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II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 10 . december 1984

om indgåelse af aftalen - samordning Fællesskabet-COST - om fem samordnede aktioner på
miljøområdet
( 84 / 639 / EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE :

FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab ,
under henvisning til Rådets afgørelse 8 1 / 213 / EØF af
3 . marts 1981 om vedtagelse af et sektorbestemt forsk
nings- og udviklingsprogram på miljøområdet ( miljøbe
skyttelse og klimatologi ) - indirekte og samordnede

Artikel 1

Aftalen - samordning Fællesskabet - COST - om fem
samordnede aktioner på miljøområdet godkendes herved
på Det europæiske økonomiske Fællesskabs vegne .
Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse .

taktioner - ( 1981 til 1985 )( 1 ), ændret ved afgørelse
84 / 139 / EØF ( 2 ), særlig artikel 8 , stk . 1 ,
Artikel 2

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og
ud fra følgende betragtninger:
Kommissionen har i henhold til artikel 8 , stk . 2 , i

afgørelse 81 / 21 3 / EØF ført forhandlinger om en aftale
med visse tredjelande , der deltager i det europæiske
samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning
(COST), med henblik på at associere dem helt eller delvis
med dette program;
denne aftale bør godkendes -

(') EFT nr. L 101 af 11 . 4 . 1981 , s . 1 .
(2 ) EFT nr. L 71 af 14 . 3 . 1984, s. 13 .

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de
personer, der er beføjet at undertegne aftalen med
bindende virkning for Fællesskabet .
Udfærdiget i Bruxelles , den 10 . december 1984 .
På Rådets vegne
A. DUKES

Formand
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AFTALE - SAMORDNING FÆLLESSKABET - COST - OM FEM SAMORDNEDE

AKTIONER PÅ MILJØOMRÅDET
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB :

i det følgende benævnt »Fællesskabet«,

Rådet for De europæiske Fællesskaber vedtog ved afgø
relse af 3 . marts 1981 et sektorbestemt forsknings- og
udviklingsprogram på miljøområdet (miljøbeskyttelse og
klimatologi) - indirekte og samordnede aktioner ( 1981 til 1985 );

DE STATER , DER HAR UNDERTEGNET
DENNE AFTALE ,

i det følgende benævnt »deltagende ikke-medlems

Rådet for De europæiske Fællesskaber vedtog ved afgø
relse af 1 . marts 1984 en revision af det program , det
havde vedtaget ved afgørelsen af 3 . marts 1981 , og denne

stater «,

revision omfatter fem samordnede aktioner om henholds

ER -

ud fra følgende betragtninger:

Et europæisk samarbejde på miljøområdet vil sandsyn
ligvis kunne bidrage effektivt til nedbringelse af miljø
forureningen og til en mere økonomisk udnyttelse af

vis luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd , i det
følgende benævnt » COST-aktion 611 «, forurenende
organiske mikrostoffer i vandmiljø , i det følgende
benævnt » COST-aktion 641 «, behandling og anvendelse
af organisk slam og flydende landbrugsaffald , i det
følgende benævnt » COST-aktion 681 «, bentisk kystøko
logi , i det følgende benævnt » COST-aktion 647 «, og
luftforureningens indflydelse på land- og vandøkosyste
mer , i det følgende benævnt » COST-aktion 612 «;

naturressourcerne ;

en aftale - samordning Fællesskabet - COST - om en
samordnet aktion vedrørende luftforurenende stoffers

fysisk-kemiske adfærd ( COST-aktion 61a bis) blev ind
gået mellem Fællesskabet, Jugoslavien , Schweiz, Sverige
og Østrig den 27 . marts 1980 og udløb den 31 . december
1983 ;

en aftale - samordning Fællesskabet - COST - om en
samordnet aktion vedrørende analyse af forurenende
organiske mikrostoffer i vandmiljø ( COST-aktion 64b
bis) blev indgået mellem Fællesskabet , Jugoslavien , Nor
ge, Portugal , Schweiz , Spanien og Sverige den 27 . marts
1980 og udløb den 31 . december 1983 ;

Fællesskabets medlemsstater og de deltagende ikke-med
lemsstater , i det følgende benævnt » staterne«, agter at
udføre den i bilag A anførte forskning under iagttagelse af
de regler og procedurer , der gælder for deres nationale
programmer, og er indstillet på at lade denne forskning
indgå i en samordningsproces , som de mener vil være til
gensidig fordel ;
iværksættelsen af de forskningsaktiviteter , der er omfat
tet af de samordnede aktioner, kræver et finansielt bidrag
på ca . 60 mio ECU fra staterne -

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

en aftale - samordning Fællesskabet — COST - om en
samordnet aktion vedrørende behandling og anvendelse
af slam fra rensningsanlæg ( COST-aktion 68 ter) blev
indgået mellem Fællesskabet, Finland , Norge , Schweiz ,
Sverige og Østrig den 16 . februar 1982 og udløb den
31 . december 1983 ;

Artikel 1

Fællesskabet og de deltagende ikke-medlemsstater, i det

følgende benævnt »de kontraherende parter«, deltager i
perioden indtil den 31 . december 1985 i en eller flere af

en fælles hensigtserklæring om gennemførelse af en
europæisk forskningsaktion vedrørende bentisk kystøko
logi ( COST-aktion 47), gennemført inden for rammerne
af det europæiske samarbejde om videnskabelig og
teknisk forskning (COST ), blev undertegnet af Fælles
skabet , Belgien , Danmark, Det forenede Kongerige ,
Forbundsrepublikken Tyskland , Frankrig, Irland , Ne
derlandene , Norge , Portugal , Spanien og Sverige den 5 .
april 1979 og udløb den 4 . april 1984 ;

de ovennævnte samordnede aktioner har haft meget
opmuntrende resultater;

følgende samordnede aktioner: COST-aktion 611 ,
COST-aktion 641 , COST-aktion 681 , COST-aktion 647
og COST-aktion 612 .

Disse aktioner består i en samordning mellem Fællesska
bets samordnede handlingsprogrammer og de tilsvarende
programmer i de deltagende ikke-medlemsstater . De
forskningsemner, der er omfattet af denne aftale, er
anført i bilag A.

Staterne forbliver fuldt ansvarlige for den forskning, som
udføres af deres nationale institutter og organer.
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Artikel 2

Samordningen mellem de kontraherende parter finder
sted i en række EF/ COST-samordningsudvalg, et for
hver aktion , i det følgende benævnt »udvalgene«.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Udval
genes sekretariatsforretninger varetages af Kommissio
nen for De europæiske Fællesskaber, i det følgende
benævnt » Kommissionen «.

Udvalgenes mandat og sammensætning er fastlagt i bi
lag B.
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Artikel 5

1.

Gennem udvalgene udveksler staterne regelmæssigt

alle nyttige oplysninger vedrørende gennemførelsen af
den forskning, der er omfattet af de samordnede aktioner.

De bestræber sig endvidere på at tilvejebringe oplysninger
om lignende forskning, som planlægges eller udføres af
andre organer. Alle oplysninger behandles fortroligt,
såfremt den stat, der fremsender dem , anmoder der
om .

2.
I forståelse med udvalgene udarbejder Kommissio
nen på grundlag af de modtagne oplysninger årlige
aktivitetsrapporter og fremsender dem til staterne.

Artikel 3

For at sikre den størst mulige effektivitet ved gennemfø
relsen af disse samordnede aktioner kan Kommissionen i

forståelse med de deltagende ikke-medlemsstaters delege
rede i udvalgene udnævne projektledere.

Artikel 4

De kontraherende parters finansielle bidrag til samord

ningsomkostningerne i den i artikel 1 , stk. 1 , nævnte

3.
Ved samordningsperiodens udløb fremsender
Kommissionen i forståelse med udvalgene de sammenfat
tende rapporter om aktionernes gennemførelsen og resul
tater til de deltagende ikke-medlemsstater . Kommissio
nen offentliggør disse rapporter senest seks måneder efter
deres fremsendelse , medmindre en af disse stater modsæt

ter sig dette. I så fald behandles rapporterne som
fortrolige og udsendes efter anmodning og med udvalge
nes samtykke kun til de institutioner og virksomheder,
hvis forsknings- eller produktionsaktiviteter berettiger
deres adgang til resultaterne af den forskning, der
henhører under de samordnede aktioner .

periode fastsættes til :
— COST-aktion 611 :

260 000 ECU fra Fællesskabet ,

Artikel 6

26 000 ECU fra hver deltagende ikke-medlems
stat;

— COST-aktion 641 :

260 000 ECU fra Fællesskabet,

26 000 ECU fra hver deltagende ikke-medlems

1.
Denne aftale er åben for undertegnelse af Fælles
skabet og af de ikke-medlemsstater , som deltog i mini
sterkonferencen i Bruxelles den 22 . og 23 . november
1971 .

stat ;

— COST-aktion 681 :

260 000 ECU fra Fællesskabet ,

26 000 ECU fra hver deltagende ikke-medlems
stat ;

— COST-aktion 647 :

260 000 ECU fra Fællesskabet,

26 000 ECU fra hver deltagende ikke-medlems
stat ;

2.
Som betingelse for deltagelse i de i artikel 1 nævnte
samordnede aktioner , skal hver af de kontraherende

parter, inden undertegnelsen af denne aftale , have givet
generalsekretæren for Rådet for De europæiske Fælles
skaber meddelelse om de samordnede aktioner, i hvilke

de ønsker at deltage , og endvidere skal de , når aftalen er
undertegnet , senest den 30 . juni 1985 have givet general
sekretæren for Rådet for De europæiske Fællesskaber
notifikation om slutningen af de procedurer, som i
henhold til deres nationale bestemmelser er nødvendige
for iværksættelsen af denne aftale .

— COST-aktion 612 :

260 000 ECU fra Fællesskabet ,

26 000 ECU fra hver deltagende ikke-medlems
stat ;

ECU'en er den , der er fastlagt ved den gældende finans
forordning vedrørende De europæiske Fællesskabers
almindelige budget og ved de finansielle bestemmelser
truffet i henhold til denne forordning.

Reglerne for aftalens finansiering er anført i bilag C.

3.
For kontraherende parter , som har givet den i stk . 2
omhandlede notifikation , træder aftalen i kraft på den
første dag i måneden efter den måned , i hvilken Fælles
skabet og mindst en af de deltagende ikke-medlemsstater
har foretaget nævnte notifikation .

For kontraherende parter, som foretager notifikationen
efter aftalens ikrafttræden , træder den i kraft på den
første dag i den anden måned efter den måned , i hvilken
de har foretaget notifikationen .
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Kontraherende parter , som endnu ikke har foretaget
nævnte notifikation på tidspunktet for aftalens ikrafttræ
den , kan uden stemmeret deltage i udvalgets arbejde indtil
den 30 . juni 1985 .
4.
Generalsekretæren for Rådet for De europæiske
Fællesskaber giver hver af de kontraherende parter
meddelelse om modtagelsen af de meddelelser og notifi
kationer, der gives i henhold til stk. 2 , og om datoen for
aftalens ikrafttræden .
Artikel 7

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor
traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske
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Fællesskab finder anvendelse, og på de i nævnte traktat
fastsatte betingelser, og på den anden side for de delta
gende ikke-medlemsstaters områder .

Artikel 8

Denne aftale, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk,
engelsk, fransk , græsk, italiensk , nederlandsk og tysk,
idet hver af disse tekster har samme gyldighed , deponeres
i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for De

europæiske Fællesskaber, som fremsender en bekræftet
genpart til hver af de kontraherende parter.
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BILAG A

FORSKNINGSEMNER OMFATTET AF AFTALEN

COST-aktion 611 - Luftforurenende stoffers fysisk-kemiske adfærd

a) Forbedret standardisering af analysemetoder, navnlig for så vidt angår NOx, carbonhydrider og
fotokemiske oxidanter .

b) Klarlæggelse af mekanismer og hastighedskonstanter i forbindelse med reaktioner mellem luftforure
nende stoffer og disses reaktioner med luftens naturlige bestanddele , navnlig i vandig tilstand , herunder
oxidering og nedbrydning af udvalgte luftforurenende stoffer i ferskvand og havvand , reaktioner med
jordbundens bestanddele samt undersøgelse af katalytiske processer i skyer og regnvand .
c) Undersøgelse af fysisk-kemiske processer , der fører til partikeldannelse , karakterisering af meget fine
aerosolers kemiske og fysiske natur samt bestemmelse af aerosolers kemiske sammensætning .

d) Identificering og kvantitativ bestemmelse af forskellige forurenende stoffers , navnlig nitrogenoxiders,
kilder og recipienter.
e) Undersøgelse af fænomener , der fører til »surt nedfald«, med særlig vægt på:

— omdannelse, transport og nedfald ( tørt og vådt) af SO^, NOx og aerosolpartikler ,
— analyse af kemiske data vedrørende nedbørens surhedstendens ,

— NOx-kemi i skyernes små dråber og den kemiske sammensætning af skyernes vand og
regnvand ,

— tørt nedfald af NOx og HNO3 ,
— betydningen af oxidanter som OH , H02 og Oz ,

— fysisk-kemisk omdannelse af luftforurenende stoffer efter nedfald , med henblik på vandområder og
jordbund,
— analyseteknikker til måling af ammoniak , salpetersyre og hydrogenperoxid i både gasfase og
flydende fase ved lave koncentrationer,

— analysemetoder til bestemmelse af aerosolers surhedsgrad .

f) Modelering af spredningen af tunge gasser (chlor, phosgen, carbonhydrider, opløsningsmidler) efter
utilsigtet udslip , herunder udvikling af tredimensionelle modeller samt afprøvning i vindtunneler og i
marken .

g) Udarbejdelse af forsøgsprotokoller, som gør det muligt at forudsige kemikaliers abiotiske nedbryde
lighed , navnlig for så vidt angår persistente forbindelser.

