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I
(Meddelelser)

RÅDET

Meddelelse vedrørende ikrafttrædelsen af tiltrædelsestraktaten mellem Kongeriget Belgien, Den
Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den
Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Irland, Den Italienske Republik,
Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg,
Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
(medlemmer af Den Europæiske Union)
og Republikken Bulgarien og Rumænien
om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union
(2006/C 321/01)
Efter deponeringen af alle ratifikationsdokumenter og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, træder tiltrædelsestraktaten (1), der blev undertegnet den 25. april 2005 i Luxembourg, i kraft den 1. januar 2007.

(1) EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.
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KOMMISSIONEN

Euroens vekselkurs (1)
28. december 2006
(2006/C 321/02)
1 euro =
Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

JPY

japanske yen

1,3173

DKK

danske kroner

7,4573

GBP

pund sterling

SEK

Valuta

Kurs

SIT

slovenske tolar

SKK

slovakiske koruna

TRY

tyrkiske lira

1,8648

0,67115

AUD

australske dollar

1,6699

svenske kroner

9,0463

CAD

canadiske dollar

CHF

schweiziske franc

1,6058

HKD

hongkongske dollar

ISK

islandske kroner

NZD

newzealandske dollar

1,8731

NOK

norske kroner

8,2375

BGN

bulgarske lev

1,9558

SGD

singaporeanske dollar

2,0209

CYP

cypriotiske pund

0,5782

KRW

sydkoreanske won

CZK

tjekkiske koruna

EEK

estiske kroon

HUF

ungarske forint

156,61

93,60

27,540
15,6466
251,92

ZAR

sydafrikanske rand

CNY

kinesiske renminbi yuan

HRK

kroatiske kuna
indonesiske rupiah

239,64
34,561

1,5268
10,2387

1 224,69
9,2590
10,2935
7,3495

LTL

litauiske litas

3,4528

IDR

LVL

lettiske lats

0,6972

MYR

malaysiske ringgit

MTL

maltesiske lira

0,4293

PHP

filippinske pesos

64,679

russiske rubler

34,6940

thailandske bath

47,252

PLN

polske zloty

3,8305

RUB

RON

rumænske lei

3,3980

THB

(1) Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.

11 905,10
4,6534
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Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)
(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/03)
1. Den 19. december 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning
(EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved MAN Ferrostaal AG (»Ferrostaal«, Tyskland)
gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele
Eurotecnica Melamine S.A. (»Eurotecnica«, Luxembourg), der hører under Eurotecnica Group SA.
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Ferrostaal: verdensomspændende ingeniørkoncern, der også er aktiv på det kemitekniske område
— Eurotecnica: ingeniørvirksomhed og godkendelse af produktionsteknologier til den kemiske industri,
herunder teknologi til produktion af melamin.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder
ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.
4. Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse
og kan med angivelse af sag COMP/M.4178 — MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group sendes til Kommissionen
pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
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Liste over de nationale kompetente myndigheder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (1)
(2006/C 321/04)
(Bemærk: Denne liste og kommende ajourføringer vil også blive stillet til rådighed på internettet ( 2))
EU-medlemsstat

Kompetent myndighed

Belgien

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
(Forbundstilsynet for folkesundhed, fødevarekæden og miljø)
EUROSTATION II
Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10
B-1060 Brussels/Bruxelles
Tlf. (32) 2 524 95 76
Fax (32) 2 524 95 03
e-mail: risk@health.fgov.be

Tjekkiet

Ministerstvo životního prostředí — Odbor environmentálních rizik
(Miljøministeriet — Departmentet for miljørisici)
Vršovická 65
CZ-100 10 Praha 10 — Vršovice
Tlf. (420) 267 122 535
Fax (420) 267 310 013
e-mail: info@env.cz

Danmark

Miljøstyrelsen — EPA
(Miljøministeriet — Miljøstyrelsen)
Strandgade 29
DK-1401 København K
Tlf. (45) 32 66 01 00
Fax (45) 32 66 04 74

Tyskland

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
(Ministeriet for miljø, naturbeskyttelse og reaktorsikkerhed)
Referat IG II 1
Robert-Schuman-Platz 3
D-53175 Bonn
Tlf. (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33
Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24
Umweltbundesamt
(Miljøtilsynet)
Wörlitzer Platz 1
D-06844 Dessau
Tlf. (49-340) 21 03 33 17/ — 31 54
Fax (49-340) 21 04 33 17/ — 31 54
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(Forbundsinstituttet for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen)
FB 5.4
Friedrich-Henkel-Weg 1
D-44149 Dortmund
Tlf. (49-231) 9071 — 2319
Tlf. (49-231) 9071 — 2516

(1) EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1, senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 (EUT L 168 af 21.6.2006,
s. 5.
(2) http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm
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EU-medlemsstat

Kompetent myndighed

Estland

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond
(Ministeriet for sociale anliggender og folkesundhed)
Chemicals Safety Unit
Gonsiori 29
EE-15027 Tallinn
Tlf. (372) 626 91 53
Fax. (372) 699 22 09

Grækenland

Eλληνικη Δημοκρατια
Υπουργειο Οικονομικων
(Finansministeriet
Statens kemiske laboratorium
Departementet for råstoffer og industriprodukter)
16, An. Tsocha Street
GR-115 21 Athina
Tlf. (30-210) 647 92 64/64 79 265
Fax (30-210) 644 16 48
e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Spanien

Ministerio de Industria y Energía
(Industri- og energiministeriet)
Jefe de Servicio de Química Básica
Paseo de la Castellana 160
E-28071 Madrid
Tlf. (34-91) 349 42 20
Fax (34-95) 669 80 84

Frankrig

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau
Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux
(Ministeriet for miljø og bæredygtig udvikling)
Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles
20 Avenue de Ségur
F-75302 PARIS 07 SP
Tlf. (33-1) 42 19 12 37
Fax ( 33-1) 42 19 12 35
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD
(Ministeriet for miljø og bæredygtig udvikling)
20, avenue de Ségur
F-75302 PARIS 07 SP
Tlf. (33-1) 42 19 15 45
Fax (33-1) 42 19 14 68
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie
(Ministeriet for økonomi, finanser og industri)
Bâtiment Le Bervil
12, rue VILLIOT
F-75572 Paris Cedex 12
Tlf. (33-1) 53 44 94 52
Fax (33-1) 53 44 91 72

Irland

Department of the Environment and local government
(Ministeriet for miljø og lokaladministration)
IRL-Dublin
Tlf. (353-1) 888 20 00
Fax (353-1) 888 20 14
Department of Enterprise, Trade and Employment
(Erhvervs-, Handels- og Beskæftigelsesministeriet)
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tlf. (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29
Fax (353-1) 662 25 22
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EU-medlemsstat

Kompetent myndighed

Italien

Ministero della Salute
(Sundhedsministeriet)
Dirigente chimico
Viale della Civiltà Romana 7
I-00144 Roma
Tlf. (39-06)59 94 34 39/59 94 32 12
Fax (39-06)59 94 35 54/59 94 32 27

Cypern

Υπουργείο Υγείας
(Sundhedsministeriet)
Medical and Public Health Services
Public Health Services
18, John Kennedy, Pallouriotissa
CY-1449 Nicosia
Tlf. (357) 22 305 339
Fax (357) 22 305 345
e-mail: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Letland

Veselības ministrija
(Sundhedsministeriet)
Brivibas iela 72
LV-1011 Riga
Tlf. (371) 787 61 02
Fax (371) 787 60 71
Valsts sanitara inspekcija
(Statens Sundhedstilsyn)
Ieriku iela 3
LV-1084 Riga
Tlf. (371) 781 96 84
Fax (371) 781 96 72
e-mail: vsi@vsi.gov.lv
LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA
(Letlands Agentur for Miljø, Geologi og Meteorologi)
Maskavas iela 165
LV-1019 Riga
Tlf. (371) 714 61 38
Fax (371) 714 51 54
e-mail: lvgma@lvgma.gov.lv

Litauen

Ūkio ministerija
(Økonomiministeriet)
Gedimino ave. 38/2
LT-01104, Vilnius
Tlf. (+370 5) 2623863
Fax (+370 5) 2623974
e-mail: kanc@ukmin.lt
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
(Statens inspektorat for nonfoodsektoren under Økonomiministeriet)
Gedimino ave. 38/2
LT-01104, Vilnius
Tlf. (+370-5) 2612300
Fax (+370-5) 2629413
e-mail: rastine@is.lt

Luxembourg

Administration de la Gestion de l'Eau — Direction
(Vandforsyningen)
51, rue de Merl
L-2146 Luxembourg
Tlf. (352) 26 02 86 1
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Kompetent myndighed

Ungarn

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Det Nationale Inspektorat for Miljø, Natur og Vand)
Mészáros u. 58/a
H-1016 Budapest
Tlf. (36-1) 224 9100
Fax (36-1) 224 9263
e-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority
Ministry of Competitiveness and Communications
(Ministeriet for konkurrence og kommunikation)
2nd Floor, Evans Buildings
Merchants Street
MA-Valletta VLT 03
Tlf. (356) 21242420
Fax (356) 21242406
e-mail: info@msa.org.mt

Nederlandene

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Directoraat-Generaal Milieubeheer
(Ministeriet for boliger, fysisk planlægning og miljø)
Ipc 650 or Ipc 655
Postbus 30945
NL-2500 GX Den Haag
Tlf. (30-70) 339 46 64 or (30-70) 339 43 79
Fax (30-70) 339 13 13 or (30-70) 339 43 79
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)
(Det Nationale Institut for Folkesundhed og miljø)
Postbus 1
NL-3720 BA Bilthoven
Tlf. (31-30) 274 20 01/274 40 87
Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Østrig

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Forbundsministeriet for landbrug, skovbrug, miljø og vandforvaltning)
Stubenbastei 5
AT-1010 Wien
Tlf. (43-1) 515 222 328/515 222 330
Fax (43-1) 515 227 334

Polen

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych
(Departementet for kemiske stoffer og præparater)
8, Sw. Teresy Street
PL-91-348 Lodz
Tlf. (48-42) 631 47 22
Fax (48-42) 631 46 79
e-mail: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugal

Ministério da Economia e da Inovação
(Ministeriet for økonomi og innovation)
Direcção Geral da Empresa
Av. Visconde Valmor no 72
P-1069-041 Lisboa
Tlf. (35-21) 791 91 00
e-mail: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovenien

Ministrstvo za zdravje — Urad RS za kemikalije
(Sundhedsministeriet — Det Nationale Tilsyn med Kemikalier)
Mali trg 6
SL-1000 Ljubljana
Tlf. (386-1) 478-6051
Fax (386-1) 478-6266
e-mail: urad.kemikalije@gov.si
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EU-medlemsstat

Kompetent myndighed

Slovakiet

Centrum pre chemické látky a prípravky
(Center for Kemiske Stoffer og Præparater)
Limbova 14
SK-833 01 Bratislava
Slovakia
Tlf. (+421) 2 59 369 608
Fax (+421)2 59 369 602
e-mail: detergent@ccsp.sk

Finland

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/Kemikaaliyksikkö
(Finlands Miljøinstitut/Kemikaliekontoret)
PO Box 140
FIN-00251 Helsinki
Tlf. (358-9) 40 30 05 37 or 26
Fax (358-9) 40 30 05 91

Sverige

Kemikalieinspektionen (KEMI)
(Statens kemikalietilsyn)
Hazard and Risk Assessment Division
Esplanaden 3 A, Box 2
S-172 13 Sundbyberg
Tlf. (46-8) 519 411 00
Fax: (46-8), 735 76 98
e-mail: kemi@kemi.se

Det Forenede Kongerige

Pesticides Safety Directorate
(Direktoratet for pesticiders sikkerhed)
Room 310/311, Mallard House,
Kings Pool,
3 Peasholme Green,
GB-York YO1 2PX,
Tlf. (44-1904) 455 738/(44-1904) 455 708
Fax (44-1904) 455 733
e-mail: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk
Department of Trade and Industry
(Handels- og industriministeriet)
14 Park Lane
GB-Knebworth SG3 6PF
Tlf. (44-14) 38 81 21 07 or 52 32
Fax (44-14) 38 81 72 27

Medlemmer af
EFTA

Kompetent myndighed

Island

Hollustuvernd ríkisins
(Statens miljø- og fødevarekontor)
Armula 1a
IS-108 Reykjavík
Tlf. (354) 585 10 00
Fax (354) 585 10 10

Norge

Statens forurensningstilsyn
(Statens forureningstilsyn)
Strømsvelen 96
Postboks 8100 Dep.
N-0032 Oslo
Tlf. (47-22) 57 34 00/57 36 44
Fax (47-22) 67 67 06
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Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006
om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og
levnedsmidler
(2006/C 321/05)
Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF)
nr. 510/2006. Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for
offentliggørelsen.

SAMMENFATNING
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006
Ansøgning om registrering i henhold til artikel 5 og artikel 17, stk. 2
»CASTAGNA CUNEO«
EF-nr.: IT/PGI/005/0342/20.4.2004
BOB ( ) BGB ( X )
Resuméet er udarbejdet til oplysningsformål. Interesserede parter kan indhente yderligere oplysninger i den
fuldstændige udgave af varespecifikationen enten hos de nationale myndigheder som nævnt i afsnit 1 eller
hos Europa-Kommissionen (1).
1.

Medlemsstatens ansvarlige myndighed
Navn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre, n. 20
I-00187 Roma
Tlf.:

2.

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

Ansøgende sammenslutning
Navn:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresse:

Via Caraglio, 16
I-12100 Cuneo

Tlf.:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

—

e-mail:

—

Sammensætning: Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) andet ( )
3.

Produktets art
Klasse 1.6 — Frugt og grønsager, også forarbejdet

4.

Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1 Navn: »Castagna cuneo«
(1) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter, B-1049 Bruxelles.
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4.2 B e s k r i v e l s e : Den beskyttede geografiske betegnelse »Castagna Cuneo« må kun benyttes på følgende
kastanjesorter af arten »Castanea sativa«, dog ikke artshybrider: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa,
Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna
della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa
Pesio og Spina Lunga.
Også produkter, der hidrører fra lavskov, mellemskov og højskov, der har udviklet sig fra lavskov, selv
om den består af de anførte arter, er udelukket.
»Castagna Cuneo« BGB har som særpræg en sød og fin smag og en sprød skal, der gør den særlig egnet
til konsum, såvel rå som tilberedt.
Den friske kastanje har på konsumtidspunktet følgende kendetegn: skallens farve er fra lys til mørk
brun; mere eller mindre udpræget nøddefarvet hilum, som aldrig når ud på frugtens sider; stjerneformede stråler; gul til brun skal af næsten sprød konsistens; hvidt til cremefarvet kerne; sød og fin smag;
størrelse: højst 110 frugter pr. kg.
Der tillades indvendige og udvendige fejl (revner, orm eller mug) på højst 10 % af frugterne.
Tørrede kastanjer uden skal skal fremtræde hele og pæne og med lys strågul farve. Der tillades kun fejl
(tegn på orm, uregelmæssig form, brækkede kerner, vedhængende stykker af skal, m.v.) på højst 10 %
af de tørrede frugter.
Vandindholdet i hele tørrede frugter må ikke være højere end 15 %.
4.3 G e o g r a f i s k o m r å d e : Produktionsområdet for »Castagna Cuneo« BGB omfatter de ca. 110
kommuner i Cuneo-provinsen, der er opregnet i produktionsspecifikationen.
4.4 B e v i s fo r o p r i n d e l s e : Hver enkelt fase i produktionsprocessen overvåges, idet input og output for
hver fase dokumenteres. På denne måde og ved, at anlæggene til produktion af Castagna Cuneo BGB
hos producenter og pakkevirksomheder opføres i særlige registre, der føres af kontrolinstansen, at der
føres produktions- og pakkeregistre, og at de producerede mængder og alle partier af pakkede og
mærkede varer indberettes til kontrolinstansen inden salg til konsum, sikres det, at produktet kan
spores (gennem hele produktionsprocessen fra begyndelsen til slutningen). Alle fysiske og juridiske
personer, der er opført i de pågældende registre, underkastes kontrol fra kontrolinstansens side, i overensstemmelse med bestemmelserne i varespecifikationen og den pågældende kontrolplan.
4.5 F r e m s t i l l i n g s m e t o d e : I specifikationen kræves det bl.a., at kastanjebeplantningerne skal ligge
solrigt og i læ for vinden. Enhver anvendelse af gødning og syntetiske plantebeskyttelsesmidler er
forbudt, med undtagelse af, hvad der er tilladt i økologisk landbrug (EF-forordning 2092/91 med senere
ændringer).
Plantetætheden må ikke overstige 150 producerende planter pr. hektar.
Jorden holdes fri for overdreven udvikling af græs- og buskvækster ved, at græsset slås en gang om året,
og at krat, bregner og visne planter fjernes inden høsten, så at høsten kan foregå på behørig vis. Lejlighedsvis beskæring er tilladt som bekæmpelse af parasitangreb på planterne.
Høsten kan foregå manuelt eller med maskine (plukkemaskine), dog skal produktets integritet bevares.
Høstperioden begynder den 1. september og varer til november.
Det friske produkt kan konserveres ved en behandling med varmt vand ifølge den korrekte traditionelle
metode.
Brug af den såkaldte »curatura«-metode, hvor frugten ligger i vand ved omgivelsernes temperatur i 7-9
dage, er tilladt. Denne metode medfører en svag mælkesyrefermentering, som ved at standse de
sygdomsfremkaldende svampes udvikling skaber næsten sterile omgivelser uden brug af tilsætningsstoffer. Der tillades ligeledes konservering ved frysning, efter at skallen er fjernet, ifølge reglerne for
frosne produkter.
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Produktet »Castagna Cuneo — Secca« skal fremstilles ved den traditionelle metode, dvs. tørring ved
uafbrudt svag varme i tørreanlæg, der overvejende er opført i murværk. Der anbringes kastanjerne på
en rist, under hvilken der fyres eller tilføres varme via en varmeveksler. Som brændsel må ikke
anvendes affald og biprodukter fra forarbejdning af kemisk behandlet træ. Processen varer i gennemsnit
30 dage.
Al sortering, behandling og opbevaring af frugten skal ske inden for det område, som er afgrænset
under punkt 3 i produktionsspecifikationen.
4.6 T i l k n y t n i n g : Ansøgningen om BGB-registrering bygger på denne frugts ubestridelige omdømme,
idet produktionsområdet siden antikkens tid har været dens naturlige habitat. De første henvisninger til
kastanjer i Cuneo-provinsen går da også helt tilbage til slutningen af det 12. århundrede, hvilket
bevidnes af Certosa di Pesios korrespondance om erhvervelse af landområder, hvoraf det fremgår, at
der var kastanjer på en femtedel af den opdyrkede jord mellem 1173 og 1277. I begyndelsen af 1800tallet var Cuneo-provinsens landskab præget af, at der grænsede store kastanjeskove, for størstepartens
vedkommende højskov, op til de dyrkede arealer. I 1800-tallet var kastanjeskovene ligesom i de foregående århundreder centrum for tilværelsen på landet. Kastanjerne var et af de få salgbare produkter fra
bjergene, og bønderne bragte sække med kastanjer ned fra landsbyerne i Alperne og Appenninerne.
Markedet i Cuneo var det vigtigste, og Sankt Martins dag den 11. november var en ganske særlig dag,
hvor kastanjerne blev noteret til lige så høje priser som de bedste druer. Cuneo-markedet havde allerede
i slutningen af 1500-tallet meget høj aktivitet, og det har gennem årene hævdet sig på europæisk plan;
handelen både på hjemmemarkedet og eksportmarkedet er blevet stadig mere omfattende, fordi efterspørgslen efter Cuneo-kastanjer har været støt stigende. BGB-varen er ikke kun berømt på det europæiske marked, bl.a. i Frankrig, Tyskland, Østrig, Schweiz og England, men bliver også stærkt påskønnet i
andre lande såsom USA og Argentina.
Cuneo-kastanjernes høje anseelse underbygges af, at der bl.a. afholdes talrige festivaller og kongresser,
hvor BGB-varens kvalitet lovprises, f.eks. den kastanjeuge (Settimana del Castagno), der finder sted i
Cuneo, og hvor sektorens dygtigste fagfolk og handlende diskuterer forskellige problemer ved dyrkningen af dette produkt. Særlig betydning havde i tidligere tid den årlige kanstanjefestival (Sagra del
Marrone) i Chiusa di Pesio, som nød stor bevågenhed, også i lokalaviserne, der hvert år gav festivalen
meget udførlig omtale. Festivalen havde så stor succes, at den snart blev flyttet til Cuneo, hvor der ikke
blev sparet på festlighederne med udstillinger af enhver art og kastanjestandene på en fremtrædende
plads. Den ældste og mest kendte efterårsfestival er dog stadig San Dalmazzo-markedet (Fiera fredda di
San Dalmazzo), som er den sidste inden vinteren, og som med sine 430-årige historie altid har repræsenteret den uomtvistelige tilknytning mellem oprindelsesområdet, befolkningen og kastanjerne.
Den righoldige samling af opskrifter i Cuneos kogekunst, hvor Cuneo-kastanjerne så afgjort indtager en
særdeles vigtig plads, er det tydeligst tænkelige udtryk for, at der er en stærk tradition for kastanjer i
oprindelsesområdet. Kastanjerne spises friske, men finder også anvendelse i utallige retter, lige fra de
enkleste i landkøkkenet til de mest raffinerede. Kastanjerne tilberedes kogt, ristet eller som mundaj,
symbolet på fest og glæde ved baller, men anvendes også til marron glacé, chokoladeruller med kastanjer,
og endda i salte retter som flæskesteg og rådyr med kastanjer.
4.7 Ko n t r o l s t r u k t u r e r :
Navn:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresse: Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82
Moretta (CN)
Tlf.:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

e-mail:

inoq@isiline.it

4.8 M æ r k n i n g : På tidspunktet for salget til konsum kan friske »Castagna Cuneo« BGB markedsføres i
følgende pakninger:
— emballeret i poser/sække af forskellige materialer med et indhold på mellem 0,1 og 30 kg, hvoraf
de vigtigste er 0,1 — 0,25 — 0,5 — 1 — 2,5 — 5 — 10 — 25 og 30 kg
— træ- eller plastkasser med målene 30 × 50 og 40 × 60
— jutesække med et indhold på mellem 5 og 100 kg (5 — 10 — 25 — 30 — 50 og 100).
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På tidspunktet for salget til konsum kan »Castagna Cuneo — Secca« BGB markedsføres i følgende
pakninger:
— emballeret i poser/sække af forskellige materialer med et indhold på mellem 0,1 og 30 kg, hvoraf
de vigtigste er 0,1 — 0,25 — 0,5 — 1 — 2,5 — 5 — 10 — 25 og 30 kg.
Under alle omstændigheder må de kun markedsføres, hvis de er færdigpakket eller bliver emballeret på
salgstidspunket.
På etiketten, som skal sættes på emballagen eller indpakningen, skal den beskyttede geografiske betegnelse »Castagna Cuneo« være angivet med klare og uudslettelige bogstaver, som skal være lette at
adskille fra de øvrige angivelser. Umiddelbart efter betegnelsen skal være angivet »Indicazione Geografica Protetta«.
Nærmere betegnet skal pakningerne være forsynet med påskriften »Castagna Cuneo« eller »Castagna
Cuneo — Secca« og umiddelbart derefter »Indicazione Geografica Protetta« i trykte bogstaver af samme
størrelse.
Emballagevirksomhedens navn, firmabetegnelse og adresse samt bruttovægten ved emballeringen skal
findes inden for samme synsfelt.
Udtrykket »Indicazione Geografica Protetta« kan gentages andre steder på emballagen eller etiketten,
også som forkortelsen »IGP«.
Det er tilladt sammen med den beskyttede geografiske betegnelse at anvende betegnelser og/eller
grafiske symboler, som refererer til firmabetegnelser, kollektivlogoer eller virksomhedslogoer, dog under
forudsætning af, at de ikke er anprisninger eller kan vildlede køberen.
Beskrivelse af logoet
Logoet består af grafiske elementer, der tilsammen danner omridset af en kastanje, der ligger lidt ned
på højre side. Den venstre del af frugtens omrids dannes af ordet »castagna« skrevet med kalligrafisk
typografi, mens den højre del er et håndtegnet grafisk symbol, der forestiller et hurtigt og beslutsomt
penselstrøg. Mærket afsluttes med et kastanjeblad forneden i frugten, og inden i frugten er ordet
»Cuneo« trykt i hvidt med kalligrafisk typografi. Forneden til venstre er forkortelsen IGP trykt med
»Frutiger light«.
Produkter, som »Castagna Cuneo« IGP benyttes til fremstilling af, også ved forarbejdning, kan markedsføres til forbrug i emballage, hvorpå der henvises til den pågældende betegnelse, men uden at EU-logoet
er anført, forudsat at produktet med den beskyttede betegnelse er den eneste bestanddel i den varekategori, produktet tilhører, og at de, der anvender produktet med beskyttet betegnelse, har fået tilladelse
dertil af indehaverne af den intellektuelle ejendomsret, der følger af den registrerede BGB-betegnelse,
som samlet i en sammenslutning under Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (landbrugs- og
skovbrugsministeriet). Denne sammenslutning står også for optegnelsen i de rette registre og kontrollerer, at den beskyttede betegnelse anvendes korrekt.
Findes der ikke en sådan sammenslutning, udføres de ovenfor nævnte funktioner af MIPAF, der er den
nationale myndighed med ansvar for anvendelse af forordning (EF) nr. 510/2006.
4.9 Nationale krav: —
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Oversigt over fællesskabsbeslutninger om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1.11.2006 til
30.11.2006
(Offentliggjort i henhold til artikel 13 eller artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 726/2004 (1))
(2006/C 321/06)
— Udstedelse af markedsføringstilladelse (artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 726/2004): Godkendt

Dato for
beslutningen

Lægemidlets
navn

INN-navn
(internationale
fællesnavn)

Indehaver af
markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Lægemiddelform

ATC-kode
(Anatomical
Therapeutic
Chemical
Code)

Dato for
notifikation

20.11.2006

BYETTA

exenatid

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injektionsvæske,
opløsning

A10BX04

22.11.2006

20.11.2006

Sprycel

Dasatinib

Bristol-Myers Squibb
Pharma EEIG
Uxbridge Business Park
Sanderson Road
Uxbridge UD8 1DH
United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Filmovertrukket
tablet

L01XX

22.11.2006

— Ændring af markedsføringstilladelse (artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 26/2004): Godkendt

Dato for
beslutningen

Lægemidlets
navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Dato for
notifikation

7.11.2006

Exubera

PFIZER Ltd
Ramsgate Road
Sandwich Kent CT 13 9NJ
United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9.11.2006

7.11.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.
Queenborough
Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9.11.2006

7.11.2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.
Queenborough Kent ME11 5EL
United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9.11.2006

14.11.2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/96/007/015-017
EU/1/96/007/026-028

16.11.2006

14.11.2006

Zevalin

Schering AG
Müllerstrasse 170-178
D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16.11.2006

(1) EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.
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Dato for
beslutningen

Lægemidlets
navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen
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Nummer i EF-registret

Dato for
notifikation

20.11.2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road
Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005
EU/1/96/024/007-008
EU/1/96/024/010

22.11.2006

20.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford Middlesex TW8 9GS
United Kingdom

EU/1/96/027/001
EU/1/96/027/003-005

22.11.2006

20.11.2006

Yttriga

QSA Global GmbH
Gieselweg 1
D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22.11.2006

