskestłrrelse
Den tilladte mindstemaskestłrrelse (fuldt udstrakte masker) er som fłlger:
a) 40 mm for frysetrawlere, der fisker efter krebsdyr
b) 60 mm for frysetrawlere, der fisker efter blæksprutter.

10. Indsejling i og udsejling af fiskerizonen
Fartłjerne meddeler senest 24 timer i forvejen Gabons ministerium med ansvar for fiskeri, at de agter at sejle ind i
eller ud af Gabons EEZ. Når et fartłj giver meddelelse om udsejling, skal det også give meddelelse om den anslåede
fangst under fiskeriet i Gabons EEZ. Sådanne meddelelser gives om muligt pr. fax (+241-76 46 02), men fartłjer, der
ikke er udstyret med fax, kan sende meddelelserne via radio (kaldesignal DGPA-6241 MH2) eller med e-mail
(DGPA@internetgabon.com).
Hvis et fartłj afslłres i at fiske uden at have underrettet Gabons ministerium med ansvar for fiskeri herom,
betragtes det som et fartłj uden licens.
Gabons ministerium med ansvar for fiskeri og rederne opbevarer hver en kopi af faxmeddelelserne eller af
optagelsen af radiomeddelelserne, indtil de to parter hver for sig har godkendt den i punkt 2 omhandlede endelige
opgłrelse over afgifterne.

11. Områder med forbud mod sejlads
I områderne omkring olieudvindingsanlæg er al sejlads forbudt.
Gabons ministerium med ansvar for fiskeri giver rederne meddelelse om sådanne områders geografiske afgrænsning,
når de udsteder fiskerilicenserne.
Europa-Kommissionens delegation i Gabon orienteres også om, i hvilke områder sejlads er forbudt, og den underrettes om eventuelle ændringer, der annonceres mindst to måneder fłr deres ikrafttræden.
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12. Biologisk betinget fiskeristop
Zonen fra 6 til 12 mil: De trawlere, der fisker efter hesterejer, er forpligtede til at overholde det biologisk betingede
fiskeristop på to måneder, januar og februar, der gælder ifłlge den gabonesiske lovgivning.
Zonen fra 12 mil til 200 mil: Intet biologisk betinget fiskeristop.
13. Anvendelse af tjenester
EF-fartłjerne bestræber sig i videst muligt omfang på at omlade deres fangster og at kłbe de leverancer og tjenester,
der er nłdvendige for deres aktiviteter, i en gabonesisk havn.
14. Procedure for opbringning af fartłjer
1. Europa-Kommissionens delegation i Gabon underrettes inden for en frist på to arbejdsdage om enhver opbringning inden for Gabons eksklusive łkonomiske zone af et fiskerfartłj, der fłrer en EF-medlemsstats flag og driver
fiskeri under en aftale indgået mellem Fællesskabet og et tredjeland. Den skal samtidig have en kort rapport om
omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.
2. Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartłjets fłrer eller besætning eller foretages noget andet
indgreb over for fartłjets last og udstyr, undtagen foranstaltninger, som sigter på at sikre bevis for den formodede overtrædelse, holdes der senest Øn arbejdsdag efter modtagelsen af ovennævnte oplysninger et samråd
mellem Europa-Kommissionens delegation i Gabon og det gabonesiske ministerium med ansvar for fiskeri,
eventuelt også med deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat. Under dette samråd udveksler
parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge de faktiske omstændigheder. Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd og om, hvilke foranstaltninger
opbringningen kan give anledning til.
3. Inden sagen indbringes for domstolene, słges problemerne vedrłrende den formodede overtrædelse lłst ved en
mæglingsprocedure. Denne procedure skal være afsluttet senest tre arbejdsdage efter, at opbringningen har fundet
sted.
4. Hvis sagen ikke har kunnet bilægges ved en mæglingsprocedure og indbringes for en gabonesisk retsinstans,
fastsætter myndighederne senest to arbejdsdage efter afslutningen af mæglingsproceduren en rimelig bankgaranti,
som rederen stiller, indtil retsinstansen har truffet afgłrelse. Ministeriet med ansvar for fiskeri frigiver straks
bankgarantien, hvis det pågældende fartłjs fłrer frikendes.
5. Fartłj og besætning frigives:
 efter samrådet, hvis resultaterne heraf tillader det, eller
 efter betaling af en eventuel błde (forligsprocedure), eller
 efter at bankgarantien er stillet (retssag).
6. Skłnner en af parterne, at anvendelsen af ovennævnte procedure kan give anledning til problemer, kan den
anmode om en hastekonsultation efter aftalens artikel 9.
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Tillæg 1
MINISTERIET FOR FISKERI
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C 75 E/383

Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrłrende de udvalg, der bistår
Kommissionen i forbindelse med udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter proceduren med samstemmende udtalelse
(2002/C 75 E/29)
KOM(2001) 789 endelig udg.  2001/0313(AVC)
(Forelagt af Kommissionen den 27. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 161,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

(5) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgłrelse 87/373/EØF skal anvendes,
błr derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF.
(6) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIa- og
IIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF
skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgłrelse
1999/468/EF 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og
Artikel 1
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), har erstattet afgłrelse
87/373/EØF (2).
(2) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles erklæring (3)
til afgłrelse 1999/468/EF błr bestemmelserne vedrłrende
de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i
henhold til afgłrelse 87/373/EØF, justeres for at bringe
dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgłrelse
1999/468/EF.
(3) I erklæringen angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal
justeres automatisk, hvis det ikke berłrer udvalgets karakter
i henhold til basisretsakten.
(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal
justeres, błr fortsat være gældende. Hvis der ikke er
fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemfłrelsesbestemmelserne, błr den fastsættes til tre måneder.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.
(3) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

For så vidt angår rådgivningsproceduren ændres den retsakt,
der er omhandlet i bilagene, som angivet i bilag I.
Artikel 2
For så vidt angår forvaltningsproceduren ændres den retsakt,
der er omhandlet i bilagene, som angivet i bilag II.
Artikel 3
Henvisninger til bestemmelser i den retsakt, der er omhandlet i
bilagene, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.
Artikel 4
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG I
R¯DGIVNINGSPROCEDURE
Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene
(EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1).
Artikel 47, stk. 2, affattes således:
»2. Når de komitØer, der er nævnt i stk. 1. litra a, c) og d), fungerer som rådgivende komitØer i henhold til
henholdsvis artikel 48, 50 og 51, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure
anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.«

BILAG II
FORVALTNINGSPROCEDURE
Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene
(EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1).
Artikel 47, stk. 3, affattes således:
»3. Når de komitØer, der er nævnt i stk. 1. litra a, c) og d), fungerer som forvaltningskomitØer i henhold til
henholdsvis artikel 48, 50 og 51, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure
anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF
omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrłrende
de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser,
der er fastsat i retsakter vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter proceduren i traktatens
artikel 251
(2002/C 75 E/30)
KOM(2001) 789 endelig udg.  2001/0314(COD)
(Forelagt af Kommissionen den 27. december 2001)
EUROPA-PARLAMENTET OG R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION
HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152,
153, 155, 156, 175, 179, 285 og 300, stk. 3,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,

(6) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIa- og
IIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF
skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgłrelse
1999/468/EF.
(7) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIIa- og IIIbudvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF
skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forskriftsproceduren, jf. artikel 5 i afgłrelse
1999/468/EF 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget,
efter proceduren i traktatens artikel 251, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), har erstattet afgłrelse
87/373/EØF (2).
(2) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles erklæring (3)
til afgłrelse 1999/468/EF błr bestemmelserne vedrłrende
de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i
henhold til afgłrelse 87/373/EØF, justeres for at bringe
dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgłrelse
1999/468/EF.
(3) I erklæringen angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal
justeres automatisk, hvis det ikke berłrer udvalgets karakter
i henhold til basisretsakten.
(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal
justeres, błr fortsat være gældende. Hvis der ikke er
fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemfłrelsesbestemmelserne, błr den fastsættes til tre måneder.
(5) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgłrelse 87/373/EØF skal anvendes,
błr derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.
(3) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For så vidt angår rådgivningsproceduren ændres de retsakter,
der er omhandlet i bilag I, som angivet i bilag I.
Artikel 2
For så vidt angår forvaltningsproceduren ændres de retsakter,
der er omhandlet i bilag II, som angivet i bilag II.
Artikel 3
For så vidt angår forskriftsproceduren ændres de retsakter, der
er omhandlet i bilag III, som angivet i bilag III.
Artikel 4
Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i
bilagene, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG I
R¯DGIVNINGSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:

1. Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetłj (EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Såfremt en medlemsstat eller Kommissionen mener, at de i artikel 5, stk. 1, omhandlede harmoniserede
standarder ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav i artikel 3, forelægger Kommissionen eller medlemsstaten
spłrgsmålet for det ved direktiv 98/34/EF nedsatte stående udvalg, i det fłlgende benævnt »udvalget«, med angivelse
af årsagerne til spłrgsmålets forelæggelse. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og
artikel 8. Udvalget afgiver hasteudtalelse. På baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt de pågældende standarder eller en del heraf błr udgå af de i artikel 5, stk. 1, omhandlede
publikationer.
2. Kommissionen underretter det berłrte europæiske standardiseringsorgan og giver i givet fald et nyt standardiseringsmandat.«

2. Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EFT L 139 af 23.5.1989, s. 19).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Skłnner en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 7, stk. 1, litra a) omhandlede harmoniserede
standarder ikke fuldt ud opfylder kravene i artikel 4, forelægger medlemsstaten eller Kommissionen spłrgsmålet for
det stående udvalg, der er oprettet ved direktiv 98/34/EF, i det fłlgende benævnt »udvalget«, og anfłrer sine
bevæggrunde herfor. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF
omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
Udvalget afgiver straks udtalelse. På baggrund af udvalgets udtalelse meddeler Kommissionen snarest muligt
medlemsstaterne, om de pågældende standarder helt eller delvis skal udgå af de i artikel 7, stk. 1, litra a),
nævnte publikationer.
2. Efter at have modtaget den i artikel 7, stk. 2, nævnte meddelelse, hłrer Kommissionen udvalget. På baggrund
af dettes udtalelse meddeler Kommissionen snarest muligt medlemsstaterne, om den pågældende nationale standard
skal give anledning til formodning om overensstemmelse, og i bekræftede fald, om dens referencer skal offentliggłres i de enkelte lande. Skłnner Kommissionen eller en medlemsstat, at en national standard ikke længere opfylder
de nłdvendige betingelser for at blive betragtet som værende i overensstemmelse med beskyttelseskravene i artikel
4, hłrer Kommissionen udvalget, som straks afgiver udtalelse.
3. På baggrund af dettes udtalelse meddeler Kommissionen snarest muligt medlemsstaterne, om den pågældende
standard stadig giver anledning til formodning om overensstemmelse, og i benægtende fald om den helt eller delvist
skal udgå af de i artikel 7, stk. 2, omhandlede publikationer.«

3. Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om
personlige værnemidler (EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Såfremt en medlemsstat eller Kommissionen finder, at de i artikel 5 omhandlede harmoniserede standarder
ikke fuldt ud opfylder de væsentlige krav, som gælder for dem, og som er omhandlet i artikel 3, indbringer
Kommissionen eller medlemsstaten sagen for det udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF (1), og redegłr for
årsagerne hertil. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Udvalget afgiver
en hasteudtalelse. På grundlag af udvalgets udtalelse giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om, hvorvidt
det er nłdvendigt eller ikke at foranstalte tilbagetrækning af de pågældende standarder fra de i artikel 5 omhandlede
offentliggłrelser.
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2. Det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i direktiv 98/37/EF (2), kan efter den nedenfor anfłrte
fremgangsmåde forelægges ethvert spłrgsmål i forbindelse med iværksættelsen og den praktiske gennemfłrelse af
dette direktiv. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«