COST-aktion 641 - Forurenende organiske mikrostoffer i vandmiljø
a) Analysemetoder og databehandling:

— grundlæggende analyseteknikker, herunder udtagning og behandling afprøver, gaschromatografi ,
højtryksvæskechromatografi , massespektrometri ,
— specifikke analytiske problemer, herunder navnlig analyse af udvalgte klasser af stoffer, såsom de
klasser, der må påregnes at blive omfattet af direktiv 76 / 464 / EØF, chlorerede paraffiner, tensider,
optisk hvidt og organiske metalforbindelser,
— indsamling og behandling af analytiske data .
b) Forurenende organiske mikrostoffers fysisk-kemiske adfærd i vandmiljø:

— fordering og transportmekanismer,
— forholdet mellem struktur og aktivitet,

— biodisponibilitet og bioakkumulering.
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c) Omdannelsesreaktioner i vandmiljøet:

— kemiske og fotokemiske reaktioner,
— biologiske omdannelser.

d) Forurenende organiske mikrostoffers adfærd og omdannelse under vandbehandlingsprocesser:
— infiltration ,

— spildevandsbehandling,
— drikkevandsbehandling (inklusive haloformdannelse),

COST-aktion 681 - Behandling og anvendelse af organisk slam og flydende landbrugsaffald
a) Behandling af slam og landbrugsaffald:

— yderligere forbedring af traditionelle behandlingsmetoder, navnlig med henblik på de økonomiske
aspekter og processer til biogasproduktion på grundlag af slam og gødning,
— undersøgelse af teknologier , der i særlig grad egner sig til små anlæg, samt af processer, der kan
- eliminere tunge metaller ved kilden .

b) Analyse af slam og reststoffer:

— udvikling og standardisiering af økonomiske flerelementsmetoder til analyse af sporstoffer i slam ,
jordbund og planter samt til analyse af forurenende organiske stoffer.
c) Hygiejniske aspekter ved behandling og anvendelse af slam:
— udarbejdelse og forbedring af metoder til påvisning og bestemmelse af bakterier, vira og andre
patogener samt undersøgelse af deres overlevelses- og kontamineringspotentiel,
— undersøgelser af hygiejnefremmende processers nyttevirkning samt definition af »indikatororga
nismer «.

d ) Gener:

— lugtkarakterisering og emissionskontrol .
e) Miljøvirkninger fra spredning af slam og gødning:
— langvarige forsøg i marken vedrørende akkumulering af tunge metaller, planternes eventuelle
optagelse heraf samt overførsel af forurenende stoffer fra jordbund til planter og vurdering af
forskellige anvendelsesmetoder for så vidt angår forurening af grund- og overfladevand .

f) Forbedret udnyttelse af jorden ved hjælp af slam og gødning:
— langvarige forsøg i marken vedrørende slams og gødnings gødningsværdi og jordforbedrende
egenskaber ,

— forbedring af behandlingsprocesser og spredningsudstyr med hensyn til optimal udnyttelse af
jorden ,

— undersøgelse af værdien for landbruget af reststoffer fra behandlingsprocesser,
— anvendelse af slam og afledte produkter til landvinding og særlige afgrøder (f.eks. til biomasse
produktion).
g) Anvendelse af visse reststoffer som foder .

COST-aktion 647 - Bentisk kystøkologi

Gennemførelse af »reference-undersøgelser« vedrørende arter, der er af nøglebetydning, i uforstyrrede
omgivelser langs Nordsøens og Atlanterhavets kyster samt i Middelhavet og Østersøen i følgende typer
habitat :
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— blød bund - uden for tidevandszone ,
— blød bund - inden for tidevandszone ,

— hård bund - uden for tidevandszone ,
— hård bund - inden for tidevandszone .

Vurdering af betydningen af:

— lokale fysiske faktorer,
— biologiske vekselvirkninger ,
— klimatiske og hydrografiske faktorer med indflydelse på populationsdynamikken for udvalgte
elementer i bentiske kystøkosystemer.

COST-aktion 612 - Luftforureningens indflydelse på land- og vandøkosystemer
a ) Direkte virkning af luftforurenende stoffer (SO*, NOx, HCl , ozon , fotokemiske oxidatorer samt
disses atmosfæriske omdannelsesprodukter) på planter og landøkosystemer.
b ) Sådanne luftforurenende stoffers indirekte virkninger på planter og landøkosystemer, f.eks . gennem
forsuring af jordbunden og mobilisering af fytotoksiske elementer.

c) Forbindelser mellem virkningerne af luftforurenende stoffer og andre faktorer, der har indflydelse på
den konstaterede alvorlige beskadigelse af landøkosystemer , navnlig skove, såsom tørke, plantesyg
domme, svampe og skadelige organismer.
d ) Virkninger af luftforurenende stoffer og disses omdannelsesprodukter på kulturplanter, herunder
navnlig nedsat udbytte.

e) Virkninger af luftforurenende stoffer og disses omdannelsesprodukter på vandøkosystemer ( formind
sket population af fisk og andre organismer i vandet som følge af forsuring og mobilisering af
sporstoffer).

BILAG B

DE ENKELTE EF / COST-SAMORDN1NGSUDVALGS SAMMENSÆTNING OG MANDAT

1.

Hvert udvalg skal :

1.1 . bidrage til den bedst mulige gennemførelse af aktionen ved at afgive udtalelse om alle forhold i
forbindelse med dens forløb*,

1 .2. vurdere resultaterne af aktionen og drage konklusioner vedrørende deres anvendelse;

1.3 . påse, at den i aftalens artikel 5 , stk. 1 , omhandlede udveksling af oplysninger finder sted;
1.4 . foreslå den eventuelle projektleder retningslinjer for arbejdet.
2.

Udvalgets rapporter og udtalelser fremsendes til staterne.

3.

Udvalget består af en delegeret fra Kommissionen som koordinator for Fællesskabets samordnede
aktion , en delegeret fra hver af de deltagende ikke-medlemsstater, en delegeret fra hver medlemsstat,
som repræsenterer dennes nationale program , samt den eventuelle projektleder. Hver delegeret kan
ledsages af eksperter.
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BILAG C

FINANSIERINGSREGLER

Artikel 1

Disse bestemmelser indeholder de finansieringsregler, der er nævnt i artikel 4 i aftalen - samordning
Fællesskabet-COST .

Artikel 2

Ved hvert regnskabsårs begyndelse indkalder Kommissionen de deltagende ikke-medlemsstaters bidrag,
som svarer til det antal samordnede aktioner, det pågældende land deltager i , og til dets andel af de i aftalen
omhandlede årlige samordningsomkostninger, beregnet forholdsmæssigt på grundlag af de maksimum
beløb , der er fastsat i artikel 4 i aftalen .

Dette bidrag udtrykkes både i ECU og i den pågældende ikke-medlemsstats valuta, idet ECU'ens værdi er
fastlagt i den gældende finansforordning vedrørende De europæiske Fællesskabers almindelige budget og
fastsat på datoen for indkaldelsen af bidragene .

De samlede bidrag skal foruden de egentlige samordningsomkostninger dække rejse- og opholdsudgifter
for de delegerede i udvalget .

Hver deltagende ikke-medlemsstat indbetaler det årlige bidrag til de i aftalen omhandlede samordnings
omkostninger ved hvert års begyndelse, dog senest den 31 . marts. Ved forsinket indbetaling af det årlige
bidrag betaler den pågældende ikke-medlemsstat en rente, hvis sats er lig med staternes højeste
diskontosats på forfaldsdagen . Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoints for hver måneds forsinkelse.
Renten pålægges dog kun , såfremt indbetalingen finder sted mere end tre måneder efter Kommissionens
indkaldeise af bidrag.
Artikel 3

De bidrag, som indbetales af de deltagende ikke-medlemsstater , krediteres de samordnede aktioner, hvori
de pågældende ikke-medlemsstater deltager, som indtægter på budgettet , og opføres under en indtægtspost
i oversigten over indtægter på De europæiske Fællesskabers almindelige budget (Kommissionens
sektion ).

Artikel 4

Den foreløbige forfaldsplan for de i aftalens artikel 4 omhandlede samordningsomkostninger er vedlagt
som tillæg .
Artikel S

Den gældende finansforordning vedrørende De europæiske Fællesskabers almindelige budget finder
anvendelse ved forvaltningen af bevillingerne.
Artikel 6

Ved afslutningen af hvert regnskabsår udarbejdes der en oversigt over bevillingerne til de enkelte
samordnede aktioner, som fremsendes til de deltagende ikke-medlemsstater til underretning.
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Tillœg
FORELØBIG FORFALDSPLAN FOR SAMORDNEDE AKTIONER

(COST 611 , 641 , 681 , 647, 612 )
1984

1985

I alt

FB

BB

FB

BB

FB

BB

550 000

550 000

750 000

750 000

1 300 000

1 300 000

550 00

550 000

750 000

750 000

1 300 000

1 300 000

550 000 +

550 000 +

750 000 +

750 000 +

1 300 000 +

1 300 000 +

1 . Første overslag over de samlede behov:
— Personale
— Administration
— Kontrakter
I alt

2. Revideret overslag over udgifterne under
hensyntagen til yderligere behov som
følge af deltagende ikke-medlemsstaters
tiltrædelse af aftalen:
— Personale
— Administration

(n x 11 000 ) ( n x 11 000 ) (n x 15 000 ) (n x 15 000 ) (n x 26 000 ) (n x 26 000)
— Kontrakter
I alt

550 000 +

550 000 +

750 000 +

750 000 +

1 300 000 +

1 300 000 +

(n x 11 000) ( n x 11 000 ) (n x 15 000 ) (n x 15 000 ) (n x 26 000 ) (n x 26 000)

3 . Forskellen mellem 1 og 2 , der skal
dækkes ved bidrag fra deltagende ikke
medlemsstater

n = Antal deltagende ikke-medlemsstater.
FB = Forpligtelsesbevillinger.
BB = Betalingsbevillinger.

n x 11 000

n x 11 000

n x 15 000

n x 15 000

n x 26 000

n x 26 000

Nr . L 339 / 10

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27 . 12 . 84

RÅDETS BESLUTNING
af 10 . december 1984

om bemyndigelse til stiltiende videreførelse eller opretholdelse af visse venskabs-, handels- og
skibsfartstraktater og lignende aftaler, som medlemsstaterne har indgået med tredjelande
( 84 / 640 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 113 ,

under henvisning til Rådets beslutning 69 / 494 / EØF af
16 . december 1969 om gradvis gennemførelse af ensar
tede aftaler om handelsforbindelser mellem medlemssta

terne og tredjelande og om forhandling af fællesskabs
aftaler (*), særlig artikel 3 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen , og
ud fra følgende betragtninger:

Stiltiende videreførelse eller opretholdelse ud over over
gangsperioden af venskabs-, handels- og skibsfartstrak
tater og lignende aftaler, indgået af medlemsstaterne , er
senest blevet bemyndiget ved beslutning 83 / 594 /
EØF (2 );

de pågældende medlemsstater har på ny anmodet om
bemyndigelse til stiltiende at videreføre eller opretholde
sådanne bestemmelser , hvis indhold er omfattet af den i
artikel 113 i traktaten omhandlede fælles handelspolitik ,
og som er indeholdt i de venskabs-, handels- og skibs
fartstraktater og lignende aftaler , der er opregnet i
bilaget, for at undgå en afbrydelse af deres aftalemæssige '
handelsforbindelser med de pågældende tredjelande ;

bestemmelserne i de traktater og aftaler, der skal vide
reføres stiltiende eller opretholdes, må ikke i den påtænk
te periode udgøre nogen hindring for gennemførelsen af
den fælles handelspolitik ;
de pågældende medlemsstater har erklæret , at stiltiende
videreførelse eller opretholdelse af disse traktater og
aftaler ikke vil hindre åbningen af handelsforhandlinger
på fællesskabsplan med de berørte tredjelande, og at de er
rede til at overføre det handelsmæssige indhold i de
eksisterende bilaterale aftaler til de fællesskabsaftaler , om

hvilke der måtte være påtænkt forhandlinger;

efter gennemførelsen af den konsultation , der er omhand
let i artikel 2 i beslutning 69 / 494 / EØF , er det konstate
ret, at de pågældende traktater og bilaterale aftaler,
således som det bekræftes ved ovennævnte erklæringer
fra de berørte medlemsstater, ikke er til hinder for
gennemførelsen af den fælles handelspolitik i den påtænk
te forlængelsesperiode ;

de pågældende medlemsstater har dog erklæret sig rede til
at tilpasse eller i givet fald at opsige disse traktater og
aftaler i det omfang, den stiltiende videreførelse eller
opretholdelsen af de bestemmelser , der vedrører forhold
henhørende under artikel 1 13 i traktaten, i den påtænkte

forlængelsesperiode måtte visse sig at være en hindring
for gennemførelsen af den fælles handelspolitik;

de pågældende traktater og aftaler indeholder opsigelses
klausuler med en frist på mellem tre og tolv måneder;
under disse betingelser er der intet til hinder for stiltiende
videreførelse eller opretholdelse af de pågældende
bestemmelser indril den 31 . december 1986 -

størstedelen af de områder , der er dækket af nævnte
bestemmelser i foreliggende traktater og nationale afta
ler, vil for fremtiden være omfattet af fællesskabsaftaler;

under disse omstændigheder er der kun tale om at give
bemyndigelse til opretholdelse af de pågældende bestem
melser for områder , der ikke er dækket af fællesskabsaf
taler ; denne bemyndigelse kan således ikke berøre med

lemsstaternes forpligtelse til at undgå , og i givet fald
fjerne , enhver uforlignelighed mellem nævnte traktater og
aftaler og bestemmelserne i fællesskabsretten ;
( 1 ) EFT nr. L 326 af 29 . 12 . 1969 , s . 39 .
( 2 ) EFT nr . L 340 af 6 . 12 . 1983 , s . 13 .

