De Europñiske Fñllesskabers

Tidende

ISSN 0378-6994

L 13
43. årgang
19. januar 2000

Retsforskrifter

Dansk udgave

I

Indhold




Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 105/2000/EF af 17. december 1999
om ændring af beslutning nr. 210/97/EF om vedtagelse af et handlingsprogram
for toldvæsenet i EF (»Told 2000«) og om ophævelse af Rådets beslutning
91/341/EØF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Kommissionens forordning (EF) nr. 106/2000 af 18. januar 2000 om ophævelse af
forordning (EF) nr. 2341/1999 af 3. november 1999 om forbud mod fiskeri efter
brisling fra fartøjer, som fører dansk flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Kommissionens forordning (EF) nr. 107/2000 af 18. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager . . . . .

6

Kommissionens forordning (EF) nr. 108/2000 af 18. januar 2000 om fastsættelse af
repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning
(EF) nr. 1484/95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Kommissionens forordning (EF) nr. 109/2000 af 18. januar 2000 om ændring af
eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug . . . . . . . . 10


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en
fællesskabsramme for elektroniske signaturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

II

Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

Kommissionen
2000/39/EF:


1

DA

Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om ændring af bilag B til Rådets
direktiv 90/429/EØF om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1)
(meddelt under nummer K(1999) 4507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

(1) EØS-relevant tekst

(Fortsættes på omslagets anden side)

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er lùbende retsakter inden for landbrugspolitikken og har normalt en begrñnset
gyldighedsperiode.
Titlen på alle ùvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Indhold (fortsat)

2000/40/EF:


Kommissionens beslutning af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling
af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (1) (meddelt under nummer K(1999) 4522) 22
2000/41/EF:



DA

Kommissionens beslutning af 29. december 1999 om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed (meddelt under nummer K(1999) 5135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

(1) EØS-relevant tekst

19. 1. 2000

De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

L 13/1

I
(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 105/2000/EF
af 17. december 1999
om ændring af beslutning nr. 210/97/EF om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF
(»Told 2000«) og om ophævelse af Rådets beslutning 91/341/EØF
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(4)

der foretages hvert år ca. 18 mio. forsendelsestransaktioner i Den Europæiske Union; udviklingen af det nye
edb-baserede forsendelsessystem tegner sig for 23 % af
det samlede budget for Told 2000; det fremgår imidlertid af beretningen om iværksættelsen af dette
program, at der har været alvorlige forsinkelser i forbindelse med omlægningen af forsendelsessystemet til edb;

(5)

et højt uddannelsesniveau af samme kvalitet i alle
medlemsstaterne er en garanti for gennemførelsen af
målsætningerne i dette program; for at styrke sammenhængen i Fællesskabets bestræbelser med henblik på at
forbedre effektiviteten og ensartetheden i Fællesskabets
indsats på toldområdet bør der i forbindelse med
programmet Told 2000 ske en videreudvikling af den
faglige videreuddannelse af embedsmændene i medlemsstaternes toldadministrationer, der blev indført ved
Matthaeus-programmet, som blev iværksat ved Rådets
beslutning nr. 91/341/EØF af 20. juni 1991 (5);

(6)

for at sikre sammenhængen i Fællesskabets indsats for at
hjælpe de nationale administrationer med at forbedre
indsatsen på toldområdet inden for rammerne af det
indre marked er det absolut nødvendigt at skabe en
fælles indstilling til videreførelsen af denne indsats;

(7)

den bedste måde at skabe denne fælles indstilling på er
at integrere alle de aktioner, der vedrører arbejdsmetoder, informatisering og uddannelse af embedsmænd i
toldadministrationerne, i et fælles retlig instrument og
sikre dettes finansiering over en fælles budgetpost;

der bør skabes systemer for fremsendelse og udveksling
af oplysninger, og der bør skabes garanti for, at videreudviklingen sker under hensyn til toldsystemernes
behov med henblik på at sikre et fortsat samarbejde;

(8)

(1) EFT C 396 af 19.12.1998, s. 13, og EFT C 247 af 31.8.1999, s.
28.
(2) EFT C 138 af 18.5.1999, s. 1.
3
( ) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. april 1999 (EFT C 219 af
30.7.1999, s. 409), Rådets fælles holdning af 13. september 1999
(EFT C 317 af 4.11.1999, s. 12), Europa-Parlamentets afgørelse af
2. december 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets
beslutning af 16. december 1999.
4
( ) EFT L 33 af 4.2.1997, s. 24.

denne integrerede fremgangsmåde vil ikke blot sikre den
budgetgennemskuelighed, som Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen kræver, men også gøre den
europæiske toldpolitik som helhed gennemskuelig;

(9)

bekæmpelsen af svig og sektorens effektivitet prioriteres
i forbindelse med gennemførelsen af programmet;

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),
i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 210/97/EF
af 19. december 1996 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (»Told 2000«) (4) fastlægger en
fælles ramme af målsætninger, som danner grundlag for
Fællesskabets indsats på toldområdet med henblik på at
forbedre effektiviteten og ensartetheden i indsatsen på
toldområdet inden for det indre markeds rammer;
systemerne for udveksling på fællesskabsplan af oplysninger på toldområdet har vist, at edb er nyttig som
garant for en korrekt anvendelse af toldprocedurerne
overalt i Fællesskabets toldområde og for beskyttelse af
Fællesskabets egne indtægter, samtidig med at de administrative omkostninger reduceres til et minimum; disse
systemer har vist sig at være væsentlige instrumenter i
samarbejdet mellem toldadministrationerne i Den Europæiske Union;

(5) EFT L 187 af 13.7.1991, s. 41.
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programmet bør være åbent for de central- og østeuropæiske ansøgerlandes, Cyperns og Maltas deltagelse;
Den Europæiske Union har foreslået, at Tyrkiet fra sag til
sag kan deltage i visse fællesskabsprogrammer på samme
betingelser som dem, der gælder for de associerede lande
i Central- og Østeuropa;