20.11.2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/01/195/005-007
EU/1/01/195/013-015

22.11.2006

20.11.2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd
Queenborough
Kent ME11 5EL
United-Kingdom

EU/1/96/016/001
EU/1/96/016/003

22.11.2006

22.11.2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24.11.2006

22.11.2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/98/073/001-004

24.11.2006

22.11.2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/98/074/001-004

24.11.2006

22.11.2006

PEGASYS

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City, AL7 1TW
United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24.11.2006

22.11.2006

Tarceva

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City AL7 1TW
United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24.11.2006

29.12.2006
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Dato for
beslutningen

Lægemidlets
navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen

C 321/15

Nummer i EF-registret

Dato for
notifikation

22.11.2006

Invirase

Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City AL7 1TW
United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24.11.2006

22.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
United Kingdom

EU/1/96/027/001
EU/1/96/027/003-005

24.11.2006

22.11.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24.11.2006

22.11.2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24.11.2006

24.11.2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/04/283/001-007

28.11.2006

24.11.2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc
980 Great West Road
Brentford
Middlesex TW8 9GS
United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road
Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28.11.2006

24.11.2006

Pedea

Orphan Europe SARL
Immeuble »Le Guillaumet«
F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28.11.2006

24.11.2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International
GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28.11.2006

24.11.2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB
Rinkebyvägen 11B
S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28.11.2006

24.11.2006

Levitra

Bayer AG
D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Vivanza

Bayer AG
D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28.11.2006
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Nummer i EF-registret

Dato for
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24.11.2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International
GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/04/296/001-008

28.11.2006

28.11.2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.12.2006

28.11.2006

Glivec

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1.12.2006

28.11.2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.
Monksland
Athlone
County Westmeath
Ireland

EU/1/06/346/001

4.12.2006

28.11.2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9
DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1.12.2006

28.11.2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100-104
D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1.12.2006

28.11.2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland

EU/1/05/314/001

1.12.2006

28.11.2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.
Via San Martino 12
I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1.12.2006

28.11.2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd
Berkeley Avenue
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1.12.2006

28.11.2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland

EU/1/04/280/001-008

1.12.2006

28.11.2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd
Hunton House
Highbridge Business Park
Oxford Road
Uxbridge
Middlesex UB8 1HU
United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1.12.2006

29.12.2006
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C 321/17

Nummer i EF-registret

Dato for
notifikation

29.11.2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited
Huntercombe Lane South
Taplow
Maidenhead,
Berkshire, SL6 0PH
United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1.12.2006

29.11.2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé
Boulevard de l'Oise
F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1.12.2006

29.11.2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd
United Drug House
Magna Drive
Dublin 24
Ireland

EU/1/01/197/001-002

1.12.2006

29.11.2006

Emselex

Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1.12.2006

29.11.2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland

EU/1/01/185/001-068

1.12.2006

— Tilbagekaldelse af markedsføringstilladelse (artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004)
Dato for
beslutningen

Lægemidlets
navn

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nummer i EF-registret

Dato for
notifikation

14.11.2006

Monotard

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16.11.2006

14.11.2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16.11.2006

— Udstedelse af markedsføringstilladelse (artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 726/2004): Godkendt

Dato for
beslutningen

14.11.2006

Lægemidlets
navn

Yarvitan

INN-navn
(internationale
fællesnavn)

Mitratapide

Indehaver af
markedsføringstilladelsen

Janssen Animal Health
B.V.B.A.
Turnhoutseweg, 30
B-2340 Beerse

Nummer i EF-registret

EU/2/06/063/001-003

Lægemiddelform

Peroral
opløsning

ATC-kode
(Anatomical
Therapeutic
Chemical
Code)

Dato for
notifikation

QA08AB90

16.11.2006
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— Ændring af markedsføringstilladelse (artikel 38 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 726/2004): Godkendt
Dato for
beslutningen

20.11.2006

Lægemidlets
navn

Virbagen
Omega

Indehaver af markedsføringstilladelsen

VIRBAC S.A.
1ere Avenue 2065 m L.I.D.
F-06516 Carros

Nummer i EF-registret

Dato for
notifikation

EU/2/01/030/001-004

22.11.2006

Alle interesserede kan ved henvendelse på nedenstående adresse få tilsendt den offentlige evalueringsrapport
om de pågældende lægemidler og de beslutninger, der er truffet vedrørende disse:
Det Europæiske Lægemiddelagentur
7, Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HB
Det Forenede Kongerige
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Offentliggørelse af en registreringsansøgning i medfør af artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF)
nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser
for landbrugsprodukter og fødevarer
(2006/C 321/07)
Denne offentliggørelse giver mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen i medfør af artikel 7 i Rådets
forordning (EF) nr. 510/2006. Indsigelserne skal være Kommissionen i hænde inden seks måneder fra datoen
for nærværende offentliggørelse.
SAMMENFATNING
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006
Registreringsansøgning i henhold til artikel 5 og artikel 17, stk. 2
»Asparago Bianco di Bassano«
EF-nr.: IT/PDO/005/0338/17.3.2004
BOB ( X ) BGB ( )
Dette datablad er et sammendrag udelukkende til informativt brug. Interesserede kan få yderligere oplysninger i den fuldstændige varespecifikation hos de italienske myndigheder i pkt. 1 eller hos Europa-Kommissionen (1).
1.

Ansvarlig myndighed i medlemsstaten
Navn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre n. 20
I-00187 Roma

2.

3.

Tlf.:

(39-06) 481 99 68

Telefax:

(39-06) 42 01 31 26

e-mail:

qtc3@politicheagricole.it

Ansøgende sammenslutning
Navn:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresse:

Via G. Matteotti, 39
I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tlf.:

(39-0424) 52 13 45

Telefax:

—

e-mail:

—

Sammensætning:

Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) andet ( )

Produktets art
Kategori 1.6 — Frugt, grøntsager og korn; ubehandlet eller forarbejdet, bilag I — Asparges.

4.

Varespecifikation (sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1 Navn: »Asparago Bianco di Bassano«
4.2 Beskr ivelse:
BOB »Asparago Bianco di Bassano« er reserveret aspargesskud (Asparagus officinalis L.) fra det produktionsområde, der er afgrænset i pkt. 4.3, og som nedstammer fra den lokale sort »Comune — eller Chiaro
— di Bassano«.
(1) Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter, B-1049 Bruxelles
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For at kunne bære BOB-betegnelsen »Asparago Bianco di Bassano« skal aspargesene være:
— hvide, eller lettere rosafarvede, evt. med »rustpletter« ved blomsterbladene og ved basen, men pletterne må ikke brede sig til skuddenes spids (de første 3 cm.) og forbrugeren skal kunne fjerne dem
ved normal skrælning; de må under ingen omstændigheder dække over 10 % af bundtet;
— velskabte: lige, fyldte og med lukket spids; skuddene må ikke være hule, flækkede, skrællede eller
opskårne. Da aspargesene har lavt fiberindhold, kan de ved emballeringen let flække; derfor er
mindre sprækker opstået efter høsten tilladt, dog maks. 15 % af aspergesene i et bundt; ganske
letbøjede asperges er ligeledes tilladt;
— sprøde; asperges, der er ved at blive træede, er ikke tilladt;
— friske af udseende og duft; der må ikke være nogen bismag eller –lugt;
— sunde — uden angreb af gnavere og insekter;
— rene, fri for jordrester og andre urenheder;
— afdryppede, tilstrækkelig tørre efter vask og køling med koldt vand og uden kemiske tilsætningsstoffer.
Afskæringen ved basen skal være med så rent et snit som muligt og på tværs af længdeaksen.
Størrelsessorteringen afhænger af længde og diameter. Aspergesenes diameter måles på midten. Mindste
diameter på midten, inkl. tolerancen, er fastsat til 11 mm. Hvert bundt skal bestå af asperges, hvis
diametre indbyrdes ikke afviger med mere end 10 mm. Bundterne inddeles efter aspargesenes diameter
på midten. Aspargesenes længde skal stå i bestemt forhold til denne inddeling efter følgende tabel:
Diameter på midten

Længde

Største afvigelse

> 11 mm

fra 18 til 22 cm

For en diameter:

> 11 til 14 mm

20 cm

For en diameter:

15 mm eller mere

22 cm

4.3 Geograf isk område: Geografisk område: Produktions- og emballeringsområdet for »Asparago
Bianco di Bassano« omfatter nogle kommuner i Vicenza-provinsen i nærheden af byen Bassano del
Grappa som anført i varespecifikationen.
4.4 Bevis for opr indelse: Hver enkelt fase i produktionsprocessen overvåges, idet alle indgående og
udgående produkter registreres. På denne måde, og ved at de pågældende dyrkede marker, producenter,
pakkevirksomheder og producerede mængder opføres i særlige registre, der føres af kontrolinstansen,
sikres det, at produktet kan spores fra produktionsprocessens begyndelse til dens afslutning. Alle fysiske
og juridiske personer, der er opført i de pågældende registre, underkastes kontrol fra kontrolinstansens
side, i overensstemmelse med bestemmelserne i varespecifikationen og den pågældende kontrolplan.
Især kontrolleres optegnelsen for hvert produktionsår af de marker, hvor der dyrkes »Asparago Bianco
di Bassano«, i registret hos kontrolinstansen; angivelsen af de ydre matrikelgrænser for dyrkningen af
»Asparago Bianco di Bassano«, og for hver matrikel navnet på ejeren, produktionsvirksomheden, lokaliteten og størrelsen af dyrkningsområdet, og endelig registrering af koderne på hver af de mærkede
bundter.
4.5 Fremstillingsmetode: Ifølge varespecifikationen skal markerne have en ph-værdi på mellem 5,5 og
7,5. For hver nyplantning, og mindst hvert 5. år, skal jorden analyseres for de væsentligste parametre
(ph, kvælstof, fosfor, kalium, kalcium, magnesium og organisk materiale). For nyplantninger kan
anvendes analyser, der er foretaget inden for de sidste tre år. Inden tilplantningen foretages der om
efteråret forinden en let pløjning af jorden til en dybde på højst 30 cm, evt. efterfulgt af en dybdebehandling ned til 40-50 cm. Ved nyplantninger må afstanden mellem rækkerne ikke være på under
1,8 m for dobbeltrækker og 2 m for enkeltrækker; der må højest være 1,8 planter pr. m 2.
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Fugerne skal være 15-20 cm dybe. Asparges-stiklingerne plantes i marts-april, småplanter i juni. Genbeplantning med asparges på den samme mark må kun ske efter 4 år.

Har der været plantesygdom i rødderne (Rhizoctonia og fusarium), skal der gå 8 år inden genplantning.
Det er desuden forbudt at tilplante aspargesmarker med kartofler, lægeurter, gulerødder, kløver og roer
på grund af risikoen for rhizoctonia. Det tilrådes at dyrke kornsorter, som byg, hvede eller majs, inden
der dyrkes asparges.

Landbrugerne kan selv foretage reproduktionen af det vegetative materiale til eget brug. Der må kun
anvendes den lokale økosort, der opfylder betingelserne i varespecifikationens pkt. 2.

Forud for nyplantning, og hvert 5. år, foretages der en fuldstændig analyse af de væsentligste parametre
(pH, N, P, K, Ca, Mg og organisk materiale); analyser foretaget i de seneste tre år kan anvendes.

Inden plantningen skal der gødskes med kvæggødning i forholdet 60 000 kg/ha, der nedpløjes. Der
kan anvendes anden organisk gødning, men mængden skal udregnes på basis af det angivne forhold
for kvæggødning.

Kvælstoffet skal for mindst 50 % vedkommende være organisk. Spredning af fosfor, og en del af kalium,
foretages sammen med efterårs- og vinterarbejdet, medens kvælstof- og resten af kaliumspredningen
foretages i perioden efter høsten (men ikke senere end juli), fordelt på flere gange. Den årlige tilførsel af
næringsstoffer må ikke overstige følgende maksimumsgrænser pr. ha: kvælstof 150; fosfor 80; kalium
180. Eventuel tilførsel af mikrostoffer foretages i efterårs-/vintersæsonen.

Tildækning med mørkt plast er tilladt i høstperioden for at beskytte mod ukrudt, lys og andet, der
måtte være til skade for slutproduktets kvalitet.

Når den del af planten, der er over jorden, fuldstændig udtørrer, slås, fjernes og brændes det; jordvoldene udjævnes efter høsten, for at rodnettet ikke udvikler sig i højden.

Høsten skal finde sted mellem 1. marts og 15. juni.

Afgrøder fra dyrkning i drivhuse eller som beskyttet afgrøde (tunnel) kan høstes inden ovennævnte
periode, dog ikke inden den 1. februar, med tilladelse fra kontrolinstansen.

Største tilladte produktion på en aspargesmark i fuld produktion er 8 000 kg/ha.

Emballeringen skal ske i det produktionsområde, der er afgrænset i pkt. 3 i varespecifikationen, for at
sikre produktets typiske egenskaber, sporbarhed og kontrollen heraf.

4.6 Tilknytning: Jorden i produktionsområdet for »Asparago Bianco di Bassano« har en løs eller let
sandet tekstur, undergrunden er grusholdig med god permeabilitet og med et rimeligt indhold af organisk materiale; pH-værdien ligger hovedsagelig på mellem 5,5 og 7,5 (lettere sur til neutral).

Det pågældende område er dannet ved aflejringer, da det ligger i Valsugana-egnen, der gennemløbes af
Brenta-floden. Jordens fysisk-kemiske sammensætning skyldes affaldsmaterialer, grus, sand og ler, der er
tilført med vandløbet og aflejret i floddalen.