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING :

Artikel 1

De bestemmelser, hvis indhold er omfattet af den fælles
handelspolitik i henhold til traktatens artikel 1 13 , og som

27, 12 . 84

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 339 / 11

er indeholdt i de venskabs-, handels- og skibsfartstrakta
ter og lignende aftaler, der er opregnet i bilaget, kan for

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

bet og de pågældende tredjelande, og for så vidt indholdet

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 1984.

områder, der ikke er dækket af aftaler mellem Fællesska

i disse aftaler ikke strider mod den eksisterende fælles

politik, stiltiende videreføres eller opretholdes indtil den
31 . december 1986 .

Artikel 2

På Rådets vegne
A. DUKES

Formand
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BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE
Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Τρίτη χώρα
Third country
. Pays tiers

Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat

BELGIQUE/BELGIË

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Paese terzo

Derde land

Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

Convention commerciale / Handelsovereenkomst

21 .

3 . 1906

États-Unis / Verenigde

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /

21 .

2 . 1961

Staten

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Traité / Verdrag
Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Déclaration complémentaire / Aanvullende verkla
ring

6.

9 . 1906

25 .

3 . 1909

30 .

8 . 1909

1.

5 . 1885

4.

1 . 1862

27 .

6 . 1910

21 .

8 . 1884

11 .

6.1895

1.

3 . 1884

13 .

8 . 1963

14 .

7 . 1971

Honduras

Liberia / Liberia
Maroc / Marokko

Norvège / Noorwegen

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag

République Dominicaine / Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Dominicaanse Republiek
Suède / Zweden
Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag
Venezuela

DANMARK

Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement

El Salvador

Éthiopie / Ethiopië

BENELUX

Zeitpunkt des

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag

Union soviétique / USSR

Accord de commerce et de navigation / Handels
en scheepvaartakkoord
Traité de commerce / Handelsverdrag

Bolivia

Handelstraktat

Brasilien

Midlertidig aftale om mestbegunstigelses

Paraguay

9 . 11 . 1931
30 .

7 . 1936

klausul

Bulgarien
Burma

Ordning vedrørende den gensidige anvendelse af
mestbegunstigelsesklausul (brevveksling)
Noteveksling vedrørende mestbegunstigelses
klausul

27. 7. / 5 . 8 . 1921

29.4. 1948 og
17 .

4. 1950

Chile

Handels- og søfartstraktat

4.

2 . 1899

Columbia

Handels- og søfartstraktat

21 .

6 . 1923

Costa Rica

Handels- og søfartstraktat
Midlertidig handelsaftale

26 .

9 . 1956

7.

5 . 1930

Venskabs-, handels- og søfartstraktat

26 .

7. 1852

Den arabiske republik
Egypten
Den dominikanske

Republik

Guatemala

HandelsHandelsHandelsHandels-

Haiti

Handelstraktat

21 . 10 . 1937

Iran

Venskabs-, etablerings- og handelstraktat
Foreløbig aftale (modus vivendi) om mestbegunsti
gelsesklausul i alle sager om søfart og i alt vedrø

20 .

De forenede Stater
El Salvador
Finland

Israel

og
og
og
og

søfartstraktat
søfartstraktat
søfartstraktat
søfartstraktat

1 . 10 . 1951
9.

7 . 1958

3.

8 . 1923

4.

3 . 1948

2 . 1934

14 . 11 . 1952

rende told, osv.

Japan

Handels- og søfartstraktat

12 .

2 . 1912
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Aftalens dato

Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid -Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

DANMARK

Jugoslavien

Handelsdeklaration

(fortsat)

Liberia

Polen

Venskabs-, handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartstraktat

Portugal

Norge
Paraguay
Peru

Rumænien

Schweiz

Sovjetunionen
Spanien
Sverige
Thailand

Tjekkoslovakiet

DEUTSCHLAND

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

17./30.3 . 1909
21 .

5 . 1860

2 . 11 . 1926

3.

5 . 1967

10 .

6 . 1957

22 .

3 . 1924

Deklaration om handel ¿g søfart

18 .

6 . 1935

Tillægsdeklaration
Noteveksling om handel og søfart
Venskabs-, handels- og etableringstraktat
Handels- og søfartstraktat
Handels- og søfartskonvention
Handels- og søfartstraktat
Venskabs-, handels- og søfartstraktat
Noteveksling
Noteveksling om handel og søfart
noteveksling om varebehandling

29 .

4 . 1966

28 .

8 . 1930

10 .

2 . 1875

17 .

8 . 1946

2.

1 . 1928

2. 11 . 1826
5.11.1937
9.

3 . 1972

18 .

4. 1925

26.

8 . 1929

Tyrkiet
Ungarn
Uruguay

Établerings-, handels- og søfartstraktat

31 .

5 . 1930

Handels- og søfartskonvention
Handels- og søfartstraktat

14.

3 . 1887

4.

3 . 1953

Zaire

Handelskonvention

23 .

2.1885

Østrig

Handelstraktat

6.

4. 1928

Arabische Republik

Handelsabkommen (ratifiziert )

21 .

4. 1951

Handelsvertrag
Handelsvertrag
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

19 .

9 . 1857

2.

2 . 1951

Ägypten
Argentinien
Chile
Dominikanische

23 . 12. 1957

Republik
El Salvador

Handelsvertrag
Abkommen über die Meistbegünstigung (ratifiziert)

Indien

Handelsabkommen

Iran

Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertrag
Vorläufiger Handels- und Schiffahrtsvertrag
Handels- und Schiffahrtsvertrag
Handelsabkommen (ratifiziert)
Abkommen über die Meistbegünstigung

Ekuador

Island

Japan
Pakistan

Paraguay
Peru

Portugal
Saudi-Arabien

(ratifiziert)
Handelsabkommen (ratifiziert)
Handels - und Schiffahrtsabkommen (ratifiziert)

Freundschaftsvertrag, bestätigt und abgeändert
durch Briefwechsel

Türkei
UdSSR

Uruguay
Vereinigte Staaten

Handelsvertrag
Abkommen über allgemeine Fragen des Handels
und der Schiffahrt (ratifiziert)
Abkommen über die Meistbegünstigung
(ratifiziert)
Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag

1.

8 . 1953

31 . 10 . 1952

19.3 . 1952 und
31 . 3 . 1955
17 .

2. 1929

19. 12. 1950
20 .

7. 1927

4.

3.1950

30 .

7. 1955

20 .

7 . 1951

20. 3. 1926 und
24 . 8 . 1950
26 .

4. 1929

31.3./ 10. 7.. 1952
27.

5 . 1930

25 .

4. 1958

18 .

4 . 1953

29 . 10 . 1954
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Aftalens dato

Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

FRANCE

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

Traité de commerce et de navigation
Convention d'établissement et de navigation

14 . 12 . 1963

Canada

12 .

5. 1933

Colombie

Convention relative à l'établissement des natio

30 .

5. 1892

Costa Rica

Traité de commerce

30 .

4 . 1953

Cuba

Convention commerciale et protocole

Équateur

Accord commercial

20 .

3 . 1959

El Salvador

Traité de commerce

23 .

3 , 1953

Espagne

21 . 12. 1935
17 .

7 . 1919

Finlande

Convention de commerce et de navigation et
protocole
Convention de navigation et de commerce modi
fiée par accord
Convention provisoire de navigation

24.

4. 1931

Hongrie

Convention commerciale

13 . 10 . 1925

Iran

Convention d'établissement et de navigation

24.

6 . 1964

Islande

Traité de commerce

23 .

8 . 1742

9.

2. 1842

9.

2. 1910

28 .

2. 1930

17 .

4. 1852

10 .

8 . 1955

Albanie

naux, au commerce et à la navigation

États-Unis

Convention additionnelle de commerce et de navi

6 . 11 . 1929

gation
Articles additionnels à la convention

Échanges de lettres modifiant les trois actes précé
dents

Libéria

Libye
Norvège

Paraguay
Pologne
Portugal
République Dominicaine
Roumanie

Tchécoslovaquie
Turquie
Uruguay
Venezuela

Yougoslavie
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλγαρία
Καμερούν
Κύπρος
Αίγυπτος
Ισπανία

Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
Φινλανδία

Ινδία

Traité de commerce et de navigation
Convention de coopération économique
Traité de commerce modifié par convention et
échange de lettres

30 . 12. 1881
13 . 1 . 1892
4 . 3 . 1933

Traité de navigation modifié par convention

30 . 12. 1881
13 . 1 . 1892

Accord commercial

11 .

9 . 1956

Traité de commerce et de navigation
Accord de commerce et de navigation
Accord commercial (')
Convention de commerce et de navigation

22.

5 . 1937

13.

3.1934

20 . 12. 1954
27.

8 . 1930

2.

7 . 1928

Convention de commerce et de navigation
Convention de commerce et de navigation

29 .

8 . 1929

Protocole additionnel

30 . 12. 1953

Accord de commerce et de navigation
Convention de commerce et de navigation

26 .

7. 1950

30 .

1 . 1929

9.

7 . 1964

Convention commerciale

Συνθήκη εμπορίου
Εμπορική συμφωνία
Εμπορική συμφωνία
Προσωρινή εμπορική συμφωνία
Προξενική συνθήκη ναυτιλίας, εμπορικών και
αστικών δικαιωμάτων
Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Συμφωνία εμπορίου

4. . 6. 1892

29 . 10. 1962
23 .

8 . 1962

10.

4. 1926

23 .

9 . 1929

3.

8 . 1951

18 . 12 . 1926
14.

2 . 1958

(') Reconduction autorisée sous réserve d'une déclaration du gouvernement français concernant les articles H et 12 relatifs à 1 obliga
tion d'achat de tabac.
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Aftalens dato

Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

ΕΛΛΑΔΑ

Ιράν

(συνέχεια)
Ισλανδία

Ισραήλ
Ιαπωνία

Λίβανος
Λιβύη
Νορβηγία
Πακιστάν

Πορτογαλία
Σουηδία
Γιουγκοσλαβία .

Γκάνα

Νιγηρία
Σιέρα Λεόνε
Νέα Ζηλανδία
Τζαμάικα
Τρινιτάντ και
Τομπάγκο
Σρι Λάνκα

IRELAND

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Σύμβαση εγκαταστάσεως, εμπορίου και ναυτι
λίας
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας
Προξενική σύμβαση ναυτιλίας εμπορικών και
αστικών δικαιωμάτων
Εμπορική συμφωνία
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας
Εμπορική συμφωνία
Συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας
Εμπορική σύμβαση
Οικονομική συνεργασία και εμπορικές συναλ
λαγές
Εμπορική συμφωνία
Συμφωνία εμπορίου και ναυτιλίας
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών
Ανταλλαγή επιστολών

ΕΣΣΔ

Ανταλλαγή επιστολών
Σύμβαση εμπορίου και ναυτιλίας

Arab Republic of Egypt

Exchange of notes in regard to commercial rela

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

9.

1 . 1931

28 .

1 . 1930

22 .

7 . 1952

20 .

5 . 1899

6. 10. 1948

16.

3. 1957

28 .

6 . 1927

17 .

1 . 1963

15.

8. 1938

10.

9 . 1926

1 . 10. 1960

17 . 12 . 1974
2 . 11 . 1927
13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926
13 . 11 . 1926

17 . 11 . 1926
17 . II . 1926
26. 11 . 1926
11 .

6. 1969

25 / 28 . 7 . 1930

tions

Brazil

Exchange of notes prolonging the provisional
Commercial Agreement of 25/28 . 7. 1930
Exchange of notes in regard to commercial rela

27 .

2.1951

16 . 10 . 1931

tions

Costa Rica

Exchange of notes in regard to commercial rela
tions

Guatemala

Exchange of notes in regard to commercial rela
tions

Portugal
United States
Vietnam

Treaty of commerce and navigation
Treaty of friendship, commerce and navigation
Exchange of notes in regard to commercial rela

2. 8 . 1933 and
2.

4 . 1934

8 . 2, and
10 . 4 . 1930
29 . 10 . 1929

21 . 10 . 1950
1 . 12 . 1964

tions

ITALIA

Africa del Sud

Argentina

Estensione del trattato con il Regno Unito alle
province del
Natal

10 .

3 . 1884

Transval

28 .

5 . 1906

Orange

13 .

7 . 1907

Nota verbale

1.

5 . 1948

Convenzione commerciale

1.

6 . 1894

31 .

1 . 1895

Protocollo addizionale

4.

3 . 1937

Convenzione sui pagamenti

4.

3 . 1937

Protocollo
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

ITALIA

(segue)

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Bulgaria

Protocollo sostitutivo del trattato di commercio e di

Cile

navigazione (')
Trattato di commercio e di navigazione

Cuba

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

\

l
Ecuador

li
Finlandia

I

Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

19 . 12. 1950

-

12.

7. 1898

Protocollo addizionale

29 . 12. 1903

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

12.

8 . 1900

Convenzione addizionale

26.

2.1911

Trattato di commercio e di navigazione e proto

22. 10 . 1924

collo finale

Convenzione di commercio e di navigazione e

Haiti

Zeitpunkt des

.

\
14 .

6 . 1954

26.

1 . 1955

9.

2. 1955

31 .

3 . 1955

Libano

Convenzione di commercio e di navigazione
Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

15.

2. 1949

Liberia

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

23 . 10 . 1862

Dichiarazione comune

24. 11 . 1951

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

25 .

1 . 1906

Trattato di commercio e di navigazione

14 .

6 . 1862

Scambio di note

15 . 12 . 1967

Nuova Zelanda

Scambio di note

24. 11 . 1967

Panama

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione,

Perù

protocollo e scambio di note
Trattato di commercio e di navigazione e dichiara

scambi di note

Trattato di commercio, di stabilimento e di naviga

Iran

I

Il

Il
Iugoslavia

-

Nicaragua
Norvegia

\

\

l
Portogallo

Trattato di commercio e di navigazione e protocolli

Spagna

I

l

l

12.