(12)

da beløb, der modtages fra ovennævnte tredjelande, er
indtægter, der er øremærket til det pågældende program,
bør de opføres som sådanne på den tilsvarende budgetpost;

(13)

i denne beslutning fastlægges der for programmets
samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det
primære referencegrundlag som omhandlet i artikel 33 i
den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren (1);

19. 1. 2000

2) Artikel 3 udgår.
3) Artikel 8 ændres således:
a) I stk. 2, andet afsnit, punkt 2, andet led, udgår »i 1998«.
b) Følgende stykker tilføjes:
»3.
Den i stk. 2, andet afsnit, punkt 2, andet led,
nævnte informatisering af ordningen for fællesskabsforsendelse skal være fuldt operationel den 30. juni 2003.
Kommissionen orienterer straks Parlamentet og Rådet
om alle forsinkelser, der måtte opstå i forbindelse med
udarbejdelsen og iværksættelsen af det nye edb-baserede forsendelsessystem (NCTS).
4.
Elementer til bekæmpelse af svig integreres i alle
aktioner, der gennemføres som led i programmet,
medmindre de er til hinder for en vellykket gennemførelse af aktionerne.«

for at de ændringer, der gennemføres ved denne beslutning, kan få fuld virkning, bør gennemførelsesperioden
for programmet Told 2000 forlænges til den 31.
december 2002;

4) I artikel 11 ændres »i henhold til artikel 3« til »efter proceduren i artikel 16b«.

(15)

de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
denne retsakt bør vedtages i overensstemmelse med
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af
de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2);

(16)

det er vigtigt, at der er gennemskuelighed i forbindelse
med budgettet —

»5.
Med forbehold, af ændringer af finansforordningen
af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1) og af Rådets afgørelse 94/
728/EF, Euratom af 31. oktober 1994 om ordningen for
De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (2) søger
Kommissionen i partnerskab med Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater at fastsætte kriterier for støtte til
overvågningen af medlemsstaternes indsats med hensyn til
administrationen af opkrævningen af told.

(14)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

5) I artikel 12 tilføjes følgende stykke:

(1) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Forordningen er senest
ændret ved forordning (EF, EKSF, Euratom) nr. 2729/
98 (EFT L 347 af 23.12.1998, s. 3).
(2) EFT L 293 af 12.11.1994, s. 9.«
6) Følgende artikel indsættes:

Artikel 1
I beslutning nr. 210/97/EF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1 ændres således:
a) Stk. 2 affattes således:
»2.
Handlingsprogrammet benævnes »Told 2000« og
gennemføres for perioden fra den 1. januar 1996 til
den 31. december 2002.«
b) Følgende stykke indsættes:
»2a.
En fælles fremgangsmåde for toldpolitikken
fastlægges i partnerskab mellem Kommissionen og
medlemsstaterne i en gruppe for toldpolitik, der består
af generaldirektøren for toldanliggender i henholdsvis
Kommissionen og de enkelte medlemsstater eller disses
repræsentanter. Kommissionen underretter regelmæssigt Toldpolitikgruppen om foranstaltningerne vedrørende gennemførelsen af programmet.«
(1) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
(2) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

»Artikel 13a
Kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, håndbøger og vejledninger
1.
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at de
eksisterende kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, håndbøger og vejledninger, som de anser
for nødvendige, kan anvendes på tilfredsstillende måde.
De indfører sådanne nye kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, håndbøger og vejledninger, som
de anser for nødvendige, og sørger for, at de kan
anvendes på tilfredsstillende måde.
2.
Fællesskabselementerne i kommunikations- og
informationsudvekslingssystemerne omfatter fællesskabsdatabaser, der er en del af disse systemer, udstyr,
programmel og nettilslutninger, der skal være fælles for
samtlige medlemsstater for at sikre systemernes sammenkobIing og interkompabilitet, hvad enten disse er installeret hos Kommissionen (eller en udpeget underleverandør) eller hos medlemsstaterne (eller en udpeget
underleverandør).
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3.
De nationale elementer i kommunikations- og
informationsudvekslingssystemerne omfatter nationale
databaser, som udgør en del af systemerne, nettilslutninger mellem fællesskabselementerne og de nationale
elementer samt det programmel og maskinel, som hver
medlemsstat måtte anse for hensigtsmæssigt for at få det
fulde udbytte af systemerne overalt i administrationen.«
7) Artikel 14 ændres således:
a) I stk. 1 udgår »beslutning 91/341/EØF og«.
b) Stk. 5 udgår.
8) Følgende artikel indsættes:
»Artikel 14a
Udveksling af embedsmænd og seminarer
1.
Kommissionen og medlemsstaterne tilrettelægger
udvekslinger af embedsmænd. Hver udveksling målrettes
mod et særligt arbejdsområde og forberedes i tilstrækkelig god tid og evalueres efterfølgende af de pågældende embedsmænd og administrationer.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger
for, at de udvekslede embedsmænd kan arbejde effektivt
i værtsmyndigheden. Med henblik herpå bemyndiger de
de udvekslede embedsmænd til at effektuere formaliteterne i forbindelse med de sager, der overdrages dem.
Når omstændighederne gør det påkrævet, navnlig for at
tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende
i de enkelte medlemsstaters retsorden, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder begrænse omfanget af
denne bemyndigelse.
I udvekslingsperioden sidestilles den udvekslede embedsmand med hensyn til civilretligt ansvar i forbindelse
med udførelsen af hans opgaver med værtsmyndighedens nationale embedsmænd. De udvekslede embedsmænd er underlagt samme regler om tavshedspligt som
de nationale embedsmænd.
2.
Kommissionen og medlemsstaterne tilrettelægger
seminarer med deltagelse af embedsmænd fra medlemsstaternes administrationer og Kommissionen og om
nødvendigt repræsentanter fra erhvervslivet og universitetsverdenen.«
9) Følgende artikler indsættes:
»Artikel 16a
Ansøgerlandenes deltagelse
Programmet er åbent for de central- og østeuropæiske
ansøgerlandes deltagelse i overensstemmelse med
bestemmelserne i Europaaftalerne om fastsættelse af
retningslinjerne og betingelserne for denne deltagelse
samt for Cyperns og Maltas deltagelse, i det omfang,
hvor Fællesskabets toldlovgivning åbner mulighed herfor.
Inden for rammerne af toldunionen er programmet også
åbent for Tyrkiets deltagelse, i det omfang, hvor Fællesskabets toldlovgivning åbner mulighed herfor.