»Asparago Bianco di Bassanos« dyrkningsområde har et klima, der i omfattende grad påvirkes af Brentafloden, der gennemløber Valsugana, og i den anden ende beskyttes af Venetos Foralper og Grappabjergmassivet.
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Det årlige nedbør ligger på omkring 1 000 mm, hvoraf størstedelen falder i april-maj og septemberoktober.
Gennemsnitstemperaturen ligger på mellem 2,5° og 23° med yderværdierne i januar og juli. Af meteorologiske faktorer bør nævnes vindene, der blæser fra det øvre Valsugana mod syd-øst, der i produktionsområdet skaber et lokalt mikroklima med ringe fugtighed, ringe tågeforekomster og en temmelig
stabil jordbundstemperatur.
Disse karakteristika gør, at planten udvikler et fuldstændigt, bredt og dybt rodsystem, der består af store
udløbere og kraftige rødder; det fremmer en intensiv optagelse af næringsstoffer og udviklingen af
sukkerholdige stoffer. Heraf følger en hurtig udvikling af skudene af passende størrelse (kaliber) og fuldstændig spiselige og derfor fiberfattige.
Venezia-republikken anså asparges som en ædel spise; de optræder i forskellige regnskaber for festmåltider for højtestimerede gæster allerede i begyndelsen af 1500-tallet. Fra 1600-tallet blev der dyrket
asparges forskellige steder i køkkenhaverne på fastlandet. De gejstlige på vej til Tridentinerkoncilet
(1545-1563), der kom forbi Bassano, smagte dette lokalprodukt, og nogle af dem efterlod skrifter, der
priste dets ernæringsmæssige kvaliteter. Der findes i øvrigt talrige dokumenter, hvori »Asparago Bianco
di Basssano« prises for sine kvaliteter.
4.7 Kontrolinstans:
Navn:

CSQA S.r.l.

Adresse: Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)
Tlf.:

(39-0445) 36 60 94

Telefax:

(39-0445) 38 26 72

e-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolinstansen opfylder kravene i standard EN 45011.
4.8 Mærkning: Hver pakke skal indeholde bundter af samme størrelse, og hvert bundt skal indeholde
samme størrelse asparges. Aspargesene sælges i fast bundne bundter, der vejer mellem 0,5 og 4 kg.
De yderste asparges i bundtet skal af udseende og størrelse svare til gennemsnittet af dem, som bundtet
består af; også længden skal være ensartet.
Som traditionen foreskriver, bindes de rent afskårne asparges sammen med et stykke af en ung pilegren
eller et sideskud af pil (»Stoppa«). På hvert bundts »stoppa« skal være fastgjort en etikette mærket D.O.P.
»Asparago Bianco di Bassano«, og bundtets identifikationsnummer skal være angivet for at muliggøre
sporing.
Bundterne skal fordeles ligeligt i pakken og kan sættes i beholdere af træ, plast eller andet passende
materiale.
Pakken mærkes udvendigt ved direkte angivelse eller med en særlig etikette: ASPARAGO BIANCO DI
BASSANO — D.O.P.; navnet på producenten, emballeringsvirksomhedens hovedsæde og adresse,
emballeringsdatoen og følgende kommercielle oplysninger: kvalitetskategori (EU-norm), størrelse, antal
bundter og deres gennemsnitsvægt.
Produktmærket består af BOB-logoet og af produktets og producentens identifikationskode, hvorved
produktets sporbarhed garanteres.
Dette mærke fastgøres med en engangslukning til »stoppa« i bundtets øvre del, som garanti for BOBproduktet.
4.9 Nationale bestemmelser: —
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Offentliggørelse af ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF)
nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer
(2006/C 321/08)
Denne offentliggørelse giver ret til indsigelse mod ændringsansøgningen i henhold til artikel 7 i Rådets
forordning (EF) nr. 510/2006. Indsigelser skal være Kommissionen i hænde inden seks måneder efter datoen
for denne offentliggørelse.
ANSØGNING OM ÆNDRING
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006
Ansøgning om ændring i henhold til artikel 9 og artikel 17, stk. 2
»ASIAGO«
EF nr. IT/PDO/117/0001
BOB ( X ) BGB ( )
Ønsket/de ændring(er)
Rubrik(ker) i specifikationen:
Navn
Beskrivelse
Geografisk område
Bevis for oprindelse
Fremstillingsmetode
Tilknytning til området
Mærkning
Krav i de nationale bestemmelser
Ønsket/de ændring(er)
Beskrivelse
Det beskrives nærmere, hvilke særlige kemiske (vandindhold, proteinindhold, fedtindhold, fedtindhold i
tørstof) og mikrobiologiske (patogener, S. aureus, E. coli, kolibakterier 30°) egenskaber de to typer Asiago-oste
(pressede og lagrede) skal have.
Det forklares, at efter minimumslagringsperioden må ostene overfladebehandles med stoffer, som er
godkendt ifølge national lovgivning bortset fra oste, der yderligere er mærket Prodotto della montagna (bjergprodukt).
Geografisk område
Følgende beskrivelse af »bjergområde« tilføjes: Et område i 600 meters højde eller derover.
Fremstillingsmetode
Det beskrives nærmere, hvilket foder der er tilladt. På oste, der er mærket Prodotto della montagna, angives
yderligere, at ensileret foder ikke er tilladt.
Både for presset og lagret Asiago oplyses den maksimale oplagringsperiode og sammensætningen af den
mælk, der bruges til at fremstille osten.
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For begge typer Asiago-oste fremlægges de fysiske og tidsmæssige parametre for fremstillingsmetoden. Til
fremstillingen af lagret Asiago-ost må lysozym (E 1105) tilsættes den forarbejdede mælk, undtagen oste
mærket Prodotto della montagna.
Der fremlægges detaljerede tekniske oplysninger (temperatur og luftfugtighed) vedrørende minimumsforholdene for modning og lagring. Lagringsperioden for lagret Asiago er angivet (60 dage eller 90 dage for oste,
der er mærket Prodotto della montagna).
For bedre at kunne udpege de forskellige oste, bruges der nu nummererede kaseinmærker samt bogstavmærkning på ostens skorpe, der angiver produktionsmåneden.
Hele BOB-Asiago-oste kan skæres ud i portioner og pakkes således, at man kan se kanten af osten. Hvis
udskæringen indebærer, at skorpen skrabes eller skæres af, skal osten pakkes i produktionsområdet for at
sikre produktets ægthed.
Mærkning
Det angives yderligere, hvilke betegnelser der skal anvendes for de to typer Asiago-oste (fresco og stagionato),
samt forskellige oplysninger om lagringsperioden for lagret Asiago (mezzano, vecchio, stravecchio — mellemlagret, lagret og ekstralagret). Yderligere er det muligt at anføre på mærkningen, at lysozym (E 1105) ikke
anvendes, og det angives desuden under hvilke vilkår produktbeskrivelsen Pordotto della montagna må
benyttes. Dette angiver, at osten er fremstillet af mælk fra bjergområder, der behandles i mejerier, der ligger i
bjergområder.

AJOURFØRT SAMMENFATNING
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006
»ASIAGO«
EF nr. IT/PDO/117/0001
BOB ( X ) BGB ( )
Dette resumé er udelukkende af informativ karakter. For yderligere oplysninger kan den fuldstændige udgave
af varespecifikationen konsulteres. Denne kan fås fra de nationale myndigheder, der er angivet i afsnit 1, eller
fra Europa-Kommissionen (1).
1.

Ansvarlig afdeling i medlemsstaten
Navn:

Ministero politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

2.

Tlf.:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-mail:

QTC3@politicheagricole.it

Ansøgende sammenslutning
Navn:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresse:

Corso Fogazzaro, 18
I-36100 Vicenza

Tlf.:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-mail:

asiago@asiagocheese.it

Sammensætning: Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) Andet ( )
(1) Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for landbrug og udvikling af landdistrikterne, Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter — B-1049 Bruxelles.
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3.

C 321/25

Produkttype
Kategori 1.3 — Ost

4.

Specifikation (Sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2)

4.1

Navn: »Asiago«

4.2

Beskr ivelse: Den beskyttede oprindelsesbetegnelse Asiago kan kun gives til halvkogt ost af komælk
i overensstemmelse med specifikationen. Der findes to typer Asiago-ost: presset og lagret.

4.2.1 Tekniske egenskaber for presset Asiago-ost, der er lagret i 20 dage
a) visuelle organoleptiske egenskaber: Hvid til let gullig farve, uregelmæssige huller, behagelig og mild
smag, tynd skorpe med elastisk overflade.
b) kemiske egenskaber
Specifik tolerancegrænse

vandindhold

39,5 %

+/- 4,5

protein

24,0 %

+/- 3,5

fedt

30,0 %

+/- 4,0

1,7 %

+/- 1,0

44 % eller derover

ingen

natriumchlorid
fedt i tørstof

c) fysiske egenskaber
kant

lige eller en smule konveks

overflade

flad eller næsten flad

vægt

11-15 kg

højde

11-15 cm

diameter

30-40 cm

d) mikrobiologiske og sanitære egenskaber
patogener

ingen

S. aureus

(*)M < 1 000 pr. g

E. coli

(*)M < 1 000 pr. g

coliform 30°C

(*)M < 100 000 pr. g

(*) Disse data gælder for ost fremstillet af varmebehandlet mælk.

4.2.2 Tekniske egenskaber for presset Asiago-ost, der er lagret i 60 dage
a) visuelle organoleptiske egenskaber: Hvid til let gullig farve, små eller mellemstore huller, sød smag
(mellemlagret) og aromatisk smag (lagret), glat og jævn skorpe.
b) kemiske egenskaber
Specifik tolerancegrænse

vandindhold

34,50 %

+/- 4,00

protein

28,00 %

+/- 4,00

fedt

31,00 %

+/- 4,50

2,40 %

+/- 1,00

34 % eller derover

ingen

natriumchlorid
fedt i tørstof
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c) fysiske egenskaber
kant

lige eller næsten lige

overflade

flad eller næsten flad

vægt

8-12 kg

højde

9-12 cm

diameter

30-36 cm

d) mikrobiologiske og sanitære egenskaber
patogener

ingen

S. aureus

M < 10 000 pr. g

E. coli

M < 100 000 pr. g

Overfladen på Asiago-oste kan efter minimumslagringsperioden behandles med stoffer, der er tilladt
under gældende lovgivning. Skorpen kan ikke spises.
Overfladebehandlingen af ostene må ikke forringe læsbarheden af kaseinmærket, der identificerer
osten og oprindelseslogoet. Asiago-oste, der yderligere er mærket Prodotto della montagna, må ikke
farvebehandles eller behandles med skimmeldræbende produkter.
Hele BOB-mærkede Asiago-oste kan skæres og pakkes som stykker, således at kanten er synlig.
4.3

Geografisk område: BOB-Asiago fremstilles af mælk fra køer i det afgrænsede geografiske
område, som omfatter provinserne Vicenza, Trento, Padua og Treviso, og produktionen foregår ligeledes i dette område. Ovennævnte produktionsområder, der ligger i en højde af 600 meter eller
derover, betegnes som bjergområder.

4.4

Bevis for opr indelse: Hver forarbejdningsfase overvåges. Kontrolorganet er ansvarligt for at
forvalte fortegnelsen over mælkeproducenter, indsamlere, forarbejdningsvirksomheder, modnerier og
pakkerier af ost uden skorpe. Disse underlægges de kontrolforanstaltninger, der nævnes i varespecifikationen og i kontrolplanen, for at sikre produktets sporbarhed. Hvis processen eller produktet ikke
opfylder kravene i varespecifikationen, må produktet ikke markedsføres som Asiago.

4.5

Fremstillingsmetode: Det angives i varespecifikationerne, hvilket foder de køer, hvis mælk
anvendes til fremstilling af BOB-Asiago, ikke må få. Hvis mælken anvendes til fremstilling af BOBAsiago mærket Prodotto della montagna, er alle former for ensileret foder forbudt.
Hvad angår presset Asiago, skal mælken overholde gældende sundhedslovgivning, stamme fra en eller
to malkninger og være enten ubehandlet eller varmebehandlet ved 72 °C i 15 sekunder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Til produktion af lagret Asiago skal mælken overholde gældende
sundhedslovgivning, den skal stamme fra to malkninger, hvoraf den ene er delvist afskummet, eller
fra en malkning, der er delvist afskummet. Mælken skal enten være ubehandlet eller varmebehandles
ved 57-68 °C i 15 sekunder. Til fremstilling af BOB-Asiago mærket Prodotto della montagna tillades
kun mælk fra to til fire malkninger. Mælken skal behandles senest 18 timer efter indsamling, hvis den
kommer fra to malkninger og senest efter 24 timer, hvis den kommer fra fire malkninger.
Til fremstillingen af lagret Asiago må der tilsættes lysozym (E 1105) inden for lovgivningens rammer.
Det er ikke tilladt at tilsætte lysozym til fremstilling af Asiago mærket Prodotto della montagna.
Presset Asiago skal lagre i mindst 20 dage efter fremstillingsdatoen. Lagret Asiago skal lagre i mindst
60 dage fra den sidste dag i produktionsmåneden. Asiago mærket Prodotto della montagna skal lagre
90 dage fra den sidste dag i produktionsmåneden for så vidt angår lagret ost og 30 dage for så vidt
angår presset ost.
Osten skal lagre i produktionsområdet.
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Ost mærket Prodotto della montagna skal lagre i mejerier i bjergområderne under forhold, hvor temperatur og luftfugtighed svarer til naturlige forhold. Hvis opskæringsprocessen indebærer, at skorpen
skrabes eller skæres af, så den originale mærkning forsvinder (terninger eller skiver), skal indpakningen foregå i produktionsområdet for at sikre produktets sporbarhed. Kun ost, der er fremstillet af
mælk fra besætninger i bjergområderne, og som derefter fremstilles og lagres i bjergområderne, må
mærkes Prodotto della montagna.
4.6

Tilknytning til området : Jordbundsforholdene og klimaet i området er ensartede og har indflydelse på det foder, der gives til malkekøerne. Oprindeligt fremstilledes osten på Asiagos højslette,
men da bjergbefolkningen migrerede mod lavlandet under første verdenskrig, spredtes fremstillingen
til de omkringliggende lavlandsområder.