5 . 1922

4.

8 . 1934

25 . 11 . 1950

Scambio di note

' 7. 10 . 1935

Svezia

Turchia

23 . 12 . 1874

Protocollo doganale (')
Convenzione di commercio e di navigazione,
protocolli, scambio di lettere

Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione

\

'

definitivi

Stati Uniti

Svizzera

7 . 10 . 1965

zione

Trattato di commercio

Romania

\

Scambio di note

Polonia

!

l

zione

15.

3 . 1932

2.

2. 1948

Accordo supplementare al trattato
Trattato di commercio e di navigazione

26.

9 . 1951

14 .

6 . 1862

Scambio di note

15 . 12. 1966 e
15 . 12 . 1967

Trattato di commercio

27.

Protocolli

28 . 11 . 1925 e
30 . 12. 1933

l
Trattato di commercio e di navigazione e scambio

1 . 1923

29 . 12. 1936

di note
4.

7. 1928

28 .

3 . 1950

URSS

Trattato di commercio e di navigazione
Protocollo doganale (')
Trattato di commercio e di navigazione

Uruguay

Trattato di commercio

26 .

2. 1947

Venezuela

Trattato d'amicizia, di navigazione e di commercio

19 .

6 . 1861

Modus vivendi

29 .

6. 1939

4.

9 . 1937

Ungheria

l
Yemen

Trattato d'amicizia e di relazioni economiche

(') Protocollo richiamato e riesaminato in occasione dell accordo commerciale quadro fra i due paesi.

11 . 12. 1948
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας

Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

LUXEMBOURG

États-Unis

Traité d'amitié, d'établissement et de navigation

23 .

2. 1962

NEDERLAND

Afghanistan
Arabische Republiek

Vriendschaps- en handelsverdrag
Voorlopige handelsovereenkomst

26 .

7. 1939

17.

3 . 1930

30 .

5. 1929

Brazilië

Handelsverdrag
Voorlopig handelsakkoord

15.

3.1937

Bulgarije

Notawisseling

1 /9. 3. 1922

Canada

Handelsovereenkomst

11 .

7.1924

Colombia

Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartovereenkomst
Handelsverdrag en briefwisseling
Overeenkomst nopens de meestbegunstigingsclau

1.

5 . 1829

3.

6 . 1957

13 .

3.1956

30 .

9 . 1926

12 .

5 . 1926

7.

9 . 1926

Egypte
Bolivia

Costa Rica

El Salvador

Ethiopië

sule

Haïti

Handelsverdrag
Handelsverdrag en notawisseling

Hongarije

Handelsovereenkomst

Iran

Voorlopig handelsverdrag en briefwisseling
Handels- en scheepvaartverdrag
Vriendschapsverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handelsverdrag
Handelsverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag
Handels- en scheepvaartverdrag, aanvullend en
ondertekeningsprotocol
Handelsschikking
Handels- en scheepvaartverdrag

Guatemala

Japan
Jemen
Joegoslavië
Liberia
Marokko
Maskate
Mexico

Noorwegen
Oostenrijk
Polen

Portugal
Roemenië

Spanje
Tsjechoslowakije
Turkije
Uruguay
Venezuela

Verenigde Staten
Zaïre

Zuid-Afrika
Zweden

Zwitserland

9 . 12. 1924

20 .

6. 1928

6.

7 . 1912

12 .

4 . 1939

28 .

5. 1930

20 . 12 . 1862
18 .

5 . 1858

27 .

8 . 1877

27 .

1 . 1950

20 .

5 . 1912

28 .

3 . 1929

30 .

5 . 1924

28 .

6 . 1934

29 .

8 . 1930

16 .

6 . 1934

Overeenkomst

20 .

1 . 1923

Notawisseling
Handels- en scheepvaartverdrag

21 . 11 . 1929
29 .

1 . 1934

Protocol

12 .

6 . 1953

Verdrag betreffende de diplomatieke betrekkingen
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Overeenkomst met de internationale Vereniging
van de Kongo
Voorlopig akkoord nopens de handelsbetrekkingen
en de scheepvaart
Handels- en scheepvaartverdrag
Vriendschaps- en handelsverdrag
Aanvullend protocol

11 .

5.1920

27.

3 . 1956

27 . 12 . 1884

20 .

2 . 1935

25 .

9 . 1847

19 .

8 . 1875

24 .

4 . 1877

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 339 / 18

27 . 12 . 84

Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Aftalens art
Art des Abkommens

Τρίτη χώρα
Third country

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement

Pays tiers

Nature de l'accord
Natura dell'accordo

Member State

État membre
Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Aard van de overeenkomst

Zeitpunkt des
Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement
Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

UEBL/ BLEU

Afrique du Sud / Zuid

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

Afrika

akkoord

Albanie / Albanie

Argentine / Argentinië
Bolivie / Bolivie

Brésil / Brazilië

13 .

7 . 1937

Échange de lettres / Briefwisseling

19 .

2. 1929

Accord provisoire / Voorlopig akkoord
Traité d'amitié et de commerce / Vriendschaps- en
Handelsverdrag
Avenant au traité / Aanvullend protocol
Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

16 .

1 . 1934

18 .

4. 1912

10 . 12. 1963
14 .

1 . 1932

akkoord

Bulgarie / Bulgarije

Échange de lettres / Briefwisseling

8.

2. 1926

Canada

Convention de commerce / Handelsovereenkomst

3.

7 . 1924

Chili

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

27 .

8 . 1936

akkoord

Colombie / Colombia

Échange de lettres portant application à l'UEBL du
traité conclu entre les Pays-Bas et la Colombie le 1 "
mai 1829 / Briefwisseling van toepassing in de
BLEU voor het Verdrag afgesloten tussen Neder

19 et/en
22.

8 . 1936

5.

3 . 1887

land en Colombia van 1 mei 1829

Équateur / Ecuador
Espagne / Spanje

Traité d'amitié, de commerce et de navigation /
Vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdrag
Avenant au traité / Aanvullend protocol

19 . 10 . 1937

Modus vivendi

26 . 10 . 1925

Arrangement commercial modifiant le modus
vivendi / Handelsregeling met wijziging van de

15. 12. 1928

modus vivendi
Guatemala

Haïti

Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag
Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

7 . 11 . 1924
9.

7. 1936

30 .

9 . 1924

9.

5. 1929

akkoord

Hongrie / Hongarije

Échange de lettres / Briefwisseling

Iran

Convention de commerce et de navigation /
Handels- en scheepvaartovereenkomst
Accord commercial provisoire par échange de
lettres / Voorlopig handelsakkoord bij briefwisse
ling
Traité de commerce / Handelsverdrag
Accord commercial provisoire / Voorlopig handels

Nouvelle-Zélande /
Nieuw Zeeland

Pologne / Polen
Roumanie / Roemenië

5 . 12. 1933

30 . 12 . 1922
28 .

8 . 1930

26 .

8 . 1929

akkoord

Suisse / Zwitserland

Tchécoslovaquie /
Tsjechoslowakije
Union soviétique / USSR

Traité de commerce / Handelsverdrag
Traité de commerce / Handelsverdrag

Convention commerciale provisoire / Voorlopige

28 . 12. 1925
5.

9.1935

22.

2 . 1937

handelsovereenkomst ·

Uruguay

Accord commercial provisoire / Voorlopig handels
akkoord

Viêt-nam / Vietnam

Échange de lettres portant sur le traitement de la
nation la plus favorisée dans le domaine tarifaire /
Briefwisseling betreffende de toepassing van de
meestbegunstigingsclausule op tarifair gebied

16 et/en
20 . 1 . 1956

Yémen / Jemen

Convention commerciale / Handelsovereenkomst

7 . 12. 1936

Yougoslavie / Joegoslavië

Traité de commerce et de navigation / Handels- en
scheepvaartverdrag

16 . 12 . 1926

De Europæiske Fællesskabers Tidende

27 . 12 . 84

Nr . L 339 / 19

Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Member State

UNITED KINGDOM

l

Afghanistan

\
Argentina
Bolivia
Burma

\

Aftalens art
Art des Abkommens

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement
Nature de l'accord
Natura dell'accordo
Aard van de overeenkomst

Treaty of friendship and commerce

Costa Rica

Czechoslovakia
Finland

Hungary
Iran

1

6.

5. 1930

2.

2 . 1825

Liberia

l
Morocco

1 ." 8 . 1911
17. 10 . 1947

notes

Treaty of friendship, commerce and navigation
Protocol applying the Treaty of certain parts of the

24 . 12. 1949

16 .

2 . 1866

20 .

8 . 1912

Dominions

Exchange of notes
Treaty of friendship, commerce and navigation
Protocol respecting the application of the Treaty to
certain parts of the Dominions
Treaty of commerce with declaration

Treaty of commerce and navigation
Treaty of commerce and navigation
Treaty of peace and commerce
Commercial convention

Japan

22. 11 . 1921

Exchange of notes
Treaty of amity, commerce and navigation
Treaty of commerce
Treaty regarding the recognition of Burmese inde
pendence, and related matters, with exchange of

commerce and navigation

\

Datum van de
overeenkomst

6 . 1923

\
\

Date de l'accord
Data dell'accordo

5.

Exchange of notes regulation commercial relations
pending the conclusion of a new Treaty of

Colombia

Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement

Trade convention

l
\

Zeitpunkt des

Agreement modifying the commercial convention
Treaty of commerce, establishment and navigation,
with Protocols and exchanges of notes
Exchange of notes on voluntary export control
Treaty of friendship and commerce
Agreement modifying the Treaty of 21 . 11 . 1848
General treaty
Convention of commerce and navigation
Exchange of notes, concerning the convention of 9.

30 . 12 . 1938
27 . 11.1849
18 .

8.1913

14 .

7 . 1923

14. 12 . 1923

23 .

7 . 1926

4.

3 . 1857

9.

2 . 1903

21 .

3 . 1920

14. 11 . 1962

14. 11 . 1962
21 . 11 . 1848

23 .

7 . 1908

9 . 12 . 1856
9 . 12 . 1856
1.

3 . 1957

12 . 1856

Muscat and Oman

1

Nepal
Nicaragua
Norway

l

Treaty of friendship, commerce and navigation
with exchange of letters
Treaty of peace and friendship
Treaty of friendship, commerce and navigation
Convention of commerce and navigation
Convention regarding the application of the

20 . 12. 1951

30 . 10 . 1950
28 .

7 . 1905

18 .

3 . 1826

16 .

5. 1913

10 .

4 . 1850

Convention of commerce of 1826 to the Domi
nions

Peru

l

l

Treaty of friendship, commerce and navigation
Agreement relating to commerce and navigation
(with Protocols and exchanges of notes)
Exchange of notes regarding the continuance in
force of Articles 4 and 5 of the Commercial Agree
ment of 6 . 10 . 1 936

6 . 10 . 1936
28 .

1 . 1950
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Aftalens dato
Medlemsstat

Tredjeland

Mitgliedstaat
Κράτος μέλος

Drittland

Aftalens art
Art des Abkommens

État membre

Τρίτη χώρα
Third country
Pays tiers

Φύση της συμφωνίας
Type of Agreement

Stato membro
Lid-Staat

Paese terzo
Derde land

Natura dell'accordo

Member State

UNITED KINGDOM

(cont 'd)

Nature de l'accord
Aard van de overeenkomst

Date de l'accord
Data dell'accordo
Datum van de
overeenkomst

Treaty of commerce and navigation

26. 11 . 1923

Portugal

Treaty of commerce and navigation
Treaty of commerce and navigation with Protocols
and exchange of notes
Temporary Commercial Agreement
Treaty of navigation and commerce

12 .

8 . 1914

6.

8 . 1930

16.

2 . 1934

Soviet Union

Spain

Treaty of commerce

Treaty of commerce
Treaty of commerce and navigation

Il

Convention revising certain provisions of the 1922
Treaty and exchange of notes
Exchange of notes regarding interpretation of
Treaty of 1922
Exchange of notes modifying the Convention of 5.

I

4 . 1927

Sweden

l

\

l

l
\

l
Switzerland

I

Abkommens

Ημερομηνία της
συμφωνίας
Date of the Agreement

Poland

Romania

l

Zeitpunkt des

I

l

9 . 12. 1713
14. 12. 1715
5 . 10 . 1750

31 . 10 . 1922
5.

4. 1927

6.

2. 1928

31 .

5 . 1928

Treaty of peace and commerce

11 .

4.1654

Treaty of commerce
Treaty of peace and commerce
Treaty of commerce and alliance
Treaty of peace, union and friendship
Convention of commerce and navigation
Treaty of friendship, commerce and reciprocal esta

17.

7 . 1656

21 . 10 . 1661
5.

2. 1766

18 .

7. 1812

18 .

3 . 1826

6.

9 . 1855

30 .

3 . 1914

26.

4. 1924

1.

3 . 1930

28 .

2. 1957

3.

7. 1815

blishment

Convention applying the Treaty of 1855 to the
Dominions

l
Turkey

I

Exchange of notes applying to Liechtenstein
Commercial Agreements in force
Treaty of commerce and navigation

Exchange of notes relating to certain commercial
matters

United States

Convention of commerce
Convention

I
Venezuela

1
Yugoslavia

20 . 10. 1818
6.

8 . 1827

Treaty of amity, commerce and navigation

18 .

4. 1825

Convention

29. 10 . 1834

Convention of commerce

Exchange of notes
Treaty of commerce and navigation with exchanges

3.

2. 1903

12 .