L 13/3

Den årlige opdeling af de bevillinger, der afsættes til
samfinansieringen af dette program, offentliggøres i bilag
IV, del B, sektion III, i Den Europæiske Unions almindelige budget.
Artikel 16b
Gennemførelse
De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af
dette program vedtages i overensstemmelse med forvaltningsproceduren i artikel 16c, stk. 2.
Artikel 16c
Udvalg
1.

Kommissionen bistås af et udvalg.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel
4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med
bestemmelserne i afgørelsens artikel 8.
Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.«

10) Artikel 17 ændres således:
a) Stk. 2 og 3 affattes således:
»2.

Medlemsstaterne sender Kommissionen:

— senest den 31. december 2000 en foreløbig
rapport, og
— senest den 30. juni 2002 en endelig rapport
om gennemførelsen af dette program.
3.
Kommissionen
og Rådet:

forelægger

Europa-Parlamentet

— senest den 30. juni 2001 en foreløbig rapport
om gennemførelsen af dette program
— senest den 30. juni 2001 en meddelelse om det
hensigtsmæssige i at fortsætte dette program, evt.
ledsaget af et passende forslag
— senest den 30. juni 2003 en endelig rapport om
gennemførelsen af dette program.
Disse rapporter sendes ligeledes til Det Økonomiske
og Sociale Udvalg til orientering.«
b) Følgende stykke tilføjes:
»4.
I meddelelsen og den endelige rapport i stk. 3
analyseres alle de fremskridt, der er gjort for alle
programmets aktioner. De ledsages af en vedføjet
rapport med en analyse af styrke og svagheder ved
alle de edb-toldsystemer, som bidrager til gennemførelsen af det indre marked.
I disse vedføjede rapporter fremsættes ethvert egnet
forslag til ensartet behandling af erhvervslivet på hele
Fællesskabets toldområde og til, at indsamlingen af
oplysninger kan tjene som en virkelig beskyttelse af
Fællesskabets finansielle interesser.«
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11) Artikel 18, stk. 1, affattes således:

Artikel 3

»1.
Med forbehold af aktioner, som finansieres som
led i andre fællesskabsprogrammer, er finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program fastsat til
135 mio. EUR for perioden fra 1. januar 1996 til den
31. december 2002 efter de nærmere regler i bilaget.

Denne beslutning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

De årlige bevillinger godkendes inden for de finansielle
rammer.«

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Artikel 4

12) Bilaget erstattes med teksten i bilaget til denne beslutning.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 1999.

Artikel 2

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

Beslutning 91/341/EØF ophæves med virkning fra datoen for
nærværende beslutnings ikrafttræden.

N. FONTAINE

K. HEMILÄ

Formand

Formand

BILAG
»BILAG
Fordeling af den i artikel 18, stk. 1, nævnte finansieringsramme
(mio. ECU/EUR)
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Total

—

3,8

2,6

2,9

3,2

3,2

3,2

18,9

2,6

2,6

2,6

2,6

10,4

Omlægning til edb

1,0

2,7

15,0

15,0

16,5

16,8

16,9

83,9

Forbedring af midlerne til bekæmpelse af svig

—

1,8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

9,3

1,9

2,7

1,9

1,5

1,5

1,5

1,5

12,5

2,9

11,0

21,0

23,5

25,3

25,6

25,7

135,0«

Interne politikker
Omfordeling af bevillinger til det
indre marked
Uddannelse (Matthæus)

Eksterne aktioner
I alt
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 106/2000
af 18. januar 2000
om ophævelse af forordning (EF) nr. 2341/1999 af 3. november 1999 om forbud mod fiskeri efter
brisling fra fartøjer, som fører dansk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2846/98 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2341/1999 (3)
forbydes fiskeri efter brisling i farvandene i ICES-område
IIa (EF-område) og IV (EF-område) fra fartøjer, der fører
dansk flag eller er registreret i Danmark;

(1)

Rådet har for anden gang den 7. december 1999 ændret
Rådets forordning (EF) nr. 48/1999 (4) om fastsættelse
for 1999 af de samlede tilladte fangstmængder for visse
fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse
betingelser for fiskeri af disse fangstmængder;

(2)

(3)

den brislingkvote, der står til rådighed for Danmark i
ICES-område IIa (EF-område) og IV (EF-område), er
blevet forhøjet til 187 380 tons;

(4)

fiskeri efter brisling i farvandene i ICES-område IIa (EFområde) og IV (EF-område) fra fartøjer, der fører dansk
flag eller er registreret i Danmark, bør følgelig tillades.
Derfor bør Kommissionens forordning (EF) nr. 2341/
1999 ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Forordning (EF) nr. 2341/1999 ophæves.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

261 af 20.10.1993, s. 1.
358 af 31.12.1998, s. 5.
281 af 4.11.1999, s. 29.
13 af 18.1.1999, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2000
af 18. januar 2000
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1498/98 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag;

(2)

ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 18. januar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast
importværdi

0702 00 00

052
204
999
052
628
999
052
204
999
052
204
212
220
624
999
052
204
999

94,2
55,4
74,8
140,7
152,7
146,7
125,5
110,8
118,2
57,1
40,5
42,9
24,3
59,2
44,8
74,1
59,8
66,9

052
204
464
624
999
052
600
999
400
404
720
728
999
064
400
720
999

68,7
54,4
100,4
53,6
69,3
66,2
63,5
64,8
85,9
84,2
71,3
60,0
75,3
65,3
87,7
111,3
88,1

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2645/98 (EFT L 335 af 10.12.1998, s. 22). Koden
»999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 108/2000
af 18. januar 2000
om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af
forordning (EF) nr. 1484/95
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(2)

det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som
bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød
og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative
priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter
oprindelse; de repræsentative priser bør derfor offentliggøres;