4.7

Kontrolorgan:
Navn:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresse: Via S. Gaetano, 74
I-36016 Thiene (VI)

4.8

Tlf.:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-mail:

csqa@csqa.it

Mærkning: BOB-Asiago-oste kendetegnes af de nummererede kaseinmærker, og ostene stemples
med et særligt bånd, der ejes af beskyttelsesorganet (Consorzio di Tutela) som sikrer, at kun godkendte
producenter benytter dette stempel. Disse stempelbånd bærer oprindelseslogoet, som indgår i varespecifikationerne, og producentens alfanumeriske mærke, hvorpå Asiago er trykt adskillige gange. Sidstnævnte mærke måler 25 mm for så vidt angår presset ost, mens det på den lagrede ost måler
20 mm.
Yderligere stemples kanten af lagret Asiago-ost med et bogstav, der angiver produktionsmåneden i
overensstemmelse med varespecifikationerne. Asiago-oste fra bjergområderne mærkes en gang i
skorpen med påskriften prodotto della montagna. Efter at Asiago-ostene har lagret i minimumslagringsperioden, mærkes kanten yderligere med et redskab, der ejes af kontrolorganet, og som kun må
benyttes af godkendte osteproducenter. Mærkningen forestiller logoet, som beskrives i varespecifikationerne.
Presset Asiago kan også mærkes fresco (frisk ost).
Lagret Asiago kan også mærkes stagionato (lagret).
Lagret Asiago, der lagres i 4-6 måneder, kan mærkes mezzano (mellemlagret).
Lagret Asiago, der lagres i mere end 10 måneder, kan også mærkes vecchio (lagret).
Lagret Asiago, der lagres i mere end 15 måneder, kan også mærkes stravecchio (ekstra lagret).
Mærket kan ligeledes vise, om der er anvendt lysozym (E 1105) til fremstillingen.
Mærker, stempler og silketryk med oplysninger om virksomheder må ikke forringe læsbarheden af
BOB-mærket (der er påstemplet med særlige træbånd) eller kaseinmærket, der kendetegner Asiagooste.

4.9

Krav i de nationale bestemmelser : —
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Meddelelse fra den franske regering vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af
30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning
og produktion af kulbrinter (1)
(Meddelelse om ansøgning om eksklusiv tilladelse til efterforskning efter flydende eller gasformige
kulbrinter, benævnt »Juan de Nova Maritime Profond-tilladelsen«)
(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/09)
Ved ansøgning af 6. april 2006 har selskaberne Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), hvis hovedsæde er beliggende i 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (USA), og Roc Oil Company
Limited, hvis hovedsæde er beliggende i 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Australien), anmodet
om eksklusiv tilladelse til i en periode på fem år at efterforske flydende eller gasformige kulbrinter, benævnt
»Juan de Nova Maritime Profond-tilladelsen«, på et endnu ikke nærmere bestemt areal på ca. 62 000 km 2 af
havbunden i den franske ø Juan de Nova's eksklusive økonomiske zone.
Perimeteren for denne tilladelse afgrænses af:
— på øens østlige side den grænse, som adskiller den franske og den madagaskiske eksklusive økonomiske
zone, og som skal fastlægges nærmere
— på øens vestlige side den grænse, som adskiller den franske og den mozambiquiske eksklusive økonomiske zone, og som skal fastlægges nærmere.
Indgivelse af ansøgninger og tildelingskriterier
Ansøgerne, der indgav den oprindelige ansøgning, og konkurrerende ansøgere skal dokumentere, at de overholder de betingelser, som er fastsat ved artikel 3 og 4 i dekret 95-427 af 19. april 1995, med ændringer,
om udvindingsrettigheder (den franske statstidende — Journal officiel de la République Française af 22. april
1995), hvis virkninger opretholdes ved artikel 63 i dekret 2006-648 af 2. juni 2006 om udvindingsrettigheder og rettigheder til underjordisk oplagring.
Interesserede virksomheder kan indsende en ansøgning i konkurrence hermed inden for en tidsfrist på 90
dage regnet fra dagen for offentliggørelsen af denne meddelelse efter den fremgangsmåde, der er angivet i
»Meddelelse om opnåelse af udvindingsrettigheder for kulbrinter i Frankrig«, der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 374 af 30. december 1994, s. 11, og fastsat ved dekret nr. 95-427 af 19. april
1995 med ændringer. Konkurrerende ansøgninger stiles til ministeren for minedrift på nedenstående
adresse.
Den oprindelige ansøgning og de konkurrerende ansøgninger vurderes på grundlag af kriterierne for tildeling af udvindingsrettigheder, jf. artikel 5 i det nævnte dekret, og der træffes afgørelse senest to år efter den
dato, hvor de franske myndigheder modtog den oprindelige ansøgning, dvs. senest den 10. april 2008.
Betingelser og krav vedrørende udøvelse og ophør af aktiviteten.
Ansøgerne henvises til artikel 79 og 79.1 i loven om minedrift »code minier« og dekret nr. 2006-649 af 2.
juni 2006 vedrørende minedrift, underjordisk oplagring og tilsynet med miner og underjordisk oplagring
»travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains«.
(Journal officiel de la République Française af 3. juni 2006).
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
(direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales,
bureau de la législation minière), 61 boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13,
(tlf. (33) 144 97 23 02, fax (33) 144 97 05 70).
De ovennævnte lovregler findes på Légifrance på adressen:
http:// www.legifrance.gouv.fr

(1) EFT L 164 af 30. juni 1994.
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Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)
(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/10)
1. Den 19. december 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning
(EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved UC Rusal Limited, et nyetableret datterselskab under EN+Group Limited (»EN+«, Jersey), gennem tilførsel af aktier og aktiver erhverver kontrol som
omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over nogle af Sual Partner Ltd's (»Sual assets«) og Glencore International's (»Glencore assets«) aktiver og interesser.
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— EN+: energi, maskiner, finansielle tjenester, bygge- og udviklingssektorer, udvinding af bauxit, produktion
og salg af aluminium og dermed beslægtede produkter,
— Sual assets: udvinding af bauxit, produktion og salg af aluminium og dermed beslægtede produkter
— Glencore assets: udvinding af bauxit, produktion og salg af aluminium og dermed beslægtede produkter.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder
ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.
4. Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse
og kan med angivelse af sag COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal sendes til Kommissionen pr.
fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
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Informationsprocedure — Tekniske forskrifter
(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/11)
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med
hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L
204 af 21.7.1998, s. 37; EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18)

Notifikationer af nationale udkast til tekniske forskrifter, som Kommissionen har modtaget

Reference (1)

Titel

Udløb af status quoperioden på tre
måneder (2)

2006/0620/F

Tekniske noter Pro Pharmacopoea, som er underlagt offentlig høring

26.2.2007

2006/0621/SI

Bekendtgørelse om betingelser, som skal opfyldes for fødevarer uden gluten eller med et meget lille indhold
af gluten

28.2.2007

2006/0622/F

Dekret om visse typer polstermøblers sikkerhed

28.2.2007

2006/0623/EE

Lov om ændring af lov om emballage og lov om emballageafgift

1.3.2007

2006/0624/PL

Økonomiministerens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmæssig sikkerhed og
sundhed, organisation af færdsel og særlig brandbeskyttelse i miner, hvor der ekstraheres mineraler ved
hjælp af borehuller

1.3.2007

2006/0625/PL

Økonomiministerens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmæssig sikkerhed og
sundhed, organisation af færdsel og særlig brandbeskyttelse i miner, hvor der ekstraheres basiske mineraler

1.3.2007

2006/0626/F

Udkast til bekendtgørelse om handicappedes adgang til kollektive beboelsesejendomme, hvori der udføres
arbejde og eksisterende ejendomme, hvori der opføres boliger til nye formål

2.3.2007

2006/0627/F

Udkast til bekendtgørelse om adgang for handicappede til eksisterende offentlige bygninger og eksisterende
installationer, som er åbne for offentligheden

2.3.2007

2006/0628/D

Supplerende tekniske kontraktbetingelser — vandbygning i forbindelse med skrånings- og sålsikringer (ydelsesområde 210), udgave 2006)

2.3.2007

2006/0629/CZ

Bekendtgørelse af den …. 2006 om fastsættelse af bestemmelser for mærkning og farvning af visse mineralolier samt bestemmelser for mærkning af visse andre mineralolier

2.3.2007

2006/0630/UK

Forskrifter om rygeforbudsskiltning (Nordirland) 2007

2.3.2007

2006/0631/SI

Lov om sameksistens mellem genetisk modificerede planter og andre landbrugsplanter

5.3.2007

2006/0632/D

Anden lov om ændring af lov om vægtafgift for motorkøretøjer

( 4)

2006/0633/B

Udkast til tekst nr. LISA 14 b) 2006-11 om revidering af samarbejdsaftalen af 30. maj 1996 om forebyggelse og håndtering af emballageaffald og nærmere betegnet de foranstaltninger, der tager sigte på at
omsætte Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/12/EF af 11. februar 2004 om emballage og emballageaffald til national ret

( 4)
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Reference (1)

Titel

C 321/31
Udløb af status quoperioden på tre
måneder (2)

2006/0634/S

Vejdirektoratets forskrifter om ændring af forskrifterne (VVFS 2004:43) om anvendelsen af de europæiske
beregningsstandarder

7.3.2007

2006/0635/NL

Bekendtgørelse fra social- og beskæftigelsesministeren om ændring af social- og beskæftigelsesministerens
støttebekendtgørelse om økonomisk støtte til arbejdsudstyr

( 4)

2006/0636/NL

Bekendtgørelse om gennemførelse af energiinvesteringsfradrag og energiliste 2007

( 4)

2006/0637/CZ

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 141/1997 i lovsamlingen om tekniske krav til
fremstilling, opbevaring og forarbejdning af sprit, som ændret ved senere forskrifter

8.3.2007

2006/0638/F

Bekendtgørelse om de tekniske karakteristika for det nationale alarmsignal

8.3.2007

2006/0639/CZ

5. Udkast til lov om ændring af lov nr. 86/2002 i lovsamlingen om luftbeskyttelse

8.3.2007

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

År — registreringsnummer — medlemsstat, hvorfra udkastet stammer.
Periode, hvor udkastet ikke kan vedtages.
Ingen »status quo« som følge af, at Kommissionen har accepteret de presserende grunde, anført af den pågældende medlemsstat.
Ingen »status quo« som følge af tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter for tjenester i forbindelse med foranstaltninger af beskatningsmæssig eller finansiel
art som omhandlet i direktiv 98/34/EF, artikel 1, punkt 11, andet afsnit, tredje led.
(5) Afslutning af informationsproceduren.

Kommissionen henleder opmærksomheden på Domstolens afgørelse »CIA Security« af 30. april 1996 i sagen
C-194/94 (Sml. I, s. 2201), hvori Domstolen siger, at artikel 8 og 9 i direktiv 98/34/EF (tidligere
83/189/EØF) skal fortolkes således, at borgerne kan påberåbe sig dem for en national ret, og at det påhviler
denne at afslå at anvende en national teknisk forskrift, der ikke er blevet meddelt i overensstemmelse med
direktivet.
Denne afgørelse bekræfter Kommissionens meddelelse af 1. oktober 1986 (EFT C 245 af 1.10.1986, s. 4).
Manglende kendskab til anmeldelsespligten medfører således, at de pågældende tekniske forskrifter ikke
finder anvendelse, og som konsekvens heraf ikke kan gøres gældende over for enkeltpersoner.
Yderligere oplysninger om notifikationsproceduren fås ved henvendelse til:
Europa-Kommissionen
GD for Erhvervs- og Virksomhedspolitik, Afdeling C3
B-1049 Bruxelles
e-mail-adresse: dir83-189-central@ec.europa.eu
Se ligeledes på internetsiden: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/
For yderligere oplysninger om disse notifikationer, bedes rette henvendelse til de nationale afdelinger, hvis
liste er fremstillet nedenfor:
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LISTE OVER NATIONALE MYNDIGHEDER, SOM HAR TIL OPGAVE AT FORVALTE DIREKTIV 98/34/EF

BELGIEN
BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III — 4ème étage
boulevard du Roi Albert II/16
B-1000 Bruxelles
Pascaline Descamps
Tlf. (32-2) 277 80 03
Fax (32-2) 277 54 01
E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be
Fælles e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Pernille Hjort Engstrøm
Head of Section
Tlf. (45) 35 46 63 35 (direkte)
E-mail: phe@ebst.dk
Fælles e-mail for notifikationsmeddelelser: noti@ebst.dk
Websted: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat EA3
Scharnhorststr. 34-37
D-10115 Berlin

Websted: http://www.mineco.fgov.be

Christina Jäckel
Tlf. (+49) 30 20 14 63 53
Fax (+49) 30 20 14 53 79
E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Websted: http://www.bmwa.bund.de

Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P.O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2
Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Tlf. (420) 224 907 123
Fax (420) 224 914 990
E-mail: chloupek@unmz.cz
Lucie Růžičková
Tlf. (420) 224 907 139
Fax (420) 224 907 122
E-mail: ruzickova@unmz.cz
Fælles e-mail: eu9834@unmz.cz

ESTLAND
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn
Karl Stern
Executive Officer of Trade Policy Division
EU and International Co-operation Department
Tlf. (372) 6 256 405
Fax (372) 6 313 029
E-mail: karl.stern@mkm.ee
Fælles e-mail: el.teavitamine@mkm.ee
Websted: http://www.mkm.ee

Websted: http://www.unmz.cz
GRÆKENLAND
DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Bjarne Bang Christensen
Legal adviser
Tlf. (45) 35 46 63 66 (direkte)
E-mail: bbc@ebst.dk
Birgit Jensen
Principal Executive Officer
Tlf. (45) 35 46 62 87 (direkte)
Fax (45) 35 46 62 03
E-mail: bij@ebst.dk