4. Rådets direktiv 90/384/EØF af 20. juni 1990 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrłrende ikkeautomatiske vægte (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 1, omhandlede harmoniserede standarder ikke
fuldt ud opfylder de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav, indbringer Kommissionen eller den pågældende
medlemsstat sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, i det fłlgende benævnt »udvalget«,
og angiver grunden herfor. Udvalget afgiver straks udtalelse.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. I lyset af udvalgets
udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er nłdvendigt at tilbagekalde disse standarder fra de i artikel 5, stk. 2, omhandlede publikationer.«

5. Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt,
implantabelt medicinsk udstyr (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Hvis en medlemsstat eller Kommissionen finder, at de i artikel 5 omhandlede harmoniserede standarder ikke
fuldt ud opfylder de væsentlige krav, der er omhandlet i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten
sagen for det stående udvalg, der er nedsat i henhold til direktiv 98/34/EF, og redegłr for årsagerne hertil. Når der
henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure
anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Udvalget afgiver omgående udtalelse
herom. På baggrund af nævnte udvalgs udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om de foranstaltninger, der skal træffes med hensyn til de standarder og den offentliggłrelse, der er omhandlet i artikel 5.
2. Der nedsættes et stående udvalg, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Udvalget kan forelægges ethvert spłrgsmål i forbindelse med iværksættelsen og den praktiske gennemfłrelse af
direktivet efter nedennævnte fremgangsmåde. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i
afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses
artikel 7 og artikel 8.«

6. Rådets direktiv 90/396/EØF af 29. juni 1990 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gasapparater (EFT
L 196 af 26.7.1990, s. 15).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Skłnner en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 1, omhandlede standarder ikke fuldt ud
opfylder de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav, underretter Kommissionen eller medlemsstaten det i henhold til
direktiv 98/34/EF nedsatte stående udvalg, herefter benævnt »udvalget«, og anfłrer begrundelsen herfor. Udvalget
afgiver straks udtalelse.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3. Efter at have modtaget udvalgets udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, om det er nłdvendigt at
trække de pågældende standarder tilbage i de i artikel 5, stk. 1, nævnte publikationer.
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4. Efter at have modtaget den i artikel 5, stk. 2, nævnte meddelelse, hłrer Kommissionen udvalget. Inden en
måned efter at have modtaget udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt de
pågældende nationale standarder skal formodes at være i overensstemmelse med de harmoniserede standarder,
og i bekræftende fald offentliggłr medlemsstaterne referencerne for disse standarder. Kommissionen offentliggłr
dem ligeledes i De Europæiske Fællesskabers Tidende.«

7. Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af
prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (EFT L 185 af 17.7.1990, s. 16).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
For så vidt angår de i artikel 6 omhandlede ændringer bistås Kommissionen af et udvalg, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«

8. Rådets forordning (EØF) nr. 3880/91 af 17. december 1991 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster
taget af medlemsstater, der driver fiskeri i det nordłstlige Atlanterhav (EFT L 365 af 31.12.1991, s. 1).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand, og formanden indbringer sager for udvalget, enten
på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til denne artikel, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«

9. Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92 af 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskabers adgang til luftruter inden for
Fællesskabet (EFT L 240 af 24.8.1992, s. 8).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.

Udvalget rådgiver Kommissionen om gennemfłrelsen af artikel 9 og 10.

3.

Desuden kan Kommissionen hłre udvalget om alle andre spłrgsmål vedrłrende forordningens gennemfłrelse.

4.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Når der henvises til nærværende artikel, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
10. Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsfłring af og kontrol
med eksplosivstoffer til civil brug (EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de harmoniserede standarder i artikel 4 ikke fuldt ud opfylder
de væsentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten, under angivelse af begrundelsen, sagen
for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF. Udvalget afgiver straks udtalelse.

26.3.2002

DA

26.3.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3. På baggrund af nævnte udvalgs udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om de foranstaltninger,
der skal træffes med hensyn til de standarder og den offentliggłrelse, der er omhandlet i artikel 4.«

11. Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1).
Artikel 6, stk. 2, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«

12. Rådets beslutning 93/704/EF af 30. november 1993 om oprettelse af en EF-databank vedrłrende færdselsulykker
(EFT L 329 af 30.12.1993, s. 63).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af det udvalg for det statistiske program,
der er nedsat ved afgłrelse 89/382/EØF, Euratom.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«

13. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 2, omhandlede harmoniserede standarder
ikke fuldstændigt opfylder de relevante væsentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten
sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, og redegłr for årsagerne hertil. Det stående
udvalg består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget
fatsætter selv sin forretningsorden. Udvalget afgiver en hasteudtalelse. På baggrund af udvalgets udtalelse underretter
Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er nłdvendigt at tilbagetrække de berłrte standarder fra de i
artikel 5, stk. 2, omhandlede offentliggłrelser.
2. Kommissionen kan efter proceduren i stk. 3 vedtage enhver passende foranstaltning med henblik på at sikre,
at den praktiske anvendelse af dette direktiv bliver ensartet.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4. Det stående udvalg kan desuden behandle ethvert spłrgsmål vedrłrende anvendelsen af dette direktiv, som
formanden forelægger, enten på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.«

14. Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 3092/94/EF af 7. december 1994 om etablering af et fællesskabssystem
til informering om ulykker i hjemmet og i fritiden (EFT L 331 af 21.12.1994, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 10, stk. 1, i direktiv 92/59/EØF.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3. Udvalget kan på anmodning af Kommissionen eller en medlemsstat undersłge ethvert spłrgsmål i forbindelse
med anvendelsen af denne beslutning.«
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15. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om elevatorer (EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 2, omhandlede harmoniserede standarder
ikke fuldstændigt opfylder de relevante væsentlige krav i artikel 3, indbringer Kommissionen eller medlemsstaten
sagen for det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, og redegłr for årsagerne hertil. Det stående
udvalg består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget
fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalget afgiver en hasteudtalelse. På baggrund af udvalgets udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, hvorvidt det er nłdvendigt at tilbagetrække de berłrte standarder fra de
i artikel 5, stk. 2, omhandlede offentliggłrelser.
2. Kommissionen kan efter proceduren i stk. 3 vedtage enhver passende foranstaltning med henblik på at sikre,
at den praktiske anvendelse af dette direktiv bliver ensartet.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4. Det stående udvalg kan desuden behandle ethvert spłrgsmål vedrłrende anvendelsen af dette direktiv, som
formanden forelægger, enten på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.«
16. Rådets direktiv 96/67/EF af 15. oktober 1996 om adgang til ground handling-markedet i Fællesskabets lufthavne
(EFT L 272 af 25.10.1996, s. 36).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2.

Udvalget rådgiver Kommissionen om gennemfłrelsen af artikel 9.

3.

Derudover kan Kommissionen hłre udvalget om alle andre spłrgsmål vedrłrende direktivets gennemfłrelse.

4.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
17. Rådets direktiv 96/75/EF af 19. november 1996 om befragtningssystemer og prisdannelse inden for national og
international varetransport ad indre vandveje i Fællesskabet (EFT L 304 af 27.11.1996, s. 12).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i medfłr af direktiv 91/672/EØF.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
18. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om trykbærende udstyr (EFT L 181 af 9.7.1997, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at de standarder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, ikke fuldt ud
opfylder de væsentlige krav i artikel 3, indbringer den pågældende medlemsstat eller Kommissionen sagen for det
stående udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, med angivelse af begrundelsen. Når der henvises til
nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i
overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Udvalget afgiver straks en udtalelse. På baggrund af
nævnte udvalgs udtalelse underretter Kommissionen medlemsstaterne om, om det er nłdvendigt at tilbagekalde de
pågældende standarder fra de i artikel 5, stk. 2, anfłrte publikationer.«
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Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen kan træffe alle relevante foranstaltninger for at iværksætte nedenstående bestemmelser. Finder
en medlemsstat af meget tungtvejende sikkerhedsgrunde
 at trykbærende udstyr eller en gruppe trykbærende udstyr, der er omfattet af artikel 3, stk. 3, błr falde ind
under bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, eller
 at enheder eller en gruppe enheder, der er omfattet af artikel 3, stk. 3, błr falde ind under bestemmelserne i
artikel 3, stk. 2, eller
 at trykbærende udstyr eller en gruppe trykbærende udstyr som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag II błr
klassificeres i en anden kategori, indgiver den en behłrigt begrundet anmodning til Kommissionen om at træffe
de nłdvendige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger vedtages efter proceduren i stk. 3.
2. Kommissionen bistås af et stående udvalg, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af repræsentanter
udpeget af medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget fastsætter selv sin
forretningsorden.
3. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes i medfłr af
stk. 1. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4. Udvalget kan i forbindelse med den praktiske gennemfłrelse af direktivet også behandle ethvert andet
spłrgsmål, som formanden tager op, enten på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.«

19. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
(EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«

20. Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse nr. 283/1999/EF af 25. januar 1999 om etablering af en generel ramme for
Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne (EFT L 34 af 9.2.1999, s. 1).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Ved fastlæggelsen af udvælgelseskriterierne for de i artikel 2, litra b) og c), omhandlede aktiviteter og projekter,
herunder ved udvælgelsen af disse aktiviteter og projekter, bistås Kommissionen af et udvalg af rådgivende karakter,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3. Kommissionen oplyser endvidere i begyndelsen af hvert år udvalget om de aktiviteter, der er finansieret i
medfłr af artikel 2, litra a).«
21. Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse nr. 372/1999/EF af 8. februar 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrłrende forebyggelse af personskader som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003) (EFT L
46 af 20.2.1999, s. 1).
Artikel 5, stk. 3, affattes således:
»3. Kommissionen kan desuden hłre udvalget om ethvert andet spłrgsmål vedrłrende programmets gennemfłrelse. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
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22. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig
anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Udvalget hłres om spłrgsmål, der er omfattet af artikel 5, artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 4, artikel 9, stk. 4,
samt bilag VII, punkt 5.
2. Kommissionen hłrer periodisk udvalget om tilsynsopgaverne i forbindelse med gennemfłrelsen af dette
direktiv og udstikker om nłdvendigt retningslinjer på området.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8, og Kommissionen
træffer afgłrelse senest en måned efter, at udvalget har afgivet udtalelse.
4. Kommissionen hłrer periodisk repræsentanter for telenetudbyderne, forbrugerne og fabrikanterne. Den underretter med jævne mellemrum udvalget om resultatet af disse hłringer.«
23. Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra
anvendelse af organiske oplłsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (EFT L 85 af 23.3.1999, s. 1).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og med
Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
24. Rådets afgłrelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram
for erhvervsuddannelse »Leonardo da Vinci« (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).
Artikel 7, stk. 5, affattes således:
»5. Kommissionens repræsentant hłrer udvalget om andre relevante spłrgsmål i forbindelse med gennemfłrelsen
af dette program. I så fald finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
25. Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om
ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har
Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
26. Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse nr. 1295/1999/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrłrende sjældne sygdomme som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003) (EFT L 155 af
22.6.1999, s. 1).
Artikel 5, stk. 3, affattes således:
»3. Kommissionen kan desuden hłre udvalget om ethvert andet spłrgsmål vedrłrende programmets gennemfłrelse. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.«
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BILAG II
FORVALTNINGSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 af 29. februar 1988 om tilrettelæggelse af en række fællesskabsundersłgelser af
landbrugsbedrifternes struktur i perioden 1988 til 1997 (EFT L 56 af 2.3.1988, s. 1).

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

2. Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser (EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26).
Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

3. Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse
og præsentation af spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1).
Artikel 13 og 14 affattes således:

»Artikel 13
Kommissionen bistås af en gennemfłrelseskomitØ for spiritus, i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
Artikel 14
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitØen, enten på eget
initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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4. Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger
til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1).

Artikel 7 affattes således:

»Artikel 7
1.
Der nedsættes et udvalg for fortrolige statistiske oplysninger, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af
repræsentanter for alle medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen (generaldirektłren for
Eurostat eller en person udpeget af denne) som formand.
2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes, og som er
omhandlet i artikel 4, stk. 3, og artikel 5, stk. 3. Den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure finder anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.«

5. Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Europæiske Fællesskaber (EFT L 293 af 24.10.1990, s. 1).