(3)

af hensyn til markedssituationen
gennemføres snarest;

(4)

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen
for Fjerkrækød og Æg —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg (1),
senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/
96 (2), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af
29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (3), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF)
nr. 2916/95 (4), særlig artikel 5, stk. 4,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af
29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for
ægalbumin og mælkalbumin (5), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95, særlig artikel 3, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95 (6),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2584/1999 (7), er
der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for
tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og
æg og ægalbumin;

(1)

Artikel 1
Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget
til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. januar 2000.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L
L

282
189
282
305
282
145
314

af
af
af
af
af
af
af

1.11.1975, s. 49.
30.7.1996, s. 99.
1.11.1975, s. 77.
19.12.1995, s. 49.
1.11.1975, s. 104.
29.6.1995, s. 47.
8.12.1999, s. 26.

ændringen

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

bør
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BILAG
»BILAG I

KN-kode

Varebeskrivelse

0207 14 10

Udskårne udbenede stykker af høns af arten Gallus
domesticus, frosne

1602 32 11

Varer tilberedt, men ikke kogt, af høns af arten
Gallus domesticus

(1) Importens oprindelse:
01 Brasilien
02 Thailand
03 Chile
04 Argentina.«

Sikkerhed
ifølge
artikel 3, stk. 3
(EUR/100 kg)

Oprindelse
(1)

187,4

36

01

185,5

37

02

264,4

11

03

264,4

11

04

205,1

24

01

202,4

25

02

Repræsentativ pris
(EUR/100 kg)
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 109/2000
af 18. januar 2000
om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af
30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn (1),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 1253/1999 (2), særlig
artikel 13, stk. 2, fjerde afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine
gryn af hvede eller rug er fastsat ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 71/2000 (3);

(2)

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forordning (EF) nr. 71/2000 på de oplysninger, som
Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at

ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning —
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De i bilaget til forordning (EØF) nr. 1766/92 fastsatte eksportrestitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af de i artikel 1,
litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 71/2000 nævnte
produkter ændres i overensstemmelse med bilaget til denne
forordning for de angivne produkter.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 19. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2000.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.
(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 18.
(3) EFT L 10 af 14.1.2000, s. 6.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 18. januar 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove
gryn og fine gryn af hvede eller rug
(EUR/t)

(EUR/t)
Produktkode

Bestemmelse (1)

Restitutionsbeløb

Produktkode

Bestemmelse (1)

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000

—
01
—
03
02
03
02
—
03
02
—
—
—
03
02
—
—

—
0
—
27,50
0
57,50
0
—
21,00
0
—
—
—
31,00
0
—
—

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

—
01
01
01
01
01
—
—
01
01
—
01
01
—
01
—

1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
(1) Bestemmelserne er følgende:
01 Alle tredjelande.
02 Andre tredjelande.
03 Schweiz, Liechtenstein.

(2) Når dette produkt indeholder presset groft mel, ydes der ingen restitution.

NB: Zonerne er angivet i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 2145/92 (EFT L 214 af 30.7.1992, s. 20).

Restitutionsbeløb

—
49,00
45,75
42,25
39,00
36,50
—
—
87,00
68,50
—
15,00 (2)
13,40 (2)
—
15,00 (2)
—
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/93/EF
af 13. december 1999
om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

dog Rådets forordning (EF) nr. 3381/94 af 19. december
1994 om en fællesskabsordning for kontrol med
udførsel af varer med dobbelt anvendelse (5) og afgørelse
94/942/FUSP af 19. december 1994 om en fælles aktion
vedtaget af Rådet vedrørende kontrol med udførslen af
varer med dobbelt anvendelse (6);

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 95,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale
Udvalg (2),

(6)

dette direktiv
ydelser med
karakter, hvis
bestemmelser
sikkerhed;

(7)

det indre marked sikrer den fri bevægelighed for
personer, hvorfor unionsborgere og andre, der er bosat i
EU, i stigende omfang har behov for kontakt med
myndigheder i andre medlemsstater end den, hvori de er
bosiddende; elektronisk kommunikation vil kunne blive
til stor nytte i den forbindelse;

(8)

den hastige teknologiske udvikling og Internettets
globale karakter nødvendiggør, at den valgte metode er
åben for forskellige teknologier og tjenester til elektronisk autentifikation af data;

(9)

elektroniske signaturer vil blive anvendt i mange forskellige situationer og i forbindelse med meget forskellige
applikationer, hvilket vil resultere i en lang række nye
tjenesteydelser og produkter i relation til elektroniske
signaturer; definitionen af sådanne produkter og tjenesteydelser bør ikke begrænses til udstedelse og forvaltning af certifikater, men bør også omfatte alle andre
tjenesteydelser eller produkter, der anvender eller understøtter elektroniske signaturer, såsom registreringstjenester, tidsstempling, katalogtjenester, databehandlingstjenester eller konsulenttjenester i forbindelse med elektroniske signaturer;

(10)

det indre marked giver certificeringstjenesteudbydere
mulighed for at udvikle deres aktiviteter hen over grænserne med henblik på at øge deres konkurrenceevne og
dermed tilbyde forbrugere og erhvervsliv nye muligheder
for sikker elektronisk informationsudveksling og handel
uden hensyn til grænser; certificeringstjenesteudbydere
bør for at stimulere udbuddet af certificeringstjenesteydelser via åbne net i hele Fællesskabet frit kunne tilbyde
deres tjenesteydelser uden forudgående autorisation; ved
forudgående autorisation forstås ikke alene enhver

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (3),

harmoniserer ikke levering af tjenestehensyn til informationens fortrolige
disse ydelser er omfattet af nationale
med »ordre public« eller offentlig

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251 (4), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionen forelagde den 16. april 1997 EuropaParlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget en meddelelse med titlen »Et europæisk initiativ inden for elektronisk handel«;

(2)