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
GR-101 92 ATHENS
Tlf. (30) 210 696 98 63
Fax (30) 210 696 91 06
ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 ATHENS
Evangelia Alexandri
Tlf. (+30) 210 212 03 01
Fax (+30) 210 228 62 19
E-mail: alex@elot.gr
Fælles e-mail: 83189in@elot.gr
Websted: http://www.elot.gr
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SPANIEN

ITALIEN

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres »Ágora«
C/ Serrano Galvache, 26-4a
E-20033 Madrid

Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
I-00187 Rom

Angel Silván Torregrosa
Tlf. (+34) 91 379 83 32
Esther Pérez Peláez
Teknisk rådgiver
E-mail: esther.perez@ue.mae.es
Tlf. (+34) 91 379 84 64
Fax (+34) 91 379 84 01

Vincenzo Correggia
Tlf. (+39) 06 47 05 22 05
Fax (+39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it
Enrico Castiglioni
Tlf. (+39) 06 47 05 26 69
Fax (+39) 06 47 88 78 05
E-mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it
General e-mail: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it
Websted: http://www.attivitaproduttive.gov.it

Fælles e-mail: d83-189@ue.mae.es
CYPERN
FRANKRIG
Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et
des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété
industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Suzanne Piau
Tlf. (+33) 1 53 44 97 04
Fax (+33) 1 53 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
Françoise Ouvrard
Tlf. (+33) 1 53 44 97 05
Fax (+33) 1 53 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr
Fælles e-mail: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLAND
NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Irland

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13-15, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia
Tlf. (357) 22 40 93 10
Fax (357) 22 75 41 03
Antonis Ioannou
Tlf. (357) 22 40 94 09
Fax (357) 22 75 41 03
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy
Fælles e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy
Websted: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND
Ministry of Economics of Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre
55, Brīvības Street
LV-1519 Riga
Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division
Tlf. (371) 701 32 30
Fax (371) 728 08 82

Tony Losty
Tlf. (+353) 1 807 38 80
Fax (+353) 1 807 38 38
E-mail: tony.losty@nsai.ie

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination
Tlf. (371) 701 32 36
Tlf. (371) 701 30 67
Fax (371) 728 08 82
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Websted: http://www.nsai.ie/

Fælles e-mail: notification@em.gov.lv
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LITAUEN

NEDERLANDENE

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Daiva Lesickiene
Tlf. (370) 5 270 93 47
Fax (370) 5 270 93 67
E-mail: dir9834@lsd.lt
Websted: http://www.lsd.lt

Ebel van der Heide
Tlf. (+31) 50 5 23 21 34
Hennie Boekema
Tlf. (+31) 50 5 23 21 35

LUXEMBURG
SEE — Service de l'Energie de l'Etat
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10
L-2010 Luxembourg
J.P. Hoffmann
Tlf. (+352) 46 97 46 1
Fax (+352) 22 25 24
E-mail: see.direction@eg.etat.lu
Websted: http://www.see.lu

UNGARN
Hungarian Notification Centre —
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u. 13-15
H-1880
Zsolt Fazekas
Leading Councillor
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu
Tlf. (36) 1 374 28 73
Fax (36) 1 473 16 22
E-mail: notification@gkm.gov.hu
Websted: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA
Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta
Tlf. (356) 21 24 24 20
Tlf. (356) 21 24 32 82
Fax (356) 21 24 24 06

Tineke Elzer
Tlf. (+31) 50 5 23 21 33
Fax (+31) 50 5 23 21 59
Fælles e-mail:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl
ØSTRIG
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien
Brigitte Wikgolm
Tlf. (+43) 1 711 00 58 96
Fax (+43) 1 715 96 51 eller (+43) 1 712 06 80
E-mail: not9834@bmwa.gv.at
Websted: http://www.bmwa.gv.at
POLEN
Ministry of Economy
Department for European Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-570 Warszawa
Barbara H. Kozłowska
Tlf. (48) 22 693 54 07
Fax (48) 22 693 40 25
E-mail: barbara.kozlowska@mg.gov.pl
Agata Gągor
Tlf. (48) 22 693 56 90
Fælles e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl
PORTUGAL
Instituto Portugês da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Lorna Cachia
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Cândida Pires
Tlf. (+351) 21 294 82 36 eller 81 00
Fax (+351) 21 294 82 23
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Fælles e-mail: notification@msa.org.mt

Fælles e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Websted: http://www.msa.org.mt

Websted: http://www.ipq.pt
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SLOVENIEN

DET FORENEDE KONGERIGE

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana
Vesna Stražišar
Tlf. (386) 1 478 30 41
Fax (386) 1 478 30 98
E-mail: contact@sist.si

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom

SLOVAKIET
Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava
Tlf. (421) 2 52 49 35 21
Fax (421) 2 52 49 10 50
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk
FINLAND
Kauppa-ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)
Besøgsadresse:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsingfors
og
Katakatu 3
FIN-00120 Helsingfors
Postadresse:
PO Box 32
FIN-00023 Government
Leila Orava
Tlf. (+358) 9 1606 46 86
Fax (+358) 9 1606 46 22
E-mail: leila.orava@ktm.fi
Katri Amper
Tlf. (+358) 9 1606 46 48
Fælles e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi
Websted: http://www.ktm.fi
SVERIGE
Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm
Kerstin Carlsson
Tlf. (+46) 86 90 48 82 eller (+46) 86 90 48 00
Fax (+46) 86 90 48 40 eller (+46) 83 06 759
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Philip Plumb
Tlf. (+44) 20 72 15 14 88
Fax (+44) 20 72 15 13 40
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk
Fælles e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk
Websted: http://www.dti.gov.uk/strd
EFTA — ESA
EFTA Surveillance Authority
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles
Adinda Batsleer
Tlf. (32-2) 286 18 61
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: aba@eftasurv.int
Tuija Ristiluoma
Tlf. (32-2) 286 18 71
Fax (32-2) 286 18 00
E-mail: tri@eftasurv.int
Fælles e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int
Websted: http://www.eftasurv.int
EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Bruxelles
Kathleen Byrne
Tlf. (32-2) 286 17 49
Fax (32-2) 286 17 42
E-mail: kathleen.byrne@efta.int
Fælles e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
Websted: http://www.efta.int
TYRKIET
Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari no 36
TR-06510
Emek — Ankara

Fælles e-mail: 9834@kommers.se

Mehmet Comert
Tlf. (+90) 312 212 58 98
Fax (+90) 312 212 87 68
E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Websted: http://www.kommers.se

Websted: http://www.dtm.gov.tr
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Meddelelse fra Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning
(EØF) nr. 2408/92
Ændret forpligtelse til offentlig tjeneste for ruteflyvning på visse ruter i Spanien
(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/12)
Den spanske regering har i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2408/92
besluttet at ændre forpligtelsen til offentlig tjeneste for så vidt angår ruteflyvning mellem De Kanariske Øer
som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 255 af 21. oktober 2006.
Referenceprisen for en enkeltbillet på hver rute er følgende:
a) Gran Canaria-Tenerife Norte: 53 EUR
b) Gran Canaria-Tenerife Sur: 53 EUR
c) Gran Canaria — Fuerteventura: 61 EUR
d) Gran Canaria — El Hierro: 89 EUR
e) Gran Canaria — Lanzarote: 68 EUR
f) Gran Canaria — La Palma: 83 EUR
g) Tenerife Nord — Fuerteventura: 84 EUR
h) Tenerife Norte — El Hierro: 61 EUR
i) Tenerife Norte — Lanzarote: 89 EUR
j) Tenerife Norte — La Palma: 56 EUR
k) La Palma — Lanzarote: 89 EUR
l) Gran Canaria — La Gomera: 83 EUR
m) Tenerife Norte — La Gomera: 61 EUR
De øvrige krav vedrørende forpligtelse til offentlig tjeneste, jf. EUT C 255 af 21. oktober 2006, ændres ikke.
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Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank)
(EØS-relevant tekst)

(2006/C 321/13)
1. Den 15. december 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning
(EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Danske Bank A/S (»Danske Bank«, Danmark)
gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele
Sampo Bank plc (»Sampo Bank«, Finland).
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Danske Bank: finansielle tjenesteydelser, herunder forsikring, realkredit, kapitalforvaltning, børsmæglervirksomhed, boligformidling og leasing
— Sampo Bank: bank- og investeringstjenester til erhvervskunder og institutionelle kunder.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder
ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.
4. Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse
og kan med angivelse af sag COMP/M.4484 — Danske Bank/Sampo Bank sendes til Kommissionen pr. fax
((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles

(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
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DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE
Udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og
konsulære repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske identifikatorer, herunder
bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen af visumansøgninger (KOM(2006)
269 endelig) — 2006/0088 (COD)
(2006/C 321/14)
DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 286,
som henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 8,
som henviser til 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,
som henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne
og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig artikel 41, og
som henviser til Kommissionens anmodning om udtalelse i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF)
nr. 45/2001 modtaget den 19. juni 2006,

HAR VEDTAGET FØLGENDE UDTALELSE:

1. INDLEDNING

Den foreslåede forordning har to hovedmål, der begge skal ses i lyset af implementeringen af visuminformationssystemet:
— at tilvejebringe et retsgrundlag, som gør det muligt for medlemsstaterne at registrere obligatoriske biometriske identifikatorer for visumansøgere
— at tilvejebringe en retlig ramme for organiseringen af medlemsstaternes konsulære repræsentationer,
navnlig gennem tilrettelæggelse af et muligt samarbejde mellem medlemsstaterne om behandlingen af
visumansøgninger.
Disse to mål rejser forskellige spørgsmål med hensyn til databeskyttelse og vil blive behandlet i separate
afsnit, selv om de er en del af samme forslag.
Formålet med forslaget er at ændre de fælles konsulære instrukser. Disse blev vedtaget af Eksekutivkomitéen
nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985. Som en del af Schengenreglerne blev de indarbejdet i EU-retten ved en protokol knyttet som bilag til Amsterdam-traktaten, og de er
siden blevet ændret flere gange. Skønt en række ændringer stadig er fortrolige, blev de fælles konsulære
instrukser offentliggjort i 2000. Hvad indholdet angår er instrukserne først og fremmest en håndbog med
praktiske regler for udstedelsen af visa til kortvarigt ophold. De indeholder bestemmelser om behandling af
ansøgninger, om beslutningsproceduren, om udfyldelse af visummærkater osv.
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2. INDSAMLING AF BIOMETRISKE IDENTIFIKATORER

2.1. Indledende bemærkninger: det specifikke ved biometriske data
Ifølge VIS- forslaget (1), som Kommissionen forelagde den 28. december 2004, skal medlemsstaterne registrere fingeraftryk og fotografier som biometriske identifikatorer i VIS med henblik på kontrol og/eller identifikation. Det foreliggende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de fælles
konsulære instrukser har til formål at tilvejebringe et retsgrundlag for indsamling af biometriske identifikatorer.
Den tilsynsførende udsendte en udtalelse om VIS-forslaget den 23. marts 2005 ( 2). I udtalelsen understregede
den tilsynsførende vigtigheden af, at behandlingen af biometriske data i betragtning af deres specifikke karakteristika omgives af alle de fornødne sikkerhedsforanstaltninger ( 3):
»Det er aldrig et uvæsentligt valg at anvende biometriske data i informationssystemer, navnlig når det pågældende
system berører et meget stort antal enkeltpersoner. Biometriske data (…) ændrer uigenkaldeligt forholdet mellem
krop og identitet, idet de gør menneskekroppens karakteristika »maskinlæsbare« og til genstand for videre anvendelse. Selv om de biometriske egenskaber ikke kan læses med det menneskelige øje, kan de til enhver tid læses og
anvendes ved hjælp af egnede værktøjer, uanset hvor den pågældende person tager hen«.
Ifølge den tilsynsførende kræver biometriske datas følsomme art, at der først indføres pligt til at anvende
sådanne data, når der er foretaget en grundig vurdering af risiciene, og at indførelsen sker efter en procedure,
der tillader fuld demokratisk kontrol. Disse bemærkninger ligger til grund for den tilsynsførendes gennemgang af det foreliggende forslag.

2.2. Forslagets kontekst
Den kontekst, hvori dette forslag fremsættes, øger dets følsomhed. Den foreslåede forordning kan ikke
betragtes isoleret, men må ses i sammenhæng med udviklingen af andre store it-systemer og den almindelige
tendens i retning af større interoperabilitet mellem informationssystemer. Dette er omtalt i Kommissionens
meddelelse af 24. november 2005 om øget effektivitet, kompatibilitet og synergi blandt europæiske databaser inden for retlige og indre anliggender (4).
En beslutning, der tages i en bestemt kontekst og med et bestemt formål, vil derfor kunne få indflydelse på
udviklingen og anvendelsen af andre systemer, der etableres til andre formål. Navnlig vil biometriske data —
sandsynligvis inklusive data, der er indsamlet med henblik på gennemførelsen af visumpolitikken — kunne
anvendes i forskellige sammenhænge, når først de er tilgængelige. Dette vil kunne få betydning ikke blot for
rammerne for SIS, men højst sandsynlig også for Europol og Grænseforvaltningsagenturet.