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

6. Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (EFT
L 149 af 14.6.1991, s. 1).

Artikel 12 og 13 affattes således:

»Artikel 12
Der nedsættes en gennemfłrelseskomitØ for de af denne forordning omfattede drikkevarer, i det fłlgende benævnt
»komitØen«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som
formand.
Artikel 13
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitØen, enten på eget
initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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7. Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 af 7. november 1991 om statistikker over udveksling af goder mellem
medlemsstater (EFT L 316 af 16.11.1991, s. 1).
Artikel 30 affattes således:
»Artikel 30
1.

De bestemmelser, der er nłdvendige for denne forordnings anvendelse, vedtages efter proceduren i stk. 2 og 3.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til hłjst en måned.«

8. Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersłgelse vedrłrende industriproduktionen (EFT L 374 af 31.12.1991, s. 1).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

9. Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om
gennemfłrelse af en række miljłdirektiver (EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

10. Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til
supplering af direktiv 89/48/EØF (EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Listerne over uddannelserne i bilag C og D vil kunne ændres efter en begrundet anmodning fra den berłrte
medlemsstat til Kommissionen. Med anmodningen skal fłlge alle nłdvendige oplysninger, herunder navnlig de
relevante nationale retsforskrifter. Den medlemsstat, der har fremsat anmodningen, underretter ligeledes de andre
medlemsstater.
2. Kommissionen ser nærmere på den pågældende uddannelse samt på de uddannelser, der kræves i de andre
medlemsstater. Den undersłger navnlig, om eksamensbeviset for den pågældende uddannelse giver indehaveren
 et erhvervsuddannelsesniveau, der svarer til niveauet for den post-gymnasiale uddannelse, der er nævnt i artikel
1, litra a), fłrste afsnit, andet led, nr. i), samt
 tilsvarende ansvar og opgaver.
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3. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
4. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
5.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.

6. Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat om sin afgłrelse og offentliggłr i givet fald den
således ændrede liste i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
7. ˘ndringer til listerne over uddannelseskurser i bilag C og D foretaget på grundlag af ovennævnte procedure
gælder straks fra den dato, Kommissionen har fastsat.«

11. Rådets direktiv 92/109/EØF af 14. december 1992 om fremstilling og markedsfłring af visse stoffer, der benyttes
ved ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer (EFT L 370 af 19.12.1992, s. 76).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 10 i forordning (EØF) nr. 3677/90.
Udvalget behandler ethvert spłrgsmål vedrłrende gennemfłrelsen af dette direktiv, som rejses af dets formand
enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4.

Proceduren i stk. 2 anvendes navnlig i forbindelse med:

a) fastlæggelse i fornłdent omfang af betingelserne vedrłrende dokumentation og etikettering af blandinger og
præparater af stoffer i kategori 2 i bilag I, som omhandlet i artikel 2
b) ændring af bilagene til dette direktiv, hvis listerne i bilaget til FN-konventionen ændres
c) ændring af tærskelværdierne i bilag II.«

12. Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det
produktive system i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 76 af 30.3.1993, s. 1).
Artikel 7, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

13. Rådets direktiv 93/15/EØF af 5. april 1993 om harmonisering af bestemmelserne om markedsfłring af og kontrol
med eksplosivstoffer til civil brug (EFT L 121 af 15.5.1993, s. 20).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget undersłger ethvert spłrgsmål vedrłrende anvendelsen af dette
direktiv, som dets formand kan rejse enten på eget initiativ eller efter anmodning fra repræsentanten for en
medlemsstat.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4. Proceduren i stk. 2 anvendes især for at tage hensyn til fremtidige ændringer af De Forenede Nationers
henstillinger.«

14. Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse
af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1).
Artikel 44a, stk. 3, affattes således:
»3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Det i artikel 4, stk. 3, i
afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«

15. Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 af 22. juli 1993 om oprettelse i statistiske łjemed af EF-samordnede registre
over foretagender (EFT L 196 af 5.8.1993, s. 1).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgłrelse 89/382/EØF,
Euratom, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

16. Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 af 29. oktober 1993 om den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 342 af 31.12.1993, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

17. Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 af 22. maj 1995 om statistikker over Fællesskabets og dets medlemsstaters
udveksling af goder med tredjelande (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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18. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995,
s. 31).
Artikel 31 affattes således:
»Artikel 31
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

19. Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrłrende turisme (EFT L
291 af 6.12.1995, s. 32).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

20. Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad
słvejen (EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgłrelse 89/382/EØF,
Euratom, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

21. Rådets forordning (EF) nr. 788/96 af 22. april 1996 om medlemsstaternes indberetning af statistiske oplysninger om
akvakulturproduktionen (EFT L 108 af 1.5.1996, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«

22. Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).
Artikel 17, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
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Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

23. Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27. juni 1996 om fłdevarehjælpspolitik og fłdevarehjælpsforvaltning og om
særlige aktioner til stłtte for fłdevaresikkerheden (EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1).
Artikel 27 affattes således:
»Artikel 27
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«

24. Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1).
Artikel 20, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

25. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsfłring af biocidholdige produkter
(EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).
Artikel 28, stk. 1 og 2, affattes således:
»1.
Kommissionen bistås af et stående udvalg for biocidholdige produkter, i det fłlgende benævnt »det stående
udvalg«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som
formand. Det stående udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.
2. For spłrgsmål, der forelægges det stående udvalg i henhold til artikel 4, artikel 11, stk. 3, artikel 15, 17, 18, 19,
artikel 27, stk. 1, litra b), samt artikel 29 og 33, og ved udarbejdelse af de særlige data pr. produkttype omhandlet i
bilag V, som udledes af bilag III A og III B og evt. af bilag IV A og IV B, finder den i artikel 4 i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og
artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

26. Rådets forordning (EF) nr. 1172/98 af 25. maj 1998 om statistisk registrering af vejgodstrafikken (EFT L 163 af
6.6.1998, s. 1).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

27. Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene (EFT L 213 af 30.7.1998, s. 1).
Artikel 9 og 10 affattes således:
»Artikel 9
1.

Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af det ved artikel 8 nedsatte udvalg.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

Artikel 10
1.

Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af det ved artikel 8 nedsatte udvalg.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til hłjst en måned.«

28. Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde (EFT L 213 af 30.7.1998, s. 6).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af det udvalg i det pågældende geografiske område, der er kompetent med hensyn til
udviklingssamarbejde.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

29. Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

30. Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 af 22. december 1998 om integrering af kłnsaspektet i udviklingssamarbejdet
(EFT L 354 af 30.12.1998, s. 5).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af det udvalg i det pågældende geografiske område, der er kompetent med hensyn til
udviklingssamarbejde.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

31. Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse nr. 372/1999/EF af 8. februar 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrłrende forebyggelse af personskader som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003)
(EFT L 46 af 20.2.1999, s. 1).
Artikel 5, stk. 2, affattes således:
»2.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til foranstaltninger vedrłrende:

a) udvalgets forretningsorden
b) et årligt arbejdsprogram, der beskriver de prioriterede indsatsområder
c) retningslinjer, procedurer og indholds- og finansieringsspecifikationer, som er nłdvendige for at sikre gennemfłrelsen af det EF-system, der er omhandlet i bilagets del A, herunder dem, der vedrłrer deltagelse af de i artikel
6, stk. 2, omhandlede lande
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d) retningslinjer, kriterier og procedurer for udvælgelse og finansiering af projekter til gennemfłrelse af den
specifikke aktion, der er beskrevet i bilagets del B, herunder også projekter, der indebærer samarbejde med
internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed, og deltagelse af de i artikel 6, stk. 2,
omhandlede lande
e) opfłlgnings- og evalueringsproceduren
f) bestemmelser om samordning med de programmer og initiativer, der har direkte forbindelse med gennemfłrelsen af dette programs målsætninger
g) bestemmelser om samarbejdet med de i artikel 2, stk. 2, omhandlede institutioner og organisationer.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«
32. Rådets afgłrelse 1999/382/EF af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram
for erhvervsuddannelse Leonardo da Vinci (EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33).
Artikel 7, stk. 3 og 4, affattes således:
»3. Med hensyn til de i stk. 2 nævnte spłrgsmål finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«

33. Rådets beslutning 1999/297/EF af 26. april 1999 om etablering af en fælles infrastruktur for statistisk information
vedrłrende industri og markeder inden for de audiovisuelle og dermed forbundne sektorer (EFT L 117 af 5.5.1999,
s. 39).
Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

34. Europa-Parlamentets og Rådets afgłrelse nr. 1295/1999/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram vedrłrende sjældne sygdomme som led i indsatsen inden for folkesundhed (1999-2003) (EFT L 155 af
22.6.1999, s. 1).
Artikel 5, stk. 2, affattes således:
»2.

Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til foranstaltninger vedrłrende:

a) udvalgets forretningsorden
b) et årligt arbejdsprogram, der beskriver de prioriterede indsatsområder
c) retningslinjer, kriterier og procedurer forudvælgelse og finansiering af projekter i henhold til dette program,
herunder også projekter, der indebærer samarbejde med internationale organisationer, der beskæftiger sig med
folkesundhed, og deltagelse af de i artikel 6, stk. 2, omhandlede lande
d) evalueringsproceduren
e) bestemmelser om formidling og overfłrsel af resultater
f) bestemmelser om koordinering med de programmer og initiativer, der har direkte forbindelse med opfyldelsen af
dette programs målsætninger
g) bestemmelser om samarbejdet med de i artikel 2, stk. 2, omhandlede institutioner og organisationer.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«
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BILAG III
FORSKRIFTSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (EFT L 194 af 25.7.1975, s. 47).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

2. Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersłgelser vedrłrende vinarealerne
(EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

3. Rådets fłrste direktiv 79/267/EØF af 5. marts 1979 om samordning af de administrativt og ved lov fastsatte
bestemmelser om adgang til og udłvelse af direkte livsforsikringsvirksomhed (EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1).
Artikel 32b, stk. 6, affattes således:
»6. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og
artikel 8. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes i hver enkelt retsakt, der skal
vedtages af Rådet i henhold til dette stykke, men det kan under ingen omstændigheder være på over tre måneder.«

4. Rådets direktiv 79/279/EØF af 5. marts 1979 om samordning af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel
notering på en fondsbłrs (EFT L 66 af 16.3.1979, s. 21).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Med henblik på en tilpasning, afhængigt af den łkonomiske situation, af det minimumsbelłb, der for den
forventede kursværdi er fastsat under punkt I, nr. 2, fłrste afsnit, i skema A, finder den i artikel 5 i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og
artikel 8.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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5. Rådets direktiv 85/591/EØF af 20. december 1985 om indfłrelse af fælles prłveudtagnings- og analysemetoder til
kontrol af levnedsmidler (EFT L 372 af 31.12.1985, s. 50).
Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, der er oprettet ved afgłrelse 69/414/EØF (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«, enten på eget initiativ eller
på begæring af en repræsentant for en medlemsstat.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

6. Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370
af 31.12.1985, s. 8).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter
for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

7. Rådets direktiv 88/320/EØF af 9. juni 1988 om inspektion og verifikation af god laboratoriepraksis (GLP) (EFT L
145 af 11.6.1988, s. 35).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

8. Rådets direktiv 88/344/EØF af 13. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
ekstraktionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (EFT L 157 af 24.6.1988,
s. 28).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

9. Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse (EFT L 184 af
15.7.1988, s. 61).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

10. Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Det udvalg, der er omhandlet i artikel 19, kan på formandens eller en medlemsstats anmodning undersłge
ethvert spłrgsmål i forbindelse med gennemfłrelsen og den praktiske anvendelse af dette direktiv.
2.