5 . 1927

of notes

\

Agreement on trade and payments

27 . Π . 1936

27. 12 . 84

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 339 / 21

RÅDETS DIREKTIV
af 10 . december 1984

om ændring, navnlig for så vidt angår turistassistance, af første direktiv 73 / 239/ EØF om

samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse
af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring
( 84 / 641 / EØF)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR -

optagelse , af kontrolhensyn , af assistancevirksomhed
under anvendelsesområdet for første direktiv , hvilket
ikke indebærer en kvalifikation af denne form for virk

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 57 ,

somhed , har ikke til formål at ændre den for denne

virksomhed gældende beskatningsordning;

stk . 2 ,
blot fordi der udøves visse former for assistancevirksom

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( J ),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 2 ), og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Rådets første direktiv ( 73 / 239 / EØF ) af 24 . juli
1973 om samordning af de administrativt eller ved lov
fastsatte bestemmelser om adgang til og udøvelse af
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsik
ring ( 4), i det følgende benævnt »første direktiv«, ændret
ved direktiv 76 /5 80 / EØF ( 5 ), er visse forskelle i med
lemsstaternes lovgivninger fjernet med henblik på at lette
adgangen til og udøvelsen af den nævnte form for
virksomhed ;
der er gjort mærkbare fremskridt med hensyn til virksom
hed , der indebærer præstation af naturalydelser; sådanne
præstationer er underlagt bestemmelser , der er forskellige
fra medlemsstat til medlemsstat; disse forskelle udgør en
hindring for udøvelsen af etableringsretten ;

for at fjerne denne hindring for etableringsretten bør det
præciseres , at en form for virksomhed ikke er udelukket
fra anvendelsesområdet for første direktiv , blot fordi den
kun indebærer præstation af en naturalydelse , eller ved

hvilken tjenesteyderen kun anvender sit eget personale og
materiel ; i nævnte direktiv bør derfor optages sådan
assistancevirksomhed , der består i at give tilsagn om
bistand i tilfælde af, at en hændelig begivenhed indtræ
der , idet der tages hensyn til specielle forhold i forbindelse

hed i forbindelse med en ulykke eller en skade, der
rammer et vejkøretøj , og som normalt er sket på det
område , hvor yderen af sikkerheden er hjemmehørende ,
berettiger ikke til , at vedkommende, såfremt denne ikke
er en forsikringsvirksomhed , underlægges ordningen i
første direktiv ;

der bør foreskrives visse lempelser vedrørende betingelsen
om, at ulykken eller skaden skal være sket på området for
den medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er hjem
mehørende , for således at tage hensyn dels til eksisterende
aftaler om gensidighed , dels til visse særlige omstændig
heder i forbindelse med de geografiske forhold , med de
pågældende organisationers struktur eller med den meget
ringe økonomiske betydning af de pågældende former for
virksomhed ;
anvendelsesområdet for første direktiv bør ikke omfatte

en organisation i en medlemsstat , hvis virksomhed hoved
sagelig består i at præstere tjenesteydelser for de offentlige
myndigheders regning;
en virksomhed , der tilbyder kontrakter om assistance ,
skal råde over de nødvendige midler til inden for en
passende frist at præstere de naturalydelser , som den
tilbyder; der bør udarbejdes særlige bestemmelser vedrø
rende beregningen af den solvensmargen og den mini
mumsgarantifond , som nævnte virksomhed skal råde
over ;

visse overgangsforanstaltninger er påkrævet for at gøre
det muligt for virksomheder, der udelukkende udøver
assistancevirksomhed , at tilpasse sig gennemførelsen af
første direktiv ;

med denne form for virksomhed ;

(!) EFT nr. C 51 af 10 . 3 . 1981 , s. 5 , og
(2)
(3)
( 4)
(s)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr.
nr.
nr.
nr.

C 30 af 4 . 2 . 1983 , s . 6 .
C 149 af 14 . 6 . 1982 , s . 129 .
C 343 af 31 . 12. 1981 , s . 9 .
L 228 af 16 . 8 . 1973 , s. 3 .
L 189 af 13 . 7. 1976 , s. 13 .

der bør under hensyn til særlige vanskeligheder af
strukturel og geografisk art indføres en overgangsperiode
for en automobilklub i en medlemsstat , således at den kan

tilpasse sig kravene i nævnte direktiv med hensyn til
hjemtransport af køretøjet , eventuelt ledsaget af føreren
og passagererne ;
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det er nødvendigt , at første direktivs bestemmelser vedrø
rende de juridiske former som forsikringsvirksomheder
kan antage , holdes å jour : visse af nævnte direktivs
bestemmelser vedrørende reglerne for agenturer og filia
ler, der er etableret inden for Fællesskabet , og som hører
under virksomheder , hvis vedtægtsmæssige hjemsted

ligger uden for Fællesskabet, må ændres, således at de
svarer til bestemmelserne i direktiv 79 / 267 / EØF f 1 ) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Artikel 1 i første direktiv affattes således :

»Artikel 1

1.

Dette direktiv vedrører adgang til og udøvelse af

selvstændig direkte forsikringsvirksomhed , herunder
den i stk . 2 nævnte assistancevirksomhed , udøvet

gennem virksomheder , der er etableret på en med
lemsstats område , eller som ønsker at etablere sig
der .
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virksomhed , når disse udøves i forbindelse med

en ulykke eller en skade , der rammer et vejkø
retøj , og som normalt er sket på området for den
medlemsstat , hvor yderen af sikkerheden er
hjemmehørende :
— reparation på stedet , hvor yderen af sikker
heden i de fleste tilfælde anvender sit eget
personale og materiel ,

— transport af køretøjet til det nærmeste eller
mest hensigtsmæssige sted , hvor reparation
kan foretages , samt eventuel befordring, i
almindelighed med samme hjælpekøretøj , af
føreren og passagererne til det nærmeste
sted , hvorfra de kan fortsætte deres rejse på
anden måde ,

— såfremt den medlemsstat , hvor yderen af
sikkerheden er hjemmehørende , bestemmer
det : transport af det pågældende køretøj ,
eventuelt ledsaget af føreren og passagererne ,
til disses bopæl , udgangspunkt eller oprinde
lige bestemmelsessted inden for den pågæl
dende medlemsstat ,
medmindre disse former for virksomhed udøves

af en virksomhed , der er omfattet af dette
direktiv .

2.

Assistancevirksomhed vedrører assistance til

personer , der kommer i vanskeligheder under befor
dring eller under fravær fra bopælen eller det faste
opholdssted . Den består i mod forudgående præmie
betaling at forpligte sig til omgående at yde den
sikrede i henhold til en kontrakt om assistance bistand

i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i
kontrakten , når vedkommende kommer i vanskelig
heder som følge af en hændelig begivenhed .
Bistanden kan bestå i kontantydelser eller naturalydel
ser . Naturalydelserne kan også præsteres ved benyt
telse af tjenesteyderens eget personale eller materiel .

Assistancevirksomhed omfatter ikke pasning, vedlige
holdelse , eftersalgsservice eller blot henvisning til eller
tilvejebringelse af bistand ved formidling .
3.

I de tilfælde , der er omhandlet i de to første led ,
skal betingelsen om , at ulykken eller skaden skal
være sket på området for den medlemsstat , hvor

yderen af sikkerheden er hjemmehørende,
a ) ikke være opfyldt , når denne er en organisa
tion , som den sikrede er medlem af, og

såfremt reparationen eller transporten af
køretøjet blot ved forevisning af medlem
skortet og uden betaling af tillægspræmie
foretages af en tilsvarende organisation i det
pågældende land i henhold til en aftale om
gensidighed ;

b ) ikke være til hinder for ydelse af en sådan
assistance i Irland og i Det forenede Konge
rige af én og samme organisation med virk
somhed i begge disse stater .

Klassifikationen i forsikringsklasser af den i

nærværende artikel omhandlede virksomhed er anført

i bilaget .«.

Artikel 2

I det tilfælde , der er omhandlet i tredje led , og
såfremt ulykken eller skaden er sket på Irlands
område eller, for Det forenede Kongeriges ved
kommende , på Nordirlands område , kan
køretøjet , eventuelt ledsaget af føreren og passa
gererne , transporteres til disses bopæl , udgangs

punkt eller oprindelige bestemmelsessted inden
Artikel 2 i første direktiv suppleres med følgende num

for det ene eller det andet af disse områder .

mer :

» 3 . Assistancevirksomhed ved hvilken forpligtelsen
er begrænset til de nedenfor anførte former for
f 1 ) EFT nr. L 63 af 13 . 3 . 1979 , s . 1 .

Endvidere vedrører dette direktiv ikke assistan

cevirksomhed , som udøves i forbindelse med en
ulykke eller skade , der har ramt et vejkøretøj , og
som består i at transportere det pågældende
køretøj , der har været udsat for en ulykke eller en
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Artikel 7

bourg, eventuelt ledsaget af føreren og passage
rerne , til disses bopæl , såfremt denne form for

Artikel 9 , stk. 1 , litra e), og artikel 1 1 , stk. 1 , første afsnit,

virksomhed udøves af Automobile Club du

litra e), i første direktiv affattes således :

Grand Duché de Luxembourg.
Virksomheder , der er omfattet af dette direktiv ,
må kun udøve den i dette nummer omhandlede

virksomhed , hvis de er godkendt for klasse 18
under litra A i bilaget, dog med forbehold af litra
C i nævnte bilag . I dette tilfælde finder nær
værende direktiv anvendelse på denne form for

»e ) de anslåede omkostninger i forbindelse med
opbygningen af administrationen og funktions
nettet samt de dertil bestemte finansielle midler,
og såfremt de risici , der skal dækkes, er klassifi
ceret under litra A, nr. 18 , i bilaget, de midler,
virksomheden råder over med henblik på at yde
den lovede assistance;«.

virksomhed .«.
Artikel 8

Artikel 3

Artikel 3 , stk. 1 , i første direktiv suppleres med følgende
afsnit :

Artikel 13 i første direktiv affattes således :
»Artikel 13

»Dette direktiv vedrører ikke virksomheder, der

opfylder følgende betingelser:
— virksomheden udøver ingen anden virksomhed ,
der er omfattet at nærværende direktiv , end den i
klasse 18 under litra A i bilaget omhandlede ,
— denne virksomhed udøves udelukkende på lokalt
plan og består kun i naturalydelser , og
— de årlige indtægter fra udøvelse af assistancevirk

somhed til personer i vanskeligheder overstiger

Medlemsstaterne efterprøver i snævert samarbejde de
godkendte virksomheders finansielle situation . Så
fremt de pågældende virksomheder har tilladelse til at
dække risici , der er klassificeret under litra A, nr . 18 , i

bilaget , samarbejder medlemsstaterne ligeledes ved
efterprøvning af de midler , de pågældende virksom
heder råder over til gennemførelse af den assistance
virksomhed , som de har forpligtet sig til at udøve , for
så vidt medlemsstaternes lovgivninger foreskriver
tilsyn med disse midler .«.

ikke 200 000 ECU .«.
Artikel 9

Artikel 4

Artikel 16 , stk. 3 , i første direktiv suppleres med følgende
I artikel 4 i første direktiv indsættes følgende som
litra f):

afsnit :

»Med hensyn til risici , der er klassificeret under
litra A, nr. 1 8 , i bilaget, er det beløb for betalte skader ,

»f) i Danmark

Falcks Redningskorps A / S , København .«.

Artikel 5

der indgår i beregningen af det andet resultat, lig med
de omkostninger , som ydet assistance har påført
virksomheden . Disse omkostninger beregnes i hen
hold til de nationale bestemmelser i den medlemsstat ,
på hvis område virksomheden har sit vedtægtsmæssi
ge hjemsted .«.

I artikel 8 , stk. 1 , litra a ), ottende led , i første direktiv,
udgår ordene »cooperatieve vereniging«.
Artikel 10
Artikel 6

Artikel 17 , stk . 2 , litra a ), andet led , i første direktiv
affattes således :

Artikel 8 , stk. 3 , og artikel 10 , stk . 3 , i første direktiv
suppleres med følgende afsnit:
»Den er heller ikke til hinder for, at medlemsstaterne

underkaster de virksomheder , der ansøger om eller
har fået godkendelse for klasse 18 under litra A i
bilaget, et tilsyn med de direkte eller indirekte midler i
form af personale og materiel , herunder lægeholdenes
kvalifikationer og kvaliteten af det udstyr , de råder
over med henblik på at opfylde deres forpligtelser
under denne klasse .«.

»— 300 000 ECU for de risici eller en del af de risici ,

der hører under en af de i litra A i bilaget under
nr . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 16 og 18 anførte
klasser ;«.

Artikel 11

Artikel 19 i første direktiv affattes således :
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»Artikel 19

1.
Hver medlemsstat pålægger de virksomheder ,
der har deres vedtægtsmæssige hjemsted på dens
område , hvert år at aflægge beretning om deres
samlede virksomhed , deres finansielle situation , deres

solvens og , hvad angår dækning af de risici , der er
klassificeret under litra A , nr . 18 , i bilaget , om de
øvrige midler , de råder over til opfyldelse af deres
forpligtelser, for så vidt medlemsstatens lovgivning

foreskriver tilsyn med disse midler.
2.

Medlemsstaterne kræver af de virksomheder,

der udøver virksomhed på deres område , at de
regelmæssigt fremlægger det for udøvelsen af tilsynet
nødvendige materiale såvel som statistisk materiale,
samt at de hvad angår dækning af de risici , der er
klassificeret under litra A, nr. 18 , i bilaget, præciserer
de midler, de råder over til opfyldelse af deres
forpligtelser, for så vidt medlemsstaternes lovgivnin
ger foreskriver tilsyn med disse midler. De kompetente
tilsynsmyndigheder tilsender hinanden det materiale
og de oplysninger, der har relevans for udøvelsen af
tilsynet .«
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virksomhed . Virksomhedens valg af myndighed skal
begrundes . Sikkerhedsstillelsen skal deponeres i den
pågældende medlemsstat.
3.
De i stk . 1 nævnte fordele må kun ydes med
samtykke fra de kompetente myndigheder i samtlige
de medlemsstater, hvor anmodningen er fremsat . De
får virkning fra det tidspunkt , på hvilket den valgte
tilsynsmyndighed over for de øvrige tilsynsmyndighe
der har erklæret sig rede til at efterprøve de i
Fællesskabet etablerede agenturers eller filialers sol
vens for så vidt angår deres samlede virksomhed .
Den valgte tilsynsmyndighed modtager fra de øvrige
medlemsstater de oplysninger, der er nødvendige for
at efterprøve den samlede solvens for agenturer og
filialer, der er etableret på deres område .
4.