2.3. Pligt til at afgive fingeraftryk
I begrundelsen for det foreliggende forslag hedder det: »Da registreringen af biometriske identifikatorer nu
vil indgå i visumansøgningsproceduren, skal de fælles konsulære instrukser ændres, så der skabes et retsgrundlag for denne foranstaltning«.
Den tilsynsførende gør indsigelse mod, at lovgiveren har valgt at indsætte bestemmelser om, hvorvidt
bestemte enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner skal fritages for pligten til at afgive fingeraftryk, i de
fælles konsulære instrukser og ikke i selve VIS-forordningen. For det første har disse bestemmelser stor
indvirkning på en lang række enkeltpersoners privatliv og bør således indgå i basislovgivningen snarere end
i instrukser af overvejende teknisk art. For det andet vil det af hensyn til den retlige ordnings klarhed være at
foretrække, at spørgsmålet behandles i samme tekst som den, hvorved selve informationssystemet indføres.
(1) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger
mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (KOM(2004) 835 endelig), forelagt af Kommissionen den 28.
december 2004.
2
( ) Udtalelse af 23. marts 2005 om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet
(VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (EUT C 181 af 23.7.2005, s. 13).
(3) »[Biometriske data] er næsten 100 % distinktive, dvs. at hver person har sine egne unikke biometriske data. De ændrer sig næsten aldrig
i hele en persons levetid, og de karakteristiske egenskaber forbliver således permanente. Alle mennesker indeholder de samme fysiske
»elementer«, således at de biometriske data også i et vist omfang bliver universelle.«, ibid.
(4) KOM(2005) 597 endelig.
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a) Først og fremmest er tilvejebringelsen af et retsgrundlag for obligatorisk optagelse af fingeraftryk og obligatorisk registrering af biometriske data langt mere end noget rent teknisk; det har stor indvirkning på de
berørte enkeltpersoners privatliv. Navnlig er valget af en nedre og/eller øvre aldersgrænse for optagelse af
fingeraftryk en politisk og ikke blot en teknisk beslutning. Den tilsynsførende anbefaler derfor, at dette
spørgsmål, og navnlig de aspekter, der ikke er af rent teknisk art, behandles i basisteksten (VIS-forslaget)
og ikke i en håndbog med instrukser om især tekniske og praktiske aspekter af visumproceduren ( 1).
I den forbindelse er det også nyttigt at erindre om kravene i den europæiske konvention til beskyttelse af
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (EMRK) og den retspraksis, der er opstået på
grundlag heraf. Ifølge artikel 8, stk. 2, i EMRK må ingen offentlig myndighed gøre indgreb i udøvelsen af
retten til privatliv, medmindre det sker »i overensstemmelse med loven« og er »nødvendigt i et demokratisk samfund« for at beskytte vigtige interesser. I Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis
har disse betingelser ført til, at der er opstillet yderligere krav med hensyn til kvaliteten af retsgrundlaget
for sådanne indgreb (indgrebet skal være hjemlet i tilgængelig lovgivning og være forudsigeligt), og med
hensyn til foranstaltningernes proportionalitet og nødvendigheden af relevant beskyttelse mod misbrug.
Bortset fra, at den her beskrevne fragmentariske tilgang til regelfastsættelsen ikke fører til en klar og
tilgængelig lovgivning, kan man spørge sig selv, om de fælles konsulære instrukser i det hele taget kan
betegnes som sådan. Der er muligvis nogle tvivlsspørgsmål omkring proceduren for en (eventuel)
kommende ændring af teksten. Det bør under alle omstændigheder sikres, at en beslutning af denne
vigtighed ikke kan ændres uden en procedure, der sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed og demokratisk
høring.
b) Det andet spørgsmål handler om den retlige ordnings klarhed. Det fremgår ikke klart af begrundelsen for
forslaget, hvorfor der er behov for forskellige retsgrundlag for henholdsvis indsamlingen og behandlingen
af biometriske identifikatorer. I begrundelsen hedder det, at forslaget »drejer sig om indsamling af biometriske oplysninger, mens VIS-forslaget vedrører fremsendelse og udveksling af oplysninger« ( 2). Set ud fra
et databeskyttelsessynspunkt dækker behandlingen af personoplysninger imidlertid også indsamlingen.
Det kan være ødelæggende for ordningens klarhed, at de enkelte led i en kæde af aktiviteter reguleres i
forskellige lovtekster. Dette er et problem både for de registrerede (der vil blive berørt af forslaget) og for
den demokratiske kontrol med systemet. Det bliver faktisk stadig vanskeligere at danne sig et fuldt overblik over hele dette område, hvor forskellige bidder af lovgivning regulerer, hvad der i grunden er samme
databehandling.

2.4. Fritagelse for afgivelse af fingeraftryk
Denne problemstilling illustreres udmærket ved spørgsmålet om, hvilke kategorier af personer der skal
fritages for pligten til at afgive fingeraftryk, navnlig i tilfældet med små børn.
Om det er acceptabelt at optage fingeraftryk fra små børn, bør drøftes i lyset af formålet med selve VIS.
Med andre ord, skal en foranstaltning, der består i at pålægge visse kategorier af personer pligt til at afgive
biometriske identifikatorer eller fritage dem for en sådan pligt, være en rimelig foranstaltning i forhold til
visumpolitikken og dermed beslægtede mål som fastsat i VIS-forslaget. Denne rimelighed bør vurderes via
en demokratisk procedure.
Den bør også vurderes i lyset af, hvordan fingeraftrykkene skal anvendes, som beskrevet i VIS-forslaget.
Biometriske data vil blive anvendt med henblik på enten kontrol eller identifikation; en biometrisk identifikator vil kunne anses som teknisk egnet til det ene formål, men ikke til det andet. Fingeraftryk fra børn
under 14 år anses normalt kun som pålidelige til kontrolformål. Dette bør få betydning for analysen af dette
forslag, men igen gælder det, at de fornødne enkeltheder findes i VIS-forslaget (som der endnu ikke er truffet
afgørelse om).
Konklusionsvis anbefaler den tilsynsførende kraftigt, at fritagelserne for registrering af biometriske identifikatorer i VIS-forordningen reguleres strengt af hensyn til klarhed og konsekvens. Reglerne for indsamling af
biometriske identifikatorer, og i dette tilfælde navnlig fingeraftryk, bør ses som accessoriske i forhold til den
centrale retsakt og bør derfor være indeholdt i selve dette dokument.
(1) Forskellen i retsgrundlag — artikel 62, stk. 2, litra b), nr. ii), for de fælles konsulære instrukser og artikel 66 for VIS-forslaget
— er ikke til hinder for, at lovgiveren kan behandle spørgsmålet i samme tekst.
(2) Begrundelsen, side 5.
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2.5. Visumansøgernes alder

Det hedder i forslaget, at kun børn under seks år vil være fritaget for pligten til at afgive fingeraftryk. Dette
rejser en lang række spørgsmål (uanset om bestemmelsen medtages i VIS-forslaget eller i forslaget om de
fælles konsulære instrukser).
Først og fremmest er den tilsynsførende af den opfattelse, at en generel optagelse af fingeraftryk fra børn
ikke kan ses som blot en teknisk detalje; det kræver tværtimod en grundig demokratisk debat i de relevante
institutioner. En sådan beslutning bør ikke kun baseres på, om det er teknisk muligt, men også — i det
mindste — på, hvilke fordele det vil medføre for implementeringen af VIS. Bortset fra i meget få medlemsstater lader det imidlertid ikke til, at der på nuværende tidspunkt er nogen offentlig debat om dette
spørgsmål, hvilket er yderst beklageligt.
Det skal også bemærkes, at VIS i princippet etableres med det formål at lette visumprocedurerne for bona
fide-rejsende (flertallet af rejsende). Der bør derfor tages hensyn til bekvemmeligheds- og ergonomiaspekter (1). Anvendelsen af biometriske identifikatorer i forbindelse med visumansøgningsproceduren eller
ved grænsekontrol bør ikke gøre det unødigt vanskeligt for børn at opfylde kravene i visumprocedurerne.
Endelig bør det bemærkes, at der er tekniske mangler i alle biometriske identifikationssystemer. Der er ikke i
den videnskabelige litteratur ført endeligt bevis for, at fingeraftryk fra børn under 14 år kan danne grundlag
for pålidelig identifikation. De eneste erfaringer, man indtil videre har fra store befolkninger, er Eurodac- og
US-Visit-systemerne. Interessant nok anvender begge systemer fingeraftryk fra børn fra og med 14 år. Hvis
der anvendes fingeraftryk fra børn under 14 år, bør det ske på baggrund af undersøgelser, der dokumenterer,
at aftrykkene er præcise og nyttige i forbindelse med så omfattende en database som VIS.
Under alle omstændigheder vil det være tilrådeligt at anvende små børns fingeraftryk i »en-til-en«-sammenligninger frem for i »en-til-mange«-sammenligninger. Dette bør fastsættes udtrykkeligt.
Sluttelig er de fleste af ovenstående bemærkninger ikke kun relevante for børn, men også for ældre. Fingeraftryk bliver mindre præcise og brugbare, efterhånden som folk bliver ældre ( 2), og bekvemmeligheds- og
ergonomiaspekter har også særlig relevans.

2.6. Fotografier
Det samme kunne siges om fotografier, som der ikke er sat nogen aldersgrænse for, hverken i dette forslag
eller i VIS-forslaget. Man kan imidlertid spørge, om billeder af børn, der er taget, inden børnene har udviklet
deres voksne ansigtstræk, virkelig er nyttigt med henblik på identifikation eller selv med henblik på kontrol.
Ansigtsgenkendelse af børn (hvad enten det sker »menneskeligt« eller i fremtiden elektronisk) ud fra referencebilleder, der er nogle få år gamle, vil sandsynligvis være problematisk. Selv om der gøres betydelige teknologiske fremskridt med hensyn til ansigtsgenkendelse, er det meget usandsynligt, at software i en nær fremtid
vil kunne kompensere for den virkning, det har på børns ansigter, at de vokser. Det bør derfor præciseres i
VIS-forordningen, at fotografier kun kan anvendes til støtte for kontrol eller identifikation af enkeltpersoner,
så længe ansigtsgenkendelsesteknologien ikke er tilstrækkelig pålidelig, idet det bør erindres, at det for børns
vedkommende sikkert vil være tilfældet i lang tid fremover.
Den tilsynsførende anbefaler generelt for så vidt angår begge de biometriske identifikatorer, at det overvejes
nøje, om fordelene (bekæmpelse af ulovlig indvandring og børnesmugling) opvejer ovennævnte ulemper.

2.7. Andre undtagelser
Det hedder i forslaget, at ansøgere, »hvor det er fysisk umuligt at optage fingeraftryk«, skal fritages for kravet
om at afgive fingeraftryk.
(1) Som fremhævet i en undersøgelse foranstaltet af den nederlandske regering, J.E. Den Hartogh m.fl.: How do you measure a
child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO.
(2) Se f.eks. A. Hicklin og R. Khanna: The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS, den 9. februar 2006.
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Den tilsynsførende har allerede i sin udtalelse om VIS-forslaget understreget, at dette berører et betydeligt
antal personer: det siges, at op til 5 % af befolkningen ikke kan registreres. I en database med 20 000 000
inddateringer om året betyder det, at der hvert år vil være op til 1 000 000 tilfælde af registreringsvanskeligheder. Dette bør ikke glemmes i forbindelse med analysen af dette forslag. Den tilsynsførende fremhævede
desuden kraftigt behovet for effektive tilbagefaldsprocedurer:
»[Der] bør (..) være tilbagefaldsprocedurer, der giver væsentlige garantier i forbindelse med indførelsen af biometriske
data, da de hverken er tilgængelige for alle eller helt pålidelige. Der bør iværksættes og anvendes sådanne procedurer
for at respektere værdigheden hos personer, der ikke har kunnet følge registreringsproceduren med gunstigt resultat,
og for at undgå, at de belastes af manglerne ved systemet«.
Den foreslåede forordning introducerer anmærkningen »ikke relevant« i VIS i sådanne tilfælde. Det er helt
sikkert et fremskridt. Man kan dog frygte en tendens til, at visumansøgere, der ikke kan registreres, oftere vil
blive nægtet visum. Det vil ikke være acceptabelt, hvis en meget stor procentdel manglende registreringsevne
fører til afslag på visumansøgninger.
Der bør derfor i VIS-forordningen indsættes en bestemmelse om, at manglende registreringsevne ikke automatisk må føre til en negativ afgørelse med hensyn til udstedelse af visum. Der bør desuden i den rapportering, der skal foretages i henhold til VIS-forordningen, drages særlig omsorg for at behandle dette spørgsmål,
et stort antal visumafslag i forbindelse med manglende fysisk registreringsevne bør give anledning til overvågning.