Bestemmelser vedrłrende

a) fastlæggelse af klasser af krav, for så vidt de ikke er medtaget i basisdokumenterne, og fastlæggelse af proceduren
for attestering af overensstemmelse i mandater vedrłrende standarder i henhold til artikel 7, stk. l, og retningslinjer for godkendelse i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1
b) meddelelse af mandater vedrłrende udarbejdelse af basisdokumenter i henhold til artikel 12, stk. 1, og stillingtagen til basisdokumenter i henhold til artikel 12, stk. 3
c) godkendelse af nationale tekniske specifikationer, i henhold til artikel 4, stk. 3 vedtages efter proceduren i stk. 3
og 4.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

11. Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

12. Rådets direktiv 89/108/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
dybfrosne levnedsmidler (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 34).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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13. Rådets direktiv 89/109/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
materialer og genstande, bestemt til at komme i berłring med levnedsmidler (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 38).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

14. Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i det fłlgende benævnt »komitØen«, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats
repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

15. Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse
og præsentation af spiritus (EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitØen, enten på eget
initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

16. Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.

Med henblik på den rent tekniske tilpasning af de i artikel 16, stk. 1, nævnte særdirektiver som fłlge af:

 vedtagelse af direktiver om teknisk harmonisering og standardisering og/eller
 tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne
erfaringer
bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens
repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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17. Rådets forordning (EØF) nr. 837/90 af 26. marts 1990 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrłrende kornproduktion (EFT L 88 af 3.4.1990, s. 1).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

18. Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer
(EFT L 117 af 8.5.1990, s. 1).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

19. Rådets direktiv 90/220/EØF af 23. april 1990 om udsætning i miljłet af genetisk modificerede organismer
(EFT L 117 af 8.5.1990, s. 15).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.«

20. Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler (EFT L 276 af
6.10.1990, s. 40).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, der er oprettet ved afgłrelse 69/414/EØF (2), i det fłlgende benævnt »komitØen«, enten på eget initiativ eller
på begæring af en repræsentant for en medlemsstat.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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21. Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

22. Rådets forordning (EØF) nr. 1382/91 af 21. maj 1991 om fremsendelse af data vedrłrende landinger af fiskerivarer i
medlemsstaterne (EFT L 133 af 28.5.1991, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

23. Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter
(EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitØen, enten på eget
initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

24. Rådets direktiv 91/439/EØF af 29. juli 1991 om kłrekort (EFT L 237 af 24.8.1991, s. 1).
Artikel 7b affattes således:
»Artikel 7b
1.
Kommissionen bistås af et udvalg benævnt »Kłrekortudvalget«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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25. Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der
stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

26. Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådfłrercertifikater for
transport af varer og personer ad indre vandveje (EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås ved anvendelsen af artikel 4 af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

27. Rådets direktiv 91/675/EØF af 19. december 1991 om nedsættelse af en forsikringskomitØ (EFT L 374 af 31.12.1991,
s. 32).
Artikel 2 affattes således:
»Artikel 2
1.
Når Rådet i de retsakter, det vedtager inden for direkte livsforsikring og direkte skadesforsikring, tillægger
Kommissionen befłjelser til at gennemfłre de i disse retsakter fastsatte bestemmelser, anvendes proceduren i stk. 2.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

28. Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for
håndbagage og indchecket bagage tilhłrende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for
bagage tilhłrende personer, der foretager en overfart ad słvejen inden for Fællesskabet (EFT L 374 af 31.12.1991,
s. 4).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
De nłdvendige bestemmelser med henblik på anvendelsen af denne forordning vedtages efter proceduren i stk.
2 og 3.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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29. Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at
forbedre den lægelige bistand om bord på skibe (EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Med henblik på rent tekniske tilpasninger af bilagene til dette direktiv, under hensyn til den tekniske udvikling
eller udviklingen i internationale bestemmelser eller specifikationer og ny viden, bistås Kommissionen af et udvalg,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

30. Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 om syvende ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af
lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 154 af 5.6.1992, s. 1).
Artikel 29 affattes således:
»Artikel 29
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder, undtagen i det i
artikel 31, stk. 2, nævnte tilfælde, hvor det fastsættes til seks uger.«

31. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af
22.7.1992, s. 7).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

32. Rådets direktiv 92/59/EØF af 29. juni 1992 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 228 af 11.8.1992, s. 24).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.

3. Foranstaltninger, der vedtages i overensstemmelse med denne procedure, gælder i hłjst tre måneder. Denne
frist kan forlænges efter samme procedure.
4. Medlemsstaterne træffer de nłdvendige foranstaltninger til gennemfłrelse af de efter denne procedure
vedtagne beslutninger inden for en frist på under ti dage.
5. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der gennemfłrer de foranstaltninger, der vedtages efter denne
procedure, giver inden for en måned de berłrte parter lejlighed til at fremfłre deres synspunkter og underretter
Kommissionen herom.«
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33. Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992, om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Ved vedtagelsen af de foranstaltninger, der omhandles i dette direktiv, navnlig i artikel 9, bistås Kommissionen
af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som
formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

34. Rådets afgłrelse 92/578/EØF af 30. november 1992 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Det Schweiziske Edsforbund om godstransport med jernbane og ad landevej (EFT L 373 af
21.12.1992, s. 26).
Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til fire uger.«

35. Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

36. Rådets direktiv 93/5/EØF af 25. februar 1993 om bistand til Kommissionen og samarbejde fra medlemsstaternes
side ved den videnskabelige gennemgang af spłrgsmål vedrłrende levnedsmidler (EFT L 52 af 4.3.1993, s. 18).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, der er nedsat ved afgłrelse 69/414/EØF (5), i det
fłlgende benævnt »komitØen«.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

26.3.2002

DA

26.3.2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende

37. Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende
stoffer (EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to måneder.«

38. Rådets forordning (EØF) nr. 959/93 af 5. april 1993 om statistiske oplysninger, der skal tilvejebringes af medlemsstaterne vedrłrende andre afgrłder end korn (EFT L 98 af 24.4.1993, s. 1).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

39. Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersłgelser af svineproduktionen (EFT L 149 af
21.6.1993, s. 1).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

40. Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersłgelser af hornkvægproduktionen (EFT L 149 af
21.6.1993, s. 5).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

41. Rådets direktiv 93/25/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersłgelser af fåre- og gedeproduktionen (EFT L 149 af
21.6.1993, s. 10).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

42. Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr (EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.

Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 90/385/EØF.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4.

Udvalget kan behandle ethvert spłrgsmål i forbindelse med gennemfłrelsen af dette direktiv.«

43. Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni 1993 om levnedsmiddelhygiejne (EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.

Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i det fłlgende benævnt »komitØen«.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

44. Rådets beslutning 93/389/EØF af 24. juni 1993 om en overvågningsmekanisme for emissionen af CO2 og andre
drivhusgasser i Fællesskabet (EFT L 167 af 9.7.1993, s. 31).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

45. Rådets forordning (EØF) nr. 2018/93 af 30. juni 1993 om indberetning af statistiske oplysninger om medlemsstaternes fangster og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav (EFT L 186 af 28.7.1993, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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46. Rådets direktiv 93/65/EØF af 19. juli 1993 om definition og anvendelse af kompatible tekniske specifikationer
for erhvervelse af udstyr og systemer til regulering af lufttrafikken (air-traffic-management equipment and systems)
(EFT L 187 af 29.7.1993, s. 52).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

47. Rådets direktiv 93/77/EØF af 21. september 1993 om frugtsaft og visse lignende produkter (EFT L 244 af 30.9.1993,
s. 23).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i det fłlgende benævnt »komitØen«. Formanden
forelægger straks sager for komitØen enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

48. Rådets direktiv 93/99/EØF af 29. oktober 1993 om supplerende bestemmelser vedrłrende offentlig kontrol med
levnedsmidler (EFT L 290 af 24.11.1993, s. 14).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne artikel, bistås Kommissionen af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, der er nedsat ved afgłrelse 69/414/EØF (8), i det fłlgende benævnt »komitØen«.
2. Formanden forelægger sagen for komitØen enten på eget initiativ eller på anmodning af en repræsentant for en
medlemsstat.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

49. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/36/EF af 30. juni 1994 om farvestoffer til brug i levnedsmidler
(EFT L 237 af 10.9.1994, s. 13).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ,
der er nedsat ved afgłrelse 69/414/EØF (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«.
2. Formanden forelægger sagen for komitØen enten på eget initiativ eller på anmodning af en repræsentant for en
medlemsstat.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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50. Rådets forordning (EF) nr. 1734/94 af 11. juli 1994 om finansielt og fagligt samarbejde med Vestbredden og
Gazastriben (EFT L 182 af 16.7.1994, s. 4).
Artikel 5, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Det i artikel 5, stk. 6, i
afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

51. Rådets direktiv 94/67/EF af 16. december 1994 om forbrænding af farligt affald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 34).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.

Kommissionen bistås af et forskriftsudvalg, i det fłlgende benævnt »udvalget«.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.«

52. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365
af 31.12.1994, s. 10).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

53. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af
flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer
(EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

54. Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 af 23. oktober 1995 om harmoniserede forbrugerprisindekser (EFT L 257 af
27.10.1995, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

55. Rådets forordning (EØF) nr. 2597/95 af 23. oktober 1995 om indberetning af statistiske oplysninger om fangster,
taget af medlemsstater, der driver fiskeri i visse områder uden for det nordlige Atlanterhav (EFT L 270 af 13.11.1995,
s. 1).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

56. Rådets forordning (EF) nr. 213/96 af 29. januar 1996 om gennemfłrelse af det finansielle instrument »European
Communities Investment Partners« til fordel for lande i Asien, Latinamerika, Middelhavsområdet samt Sydafrika
(EFT L 28 af 6.2.1996, s. 2).
Artikel 9, stk. 4, affattes således:
»4. Med hensyn til de i stk. 3 nævnte forhold finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Det i artikel 5,
stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

57. Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersłgelser af mælk og mejeriprodukter (EFT L 78 af
28.3.1996, s. 27).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Landbrugsstatistiske KomitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

58. Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1).
Artikel 17, stk. 1 og 2, affattes således:
»1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Det i artikel 5, stk. 6, i
afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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59. Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for hłjhastighedstog (EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget kan drłfte ethvert spłrgsmål om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for hłjhastighedstog.
5. Udvalget kan i givet fald nedsætte arbejdsgrupper til at bistå sig i udfłrelsen af sine opgaver, navnlig med
henblik på at sikre samordningen mellem de bemyndigede organer.
6.

Udvalget nedsættes straks ved dette direktivs ikrafttræden.«

60. Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (EFT L 257
af 10.10.1996, s. 26).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

61. Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 1996 om vurdering og styring af luftkvalitet (EFT L 296 af 21.11.1996,
s. 55).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
De ændringer, som er nłdvendige for at tilpasse de kriterier og teknikker, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, til
den videnskabelige og tekniske udvikling, og bestemmelserne om fremsendelse af de oplysninger, der skal gives i
henhold til artikel 11, samt andre opgaver, som er nævnt i de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3,
fastsættes efter proceduren i stk. 2. Denne tilpasning må ikke medfłre, at grænseværdierne eller tærskelværdierne
for forureningsvarsling ændres direkte eller indirekte.
2. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og
artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

62. Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (EFT L 299 af
23.11.1996, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.

Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i det fłlgende benævnt »komitØen«.
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2. Udvalget indkaldes af formanden enten på dennes initiativ eller på anmodning af en medlemsstats repræsentant.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 8 ophæves.
63. Rådets forordning (EF) nr. 2258/96 af 22. november 1996 om rehabiliterings- og genopbygningsforanstaltninger til
fordel for udviklingslandene (EFT L 306 af 28.11.1996, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.

Kommissionen bistås af det kompetente geografiske udvalg.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

64. Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for stłrre uheld med farlige stoffer
(EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13).
Artikel 22 affattes således:
»Artikel 22
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

65. Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af
handelen hermed (EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder. For så vidt angår
udvalgets opgaver i henhold til artikel 19, stk. 1 og 2, vedtager Kommissionen de foreslåede foranstaltninger,
såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltninger inden udlłbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets
forelæggelse for Rådet.«
66. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ analyse af
binære tekstilfiberblandinger (EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Når der henvises til den procedure, der er fastsat i denne artikel, indbringer formanden sagen for udvalget
enten på eget initiativ eller på begæring af en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
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Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

67. Rådets direktiv 96/96/EF af 20. december 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
teknisk kontrol med motorkłretłjer og påhængskłretłjer dertil (EFT L 46 af 17.2.1997, s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af et udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet om teknisk kontrol af
motorkłretłjer og påhængskłretłjer dertil, i det fłlgende benævnt »udvalget«; det består af repræsentanter for
medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand.
2.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

68. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 af 20. december 1996 om statistik over erhvervsstrukturer (EFT L 14 af
17.1.1997, s. 7).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program nedsat ved afgłrelse 89/382/EØF, Euratom, der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

69. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye
levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Ved anvendelsen af proceduren i denne artikel bistås Kommissionen af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i
det fłlgende benævnt »komitØen«.
2. KomitØen indkaldes af formanden, enten på dennes initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8. Det i artikel 5, stk. 6, i
afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

70. Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
I det tilfælde, der henvises til i artikel 3, stk. 2, litra b), bistås Kommissionen af Udvalget for Det Statistiske
Program, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
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Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

71. Rådets forordning (EF) nr. 550/97 af 24. marts 1997 om foranstaltninger på området hiv/aids i udviklingslandene
(EFT L 85 af 27.3.1997, s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.

Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

72. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF af 17. juni 1997 om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (EFT L 183 af 11.7.1997, s. 12).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.

Kommissionen er ansvarlig for gennemfłrelsen af denne beslutning.

2. I de tilfælde, der er anfłrt i artikel 9, stk. 1, bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter for
medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

73. Rådets forordning (EF) nr. 1484/97 af 22. juli 1997 om stłtte til befolkningspolitik og -programmer i udviklingslandene (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 1).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.

Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4. I de udvalg, der er nævnt i stk. 1, foretages i et fælles młde Øn gang årligt en udveksling af synspunkter på
grundlag af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle retningslinjer for de aktioner, der skal gennemfłres det kommende år.«

74. Rådets forordning (EF) nr. 2046/97 af 13. oktober 1997 om Nord-Syd-samarbejde vedrłrende bekæmpelse af
narkotika og narkotikamisbrug (EFT L 287 af 21.10.1997, s. 1).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.

Kommissionen bistås af det geografisk kompetente udviklingsudvalg.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.
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4. I de udvalg, der er nævnt i stk. 1, foretages i et fælles młde Øn gang årligt en udveksling af synspunkter på
grundlag af de af Kommissionens repræsentant fremlagte generelle retningslinjer for de aktioner, der skal gennemfłres det kommende år.«

75. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

76. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsfłring af biocidholdige produkter
(EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).
Artikel 28, stk. 3 og 4, affattes således:
»3. For spłrgsmål, der forelægges det stående udvalg i henhold til artikel 10, artikel 11, stk. 4, artikel 16, artikel
27, stk. 1, litra a), og stk. 2, samt artikel 32, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

77. Rådets forordning (EF) nr. 448/98 af 16. februar 1998 om supplering og ændring af forordning (EF) nr. 2223/96 for
så vidt angår fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS) (EFT L 58 af 27.2.1998, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

78. Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 af 5.6.1998, s. 1).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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79. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF af 24. september 1998 om oprettelse af et net til
epidemiologisk overvågning af og kontrol med overfłrbare sygdomme i Fællesskabet (EFT L 268 af 3.10.1998, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Med henblik på gennemfłrelsen af denne beslutning bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

80. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om
ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

81. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
(EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 6, stk. 2, i direktiv 90/385/EØF, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

4. Det i stk. 1 nævnte udvalg kan undersłge ethvert spłrgsmål i forbindelse med gennemfłrelsen af dette
direktiv.«

82. Rådets forordning (EF) nr. 2836/98 af 22. december 1998 om integrering af kłnsaspektet i udviklingssamarbejdet
(EFT L 354 af 30.12.1998, s. 5).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af det udvalg i det pågældende geografiske område, der er kompetent med hensyn til
udviklingssamarbejde.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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83. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig
EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt
indhold på globale net (EFT L 33 af 6.2.1999, s. 1).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

84. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser, som er behandlet med ioniserende stråling
(EFT L 66 af 13.3.1999, s. 16).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, bistås Kommissionen af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i
det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens
repræsentant som formand. Formanden forelægger straks sager for komitØen enten på eget initiativ eller efter
anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

85. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/4/EF af 22. februar 1999 om kaffeekstrakter og cikorieekstrakter (EFT
L 66 af 13.3.1999, s. 26).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ, i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

86. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig
anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Uanset artikel 14 finder fłlgende procedure anvendelse i de spłrgsmål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, og
artikel 4, stk. 1.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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87. Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 af 9. marts 1999 om statistikker over lłn- og lłnomkostningsstrukturer
(EFT L 63 af 12.3.1999, s. 6).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, i det fłlgende benævnt »udvalget«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

88. Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandłrer (EFT L 108 af 27.4.1999, s. 2).
Artikel 6 og 8 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af det geografisk bestemte udvalg, der er kompetent med hensyn til udviklingssamarbejde, som består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af det geografisk bestemte udvalg, der er kompetent med hensyn til udviklingssamarbejde, som består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

89. Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

90. Rådets forordning (EF) nr. 975/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemfłrelsen af udviklingssamarbejdsaktioner, der bidrager til de generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt
for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder (EFT L 120 af 8.5.1999, s. 1).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af et udvalg for menneskerettigheder og demokrati, i det fłlgende benævnt »udvalget«,
der består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

91. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200
af 30.7.1999, s. 1).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
De ændringer, der er nłdvendige for tilpasning af bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling, vedtages
efter proceduren i artikel 29, stk. 4, litra a), i direktiv 67/548/EØF.
2. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

92. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om
brændstofłkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsfłring af nye personbiler (EFT L 12 af 18.1.2000,
s. 16).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7 og artikel 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrłrende de udvalg, der bistår
Kommissionen i forbindelse med udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter hłringsproceduren (kvalificeret flertal)
(2002/C 75 E/31)
KOM(2001) 789 endelig udg.  2001/0315(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 27. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 36, 37 og 133,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), har erstattet afgłrelse
87/373/EØF (2).

skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgłrelse
1999/468/EF.
(7) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIIa- og IIIbudvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF
skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forskriftsproceduren, jf. artikel 5 i afgłrelse
1999/468/EF 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For så vidt angår rådgivningsproceduren ændres de retsakter,
der er omhandlet i bilag I, som angivet i bilag I.

Artikel 2
(2) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles erklæring (3)
til afgłrelse 1999/468/EF błr bestemmelserne vedrłrende
de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i
henhold til afgłrelse 87/373/EØF, justeres for at bringe
dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgłrelse
1999/468/EF.
(3) I erklæringen angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal
justeres automatisk, hvis det ikke berłrer udvalgets karakter
i henhold til basisretsakten.

For så vidt angår forvaltningsproceduren ændres de retsakter,
der er omhandlet i bilag II, som angivet i bilag II.

Artikel 3
For så vidt angår forskriftsproceduren ændres de retsakter, der
er omhandlet i bilag III, som angivet i bilag III.

Artikel 4

(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal
justeres, błr fortsat være gældende. Hvis der ikke er
fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemfłrelsesbestemmelserne, błr den fastsættes til tre måneder.

Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i
bilagene, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.

(5) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgłrelse 87/373/EØF skal anvendes,
błr derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF.

Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(6) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIa- og
IIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.
(3) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.
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BILAG I
R¯DGIVNINGSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsfłring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991,
s. 1).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
Når der henvises til denne artikel, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure
anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.«
2. Rådets forordning (EF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udfłrsel af kulturgoder (EFT L 395 af 31.12.1992, s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til denne artikel, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.«
3. Rådets afgłrelse 98/552/EF af 24. september 1998 om Kommissionens gennemfłrelse af aktiviteter i relation til
Fællesskabets markedsadgangsstrategi (EFT L 265 af 30.9.1998, s. 31).
Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
Når der henvises til denne artikel, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure
anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.«

BILAG II
FORVALTNINGSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landłkonomisk bogfłring
til belysning af indkomstforhold og driftsłkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
(EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

2. Rådets forordning (EØF) nr. 234/68 af 27. februar 1968 om oprettelse af en fælles markedsordning for levende
planter og blomsterdyrkningens produkter (EFT L 55 af 2.3.1968, s. 1).
Artikel 13, stk. 2, udgår.
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Artikel 14, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

3. Rådets direktiv 68/193/EØF af 9. april 1968 om handel med vegetativt formeringsmateriale af vin (EFT L 93 af
17.4.1968, s. 15).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af en komitØ benævnt Den Stående KomitØ for Frł og Plantemateriale henhłrende under
Landbrug, Havebrug og Skovbrug nedsat ved Rådets afgłrelse af 14. juni 1966, der består af repræsentanter for
medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

4. Rådets forordning (EF) nr. 2358/71 af 26. oktober 1971 om den fælles markedsordning for frł (EFT L 246 af
5.11.1971, s. 1).
Artikel 10, stk. 2, udgår.
Artikel 11, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

5. Rådets forordning (EF) nr. 1728/74 af 27. juni 1974 om samordning af landbrugsforskningen (EFT L 182 af 5.7.1974,
s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

6. Rådets forordning (EF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (EFT L 282 af
1.11.1975, s. 49).
Artikel 16, stk. 2, udgår.
Artikel 17, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

7. Rådets forordning (EF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækłd (EFT L 282 af
1.11.1975, s. 77).
Artikel 16, stk. 2, udgår.
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Artikel 17, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

8. Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter
bestemt til frugtproduktion (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås en komitØ benævnt »Den Stående KomitØ for Formeringsmateriale og Planter af
Frugtslægter og -arter«, der består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant
som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

9. Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for råtobak (EFT L 215 af
30.7.1992, s. 70).
Artikel 23, stk. 1, 2 og 3 udgår, og i stedet indsættes fłlgende:
»1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

10. Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur
(EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

11. Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 af 8. februar 1993 om kontrol med, at produkter indfłrt fra tredjelande
overholder produktsikkerhedsreglerne (EFT L 40 af 17.2.1993, s. 1).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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12. Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indfłrelse af en kontrolordning under den fælles
fiskeripolitik (EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1).
Artikel 36 affattes således:
»Artikel 36
1.
Kommissionen bistås af en komitØ benævnt »ForvaltningskomitØen for Fiskeri og Akvakultur« nedsat ved
forordning (EØF) nr. 3760/92, der består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

13. Rådets forordning (EF) nr. 520/94 af 7. marts 1994 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for forvaltning af
kvantitative kontingenter (EFT L 66 af 10.3.1994, s. 1).
Artikel 23 affattes således:
»Artikel 23
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

14. Rådets forordning (EF) nr. 1467/94 af 20. juni 1994 om bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer i landbruget (EFT L 159 af 28.6.1994, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

15. Rådets forordning (EF) nr. 1798/94 af 18. juli 1994 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter for
visse landbrugsvarer med oprindelse i Bulgarien, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet og Tjekkiet og om retningslinjer for tilpasning af disse kontingenter (1994-1997) (EFT L 189 af 23.7.1994, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92 (7), der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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16. Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med
indfłrsel i Fællesskabet og udfłrsel og genudfłrsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel
ejendomsret (EFT L 341 af 30.12.1994, s. 8).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 247 i forordning (EØF) nr. 2913/92, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

17. Rådets forordning (EF) nr. 603/95 af 21. februar 1995 om den fælles markedsordning for tłrret foder (EFT L 63 af
21.3.1995, s. 1).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af en komitØ, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

4. KomitØen kan undersłge ethvert andet spłrgsmål, som formanden på eget initiativ eller på begæring af en
medlemsstats repræsentant forelægger den.«
18. Rådets forordning (EF) nr. 1526/97 af 26. juni 1997 om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden
kvantitative lofter i forbindelse med udfłrsel fra Ukraine til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der
er omfattet af EF-traktaten og EKSF-traktaten (EFT L 210 af 4.8.1997, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

19. Rådets forordning (EF) nr. 2135/97 af 24. juli 1997 om forvaltning af ordningen med dobbeltkontrol uden kvantitative lofter i forbindelse med udfłrsel fra Den Russiske Fłderation til Det Europæiske Fællesskab af visse stålprodukter, der er omfattet af EF-traktaten og EKSF-traktaten (EFT L 300 af 4.11.1997, s. 1).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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20. Rådets direktiv 98/29/EF af 7. maj 1998 om harmonisering af de væsentligste bestemmelser vedrłrende eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger (EFT L 148 af 19.5.1998, s. 22).
Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

21. Rådets forordning (EF) nr. 1706/98 af 20. juli 1998 om ordningen for landbrugsprodukter og varer fremstillet af
landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 715/90 (EFT L 215 af
1.8.1998, s. 12).
Artikel 30 affattes således:
»Artikel 30
1.
Gennemfłrelsesbestemmelserne til denne forordning vedtages om fornłdent efter fremgangsmåden i artikel 23
i forordning (EØF) nr. 1766/92 eller eventuelt de tilsvarende artikler i de łvrige forordninger om fælles markedsordninger for landbrugsprodukter.
2.

For kłd og ris vedrłrer nævnte gennemfłrelsesbestemmelser særlig:

a) det beregningsgrundlag og den referenceperiode, der skal tages i betragtning ved fastsættelse af det belłb,
hvormed importafgiften nedsættes
b) reglerne for fastsættelse af det tilsvarende belłb, der skal opkræves af eksportlandet
c) udstedelsen af importlicenser og/eller indfłrelse af en ordning med importlicenser
d) de beviser, der kan anerkendes, og kontrolmetoderne.
3. Uden at det berłrer bestemmelserne i stk. 1 og 2, vedtages gennemfłrelsesbestemmelserne vedrłrende de
toldkontingenter, toldlofter og referencemængder, der er omhandlet i artikel 17, såvel som ændringer og tekniske
tilpasninger, der er nłdvendige som fłlge af ændringer i den kombinerede nomenklaturs koder og Taric-koderne
eller som fłlge af indgåelse af aftaler, protokoller eller brevvekslinger mellem Fællesskabet og AVS-staterne, af
Kommissionen, der bistås af Toldkodeksudvalget, efter fremgangsmåden i denne artikels stk. 4.
4. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
5.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

6. Udvalget kan undersłge ethvert spłrgsmål om anvendelsen af toldkontingenter, toldlofter og referencemængder, som rejses af formanden eller på dennes initiativ eller på anmodning af en medlemsstat.
7. Så snart et toldloft er nået, kan Kommissionen udstede en forordning om genindfłrelse indtil udgangen af
kalenderåret af den gældende told for tredjelande på indfłrslen af de pågældende varer.«
22. Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 af 13.8.1998,
s. 16).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af et udvalg benævnt »Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale«, der består
af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

23. Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekłd (EFT L 160 af
26.6.1999, s. 21).
Artikel 43, stk. 2, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
24. Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter
(EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48).
Artikel 42, stk. 2, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
25. Rådets Forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (EFT L 179 af
14.7.1999, s. 1).
Artikel 75, stk. 2, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

BILAG III
FORSKRIFTSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets beslutning 80/1096/EØF af 11. november 1980 om en finansiel aktion fra Fællesskabets side med henblik på
udryddelse af klassisk svinepest (EFT L 325 af 1.12.1980, s. 5).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

2. Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med
handelen inden for Fællesskabet med tyresæd og indfłrsel heraf (EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10).
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Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. I tilfælde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

3. Rådets direktiv 88/661/EØF af 19. december 1988 om zootekniske normer for avlssvin (EFT L 382 af 31.12.1988,
s. 36).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Zootekniske KomitØ nedsat ved afgłrelse 77/505/EØF, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

4. Rådets direktiv 89/437/EØF af 20. juni 1989 om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og
markedsfłring af ægprodukter (EFT L 212 af 22.7.1989, s. 87).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

5. Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i
forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indfłrsel heraf fra tredjelande
(EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

6. Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik
på gennemfłrelse af det indre marked (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. I tilfælde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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7. Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 af 22. marts 1990 om betingelser for indfłrsel af landbrugsprodukter med
oprindelse i tredjelande som fłlge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl (EFT L 82 af 29.3.1990, s. 1).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. I tilfælde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

8. Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 224 af
18.8.1990, s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Der nedsættes et udvalg benævnt »Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Veterinærlægemidler«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som
formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Der nedsættes et udvalg benævnt »Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Veterinærlægemidler«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som
formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

9. Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet (EFT L 224 af 18.8.1990,
s. 19).
Artikel 41 affattes således:
»Artikel 41
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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Artikel 42 affattes således:
»Artikel 42
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

10. Direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og
indfłrsel af enhovede dyr fra tredjelande (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42).
Artikel 24 affattes således:
»Artikel 24
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 25 affattes således:
»Artikel 25
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

11. Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med
handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indfłrsel heraf (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

12. Rådets beslutning 90/495/EØF af 24. september 1990 om indfłrelse af en EF-finansieringsaktion med henblik på
udryddelse af infektiłs hæmatopoietisk nekrose hos laksefisk i Fællesskabet (EFT L 276 af 6.10.1990, s. 37).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

13. Rådets direktiv 90/539/EØF af 15. oktober 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for
Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indfłrsel heraf fra tredjelande (EFT L 303 af 31.10.1990, s. 6).
Artikel 32 affattes således:
»Artikel 32
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 33 affattes således:
»Artikel 33
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

14. Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på
og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grłntsager (EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71).
Artikel 10a affattes således:
»Artikel 10a
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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15. Rådets direktiv 90/667/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige bestemmelser for bortskaffelse, forarbejdning og afsætning af animalsk affald og for beskyttelse mod forekomst af patogener i foder fremstillet af dyr,
herunder fisk, og om ændring af direktiv 90/425/EØF (EFT L 363 af 27.12.1990, s. 51).
Artikel 18 og 19 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.

Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

16. Rådets direktiv 91/495/EØF af 27. november 1990 om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i
forbindelse med produktion og afsætning af kaninkłd og kłd af opdrættet vildt (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 41).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

17. Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr
og -produkter (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1).
Artikel 26 affattes således:
»Artikel 26
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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Artikel 27 affattes således:
»Artikel 27
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

18. Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og
geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

19. Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om łkologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og
om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

20. Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsfłring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991,
s. 1).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
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Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

21. Rådets direktiv 91/492/EØF af 15. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af
levende toskallede blłddyr (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 1).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

22. Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af
fiskerivarer (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

23. Rådets direktiv 91/497/EØF af 29. juli 1991 om ændring og kodificering af direktiv 64/433/EØF om sundhedsmæssige problemer vedrłrende handel med fersk kłd inden for Fællesskabet med henblik på at udvide dets anvendelsesområde til også at omfatte produktion og afsætning af fersk kłd (EFT L 268 af 24.9.1991, s. 69).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

24. Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv
90/425/EØF og 91/496/EØF (EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

25. Rådets direktiv 91/629/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af
kalve (EFT L 340 af 11.12.1991, s. 28).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

26. Rådets direktiv 91/630/EØF af 19. november 1991 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin
(EFT L 340 af 11.12.1991, s. 33).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

27. Rådets direktiv 92/34/EØF af 28. april 1992 om afsætning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter
bestemt til frugtproduktion (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 10).
Artikel 22 affattes således:
»Artikel 22
1.
Kommissionen bistås Den Stående KomitØ for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslægter og -arter, der
består af medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

28. Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til
bekæmpelse af hestepest (EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.

3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

29. Rådets direktiv 92/40/EØF af 19. maj 1992 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza
(EFT L 167 af 22.6.1992, s. 1).

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.

3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

30. Rådets direktiv 92/45/EØF om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning
af vildtlevende vildt og afsætning af kłd deraf (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 35).

Artikel 22 affattes således:

»Artikel 22
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.

3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

31. Rådets direktiv 92/46/EØF af 16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion og afsætning af rå mælk,
varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1).

Artikel 31 affattes således:

»Artikel 31
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.

3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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32. Rådets beslutning 92/438/EØF af 13. juli 1992 om datamatisering af veterinærprocedurerne ved indfłrsel (SHIFTprojektet), om ændring af direktiv 90/675/EØF, 91/496/EØF og 91/628/EØF samt beslutning 90/424/EØF og om
ophævelse af beslutning 88/192/EØF (EFT L 243 af 25.8.1992, s. 27).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

33. Rådets direktiv 92/66/EØF af 14. juli 1992 fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease
(EFT L 260 af 5.9.1992, s. 1).
Artikel 25 affattes således:
»Artikel 25
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

34. Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

35. Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 af 14. juli 1992 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208 af 24.7.1992, s. 9).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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36. Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og
specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og
forgiftninger (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 38).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

37. Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse
dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrłrende blæreudslæt hos svin (EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69).
Artikel 25 affattes således:
»Artikel 25
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

38. Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet
(EFT L 340 af 31.12.1993, s. 21).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

39. Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indfłrsel af tekstilvarer fra en række
tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke
fællesskabsregler for indfłrsel (EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1).
Artikel 25, stk. 1, 2 og 3, affattes således:
»1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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40. Rådets forordning (EØF) nr. 3036/94 af 8. december 1994 om indfłrelse af en procedure for łkonomisk passiv
forædling for visse tekstilvarer og beklædningsgenstande, der genindfłres til Fællesskabet efter bearbejdning i visse
tredjelande (EFT L 322 af 15.12.1994, s. 1).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af udvalg vedrłrende łkonomisk passiv forædling af tekstiler, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

41. Rådets direktiv 94/65/EF af 14. december 1994 om krav til fremstilling og afsætning af hakket kłd og tilberedt kłd
(EFT L 368 af 31.12.1994, s. 10).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

42. Rådets forordning (EØF) nr. 3281/94 af 19. december 1994 om anvendelse af et flerårigt arrangement med generelle
toldpræferencer for perioden 1995-1998 for visse industrivarer med oprindelse i udviklingslande (EFT L 348 af
31.12.1994, s. 1).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

43. Rådets beslutning 95/408/EF af 22. juni 1995 om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige
lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indfłre visse animalske produkter, fiskerivarer og
levende toskallede blłddyr (EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17).
Artikel 4 affattes således:
»Artikel 4
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF (1), der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. En sag indbringes
straks af formanden enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«
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44. Rådets direktiv 95/69/EF af 22. december 1995 om betingelser og bestemmelser for godkendelse og registrering af
visse foderstofvirksomheder og mellemhandlere og om ændring af direktiv 70/524/EØF, 74/63/EØF, 79/373/EØF og
82/471/EØF (EFT L 332 af 30.12.1995, s. 15).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.
Kommissionen bistås af Den Stående FoderstofkomitØ nedsat ved afgłrelse 70/372/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

45. Rådets direktiv 95/70/EF af 22. december 1995 om minimumsfællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse
sygdomme hos toskallede blłddyr (EFT L 332 af 30.12.1995, s. 33).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

46. Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og
restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og
86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10).
Artikel 33 affattes således:
»Artikel 33
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

47. Rådets direktiv 96/25/EF af 29. april 1996 om omsætning af fodermidler og om ændring af direktiv 70/524/EØF,
74/63/EØF, 82/471/EØF og 93/74/EØF samt om ophævelse af direktiv 77/101/EØF (EFT L 125 af 25.5.1996, s. 35).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af Den Stående FoderstofkomitØ nedsat ved afgłrelse 70/372/EØF, i det fłlgende
benævnt »komitØen«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant
som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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48. Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998 om afsætning af prydplanteformeringsmateriale (EFT L 226 af 13.8.1998,
s. 16).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås Det Stående Udvalg for Prydplanteformeringsmateriale og Prydplanter, der består af
medlemsstaternes repræsentanter, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

49. Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål (EFT L 221 af
8.8.1998, s. 23).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

50. Rådets direktiv 1999/74/EØF af 19. juli 1999 om fastsættelse af mindstekrav til beskyttelse af æglæggende hłner
(EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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Forslag til Rådets forordning om justering af bestemmelserne vedrłrende de udvalg, der bistår
Kommissionen i forbindelse med udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i retsakter vedtaget af Rådet efter hłringsproceduren (enstemmighed)
(2002/C 75 E/32)
KOM(2001) 789 endelig udg.  2001/0316(CNS)
(Forelagt af Kommissionen den 27. december 2001)
R¯DET FOR DEN EUROP˘ISKE UNION HAR 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 93, 94, 157, 269, 279 og 308,

(6) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIa- og
IIb-udvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF
skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forvaltningsproceduren, jf. artikel 4 i afgłrelse
1999/468/EF.