Kommissionen forelagde den 8. oktober 1997 EuropaParlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg
og Regionsudvalget en meddelelse med titlen »Sikkerhed
og tillid i elektronisk kommunikation — Imod europæiske rammer for digitale signaturer og kryptering«;

(3)

Rådet opfordrede den 1. december 1997 Kommissionen
til snarest muligt at forelægge Europa-Parlamentet og
Rådet et forslag til direktiv om digitale signaturer;

(4)

elektronisk kommunikation og handel nødvendiggør
elektroniske signaturer og dertil knyttede tjenesteydelser
til autentifikation af data; forskellige regler for retlig
anerkendelse af elektroniske signaturer og akkreditering
af certificeringstjenesteudbydere i medlemsstaterne kan
skabe betydelige hindringer for anvendelse af elektronisk
kommunikation og elektronisk handel; en klar fællesskabsramme vedrørende betingelserne for elektroniske
signaturer vil derimod styrke tilliden til og den generelle
accept af de nye teknologier; medlemsstaternes lovgivning bør ikke udgøre en hindring for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i det indre marked;

(5)

elektronisk signatur-produkters interoperabilitet bør
fremmes; efter traktatens artikel 14 indebærer det indre
marked et område med fri bevægelighed for varer; specifikke væsentlige krav til elektronisk signatur-produkter
skal opfyldes for at sikre fri bevægelighed på det indre
marked og opbygge tilliden til elektroniske signaturer, jf.

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

EFT C 325 af 23.10.1998, s. 5.
EFT C 40 af 15.2.1999, s. 29.
EFT C 93 af 6.4.1999, s. 33.
Europa-Parlamentets udtalelse af 13. januar 1999 (EFT C 104 af
14.4.1999, s. 49), Rådets fælles holdning af 28. juni 1999 (EFT C
243 af 27.8.1999, s. 33), Europa-Parlamentets afgørelse af 27.
oktober 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse
af 30. november 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 367 af 31.12.1994, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 837/95 (EFT L 90 af 21.4.1995, s. 1).
(6) EFT L 367 af 31.12.1994, s. 8. Afgørelsen er senest ændret ved
afgørelse 1999/193/FUSP (EFT L 73 af 19.3.1999, s. 1).
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tilladelse, hvis udstedelse forudsætter, at de nationale
myndigheder træffer en afgørelse, inden certificeringstjenesteudbyderen kan udbyde sine certificeringstjenester,
men også enhver anden foranstaltning med samme virkning;

(11)

(12)

frivillige akkrediteringsordninger, hvis sigte er et tjenesteydelsesudbud på et mere avanceret niveau, kunne
være den rette ramme for certificeringstjenesteudbyderne
til at udvikle deres tjenester yderligere i retning af det
tillids-, sikkerheds- og kvalitetsniveau, som et marked i
hastig udvikling kræver; sådanne ordninger bør anspore
udviklingen af optimal praksis blandt certificeringstjenesteudbydere; det bør stå certificeringstjenesteudbydere
frit for, om de ønsker at tilslutte sig og nyde godt af
sådanne ordninger;
certificeringstjenesterne bør kunne udbydes enten af et
offentligt organ eller en fysisk eller juridisk person
oprettet i overensstemmelse med national ret; medlemsstaterne bør ikke forhindre certificeringstjenesteudbydere
i at holde sig uden for sådanne akkrediteringsordninger;
det bør sikres, at frivillige akkrediteringsordninger ikke
svækker konkurrencen blandt certificeringstjenester;

(13)

medlemsstaterne kan selv fastsætte, hvordan de vil sikre
overvågningen af overholdelsen af direktivets bestemmelser; dette direktiv er ikke til hinder for indførelsen af
overvågningssystemer, der baseres på den private sektor;
direktivet forpligter ikke certificeringstjenesteudbyderne
til at ansøge om at blive overvåget i henhold til en
gældende akkrediteringsordning;

(14)

det er vigtigt at finde den rigtige balance mellem forbrugernes og erhvervslivets behov;

(15)

bilag III omfatter krav til sikre signaturgenereringssystemer med henblik på at sikre, at avancerede elektroniske signaturer fungerer hensigtsmæssigt; det omfatter
ikke det samlede omgivende miljø, som systemerne
opererer i; for at det indre marked kan fungere efter
hensigten, er det påkrævet, at Kommissionen og
medlemsstatene handler hurtigt med henblik på at
muliggøre udpegelsen af de organer, der skal foretage
overensstemmelsesvurderingen af sikre signatursystemer,
jf. bilag III; for at imødekomme markedets behov bør
overensstemmelsesvurderingen være rettidig og effektiv;

(16)

dette direktiv bidrager til anvendelse og retlig anerkendelse af elektroniske signaturer i Fællesskabet; der er ikke
behov for lovfæstede rammeforskrifter for elektroniske
signaturer, der udelukkende anvendes inden for
systemer, som er baseret på frivillige privatretlige aftaler
mellem et afgrænset antal deltagere; parternes frihed til
indbyrdes at aftale, på hvilke betingelser de vil acceptere
elektronisk signerede data, bør respekteres i det omfang,
national ret tillader det; elektroniske signaturer, der
anvendes i sådanne systemer, bør ikke nægtes retlig
gyldighed og anerkendelse som bevis under retssager;
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(17)

det er ikke dette direktivs mål at harmonisere national
aftaleret, herunder især regler om kontraktindgåelse og
-opfyldelse eller andre ikke-aftaleretlige formkrav vedrørende underskrifter: derfor bør bestemmelserne om elektroniske signaturers retsvirkninger ikke bevare formkrav
til indgåelse af kontrakter eller regler til bestemmelse af,
hvor en kontrakt er indgået, som er fastsat i national ret;

(18)

opbevaring og kopiering af signaturgenereringsdata vil
kunne udgøre en alvorlig trussel mod elektroniske signaturers juridiske gyldighed;

(19)

elektroniske signaturer vil blive anvendt i den offentlige
sektor inden for nationale forvaltninger og fællesskabsforvaltninger samt i kommunikationen mellem disse og
med borgere og erhvervslivet, for eksempel i forbindelse
med offentlige indkøb, beskatning, social sikkerhed,
sundheds- og retsvæsenet;

(20)

harmoniserede kriterier vedrørende retsvirkningen af
elektroniske signaturer vil gøre det muligt at bevare en
sammenhængende retlig ramme i hele Fællesskabet; der
er i de nationale lovgivninger fastlagt forskellige krav for
at anse håndskrevne underskrifter for juridisk gyldige;
certifikater kan anvendes til at certificere identiteten af
en person, der underskriver elektronisk; avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på kvalificerede certifikater, tilsigter at skabe et højt sikkerhedsniveau; avancerede elektroniske signaturer, som er baseret på kvalificerede certifikater, og som er genereret af et sikkert
signaturgenereringssystem, kan kun betragtes som retligt
ligestillede med håndskrevne underskrifter, hvis kravene
til håndskrevne underskifter er opfyldt;

(21)

for at bidrage til at gøre elektroniske certificeringsmetoder almindeligt accepteret bør det sikres, at elektroniske signaturer kan anvendes som bevis ved retshandlinger i alle medlemsstater; den retlige anerkendelse af
elektroniske signaturer bør hvile på objektive kriterier og
ikke afhænge af den berørte certificeringstjenesteudbyders eventuelle akkreditering; fastlæggelsen af de retsområder, hvor der kan anvendes elektroniske dokumenter
og elektroniske signaturer, reguleres i national lovgivning; dette direktiv indskrænker ikke nationale
domstoles kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt kravene i dette direktiv er overholdt, og berører ikke
nationale bestemmelser om domstolenes fri bevisbedømmelse;

(22)

certificeringstjenesteudbydere, der udbyder certificeringstjenester til offentligheden, er underkastet nationale
erstatningsansvarsregler;

(23)

udviklingen i international elektronisk handel kræver
grænseoverskridende ordninger, der involverer tredjelande; for at sikre global interoperabilitet kan det være
hensigtsmæssigt at indgå aftaler med tredjelande om
multilaterale regler for gensidig anerkendelse af certificeringstjenester;
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(25)
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(27)

(28)
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med henblik på at øge brugernes tillid til elektronisk
kommunikation og elektronisk handel skal certificeringstjenesteudbyderne overholde lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred;
bestemmelserne om brug af pseudonymer i certifikater
bør ikke være til hinder for, at medlemsstaterne kan
håndhæve krav om identifikation af personer i henhold
til Fællesskabets lovgivning eller national lovgivning;
de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger til dette
direktiv vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1);
Kommissionen bør foretage en vurdering af dette
direktiv to år efter dets gennemførelse bl.a. med henblik
på at sikre, at hverken den teknologiske udvikling eller
juridiske ændringer bliver til hinder for opfyldelsen af
målene i dette direktiv; Kommissionen bør undersøge
virkningerne af beslægtede tekniske områder og forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport herom;
målsætningen om at skabe en harmoniseret retlig
ramme for udbud af elektroniske signaturer og beslægtede tjenester kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af
medlemsstaterne og kan derfor i overensstemmelse med
subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne som
omhandlet i traktatens artikel 5 bedre gennemføres af
Fællesskabet; dette direktiv går ikke ud over, hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Anvendelsesområde
Formålet med dette direktiv er at lette brugen af elektroniske
signaturer og bidrage til disses retlige anerkendelse. Det fastlægger en retlig ramme for elektroniske signaturer og visse
certificeringstjenester, for at det indre marked kan fungere efter
hensigten.
Det omfatter ikke aspekter i forbindelse med kontrakters
indgåelse og gyldighed eller andre retlige forpligtelser, som
ifølge national ret eller fællesskabsret er undergivet formkrav,
og det berører heller ikke de regler og begrænsninger, der efter
national ret eller fællesskabsret gælder for anvendelsen af dokumenter.
Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
1) »elektronisk signatur«: data i elektronisk form, der er
vedhæftet eller logisk tilknyttet andre elektroniske data, og
som anvendes som en autentifikationsmetode
(1) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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2) »avanceret elektronisk signatur«: en elektronisk signatur,
som opfylder følgende krav:
a) den er entydigt knyttet til underskriveren
b) den kan identificere underskriveren
c) den genereres med midler, som underskriveren kan
bevare den fulde kontrol med, og
d) den er knyttet til de data, som den vedrører, på en
sådan måde, at en hvilken som helst senere ændring af
disse data kan opdages
3) »underskriver«: en person, der besidder et signaturgenereringssystem og handler på egne vegne eller på vegne af
den fysiske eller juridiske person eller det organ, som
vedkommende repræsenterer
4) »signaturgenereringsdata«: unikke data, som f.eks. koder
eller private krypteringsnøgler, som anvendes af underskriveren til generering af en elektronisk signatur
5) »signaturgenereringssystem«: konfigureret software eller
hardware til behandling af signaturgenereringsdata
6) »sikkert signaturgenereringssystem«: et signaturgenereringssystem, der opfylder kravene i bilag III
7) »signaturverificeringsdata«: data, som f.eks. koder eller
offentlige krypteringsnøgler, der anvendes til kontrol af
den elektroniske signatur
8) »signaturverificeringssystem«: konfigureret software eller
hardware til behandling af signaturverificeringsdata
9) »certifikat«: en elektronisk attestering, som knytter signaturverificeringsdata til en person og bekræfter denne
persons identitet
10) »kvalificeret certifikat«: et certifikat, som opfylder kravene i
bilag I og leveres af en certificeringstjenesteudbyder, som
opfylder kravene i bilag II
11) »certificeringstjenesteudbyder«: et organ eller en fysisk eller
juridisk person, der udsteder certifikater eller leverer andre
tjenesteydelser i forbindelse med elektroniske signaturer
12) »elektronisk signatur-produkt«: hardware eller software
eller relevante komponenter heraf, som er beregnet til at
blive brugt af en certificeringstjenesteudbyder til levering af
tjenesteydelser i forbindelse med elektronisk signatur eller
beregnet til at blive brugt i forbindelse med generering
eller verificering af elektroniske signaturer
13) »frivillig akkreditering«: enhver tilladelse, der fastsætter
rettigheder og forpligtelser, der er særlige for certificeringstjenester, og som efter anmodning fra den pågældende certificeringstjenesteudbyder tildeles denne af det
offentlige eller private organ, der har til opgave at udarbejde og føre tilsyn med overholdelsen af sådanne rettigheder og forpligtelser, og hvor certificeringstjenesteudbyderen ikke er berettiget til at udøve de rettigheder, som
tilladelsen giver, før denne har modtaget organets afgørelse.
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Artikel 3
Markedsadgang
1.
Medlemsstaterne må ikke gøre udbud af certificeringstjenesteydelser afhængigt af forudgående autorisation.
2.
Med forbehold af stk. 1 kan medlemsstaterne indføre eller
opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik på at
højne niveauet for ydelse af certificeringstjenester. Alle vilkår i
forbindelse med sådanne ordninger skal være objektive,
gennemsigtige, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende.
Medlemsstaterne kan ikke af årsager, der falder ind under dette
direktivs anvendelsesområde, begrænse antallet af akkrediterede
certificeringstjenesteudbydere.
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omfattet af dette direktiv, pålægge ydelse af certificeringstjenester med oprindelse i en anden medlemsstat begrænsninger.
2.
Medlemsstaterne sikrer fri bevægelighed inden for det
indre marked for elektroniske signatur-produkter, der overholder bestemmelserne i dette direktiv.

Artikel 5
Retsvirkninger af elektroniske signaturer
1.
Medlemsstaterne sikrer, at avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på et kvalificeret certifikat, og som er
genereret af et sikkert signaturgenereringssystem,

3.
Medlemsstaterne sikrer, at der indføres et passende
system til kontrol af certificeringstjenesteudbydere, der er etableret på deres område, og som udbyder kvalificerede certifikater
til offentligheden.

a) opfylder retskravene til en signatur i forbindelse med data i
elektronisk form, på samme måde som en håndskreven
underskrift opfylder disse krav i forbindelse med papirbaserede data, og

4.
Egnede offentlige eller private organer, som udpeges af
medlemsstaterne, afgør, om sikre signaturgenereringssystemer
opfylder kravene i bilag III. Kommissionen fastlægger efter
proceduren i artikel 9 kriterier, ud fra hvilke medlemsstaterne
afgør, om et organ er egnet til at blive udpeget.

b) kan godtages som bevismateriale under retssager.

Medlemsstaterne anerkender de afgørelser, som de organer, der
er nævnt i første afsnit, træffer for så vidt angår opfyldelsen af
kravene i bilag III.
5.
Kommissionen kan efter proceduren i artikel 9 fastsætte
og i De Europæiske Fællesskabers Tidende offentliggøre referencenumre på almindeligt anerkendte standarder for elektroniske
signatur-produkter. Medlemsstaterne formoder, at et elektronisk signatur-produkt overholder kravene i bilag II, litra f), og
bilag III, hvis det overholder sådanne standarder.

2.
Medlemsstaterne sikrer, at en elektronisk signatur ikke
nægtes retlig gyldighed og anerkendelse som bevis under retssager alene af den grund, at den
— er i elektronisk form, eller
— ikke er baseret på et kvalificeret certifikat, eller
— ikke er baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en
akkrediteret certificeringstjenesteudbyder, eller
— ikke er genereret af et sikkert signaturgenereringssystem.

Artikel 6
Erstatningsansvar

6.
Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder med
henblik på at fremme udviklingen og brugen af signaturverificeringssystemer på baggrund af anbefalingerne vedrørende
signaturverificering i bilag IV og under hensyn til forbrugernes
interesser.
7.
Medlemsstaterne kan gøre anvendelse af elektroniske
signaturer i den offentlige sektor afhængig af opfyldelsen af
eventuelle supplerende krav. Sådanne krav skal være objektive,
gennemsigtige, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende, og
må kun være affødt af den pågældende anvendelses særlige
karakter. Kravene må ikke hindre grænseoverskridende tjenesteydelser til borgerne.

Artikel 4
Principper vedrørende det indre marked
1.
Medlemsstaterne anvender de nationale bestemmelser,
som de vedtager i henhold til dette direktiv, på certificeringstjenesteudbydere, der er etableret på deres område, og på disses
tjenesteydelser. Medlemsstaterne kan ikke på områder, der er

1.
Medlemsstaterne sikrer som et minimum, at en certificeringstjenesteudbyder, der udsteder et certifikat som kvalificeret
certifikat til offentligheden, eller som garanterer et sådant certifikat over for offentligheden, ifalder erstatningsansvar for tab,
der påføres ethvert organ eller enhver fysisk eller juridisk
person, som med rimelighed forlader sig på certifikatet for så
vidt angår:
a) korrektheden af alle oplysningerne i det kvalificerede certifikat på udstedelsestidspunktet og certifikatets indhold af
alle de for et kvalificeret certifikat foreskrevne angivelser
b) sikkerhed for, at den i det kvalificerede certifikat identificerede underskriver på udstedelsestidspunktet var i besiddelse
af de signaturgenereringsdata, der svarer til de i certifikatet
indeholdte eller omhandlede signaturverificeringsdata
c) sikkerhed for, at signaturgenererings- og signaturverificeringsdataene kan anvendes komplementært med hinanden i
de tilfælde, hvor det er certificeringstjenesteudbyderen, der
genererer begge datasæt,
medmindre certificeringstjenesteudbyderen kan bevise, at han
ikke har handlet uagtsomt.
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2.
Medlemsstaterne sikrer som et minimum, at en certificeringstjenesteudbyder, der har udstedt et certifikat som et kvalificeret certifikat til offentligheden, er erstatningsansvarlig for tab,
der påføres ethvert organ eller enhver fysisk eller juridisk
person, som med rimelighed forlader sig på certifikatet, for så
vidt angår manglende registrering af tilbagekaldelse af certifikatet, medmindre certificeringstjenesteudbyderen kan bevise, at
han ikke har handlet uagtsomt.
3.
Medlemsstaterne sikrer, at en certificeringstjenesteudbyder
i et kvalificeret certifikat kan anføre begrænsninger i dette
certifikats anvendelsesområde, idet disse begrænsninger skal
være tydelige for tredjeparter. Certificeringstjenesteudbyderen
hæfter ikke for tab, der skyldes brug af et kvalificeret certifikat,
som overskrider begrænsningerne i dets anvendelsesområde.
4.
Medlemsstaterne sikrer, at certificeringstjenesteudbyderen
i et kvalificeret certifikat kan sætte en beløbsgrænse for de
transaktioner, som certifikatet kan anvendes til, og at denne
beløbsgrænse er tydelig for tredjeparter.
Certificeringstjenesteudbyderen hæfter ikke for tab, der skyldes
en overskridelse af denne beløbsgrænse.
5.
Stk. 1-4 berører ikke Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.
april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (1).