3. OUTSOURCING AF VISUMANSØGNINGER

For at lette den enkelte medlemsstats byrde (bl.a. omkostninger til køb og vedligeholdelse af udstyr) giver
forslaget mulighed for flere samarbejdsordninger:
— Samhusning: medarbejderne fra en eller flere medlemsstaters diplomatiske og konsulære repræsentationer behandler de ansøgninger (herunder biometriske identifikatorer), der indgives til dem, i en anden
medlemsstats diplomatiske eller konsulære repræsentation og deler udstyr med den pågældende
medlemsstat.
— Fælles ansøgningscentre: medarbejderne fra to eller flere medlemsstaters diplomatiske og konsulære
repræsentationer samles i én bygning med henblik på at modtage de visumansøgninger (herunder biometriske identifikatorer), der indgives til dem.
— Endelig giver forslaget mulighed for, at en ekstern tjenesteyder kan modtage visumansøgningen og registrere de biometriske identifikatorer (denne mulighed ser ud til at være en nødløsning for medlemsstater,
som ikke kan udnytte en af de to andre muligheder, skønt det ikke fremgår helt klart).
I forslaget lægges der stor vægt på at sikre, at der kun kan udvælges pålidelige eksterne tjenesteydere, og at
disse tjenesteydere skal kunne træffe alle fornødne foranstaltninger til at beskytte oplysninger »mod hændelig
eller ulovlig tilintetgørelse, mod hændeligt tab, mod forringelse, ubeføjet udbredelse eller ikke-autoriseret
adgang (…)« (punkt 1.B.2 i forslaget).
Denne bestemmelse er affattet meget omhyggeligt og med stor vægt på databeskyttelse, hvilket den tilsynsførende sætter pris på. Imidlertid har det en række konsekvenser med hensyn til beskyttelse af de (undertiden
meget følsomme) oplysninger, der indsamles til brug for visumudstedelse, hvis man lader en ekstern tjenesteyder i et tredjeland behandle visumansøgninger.
Den tilsynsførende understreger navnlig følgende:
— det kan vise sig meget vanskeligt, måske endog umuligt at checke medarbejdernes baggrund som følge af
tredjelandets lovgivning eller praksis
— tilsvarende er det heller ikke sikkert, at en ekstern tjenesteyders medarbejdere kan pålægges sanktioner
for overtrædelse af lovgivningen om privatlivets fred (selv om hovedleverandøren kan pålægges kontraktmæssige sanktioner)
— det private firma kan blive berørt af politisk uro eller politiske ændringer og være ude af stand til at
opfylde sine forpligtelser med hensyn til behandlingens sikkerhed
— det kan være vanskeligt at føre effektivt tilsyn, selv om det med eksterne partnere vil være endnu mere
påkrævet.
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Enhver kontrakt med eksterne tjenesteydere bør derfor indeholde de fornødne garantier for at sikre overholdelse af databeskyttelsesregler, bl.a. ekstern revision, regelmæssig stikprøvekontrol, rapportering, ordninger,
der sikrer, at leverandøren kan drages til ansvar ved overtrædelse af reglerne for privatlivets fred, herunder
erstatningspligt over for enkeltpersoner, hvis de har lidt skade som følge af tjenesteyderens handlinger.
Ud over disse betænkeligheder er det måske endog endnu vigtigere at gøre sig klart, at medlemsstaterne ikke
vil kunne garantere beskyttelsen af den outsourcede databehandling (eller af den databehandling, der udføres
i et fælles ansøgningscenter, hvis denne foregår i en bygning uden for det diplomatiske område) mod en
eventuel indgriben (f.eks. ransagning eller beslaglæggelse) fra de offentlige myndigheder i ansøgerlandet ( 1).
Eksterne tjenesteydere vil, trods enhver kontraktmæssig bestemmelse om det modsatte, nemlig være underlagt den nationale lovgivning i det tredjeland, hvor de er etableret. Nylige eksempler vedrørende et tredjelands myndigheders adgang til finansielle oplysninger, der behandles af et EU-firma, har vist, at risikoen langt
fra kun er teoretisk. Dette kunne desuden medføre en alvorlig risiko for enkeltpersoner i nogle tredjelande,
som ville være interesseret i at vide, hvem af deres borgere, der har ansøgt om et visum (med henblik på
politisk kontrol af modstandere og systemkritikere). Et privat firmas medarbejdere, som oftest sandsynligvis
lokalt ansatte, vil ikke være i stand til at modstå pression fra ansøgerlandets regerings eller retshåndhævelsesorganer, der ønsker oplysninger fra dem.
Dette er en alvorlig svaghed ved dette system i forhold til den situation, hvor databehandlingen foregår på
en konsulær eller diplomatisk repræsentations område. På dette område vil oplysningerne være beskyttet i
henhold til Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser. I konventionens artikel 21
hedder det:
»Repræsentationens område er ukrænkeligt. Modtagerstatens repræsentanter må ikke betræde området uden først at
have indhentet repræsentationschefens samtykke dertil. (…) Repræsentationens område, de på dette værende møbler
og andet løsøre samt transportmidler er fritaget for ransagning, rekvisition, beslaglæggelse eller eksekution.«
Endvidere vil ifølge artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 95/46/EF nationale bestemmelser til gennemførelse af
nævnte direktiv også udtrykkeligt finde anvendelse på en sådan behandling af personoplysninger, hvilket
øger beskyttelsen.
Det forekommer derfor indlysende, at den eneste måde, hvorpå oplysninger om visumansøgere og deres
sponsorer (EU-borgere eller -firmaer) kan beskyttes, er at yde dem den beskyttelse, der er sikret i henhold til
Wienerkonventionen. Dette betyder, at oplysningerne skal behandles på det område, der nyder diplomatisk
beskyttelse. Det vil ikke hindre medlemsstaterne i at outsource behandlingen af visumansøgninger, forudsat
at den eksterne tjenesteyder kan udføre sin virksomhed på den diplomatiske repræsentations område. Dette
vil også gælde for fælles ansøgningscentre.
Den tilsynsførende vil derfor kraftigt fraråde, at databehandling outsources til eksterne tjenesteydere som
foreskrevet på side 15 i forslaget, det nye punkt 1.B.1, litra b). I den forbindelse vil acceptable muligheder
være:
— at behandlingen af visumansøgninger outsources til et privat firma, forudsat at dette firma har lokaler på
et område, der er beskyttet i henhold til diplomatisk status
— at kun informationsgivningen outsources til et callcenter, som foreskrevet i forslagets punkt 1.B.1, litra
a).

4. KONKLUSION

Den tilsynsførende hilser det velkommen, at dette forslag om ændring af de fælles konsulære instrukser skal
vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, hvorved den demokratiske kontrol styrkes på et område,
hvor det er stærkt tiltrængt.
(1) Dette problem eksisterer allerede i forbindelse med rejsebureauers behandling af ansøgninger; imidlertid er det her endnu
mere følsomt, eftersom der er involveret biometriske data, og fordi det i princippet ikke er obligatorisk at anvende et rejsebureau.
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Med hensyn til substansen anbefaler den tilsynsførende følgende:
— Fritagelser for pligten til at afgive fingeraftryk bør behandles i VIS-forordningen snarere end i de fælles
konsulære instrukser for at sikre ordningens klarhed og konsekvens.
— Aldersgrænserne for fingeraftryk og fotografier bør overvejes nøje, under hensyntagen til, hvad der er
muligt, men også af etiske hensyn samt af hensyn til bekvemmelighed og præcision.S
— Fotografier bør ikke anses som en selvstændig identifikationsmetode, men kun som en støtte.
— Outsourcing af behandlingen af visumansøgninger til et privat firma bør kun være tilladt, hvis behandlingen foregår på et sted, der står under diplomatisk beskyttelse, og bygger på kontraktmæssige bestemmelser, der sikrer et effektivt tilsyn og giver mulighed for at drage leverandøren til ansvar.

Bruxelles, den 27. oktober 2006
Peter HUSTINX

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
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II
(Forberedende retsakter i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af
samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer
(2006/C 321/15)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig
artikel 30, artikel 32 og artikel 34, stk. 2, litra c),

bistand. Med disse retlige rammer og erklæringen om
kompetente myndigheder vil medlemsstaterne kunne
reagere hurtigt og spare tid, hvis der opstår en krisesituation —

under henvisning til initiativ fra Republikken Østrig (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I henhold til traktatens artikel 29 har Unionen som mål
at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed gennem udformning af
fælles handling mellem medlemsstaterne inden for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager.
EU's stats- og regeringschefer fastslog i deres erklæring af
25. marts 2004 om solidaritet imod terrorisme, at de er
fast besluttet på, at medlemsstaterne skal tage alle de
instrumenter i brug, der står til deres rådighed, med
henblik på at yde bistand til en medlemsstat eller en
tiltrædende stat på dennes område efter anmodning fra
dens politiske myndigheder i tilfælde af et terroristangreb.
Efter angrebene den 11. september 2001 har alle de retshåndhævende myndigheders særlige indsatsenheder i
medlemsstaterne allerede indledt samarbejde under taskforcen af politichefer. Dette netværk, der benævnes
»Atlas«, har siden 2001 gennemført forskellige seminarer
og undersøgelser samt udveksling af materialer og fælles
øvelser.
Ingen medlemsstat kan med rette hævde, at den råder
over alle de midler og ressourcer og den ekspertise, der
er nødvendig for effektivt at kunne imødegå alle mulige
former for omfattende krisesituationer, som kræver en
særlig indsats. Det er derfor af afgørende betydning, at
hver medlemsstat kan anmode om bistand fra en anden
medlemsstat.
I denne afgørelse fastsættes nogle grundlæggende regler
om ansvar, herunder strafferetligt ansvar, med henblik på
at fastlægge de retlige rammer i tilfælde af, at de berørte
medlemsstater bliver enige om at anmode om og yde

(1) EUT C …
(2) Udtalelse af … (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Formål
I denne afgørelse fastlægges almindelige regler og betingelser,
som skal gøre det muligt for en medlemsstats særlige indsatsenheder at yde bistand og/eller operere på en anden medlemsstats
område, hvis denne medlemsstat (i det følgende benævnt »den
anmodende medlemsstat«) anmoder herom med henblik på at
imødegå en krisesituation.

Artikel 2
Definitioner
I denne afgørelse forstås ved:
1) »særlig indsatsenhed«: enhver retshåndhævende myndighed i
en medlemsstat, der er specialiseret i kontrol af krisesituationer
2) »krisesituation«: enhver menneskeskabt situation i en
medlemsstat, der udgør en alvorlig direkte fysisk trussel mod
personer eller institutioner i denne medlemsstat, navnlig
gidseltagning, kapring og lignende hændelser.

Artikel 3
Bistand til en anden medlemsstat
1. En medlemsstat kan anmode om bistand fra en særlig
indsatsenhed i en anden medlemsstat med henblik på at
imødegå en krisesituation. En medlemsstat kan acceptere eller
afvise en sådan anmodning eller foreslå en anden form for
bistand.
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2.
Med forbehold af en aftale mellem de berørte medlemsstater kan bistanden bestå af levering af udstyr eller ekspertise
til den anmodende medlemsstat eller gennemførelse af operationer på medlemsstatens område.

når det er nødvendigt, med henblik på at udveksle erfaringer og
ekspertise samt generelle, praktiske og tekniske oplysninger om
at yde bistand i krisesituationer.

3.
I tilfælde af operationer på den anmodende medlemsstats
område skal embedsmænd fra den særlige indsatsenhed, der
yder bistand,

Artikel 7
Omkostninger

a) have tilladelse til at handle som støttekapacitet på den anmodende medlemsstats område

Hver medlemsstat afholder sine egne omkostninger, medmindre
andet aftales mellem de berørte medlemsstater.

b) operere under den anmodende medlemsstats ansvar og
ledelse og i overensstemmelse med den anmodende
medlemsstats lovgivning

Artikel 8

c) operere inden for rammerne af deres beføjelser i henhold til
deres nationale lovgivning.
Artikel 4
Generelle regler for ansvar

Sammenhængen med andre instrumenter
1. Medlemsstaterne kan fortsat anvende de bilaterale eller
multilaterale aftaler eller ordninger, der gælder den … (*), for så
vidt disse aftaler eller ordninger giver mulighed for at uddybe
eller udvide denne afgørelses mål mellem medlemsstaterne.

1.
Når en medlemsstats embedsmænd opererer på en anden
medlemsstats område i overensstemmelse med denne afgørelse,
er sidstnævnte medlemsstat ansvarlig for de skader, de måtte
forvolde under deres operationer.

2. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale eller multilaterale
aftaler eller ordninger eller sætte dem i kraft efter den … (*), for
så vidt sådanne aftaler eller ordninger giver mulighed for at
uddybe eller udvide denne afgørelses mål mellem medlemsstaterne.

2.
Uanset stk. 1 og når skaden skyldes aktioner, der er i
modstrid med de retningslinjer, som den anmodende medlemsstat har givet, eller ligger uden for rammerne for de pågældende
embedsmænds beføjelser i henhold til deres nationale lovgivning, finder følgende bestemmelser anvendelse:

3. De aftaler og ordninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2,
må under ingen omstændigheder berøre forbindelserne med de
medlemsstater, der ikke er parter deri.

a) Den medlemsstat, på hvis område skaden forvoldes, erstatter
disse skader på samme måde som skader forvoldt af dens
egne embedsmænd.
b) Den medlemsstat, hvis embedsmænd forvolder skade på
personer på en anden medlemsstats område, godtgør fuldt
ud alle de beløb, som sidstnævnte medlemsstat har udbetalt i
skadeserstatning til skadelidte eller disses retssuccessorer.
c) Bortset fra det i litra b) nævnte tilfælde giver den enkelte
medlemsstat i det tilfælde, der er nævnt i dette stykke, afkald
på at kræve skadeserstatninger godtgjort af en anden
medlemsstat, dog med forbehold af eventuelle rettigheder
over for tredjemand.

4. Medlemsstaterne underretter også Rådet og Kommissionen
om eventuelle nye aftaler eller ordninger som omhandlet i stk. 1
og 2.
Artikel 9
Afsluttende bestemmelser
Inden den … (*) meddeler hver medlemsstat i en erklæring, der
deponeres i Generalsekretariatet for Rådet, hvilke myndigheder
der er omfattet af definitionen på en særlig indsatsenhed, og
hvilke kompetente myndigheder der kan fremsætte anmodninger
om bistand og give tilladelse til at yde bistand, jf. artikel 3. En
sådan erklæring kan til enhver tid ændres.

Artikel 5

Artikel 10

Strafferetligt ansvar
Under de i artikel 3 omhandlede operationer sidestilles embedsmænd, der opererer på en anden medlemsstats område, med
embedsmænd fra denne medlemsstat for så vidt angår eventuelle
strafbare handlinger, der begås mod eller af dem.
Artikel 6

Virkningsdato
Denne afgørelse har virkning fra den … (**).

Udfærdiget i Bruxelles, den …

Møder og fælles uddannelse

På Rådets vegne

Medlemsstaterne sørger for, at deres relevante myndigheder
afholder møder og tilrettelægger fælles uddannelse og øvelser,

Formand

…

(*) …
(**) …

MEDDELELSE TIL LÆSERNE
Den 1. januar 2007 vil Den Europæiske Unions Tidende få en ny struktur med henblik på at gøre klassificeringen af de offentliggjorte dokumenter tydeligere, samtidig med at den nødvendige kontinuitet
bevares.
Den nye struktur — med eksempler, der viser dens anvendelse i klassificeringen af dokumenterne —
kan ses på webstedet EUR-Lex på følgende adresse:
http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm