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg,
under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten for så vidt
angår Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af
29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrłrende fra merværdiafgiften, og
ud fra fłlgende betragtninger:
(1) Afgłrelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af
de nærmere vilkår for udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der tillægges Kommissionen (1), har erstattet afgłrelse
87/373/EØF (2).
(3)

(2) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles erklæring
til afgłrelse 1999/468/EF błr bestemmelserne vedrłrende
de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med
udłvelsen af de gennemfłrelsesbefłjelser, der er fastsat i
henhold til afgłrelse 87/373/EØF, justeres for at bringe
dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 5 i afgłrelse
1999/468/EF.
(3) I erklæringen angives, hvordan udvalgsprocedurerne skal
justeres automatisk, hvis det ikke berłrer udvalgets karakter
i henhold til basisretsakten.
(4) De frister, der er fastsat i de bestemmelser, som skal
justeres, błr fortsat være gældende. Hvis der ikke er
fastsat en præcis frist for at fastsætte gennemfłrelsesbestemmelserne, błr den fastsættes til tre måneder.
(5) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type I-udvalgsproceduren i henhold til afgłrelse 87/373/EØF skal anvendes,
błr derfor erstattes af bestemmelser, der henviser til rådgivningsproceduren, jf. artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF.

(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.
(3) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

(7) Bestemmelser i retsakter, ifłlge hvilke type IIIa- og IIIbudvalgsprocedurerne i henhold til afgłrelse 87/373/EØF
skal anvendes, błr derfor erstattes af bestemmelser, der
henviser til forskriftsproceduren, jf. artikel 5 i afgłrelse
1999/468/EF 
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
For så vidt angår rådgivningsproceduren ændres de retsakter,
der er omhandlet i bilag I, som angivet i bilag I.
Artikel 2
For så vidt angår forvaltningsproceduren ændres de retsakter,
der er omhandlet i bilag II, som angivet i bilag II.
Artikel 3
For så vidt angår forskriftsproceduren ændres de retsakter, der
er omhandlet i bilag III, som angivet i bilag III.
Artikel 4
Henvisninger til bestemmelser i de retsakter, der er omhandlet i
bilagene, betragtes som henvisninger til de pågældende bestemmelser som ændret ved denne forordning.
Artikel 5
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggłrelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.
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BILAG I
R¯DGIVNINGSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets direktiv 86/594/EØF af 1. december 1986 om luftbåren stłj fra husholdningsapparater (EFT L 344 af
6.12.1986, s. 24).
Artikel 9, stk. 1, affattes således:
»1.
Når en medlemsstat eller Kommissionen mener, at de harmoniserede standarder, jf. artikel 8, stk. 1, litra a),
ikke fuldt ud svarer til forskrifterne i artikel 6, hłrer denne medlemsstat eller Kommissionen det stående udvalg, der
er nedsat ved direktiv 83/189/EØF, i det fłlgende benævnt »udvalget«, og redegłr for årsagerne.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
Udvalget afgiver uopsættelig udtalelse.
På baggrund af udvalgets udtalelse giver Kommissionen medlemsstaterne meddelelse om, hvorvidt det er nłdvendigt
at tilbagekalde standarderne fra de i artikel 8, stk. 1, litra a), nævnte bekendtgłrelser.«
2. Rådets beslutning 87/95/EØF af 22. december 1986 om standardisering inden for informationsteknologi og telekommunikation (EFT L 36 af 7.2.1987, s. 31).
Artikel 7, stk. 1, affattes således:
»1.
Et rådgivende udvalg benævnt »gruppen på hłjt embedsmandsplan vedrłrende standardisering inden for
informationsteknologi« bistår Kommissionen ved realiseringen af de mål og forvaltningen af de aktioner, der er
fastlagt i denne beslutning. I telekommunikationsspłrgsmål er det gruppen på hłjt embedsmandsplan vedrłrende
telekommunikation, oprettet i henhold til artikel 5 i direktiv 86/361/EØF, der er kompetent.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.«
3. Rådets direktiv 87/404/EØF af 25. juni 1987 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om simple trykbeholdere (EFT L 220 af 8.8.1987, s. 48).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Skłnner en medlemsstat eller Kommissionen, at de i artikel 5, stk. 1, omhandlede harmoniserede standarder
ikke fuldt ud opfylder de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav, underretter Kommissionen eller medlemsstaten det
i henhold til direktiv 83/189/EØF nedsatte stående udvalg, herefter benævnt »udvalget«, og anfłrer begrundelsen
herfor. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
Udvalget afgiver straks udtalelse.
2. Under hensyn til udvalgets udtalelse meddeler Kommissionen medlemsstaterne, om det er nłdvendigt at
trække de pågældende standarder tilbage i de i artikel 5, stk. 1, nævnte publikationer.«
4. Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af
egne indtægter hidrłrende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Det udvalg, der er omhandlet i artikel 20 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1550/2000 (12), i det fłlgende
benævnt »udvalget«, undersłger regelmæssigt på Kommissionens initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat
de problemer, som opstår ved anvendelsen af nærværende forordning.
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2. En medlemsstat, som łnsker at få den i artikel 4, stk. 4, eller artikel 6, stk. 3, omhandlede bemyndigelse,
sender sin anmodning til Kommissionen hurtigst muligt og senest den 30. april i det regnskabsår, fra hvilket
bemyndigelsen skal være gældende. Kommissionens repræsentant forelægger snarest og senest den 31. december
i det pågældende regnskabsår udvalget et udkast til beslutning.
3. På Kommissionens initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat behandler udvalget de i artikel 10
omhandlede lłsninger. Såfremt der efter behandlingen i udvalget opstår uenighed om de påtænkte lłsninger,
forelægger Kommissionens repræsentant snarest og senest den 31. december i det regnskabsår, fra hvilket lłsningen
skal gælde, udvalget et udkast til beslutning.
4. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
5. Inden udlłbet af en frist på 60 dage efter udvalgets udtalelse træffer Kommissionen en beslutning, som den
meddeler medlemsstaterne.«
5. Rådets afgłrelse 1999/311/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk
samarbejde inden for de videregående uddannelser (Tempus III) (2000-2006) (EFT L 120 af 8.5.1999, s. 30).
Artikel 7, stk. 6, affattes således:
»6. Komissionen kan endvidere hłre udvalget om alle andre spłrgsmål vedrłrende gennemfłrelsen af Tempus III,
herunder årsrapporten. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 3 i afgłrelse 1999/468/EF
omhandlede rådgivningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.«

BILAG II
FORVALTNINGSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets direktiv 66/403/EØF af 14. juni 1966 om handel med læggekartofler (EFT 125 af 11.7.1966, s. 2320/66).
Artikel 19 affattes således:
»Artikel 19
1.
Kommissionen bistås af Den Stående KomitØ for Frł og Plantemateriale henhłrende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug nedsat ved Rådets afgłrelse af 14. juni 1966 (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til
denne artikel, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

2. Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni 1966 om handelen med forstligt formeringsmateriale (EFT 125 af 11.7.1966,
s. 2326/66).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Kommissionen bistås af Den Stående KomitØ for Frł og Plantemateriale henhłrende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug nedsat ved Rådets afgłrelse af 14. juni 1966 (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til
denne artikel, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«
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3. Rådets direktiv 69/208/EØF af 30. juni 1969 om handel med frł af olie- og spindplanter (EFT L 169 af 10.7.1969,
s. 3).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Kommissionen bistås af Den Stående KomitØ for Frł og Plantemateriale henhłrende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug nedsat ved Rådets afgłrelse af 14. juni 1966 (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til
denne artikel, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

4. Rådets direktiv 70/457/EØF af 29. september 1970 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (EFT L 225 af
12.10.1970, s. 1).
Artikel 23 affattes således:
»Artikel 23
1.
Kommissionen bistås af Den Stående KomitØ for Frł og Plantemateriale henhłrende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug nedsat ved Rådets afgłrelse af 14. juni 1966 (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til
denne artikel, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

5. Rådets direktiv 71/161/EØF af 30. marts 1971 om normerne for den ydre beskaffenhed af forstligt formeringsmateriale, som forhandles inden for Fællesskabet (EFT L 87 af 17.4.1971, s. 14).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Kommissionen bistås af Den Stående KomitØ for Frł og Plantemateriale henhłrende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug nedsat ved Rådets afgłrelse af 14. juni 1966 (1), i det fłlgende benævnt »komitØen«, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. Når der henvises til
denne artikel, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

6. Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om łkonomisk bistand til visse lande i Central- og
Østeuropa (EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Der nedsættes under Kommissionen et udvalg vedrłrende bistand til den łkonomiske omstrukturering i de i
artikel 1 omhandlede lande, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand. En observatłr fra Den Europæiske Investeringsbank deltager i udvalgets arbejde for så vidt
angår spłrgsmål, der angår Banken.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til seks uger.«
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7. Rådets beslutning 1999/21/EF, Euratom af 14. december 1998 om et flerårigt rammeprogram for aktioner inden for
energisektoren (1998-2002) og dertil knyttede foranstaltninger (EFT L 7 af 13.1.1999, s. 16).
Artikel 4, stk. 2, affattes således:
»2. Under forvaltningen af dette rammeprogram bistås Kommissionen af et udvalg, der består af repræsentanter
for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
8. Rådets afgłrelse 1999/311/EF af 29. april 1999 om vedtagelse af tredje fase af programmet for tværeuropæisk
samarbejde inden for de videregående uddannelser (Tempus III) (2000-2006) (EFT L 120 af 8.5.1999, s. 30).
Artikel 7, stk. 4 og 5, affattes således:
»4. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 4 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forvaltningsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
5.

Det i artikel 4, stk. 3, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.«

BILAG III
FORSKRIFTSPROCEDURE
Liste over ændrede retsakter:
1. Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og
etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).
Artikel 29 affattes således:
»Artikel 29
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
2. Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af
motordrevne kłretłjer og påhængskłretłjer dertil (EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

3. Rådets direktiv 70/373/EØF af 20. juli 1970 om indfłrelse af fællesskabsprłveudtagningsmåder og analysemetoder
for så vidt angår den officielle kontrol med foderstoffer (EFT L 170 af 3.8.1970, s. 2).
Artikel 3 affattes således:
»Artikel 3
1.
Kommissionen bistås af Den Stående FoderstofkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 20. juli 1970 (1), der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

4. Rådets direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og
afsætning af fersk fjerkrækłd (EFT L 55 af 8.3.1971, s. 23).
Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, udgår, og i stedet indsættes fłlgende:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

5. Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles
bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1).
Artikel 18 affattes således:
»Artikel 18
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

6. Rådets direktiv 72/461/EØF af 12. december 1972 om veterinærpolitimæssige problemer vedrłrende handel med
fersk kłd inden for Fællesskabet (EFT L 302 af 31.12.1972, s. 24).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 15. oktober 1968, der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

7. Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i
forbindelse med indfłrsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kłd og kłdprodukter fra tredjelande (EFT L 302 af
31.12.1972, s. 28).
Artikel 29 affattes således:
»Artikel 29
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 15. oktober 1968, i det
fłlgende benævnt »komitØen«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant
som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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Artikel 30 affattes således:
»Artikel 30
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

8. Rådets direktiv 73/361/EØF af 19. november 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov
fastsatte bestemmelser vedrłrende certificering og mærkning af ståltove, lænkekæder og kroge (EFT L 335 af
5.12.1973, s. 51).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

9. Rådets direktiv 73/404/EØF af 22. november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om vaske- og
rengłringsmidler (EFT L 347 af 17.12.1973, s. 51).
Artikel 7b affattes således:
»Artikel 7b
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