Tilladelsen til at anvende de i medfør af denne

artikel ydede fordele tilbagekaldes af samtlige berørte
medlemsstater samtidig på foranledning af en eller
flere af de berørte medlemsstater .«.

Artikel 13

Artikel 12

Artikel 27 , stk . 2 , i første direktiv affattes således :
»Ved anvendelsen af artikel 20 i tilfælde af en

Artikel 26 i første direktiv affattes således :
»Artikel 26

1.

Virksomheder, der har søgt om eller opnået

godkendelse fra flere medlemsstater, kan anmode om
følgende fordele , som kun kan ydes samlet:
a) den i artikel 25 omhandlede solvensmargen bereg
nes på grundlag af den samlede virksomhed , som
de udøver inden for Fællesskabet ; i dette tilfælde
tages kun den virksomhed , som udøves af samtlige
agenturer eller filialer , der er etableret inden for

virksomhed , der har opnået de i artikel 26 , stk . 1 ,
omhandlede fordele , ligestilles den myndighed , der
har til opgave at efterprøve solvensen i de agenturer og
filialer, der er etableret inden for Fællesskabet, for så
vidt angår deres samlede virksomhed , med myndighe
den i den medlemsstat, på hvis område virksomheden
har sit vedtægtsmæssige hjemsted .«.

Artikel 14

Under litra A i bilaget til første direktiv indsættes følgende
nummer før det afsluttende punktum :

Fællesskabet , i betragtning ved denne beregning ;
» 18 .

b) den i artikel 23 , stk . 2 , litra e), omhandlede
sikkerhed skal kun stilles i en af disse stater;

c) de aktiver, der danner garantifonden , kan anbrin
ges i hvilken som helst af de medlemsstater , hvor

Assistance

Assistance til personer, der kommer i vanske
ligheder under befordring eller under fravær fra

bopælen eller det faste opholdssted .«.

de udøver deres virksomhed .
Artikel 15

2.
Anmodning om opnåelse af de i stk . 1 nævnte
fordele fremsættes over for de kompetente myndighe
der i samtlige de medlemsstater , hvor den pågældende
virksomhed har søgt om eller opnået godkendelse . I
anmodningen anføres den myndighed , der fremtidig
skal efterprøve de i Fællesskabet etablerede agenturers
eller filialers solvens for så vidt angår deres samlede

Enhver medlemsstat kan på sit område lade virksomhed i
form af assistance til personer, der kommer i vanskelig
heder under andre omstændigheder end de i artikel 1
omhandlede , være underlagt den ved første direktiv
indførte ordning. Hvis en medlemsstat gør brug af denne
mulighed , skal den med henblik på denne anvendelse

27 . 12 . 84

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . L 339 / 25

sidestille de nævnte former for virksomhed med dem , der

område kun udøver assistancevirksomhed, en frist på

er klassificeret i forsikringsklasse 1 8 under litra A i bilaget
til første direktiv , dog med forbehold af litra C i nævnte
bilag .

højst fem år fra meddelelsen af dette direktiv til at
efterkomme artikel 25 i første direktiv , forudsat at de

Stk. 1 berører på ingen måde de i bilaget til første direktiv
fastsatte klassificeringsmuligheder for de former for
virksomhed , der klart henhører under andre forsikrings

pågældende agenturer og filialer ikke udvider deres
virksomhed i henhold til artikel 10 , stk. 2 , i første
direktiv .

klasser .
Artikel 18

Et agentur eller en filial må ikke nægtes godkendelse alene
med den begrundelse , at de i denne artikel omhandlede
former for virksomhed er klassificeret anderledes i den

medlemsstat , på hvis område virksomheden har sit
vedtægtsmæssige hjemsted .

I en periode på otte år fra datoen for meddelelsen af dette
direktiv gælder den betingelse, at ulykken eller skaden
skal være sket på området for den medlemsstat , hvor
yderen af sikkerheden er hjemmehørende , ikke for de i
artikel 2 , nr. 3 , første afsnit , tredje led , i første direktiv
nævnte former for virksomhed , når disse udøves af ELPA
(Den græske Automobilklub ).

Overgangsbestemmelser
Artikel 16

1.

Afsluttende bestemmelser

Medlemsstaterne kan indrømme virksomheder ,

som på datoen for meddelelsen af dette direktiv kun
udøver assistancevirksomhed på deres område , en frist på
fem år fra denne dato til at efterkomme de betingelser, der
er anført i artikel 16 og 17 i første direktiv .
2.

Medlemsstaterne kan indrømme de i stk .

1

omhandlede virksomheder, som ved udløbet af fristen på
fem år endnu ikke har tilvejebragt solvensmargenen fuldt
ud , en yderligere frist på højst to år på betingelse af, at
disse virksomheder i henhold til artikel 20 i første direktiv

har forelagt tilsynsmyndigheden de foranstaltninger, som
de agter at træffe for at nå denne margen, til godkendel
ses .

3.

Artikel 19

1.
Medlemsstaterne ændrer deres nationale bestem
melser i overensstemmelse med dette direktiv senest den

30 . juni 1987 ; de underretter straks Kommissionen
herom . De således ændrede bestemmelser skal , med
forbehold af artikel 16 , 17 og 18 i dette direktiv, finde
anvendelse senest fra den 1 . januar 1988 .
2.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten

til de vigtigste love og administrative bestemmelser, som
de udsteder på det område, der er omfattet af dette
direktiv .

Enhver af de i stk. 1 omhandlede virksomheder ,

som ønsker at udvide sin virksomhed i henhold til

artikel 8 , stk . 2 , eller artikel 10 i første direktiv , kan kun
gøre dette , såfremt den omgående efterkommer nævnte
direktiv .

4.
Enhver af de i stk. 1 omhandlede virksomheder, der
har en anden form end de i artikel 8 i første direktiv

anførte , kan i tre år efter datoen for meddelelsen af
nærværende direktiv fortsætte udøvelsen af sin nuværen

de virksomhed under den form , som den havde på nævnte

Artikel 20

Kommissionen aflægger inden for en frist på seks år fra
meddelelsen af dette direktiv rapport til Rådet om de
vanskeligheder, der følger af anvendelsen af dette direk
tiv , særlig artikel 15 . Den forelægger i givet fald forslag
med henblik på at bringe disse vanskeligheder til
ophør.

dato .

5.
Denne artikel finder med de nødvendige ændringer
anvendelse på virksomheder, der oprettes efter datoen for
meddelelsen af dette direktiv, og som genoptager en form
for virksomhed , der på nævnte dato allerede blev udøvet
af et i juridisk henseende særskilt organ .

Artikel 21

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 10 . december 1984 .
Artikel 17

På Rådets vegne

Medlemsstaterne kan indrømme de i afsnit III i første

A. DUKES

direktiv omhandlede agenturer og filialer, som på deres

Formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 11 . december 1984

om ændring af direktiv 71 /118 / EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med
handel med fersk fjerkrækød
( 84 / 642 / EØF)
2 . i artikel 14a , stk . 3 , erstattes datoen den » 31 . de
cember 1978 « med den » 1 . januar 1986 «;

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 og
100 ,

under „henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

3 . artikel 16a , litra a ), tredje led , affattes således :

»— en undtagelse fra de i bilag I , kapitel V , inde
holdte bestemmelser om slagtning og udtagelse
af organer for produktionen af fjerkræ , hvor
organerne ikke eller kun delvis er udtaget .

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

I forbindelse med den i artikel 16 b ) nævnte

tet ( 2 ),

fornyede gennemgang undersøger Rådet , på
hvilke betingelser det i stk . 1 omhandlede kød
kan få adgang til samhandelen inden for Fælles

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og
ud fra følgende betragtninger:

4 . følgende artikel indsættes :

Kommissionen har fremsat forslag om ændring af visse
bestemmelser

i

Rådets

direktiv

skabet«;

71 / 118 / EØF

af

15 . februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i
forbindelse med handel med fersk fjerkrækød ( 4 ), senest
ændret ved direktiv 84 / 186 / EØF ( 5 ); det er væsentligt at
forlænge undtagelsesbestemmelserne i artikel 14 , stk. 2 ,
og artikel 16a , litra a ), i direktiv 71 / 118 / EØF med
forbehold af en senere revision ;

Kommissionen forelagde iøvrigt den 14 . februar 1979
Rådet et forslag med henblik på at udstrække anvendel
sen af nedkølingsmetoden til fjerkrækroppe , som er
bestemt til at blive bragt i handelen i nedkølet til

»Artikel 16b

Inden den 15 . august 1986 foretager Rådet , der på
forslag fra Kommissionen træffer afgørelse med
kvalificeret flertal , en fornyet gennemgang af de i
artikel 14 , stk . 2 , og artikel 16a , litra a), omhandlede
undtagelser. Den fornyede gennemgang af disse
undtagelser foretages på grundlag af en af Kommis
sionen udarbejdet rapport , som eventuelt er vedlagt
forslag , der skal tage hensyn til konklusionerne af de
igangværende videnskabelige undersøgelser af de
garantier, som denne produktionsmetode fremby
der .«.

stand -

Artikel 2
UDSTED FØLGENDE DIREKTIV :

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini

Artikel 1

strative bestemmelser i kraft for senest den 31 . december
1984 at efterkomme dette direktiv . De underretter straks

I direktiv 71 / 118 / EØF foretages følgende ændringer:
1 . artikel 14 , stk . 2 , affattes således :

»2 .
Medlemsstaterne kan dog for så vidt angår
dyrekroppe hidrørende fra og bestemt til afsætning
på deres område indrømme foretagender , som anmo
der herom , undtagelser fra stk . 1 .
De medlemsstater, som benytter de i første afsnit
omhandlede undtagelser , kan ikke modsætte sig , at
der på deres område indføres fjerkrækød , som i de
øvrige , medlemsstater er fremstillet under samme
betingelser.«;
(»)
(2)
(3)
(4)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr.
nr.
nr .
nr .

C 65 af 9 . 3 . 1979 , s . 5 .
C 140 af 5 . 6 . 1979 , s . 180
C 247 af 1 . 10 . 1979 , s . 16 .
L 55 af 8 . 3 . 1971 , s . 23 .
L 87 af 30 . 3 . 1984 , s . 27 .

Kommissionen herom .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles , den 11 . december 1984 .
På Rådets vegne
A. DEASY

Formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 11 . december 1984

om ændring af direktiv 64 / 432 / EØF og 72 /461 / EØF for så vidt angår visse regler vedrørende
mund- og klovesyge samt blæresyge hos svin
( 84 / 643 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

2 . i artikel 3 , stk . 6 ,

FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 og
100 ,

— udgår litra a ),

— ændres »litra b ) og c)« til henholdsvis » a)
og b )«;

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 ),

3 . i artikel 3 , stk . 7 , litra c), tredje punktum , ændres
udtrykket » stk . 3 , litra b ) og c)« til » stk . 3 , litra a )
og b )«;

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og

4 . artikel 4a og 4b erstattes af følgende artikel :

ud fra følgende betragtninger:
»Artikel 4a

Ved direktiv 64 / 432 / EØF ( 4 ), senest ændret ved direktiv
83 / 646 / EØF ( 5 ), er der fastsat veterinærpolitimæssige

betingelser for handel inden for Fællesskabet med levende
kvæg og svin ;

medlemsstaterne fører for tiden ikke samme politik med
hensyn til kontrol med og forebyggelse af mund- og
klovesyge ; uanset hvilken sundhedspolitik der føres , bør
der i alle medlemsstaterne sikres hensigtsmæssige og
strengt nødvendige garantier, så længe der ikke er
iværksat harmoniserede foranstaltninger til bekæmpelse
af mund- og klovesyge ;

visse garantier , som kan kræves med hensyn til blæresyge
hos svin , bør opretholdes som led i reglerne. for samhan
del inden for Fællesskabet med levende svin -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

For de supplerende garantier, der kan kræves opfyldt
med hensyn til mund- og klovesyge samt blæresyge
hos svin , gælder følgende regler :
1 . Medlemsstater, der mindst i de seneste to år har
været fri for mund- og klovesyge , og som ikke

vaccinerer og ikke tillader , at der på deres område
befinder sig dyr , som er blevet vaccineret inden for
det forløbne år , kan gøre indførsel på deres
område af levende kvæg og svin betinget af
følgende :

A. Når dyrene kommer fra en medlemsstat , hvor
samme vilkår er gældende : garanti for, at de
ikke er vaccineret mod mund- og klovesyge .

B. Når dyrene kommer fra en medlemsstat , der
mindst i de seneste to år har været fri for

mund- og klovesyge , og som vaccinerer og
tillader , at der befinder sig vaccinerede dyr på
dens område :

I direktiv 64 / 432 / EØF foretages følgende ændringer:
1 . I artikel 3 , stk . 3 ,

— udgår litra a ),
— ændres »litra b ), c), d ), e)« til henholdsvis » a), b ),
c), d )«;
(!)
(2)
(3)
(4)
(5)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr .
nr .
nr .
nr.
nr .

C 121 af 5 . 5 . 1984 , s . 7 .
C 172 af 2 . 7 . 1984 , s . 185 .
C 248 af 17 . 9 . 1984 , s . 16 .
121 af 29 . 7 . 1964 , s . 1977 / 64 .
L 360 af 23 . 12 . 1983 , s . 44 .

a ) garanti for , at de ikke er vaccineret mod
mund- og klovesyge ,

b ) garanti for, at kvæg har reageret negativt
på en mund- og klovesygetest ved udskrab
ning i svælg og strube ( den såkaldte »pro
bangtest«);
c) garanti for, at kvæg og svin har reageret
negativt på en serumundersøgelse for
mund- og klovesygeantistoffer;
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d ) garanti for, at kvæg og svin i afsenderlan
det har været isoleret enten på en bedrift
eller en karantænestation i 14 dage under
tilsyn af en embedsdyrlæge . I den forbin
delse må intet dyr, der befinder sig på
oprindelsesbedriften eller i givet fald på
karantænestationen , være vaccineret mod
mund- og klovesyge inden for en periode
på 21 dage forud for afsendelsen , og der
må i samme periode ikke være indsat andre
dyr på bedriften eller karantænestationen
end dem , der skal afsendes ;

e) dyrene skal underkastes karantæne i 21
dage.

C. Når dyrene kommer fra en medlemsstat, der
ikke mindst i de seneste to år har været fri for

mund- og klovesyge:

a ) de under litra B nævnte garantier, bortset
fra karantæne på den oprindelige be
drift;

b ) eventuelle supplerende garantier, der fast
sættes efter fremgangsmåden i artikel 12.
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og ikke tillader, at der på dens område
befinder sig dyr, som er vaccineret: attestation
for, at de ikke er blevet vaccineret mod mund

og klovesyge , dog med forbehold af en even

tuel vaccination mod mund- og klovesyge af
dyrene, inden de indsættes i modtager-besæt
ningen.
3 . De i stk . 1 omhandlede medlemsstater kan end

videre, under overholdelse af de almindelige
bestemmelser i traktaten gøre indførelse på deres
område af avls- og brugssvin betinget af et negativ
resultat af undersøgelse for antistoffer mod blæ
resyge hos svin, foretages højst tredive dage før
afsendelsen .

4. Når de i denne artikel nævnte undersøgelser
foretages på bedriften, skal de dyr, der er bestemt
til at afsendes, indtil afsendelsen holdes adskilt fra
andre dyr.

Med henblik på anvendelsen af denne artikel
bevarer en medlemsstat sin status som havende

været fri for mund- og klovesyge mindst i de
seneste to år, selv om der konstateres tilfælde af
sygdommen på en begrænset del af dens område,
såfremt sygdommen er blevet udryddet på mindre
end tre måneder.

2 . Medlemsstater, der vaccinerer og tillader, at der
på deres område befinder sig vaccinerede dyr, gør
indførsel på deres område af levende kvæg betin
get af følgende :
a) Når dyrene kommer fra en medlemsstat , hvor
samme vilkår er gældende:

i) garanti for, at avls- og brugsdyr, der er
mere end fire måneder gamle, mindst
femten dage og højst fire måneder før
indladningen er blevet vaccineret mod
mund- og klovesyge, type A, O og C, med
en vaccine fremstillet på basis af inaktive
rede vira samt godkendt og kontrolleret af
afsenderlandets kompetente myndighed;
ii) garanti for , at slagtedyr, der er mere end
fire måneder gamle, mindst femten dage og
højst fire måneder før indladningen er
blevet vaccineret mod mund- og klove
syge, type A, O og C , med en vaccine
fremstillet på basis af inaktiverede vira
samt godkendt og kontrolleret af afsender
landets kompetente myndighed; vaccina
tionens gyldighed forlænges dog til tolv
måneder, når det drejer sig om revaccine
ret kvæg fra medlemsstater, hvor disse dyr
vaccineres en gang om året, og hvor der
foretages systematisk nedslagning, når der
konstateres mund- og klovesyge;
b) når dyrene kommer fra en medlemsstat, der
mindst i de seneste to år har været fri for

mund- og klovesyge, og som ikke vaccinerer

Hvert tredje år og første gang tre år efter den i
artikel 2, stk. 1 , anførte dato foretager Rådet, der
på forslag fra Kommissionen træffer afgørelse
med kvalificeret flertal, en fornyet gennemgang af
nærværende artikel. Denne fornyede gennemgang
foretages på grundlag af en af Kommissionen

udarbejdet rapport, som eventuelt er vedlagt
forslag.«;
5 . artikel 4c bliver artikel 4b;

6 . i artikel 5 , første punktum, ændres : »i artikel 3 ,
stk. 3 , litra a), og stk. 6 , litra a)« til: »i artikel 4a,
nr. 2 «;

7. i artikel 7, stk . 1 ,

— under A, litra a), ændres: uanset »artikel 3,
stk . 3 , litra a), eller stk. 6 , litra a )« til: »uanset
artikel 4a , nr. 2«;
— under B, litra a), ændres; uanset »artikel 3, stk. 3 ,
litra a)« til: » uanset artikel 4a, nr. 2.«.

Artikel 2

i artikel 12 i direktiv 72/46 l / EØF indføjes følgende
stykke:

»For imidlertid at give Irland og Det forenede Konge
rige , for så vidt angår Nordirland, mulighed for at
erstatte de særordninger, de drager fordel afi henhold
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til artikel 13 , med de generelle regler vedrørende
mund- og klovesyge i dette direktiv, iværksætter de to
medlemsstater senest den 30 . september 1985 de
nødvendige foranstaltninger for at efterkomme det
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slagtning fra andre medlemsstater opretholde deres natio
nale bestemmelser vedrørende beskyttelse mod mund- og
klovesyge, idet de dog skal overholde de almindelige
bestemmelser i traktaten .

te .«.

Artikel 3

Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administra
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

senest den 31 . december 1984 og underretter straks
Kommissionen herom .

Irland og Det forenede Kongerige, for så vidt angår
Nordirland , kan dog vente med at efterkomme direktivet
til den 30 . september 1985 . Indtil denne dato kan de ved
indførsel til deres område af kvæg til avl , brug og

Udfærdiget i Bruxelles , den 11 . december 1984 .
Pd Rådets vegne
A. DEASY

formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 11 . december 1984

om ændring af direktiv 64 / 432 / EØF, for så vidt angår brucellose og særlig vedrørende
brucella-stødpudeantigentesten, mikro-agglutinationstesten og plasma-ringprøven, udført på
mælkeprøver
( 84 / 644 / EØF)

FÆLLESSKABER HAR -

1 . I artikel 3 , stk. 3 , litra c), indsættes udtrykket
»litra A« efter »bilag C «;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 og

2 . i artikel 3 , stk . 4 , litra i), indsættes udtrykket
»litra A« efter »bilag C «;

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( J ),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen

3 . i artikel 3 , stk. 6 , litra c), indsættes udtrykket
»litra A« efter »bilag C «;

tet ( 2 ),

4 . i artikel 7 , stk . 1 , litra C , indsættes udtrykket
» litra A« efter » bilag C «;

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og

5 . i artikel 7 , stk . 1 , litra D , indsættes udtrykket
» litra A« efter » bilag C «;

ud fra følgende betragtninger:

6 . i bilag A , kapitel II , litra A, nr. 1 , litra c), nr . i):

Rådets direktiv 64 / 432 / EØF af 26 . juni 1964 om

veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for
Fællesskabet med kvæg og svin ( 4 ), senest ændret ved
direktiv 84 / 643 / EØF ( 5 ), indeholder fælles normer for

bekæmpelsesforanstaltninger mod brucellose , gældende
ved handel med dyr inden for Fællesskabet ;

— indsættes udtrykket » litra A « efter »bilag C «;
— affattes andet led således :

»— den i første afsnit omtalte serum-agglutina
tionstest kan erstattes af to officielle brucel

la-stødpudeantigentester, udført officielt , el
ler af to mikro-agglutinationstester , som
udføres i overensstemmelse med bilag C ,
litra D og G. Disse prøver skal udføres med
mellemrum på mindst tre og højst tolv

det må præciseres , at den prøve , der skal foretages på
kvæg og svin , før de indgår i samhandelen inden for
Fællesskabet , er den langsomme serum-agglutinations
test i reagensglas ;

måneder .«;

for at sikre , at den frie handel med kvæg inden for
Fællesskabet ikke afbrydes , må der tages hensyn til
udviklingen i de videnskabelige fremskridt ved en tilpas
ning af de tekniske bestemmelser vedrørende brucellose i
ovennævnte direktiv ;

nye videnskabelige resultater og ny teknisk udvikling i
forbindelse med diagnosticering og bekæmpelse af bru
cellose hos kvæg gør en tilpasning af de for tiden
gældende fællesskabsforanstaltninger på dette område
påkrævet UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

7 . i bilag A , kapitel II , litra A , nr. 1 , litra c), affattes nr .
ii ) således :

»ii) årligt kontrolleres for brucellosefrihed ved hjælp
af tre ringprøver , som foretages med mellemrum
på mindst tre måneder , eller ved to ringprøver
med mindst tre måneders mellemrum og en
serologisk test ( serum-agglutinationstest , brucel
la-stødpudeantigentest , plasma-agglutinations
test , plasma-ringprøve eller mikro-agglutina
tionstest), som udføres mindst seks uger efter
anden ringprøve . Udføres der ikke ringprøver ,
skal der hvert år foretages to serologiske tester
( serum-agglutinationstest , brucella-stødpudean
tigentest , plasma-agglutinationstest , plasma
ringprøve eller mikro-agglutinationstest) med
mellemrum på mindst tre og højst seks måne

I direktiv 64 / 432 / EØF foretages følgende ændringer:

der .

0)
(2)
{3)
(4)
(5)

Hvis procentdelen af inficerede kvægbesætnin
ger i en medlemsstat eller i en region i denne
medlemsstat , hvor samtlige kvægbesætninger er
underkastet officielle brucellosebekæmpende
foranstaltninger , ikke udgør over 1% , er det

EFT nr . C 255 af 23 . 9 . 1983 , s . 3 .
EFT nr . C 342 af 19 . 12 . 1983 , s . 117 .
EFT nr . C 23 af 30 . 1 . 1984 , s . 23 .
EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964 , s . 1977 / 64 .
Se side 27 i denne Tidende .
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tilstrækkeligt hvert år at foranstalte to ringprø
ver med mindst tre måneders mellemrum eller én

Nr . L 339 / 31

— på en mælkesøjle af højde mindst
25 mm og en mælkemængde på 1 ml ,

serologisk test ( serum-agglutinationstest , brucel
la-stødpudeantigentest , plasma-agglutinations

som er tilsat 0,03 ml af en af de

standardiserede , farvede antigener;

test, plasma-ringprøve eller mikro-agglutina
tionstest).
Ved kontrol af samletanke fordobles antallet af

— på en mælkesøjle af højde mindst
25 mm og en mælkemængde på 1 ml ,
som er tilsat 0,05 ml af en af de

test / prøver, omhandlet i de ovenfor anførte
afsnit , og mellemrummenes længde halveres .«;

8 . i bilag A , kapitel II , litra A , nr . 2 , litra c ), affattes
sidste afsnit således :

» De i nr . 1 , litra c), nr. i ), første led , omhandlede
serum-agglutinationstester kan erstattes af brucel
la-stødpudeantigentester , som foretages i overens
stemmelse med bilag C , litra D , eller af mikro-agglu
tinationstester, som foretages i overensstemmelse
med bilag C , litra G. «;

standardiserede , farvede antigener;
— på en mælkemængde på 8 ml , som er
tilsat 0,08 ml af en af de standardise
rede , farvede antigener;

— på en mælkesøjle af højde mindst
25 mm og en mælkemængde på 2 ml ,
som er tilsat 0,05 ml af en af de
standardiserede , farvede antigener.

6 . Blandingen af mælk og antigen henstår
ved 37 °C i mindst 45 og højst 60

9 . i bilag C :

minutter .

— affattes litra C således :

Prøven

bedømmes

senest

15 minutter efter udtagelse af varmeska
bet .

» C. Ringprøve

1 . Ringprøven foretages på indholdet af
hver transportspand eller samletank
beregnet til mælk , på bedriften .
2 . De standard-antigen , som anvendes , skal
være rekvireret fra en af de institutioner,
der er anført i litra A, nr . 9 , litra a ) - j ).
Det anbefales , at antigenet standardise

res efter anvisningerne fra WHO / FAO .

3 . Antigenet må kun farves med hæmatoxy
lin eller tetrazolium ; hæmatoxylin bør

7 . Reaktionen bedømmes på grundlag af
følgende kriterier:
a ) negativ reaktion : mælken farvet ,
fløden affarvet ,

b ) positiv reaktion : mælk og fløde farvet

på samme måde eller mælken affarvet
og fløden farvet .«;
— indsættes følgende som litra G :

foretrækkes .

4 . Hvis der ikke benyttes konservering , skal
reaktionen udføres mellem 18 og 24
timer efter at prøven er taget fra koen .
Hvis mælken testes senere end 24 timer

efter prøveudtagningen , skal der foreta
ges konservering; som konserverings
middel kan benyttes formalin og mercu
richlorid , og testen skal efter anvendelse
af et af disse to konserveringsmidler
foretages inden for en frist på 14 dage
efter prøveudtagningen . Anvendes for
malin skal mælkeprøvens slutfortyn
dingsgrad være på 0,2 % , og forholdet
mellem mælkemængden og formalin
opløsningen skal være mindst 10:1 . I
stedet for formalin kan anvendes mercu

» G. Mikro-agglutinationstest

1 . Fortynderne fremstilles af 0,85% fysio
logisk saltopløsning tilsat 0,5% phe
nol .

2 . Antigenet tilberedes som anført i bilag C ,
litra A, nr . 6 , 7 og 8 , og titreringen
foretages som anført i bilag C , litra A,
nr . 5 . Samtidig med anvendelsen af anti
genet tilsættes 0,02 % safranin 0 ( endelig
fortyndet udg.).
3 . Standardserumet et det samme som i

bilag C , litra A , nr . 1 .

richlorid , mælkens slutfortyndingsgrad
skal da være på 0,2 % , og forholdet

4 . Standardserumet rekvireres fra Bundes

ridopløsningen 10:1 .