10. Rådets direktiv 73/437/EØF af 11. december 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om visse
former af sukker bestemt til menneskefłde (EFT L 356 af 27.12.1973, s. 71).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 13. november 1969,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

11. Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrłrende visse dele
og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (EFT L 84 af 28.3.1974, s. 10).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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12. Rådets direktiv 74/409/EØF af 22. juli 1974 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrłrende honning
(EFT L 221 af 12.8.1974, s. 10).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 13. november 1969,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

13. Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler
(EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

14. Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på
og i frugt og grłntsager (EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26).
Artikel 7, stk. 2-5, udgår, og i stedet indsættes fłlgende:
»2. I tilfælde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
Artikel 8, stk. 2-5, udgår, og i stedet indsættes fłlgende:
»2. I tilfælde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«
Artikel 8a affattes således:
»Artikel 8a
I tilfælde som omhandlet i artikel 6, stk. 2, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
15. Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af badevand (EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden sagen for komitØen, enten på eget
initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstats repræsentant.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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16. Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
głdning (EFT L 24 af 30.1.1976, s. 21).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

17. Rådets direktiv 76/117/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
vedrłrende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære (EFT L 24 af 30.1.1976, s. 45).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

18. Rådets direktiv 76/118/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
vedrłrende visse former for konserveret, helt eller delvis inddampet mælk bestemt til menneskefłde (EFT L 24
af 30.1.1976, s. 49).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 13. november 1969,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

19. Rådets direktiv 76/621/EØF af 20. juli 1976 om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og
fedtstoffer, der uden yderligere forarbejdning er bestemt til konsum, samt i fłdevarer, der tilsættes olier eller
fedtstoffer (EFT L 202 af 28.7.1976, s. 35).
Artikel 5 affattes således:
»Artikel 5
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 13. november 1969,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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20. Rådets direktiv 76/767/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles
bestemmelser for trykbeholdere og kontrolmetoder for disse (EFT L 262 af 27.9.1976, s. 153).
Artikel 20 affattes således:
»Artikel 20
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

21. Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersłgelse i forbindelse med indfłrsel af fersk kłd af
tamsvin fra tredjelande (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 67).
Artikel 9 affattes således:
»Artikel 9
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 15. oktober 1968, der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

22. Rådets direktiv 77/99/EØF af 21. december 1976 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og
afsætning af kłdprodukter og visse produkter af animalsk oprindelse (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 85).
Artikel 20, stk. 2 og 3, affattes således:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

23. Rådets direktiv 77/504/EØF af 25. juli 1977 om racerent avlskvæg (EFT L 206 af 12.8.1977, s. 8).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af Den Stående Zootekniske KomitØ nedsat ved afgłrelse 77/505/EØF, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

24. Rådets beslutning 77/795/EØF af 12. december 1977 om indfłrelse af en fælles procedure for udveksling af
oplysninger vedrłrende kvaliteten af fersk overfladevand i Fællesskabet (EFT L 334 af 24.12.1977, s. 29).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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25. Rådets direktiv 78/25/EØF af 12. december 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
stoffer, der må tilsættes lægemidler med henblik på farvning af disse (EFT L 11 af 14.1.1978, s. 18).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

26. Rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at
være egnet til, at fisk kan leve deri (EFT L 222 af 14.8.1978, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

27. Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsfłring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer (EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Når der henvises til proceduren i denne artikel, indbringer formanden straks sagen for Den Stående KomitØ for
Plantesundhed, i det fłlgende benævnt »komitØen«, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

28. Rådets direktiv 79/373/EØF af 2. april 1979 om handel med foderblandinger (EFT L 86 af 6.4.1979, s. 30).
Artikel 13 affattes således:
»Artikel 13
1.
Kommissionen bistås af Den Stående FoderstofkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 20. juli 1970 (1), der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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29. Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).
Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

30. Rådets direktiv 79/831/EØF af 18. september 1979 om sjette ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af
lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 259 af 15.10.1979, s. 10).
Artikel 21 affattes således:
»Artikel 21
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

31. Rådets direktiv 79/869/EØF af 9. oktober 1979 om målemetoder og hyppighed for prłveudtagning og analyse af
overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne (EFT L 271 af 29.10.1979, s. 44).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

32. Rådets direktiv 80/215/EØF af 22. januar 1980 om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kłdprodukter inden for Fællesskabet (EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 15. oktober 1968, der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

33. Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest
(EFT L 47 af 21.2.1980, s. 11).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 15. oktober 1968, der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
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2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

34. Rådets direktiv 80/779/EØF af 15. juli 1980 om grænseværdier for luftkvaliteten med hensyn til svovldioxid og
svævestłv (EFT L 229 af 30.8.1980, s. 30).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

35. Rådets direktiv 80/1107/EØF af 27. november 1980 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat
for kemiske, fysiske og biologiske agenser under arbejdet (EFT L 327 af 3.12.1980, s. 8).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

36. Rådets direktiv 82/130/EØF af 15. februar 1982 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrłrende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære i grubegasholdige miner (EFT L 59 af 2.3.1982,
s. 10).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

37. Rådets direktiv 82/883/EØF af 3. december 1982 om metoder til overvågning af og kontrol med miljłer, der
berłres af udledninger fra titandioxidindustrien (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 1).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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38. Rådets direktiv 82/884/EØF af 3. december 1982 om grænseværdi for bly i luften (EFT L 378 af 31.12.1982, s. 15).
Artikel 11 affattes således:
»Artikel 11
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

39. Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet
(EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 15. oktober 1968, der
består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

40. Rådets direktiv 83/417/EØF af 25. juli 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrłrende
visse laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum (EFT L 237 af 26.8.1983, s. 25).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående LevnedsmiddelkomitØ nedsat ved Rådets afgłrelse af 13. november 1969,
der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

41. Rådets direktiv 84/532/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
fælles bestemmelser for entreprenłrmateriel (EFT L 300 af 19.11.1984, s. 111).
Artikel 24 affattes således:
»Artikel 24
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

42. Rådets direktiv 84/539/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
elektriske apparater, der anvendes i læge- og dyrlægepraksis (EFT L 300 af 19.11.1984, s. 179).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
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Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

43. Rådets direktiv 85/203/EØF af 7. marts 1985 om luftkvalitetsnormer for så vidt angår nitrogendioxid (EFT L 87 af
27.3.1985, s. 1).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

44. Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og
klovesyge (EFT L 315 af 26.11.1985, s. 11).
Artikel 16 affattes således:
»Artikel 16
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF (1), i det fłlgende
benævnt »komitØen«, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som
formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

Artikel 17 affattes således:
»Artikel 17
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

45. Rådets direktiv 86/278/EØF af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljłet, navnlig jorden, i forbindelse med anvendelse
i landbruget af slam fra rensningsanlæg (EFT L 181 af 4.7.1986, s. 6).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

46. Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37).
Artikel 11a og 11b affattes således:
»Artikel 11a
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.
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Artikel 11b
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«
Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, udgår, og i stedet indsættes fłlgende:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
47. Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43).
Artikel 11a og 11b affattes således:
»Artikel 11a
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.
Artikel 11b
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, udgår, og i stedet indsættes fłlgende:
»2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
48. Rådets forordning (EØF) nr. 3528/86 af 17. november 1986 om beskyttelse af skovene i Fællesskabet mod luftforurening (EFT L 326 af 21.11.1986, s. 2).
Artikel 7 affattes således:
»Artikel 7
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

49. Rådets direktiv 87/217/EØF af 19. marts 1987 om forebyggelse af miljłforurening med asbest (EFT L 85 af
28.3.1987, s. 40).
Artikel 12 affattes således:
»Artikel 12
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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50. Rådets beslutning 91/666/EØF af 11. december 1991 om oprettelse af EF-beredskabslagre af mund- og klovesygevacciner (EFT L 368 af 31.12.1991, s. 21).
Artikel 10 affattes således:
»Artikel 10
1.
Kommissionen bistås af Den Stående VeterinærkomitØ nedsat ved afgłrelse 68/361/EØF (1), der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til femten dage.«

51. Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1).
Artikel 24 affattes således:
»Artikel 24
1.
Kommissionen bistås af et punktafgiftsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har
Kommissionens repræsentant som formand. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
2. De foranstaltninger, der er nłdvendige for anvendelsen af artikel 5, 7, 15b, 18, 19 og 23, vedtages efter
fremgangsmåden i stk. 3.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.

5. Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, undersłger udvalget spłrgsmål om anvendelsen af fællesskabsbestemmelserne om punktafgifter, der rejses af udvalgets formand eller på anmodning af en medlemsstats
repræsentant.«
52. Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 af 25. februar 1992 om finansiel og faglig bistand til og łkonomisk samarbejde
med udviklingslandene i Asien og Latinamerika (EFT L 52 af 27.2.1992, s. 1).
Artikel 15 affattes således:
»Artikel 15
1.

Kommissionen varetager forvaltningen af den finansielle og faglige bistand og af det łkonomiske samarbejde.

2. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
3. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
4.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til en måned.

5. Kommissionen meddeler regelmæssigt og mindst en gang om året medlemsstaterne de oplysninger, den er i
besiddelse af, vedrłrende de sektorer, projekter og aktioner, som den har kendskab til, og som vil kunne stłttes i
henhold til denne forordning.
6. Endelig sker der ligeledes i udvalget gennem udveksling af oplysninger en samordning mellem Fællesskabets
samarbejdsaktioner og de aktioner, der gennemfłres bilateralt af medlemsstaterne.«
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53. Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 af 22. juli 1993 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og
overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering (EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1).
Artikel 72 affattes således:
»Artikel 72
1.

Når proceduren i denne artikel skal anvendes, bistås Kommissionen af:

 Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler i sager, som vedrłrer humanmedicinske lægemidler
 Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler i sager, som vedrłrer veterinærlægemidler; udvalget består af
repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

Artikel 73 affattes således:
»Artikel 73
1.

Når proceduren i denne artikel skal anvendes, bistås Kommissionen af:

 Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler i sager, som vedrłrer humanmedicinske lægemidler
 Det Stående Udvalg for Veterinærlægemidler i sager, som vedrłrer veterinærlægemidler; udvalget består af
repræsentanter for medlemsstaterne og har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

54. Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1).
Artikel 141, stk. 2, affattes således:
»Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
55. Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1).
Artikel 115 affattes således:
»Artikel 115
1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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56. Rådets forordning (EF) nr. 2271/96 af 22. november 1996 om beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale
anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en fłlge heraf
(EFT L 309 af 29.11.1996, s. 1).
Artikel 8 affattes således:
»Artikel 8
1.
Med henblik på anvendelsen af artikel 7, litra b) og c), bistås Kommissionen af et udvalg, der består af
repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til to uger.«

57. Rådets forordning (EF) nr. 515/97 af 13. marts 1997 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative
myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af
told- og landbrugsbestemmelserne (EFT L 82 af 22.3.1997, s. 1).
Artikel 43, stk. 1 og 2, affattes således:
»1.
Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7. Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse
1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
58. Rådets beslutning 98/253/EF af 30. marts 1998 om et flerårigt EF-program for at fremme informationssamfundet i
Europa (»Informationssamfundet«) (EFT L 107 af 7.4.1998, s. 10).
Artikel 6 affattes således:
»Artikel 6
1.
Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
2.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«

59. Rådets forordning (EF) nr. 976/1999 af 29. april 1999 om kravene til gennemfłrelsen af andre fællesskabsaktioner
end udviklingssamarbejdsaktioner, der inden for rammerne af Fællesskabets samarbejdspolitik bidrager til at opnå de
generelle mål om udvikling og befæstelse af demokratiet og af retsstaten samt respekt for menneskerettighederne og
de grundlæggende frihedsrettigheder i tredjelande (EFT L 120 af 8.5.1999, s. 8).
Artikel 14 affattes således:
»Artikel 14
1.
Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 975/1999, i det
fłlgende benævnt »Udvalget for Menneskerettigheder og Demokrati«, der består af medlemsstaternes repræsentanter,
og som har Kommissionens repræsentant som formand.
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgłrelses artikel 7.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i afgłrelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum fastsættes til tre måneder.«
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