5 . Mikro-agglutinationstesten udføres på
plader med koniske fordybninger og et
rumfang på 0,250 ml . Testen udføres på
følgende måde :

mellem mælkemængden og mercurichlo
5 . Reaktionen udføres efter en af følgende
metoder

gesundheitsamt i Berlin .
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a ) Prefortynding af serumer: Til hver
fordybning indeholdende 0,075 ml
fortynder tilsættes 0,050 ml af hvert
serum, der skal undersøges . Blandin
gerne omrystes i 30 sekunder .

b ) Gradvis fortynding af serumer: Der
forberedes mindst tre fortyndinger af
hvert serum . Dette gøres ved, at der af
prefortyndingerne ( 1:2,5 ) udtages
0,025 ml af hvert serum , som overfø
res til en plade med 0,025 ml fortyn
der. Herved får den første fortynding
forholdet 1:5 , de følgende fortyndin
ger foretages ved fordobling.

c) Tilsætning af antigen : Til hver af
fordybningerne med de forskellige
fortyndinger af serumer, der skal
undersøges , tilsættes 0,025 ml anti
gen . Efter omrystning i 30 sekunder
lukkes pladerne med låg og hensættes
i 20 til 24 timer ved 37 °C i fugtmæt
tet atmosfære .

d) Aflæsning af resultaterne: Bundfæld
ning af antigen konstateres ved under
søgelse af fordybningens bund i et
konkavt spejl , som placeres under
fordybningen . Danner antigenet
bundfald i form af en fast masse med

klart afgrænsede kanter og kraftig rød
farve, er reaktionen negativ . Er bund
faldet derimod et jævnt fordelt , uklart
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slør med lyserød farve , er reaktionen
positiv. De forskellige agglutinations
grader bestemmes ved sammenholdel
se med antigenkontroller for 0 , 25 ,
50 , 75 og 100 % agglutination. Det
enkelte serums titer udtrykkes i inter

nationale agglutinationsenheder pr.
ml . Der bør i testen også foretages
kontrol med brug af negativt serum og
positivt serum fortyndet til et indhold
på 30 internationale agglutinations
enheder pr. ml .«.
Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og admini
strative bestemmelser i kraft for senest den 30 . september
1985 af efterkomme dette direktiv . De underretter straks
Kommissionen herom .

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles, den 11 . december 1984.
På Rådets vegne
A. DEASY

Formand
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RÅDETS DIREKTIV
af 11 . december 1984

om ændring af direktiv 80 / 21 7/ EØF om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk
svinepest
( 84 / 645 / EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 og
100 ,

I direktiv 80 / 217 / EØF foretages følgende ændringer:

under henvisning til forslag fra Kommissionen (*),

1 . I artikel 5 , stk . 1 , syvende led , ændres angivelsen
» 15 dage« til » 30 dage«;

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamen
tet ( 2 ),

2.

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og
sociale Udvalg ( 3 ), og

artikel 9 ændres således :

i ) I stk. 1 ændres angivelsen »2 km « til »3 km«;
ii) stk . 2 , litra a ), andet led , affattes således :

ud fra følgende betragtninger:

»— svinene må ikke i løbet af de første 15 dage

fjernes fra den bedrift, hvor de befinder sig.

Ved direktiv 80 / 217 / EØF ( 4 ), senest ændret ved direktiv
81 / 476 / EØF ( 5 ), er der fastlagt fællesskabsforanstalt

Mellem den 15 . og den 30 . dag må svinene

kun fjernes fra den pågældende bedrift for
at blive transporteret direkte under offentlig

ninger, som skal gennemføres , når der er mistanke om
eller konstateres klassisk svinepest ;

kontrol til et slagteri med henblik på omgå
ende slagtning. En sådan transport kan kun
tillades af den kompetente myndighed efter
en undersøgelse udført af embedsdyrlægen
på alle bedriftens svin , og hvoraf det frem
går, at der ikke er svinepestmistænkte svin

på grund af sygdommens udvikling bør de iværksatte
foranstaltninger skærpes ;

de betingelser, under hvilke vaccination til beskyttelse af
sygdomstruede besætninger skal gennemføres, og betin
gelser for hvilke flytning af dyr skal kontrolleres, bør

til stede ;«;

iii ) i stk . 2 , litra b ), ændres angivelsen » 15 dage« til
» 30 dage«;

præciseres ;

i tilfælde, hvor sygdommen udvikler sig til en alvorlig
epizooti, bør regionale foranstaltninger , herunder be
skyttende vaccination , kunne gøres obligatoriske ; der bør
derfor indføres en hasteprocedure for et snævert samar
bejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ;

med henblik på at øge effektiviteten af Fællesskabets
henstillinger vedrørende skærpelsen af foranstaltningerne
til bekæmpelse af svinepest vil det i øvrigt være hensigts
mæssigt som en fravigelse af beslutning 80 / 1096 /
EØF ( 6 ) at træffe afgørelse om suspension af den finan
sielle fællesskabsstøtte -

3.

artikel 14 affattes således :
»Artikel 14

1.
Medlemsstaterne påser, at følgende foranstalt
ninger gennemføres generelt :
— serumbehandling og -vaccination forbydes;
— fremstilling, salg uanset formål , distribution og
anvendelse af pestvaccine undergives offentlig
kontrol ;

( 1 ) EFT nr . C 19 af 26 . 1 . 1984 , s . 6 .

(2)
( 3)
(<)
(*)
(*)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

nr.
nr.
nr.
nr .
nr .

C 127 af 14 . 5 . 1984 , s . 186,
C 206 af 6 . 8 . 1984, s. 44.
L 47 af 21 . 2 . 1980 , s . 11 .
L 186 af 8 . 7 . 1981 , s . 20 .
L 325 af 1 . 12 . 1980 , s . 5 .

— de forskrifter for pestvaccine, der fastsættes efter
fremgangsmåden i artikel 16 , overholdes ;

— pestvacciner, der indføres fra tredjelande, god
kendes og kontrolleres af den kompetente myn
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dighed i den indførende medlemsstat og underka
stes de samme betingelser for salg, distribution og
anvendelse , som gælder for vacciner produceret i
medlemsstaterne .

2.
Hvis der konstateres svinepest på en eller flere
bedrifter eller i en eller flere produktionsenheder , kan
foranstaltningerne til bekæmpelse af sygdommen ,
under forbehold af nationale bestemmelser , hvorved

der på hele medlemsstatens område eller en del deraf
er indført bieskyttende vaccination mod svinepest , så
hurtigt som muligt suppleres med officielt kontrolle
ret vaccination af svin i andre sygdomstruede bedrif
ter og produktionsenheder inden for et vaccinations
område eller en produktionskæde fastlagt af den
kompetente myndighed . Alle vaccinerede svin skal
mærkes varigt efter den kompetente myndigheds
anvisninger .

3.

Såfremt den kompetente myndighed beslutter ,

at vaccination skal iværksættes i et bestemt område ,

skal vaccination foretages systematisk på alle svin i
vaccinationsområdet . I dette tilfælde skal der i et

tidsrum , som udløber seks måneder efter afslutningen
af vaccinationen , idet foranstaltningen kan forlænges
med yderligere én seksmåneders periode , gennemføres
følgende foranstaltninger :
i) alle svin , der befinder sig på bedrifter i vaccina
tionsområdet , skal vaccineres hurtigst muligt ;
ii) fjernelse af svin fra bedrifter i vaccinationsområ
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hvor de befinder sig , for at blive ført til slagtning på et
slagteri . I så fald skal følgende foranstaltninger
gennemføres i et tidsrum af seks måneder , som kan
forlænges med yderligere én seksmånedersperiode :
i ) vaccinationen skal ske så hurtigt som muligt ;
ii ) fjernelse af levende fedesvin fra vaccinationsom
rådet er forbudt , medens vaccinationen gen
nemføres og i en periode , der udløber 15 dage
efter , at den er gennemført ;

iiij alle fedesvin , der indsættes i bedrifterne i vacci
nationsområdet, skal være vaccineret ;

iv) smågrise , som hidrører fra bedrifter , hvor der er
gennemført vaccination , må med henblik på
fedning udelukkende føres til bedrifter beliggen
de i vaccinationsområdet ;

v ) når levende fede- eller avlssvin , som hidrører fra
ikke-vaccinerede besætninger, er bestemt til
bedrifter uden for vaccinationsområdet , et det
forbudt fra sådanne bedrifter at fjerne svin bortset fra svin leveret direkte til slagtning - i en

periode , der udløber 30 dage efter modtagelsen
af svin fra vaccinationsområdet , eller for dræg
tige søers vedkommende i en periode , der udlø
ber 30 dage efter faringen .«;
følgende indsættes :

det er forbudt , medens de i nr . i ) omhandlede

vaccinationer gennemføres ;
iii ) alle svin , der er født eller indsat i bedrifterne i
vaccinationsområdet , skal være vaccineret .

Smågrise fra de i stk . 4 omhandlede besætninger ,
som fødes efter forløbet af 6 måneder , kan dog
fritages for vaccination ;
iv ) for at kunne bringes ud af vaccinationsområdet

»Artikel 14a

1.
Såfremt en svinepestepizooti i et bestemt områ
de antager en særlig alvorlig karakter og viser tendens
til spredning , erklærer den pågældende medlemsstat i
henhold til artikel 9 , stk . 1 , et geografisk afgrænset
område , der mindst omfatter alle de spærrezoner , som
ligger i dette område , for » højrisikoområde«.

skal vaccinerede levende svin være bestemt til

omgående slagtning og være vaccineret mindst
15 dage tidligere . Efter afslutningen af de i nr . i )
omhandlede vaccinationer kan de kompetente
myndigheder dog efter en periode på tre måneder
tillade fjernelse af vaccinerede svin bestemt til
fedning på betingelse af, at transporten gen
nemføres under officiel kontrol , og at der i
modtagerbedriften kun findes fedesvin , samt at
denne bedrift forbliver under officielt opsyn ,
indtil de vaccinerede svin er slagtet.
4.
Uanset stk . 3 , kan de kompetente myndigheder
dog fritage svinebesætninger af meget stor avlsværdi
fra systematisk vaccination på betingelse af, at alle
forholdsregler træffes for at sikre den sundhedsmæs
sige beskyttelse af disse besætninger og underkaste
dem regelmæssig serologisk kontrol .
5.
Uanset stk . 3 og 4 kan en medlemsstat dog
tillade , at vaccinationen begrænses til kun at omfatte
fedesvin i vaccinationsområdet , med det forbehold ,
at vaccinerede svin kun kan fjernes fra den bedrift ,

2.
Medlemsstaten påser - for så vidt den ikke
træffer afgørelse om at anvende artikel 14 , stk . 3 og 4
- at de i artikel 9 fastsatte foranstaltninger træffes i
højrisikoområdet , og foreskriver navnlig følgende
foranstaltninger :

a ) intet levende svin må bringes ud af højrisiko
området ;

b ) levende svin fra en bedrift beliggende i spærrezo
nen kan fjernes på de i artikel 9 , stk . 2 , litra a ),
andet led , fastsatte betingelser , medens levende
svin fra en bedrift beliggende i en anden del af
højrisikoområdet kan indsættes på en anden
bedrift beliggende i dette område under forudsæt
ning af, at intet svin bortset fra svin , der leveres
direkte til slagtning, må fjernes fra sidstnævnte
bedrift i en periode der udløber 30 dage efter
modtagelsen af svinene eller efter faringsdagen
for drægtige søer , der kommer fra en sådan
bedrift .
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Såfremt den alvorlige situation vedvarer , kan

overensstemmelse med komiteens udtalelse , eller når

der for så vidt angår samtlige de foranstaltninger,

der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kom
missionen omgående Rådet et forslag om de foran

som den pågældende medlemsstat skal træffe , bl.a .

afgrænsningen af højrisikoområdet og anvendelsen af

bestemmelserne i artikel 14 , stk. 3 og 4 , en henstilling

staltninger , der skal træffes. Rådet vedtager foran
staltninger med kvalificeret flertal .

efter fremgangsmåden i artikel 16a .

5.

Hvis en medlemsstat træffer afgørelse om ikke at
følge henstillingen , skal den finansielle fælles
skabsstøtte i henhold til beslutning 80 / 1096 / EØF uanset artikel 1 i nævnte beslutning - suspenderes

ger inden udløbet af en frist på femten dage fra den
dato , på hvilken det har fået sagen forelagt , vedtager

for dette område .

4.
Foranstaltningerne i de foregående stykker
indstilles , når den sidste spærrezone i højrisikoom
rådet ophæves .«;

Såfremt Rådet ikke har vedtaget foranstaltnin

Kommissionen de foreslåede foranstaltninger og
bringer dem straks i anvendelse , medmindre Rådet
med simpelt flertal har udtalt sig imod de pågældende
foranstaltninger. « .

Artikel 2

følgende indsættes som artikel 16a :
»Artikel 16a

Medlemsstaterne sætter de fornødne love og administra

1.
Når der henvises til fremgangsmåden i denne
artikel , indbringer formanden straks sagen for komi
teen , enten på eget initiativ eller efter anmodning fra

tive bestemmelser i kraft for senest den 31 . marts 1985 at
efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kom
missionen herom .

en medlemsstat .

2.

I komiteen tildeles medlemsstaternes stemmer

den vægt , der er fastsat i traktatens artikel 148 , stk . 2 .
Formanden deltager ikke i afstemningen .
3.
Kommissionens repræsentant forelægger et
udkast til de foranstaltninger , der skal træffes . Komi
„ teen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden
for en frist på to dage . Udtalelsen vedtages med et
flertal på femogfyrre stemmer .
4.
Kommissionen vedtager foranstaltningerne og
bringer dem straks i anvendelse , når de er i overens
stemmelse med komiteens udtalelse . Hvis de ikke er i

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfærdiget i Bruxelles , den 11 . december 1984 .

På Rådets vegne
A. DEASY

Formand