Artikel 7
Internationale aspekter
1.
Medlemsstaterne sikrer, at certifikater, der er udstedt som
kvalificerede certifikater til offentligheden af en certificeringstjenesteudbyder, der er etableret i et tredjeland, anses for at være
retligt ligestillede med certifikater, der er udstedt af en certificeringstjenesteudbyder, der er etableret inden for Fællesskabet:
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3.
Når Kommissionen underrettes om vanskeligheder, som
EF-virksomheder støder på ved markedsføringen i tredjelande,
kan den om nødvendigt forelægge forslag til Rådet til et
passende mandat med henblik på forhandling af tilsvarende
rettigheder for EF-virksomheder i disse tredjelande. Rådet
træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
Foranstaltninger, der træffes i henhold til dette stykke, berører
ikke Fællesskabets og medlemsstaternes forpligtelser i henhold
til relevante internationale aftaler.
Artikel 8
Databeskyttelse
1.
Medlemsstaterne sikrer, at certificeringstjenesteudbyderne
og de nationale akkrediterings- og tilsynsorganer opfylder
kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2).
2.
Medlemsstaterne sikrer, at den certificeringstjenesteudbyder, der udsteder certifikatet til offentligheden, kun har tilladelse til at opnå persondata direkte fra den registrerede eller
med den registreredes udtrykkelige tilladelse og kun i det
omfang, det er nødvendigt for udstedelsen eller opretholdelsen
af et certifikat. Data må ikke indsamles eller behandles til noget
andet formål uden den registreredes udtrykkelige samtykke.
3.
Uden at den retsvirkning, der tillægges pseudonymer i
henhold til den nationale lovgivning dermed foregribes, må
medlemsstaterne ikke forhindre, at certificeringstjenesteudbyderen på certifikatet anfører et pseudonym i stedet for underskriverens navn.
Artikel 9
Udvalg

a) hvis certificeringstjenesteudbyderen opfylder kravene i dette
direktiv og er akkrediteret under en frivillig akkrediteringsordning i en medlemsstat, eller

1.
Kommissionen bistås af et elektronisk signatur-udvalg, i
det følgende benævnt »udvalget«.

b) hvis en certificeringstjenesteudbyder, der er etableret inden
for Fællesskabet, og som opfylder kravene i dette direktiv,
garanterer certifikatet, eller

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i
afgørelse 1999/468/EF under overholdelse af bestemmelserne i
afgørelsens artikel 8.

c) hvis certifikatet eller certificeringstjenesteudbyderen er anerkendt i henhold til en bilateral eller multilateral aftale
mellem Fællesskabet og tredjelande eller internationale organisationer.

Den frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse
1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.
3.

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

2.
For at lette grænseoverskridende certificeringstjenester
med tredjelande og retlig anerkendelse af avancerede elektroniske signaturer med oprindelse i tredjelande fremsætter
Kommissionen i givet fald forslag med henblik på den faktiske
implementering af standarder og internationale aftaler om certificeringstjenester. Kommissionen forelægger, hvis det er
nødvendigt, Rådet forslag til passende mandater til forhandling
af bilaterale og multilaterale aftaler med tredjelande og internationale organisationer. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret
flertal.

Udvalget skal efter proceduren i artikel 9, stk. 2, præcisere de
krav, der er fastlagt i bilagene, de kriterier, som er omhandlet i
artikel 3, stk. 4, samt de alment anerkendte standarder for
elektroniske signatur-produkter, der er indført og offentliggjort
i henhold til artikel 3, stk. 5.

(1) EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29.

(2) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Artikel 10
Udvalgets hverv
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Artikel 11

inden den 19. juli 2001. De underretter straks Kommissionen
herom.

Meddelelse
1.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og de øvrige
medlemsstater følgende:
a) oplysninger om frivillige nationale akkrediteringsordninger,
herunder alle supplerende krav i henhold til artikel 3, stk. 7
b) navn og adresse på nationale akkrediterings- og tilsynsorganer og på de organer, som er omhandlet i artikel 3, stk. 4
c) navn og adresse på alle
certificeringstjenesteudbydere.
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akkrediterede

nationale

Disse love og administrative bestemmelser skal ved vedtagelsen
indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler
for henvisningen fastlægges af medlemsstaterne.
2.
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de væsentligste
nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
Artikel 14

2.
Medlemsstaterne meddeler alle oplysninger i henhold til
stk. 1 samt ændringer heraf så hurtigt som muligt.
Artikel 12
Revision

Ikrafttræden
Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.

1.
Kommissionen foretager en vurdering af, hvordan dette
direktiv fungerer, og aflægger rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 19. juli 2003.
2.
I vurderingen tages der bl.a. stilling til, om direktivets
anvendelsesområde bør ændres under hensyn til den teknologiske, markedsmæssige og retlige udvikling. Rapporten skal på
grundlag af de indhøstede erfaringer navnlig omfatte en
bedømmelse af harmoniseringsaspekterne. Rapporten ledsages
om fornødent af forslag til retsforskrifter.

Artikel 15
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 1999.

Artikel 13
Gennemførelse

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv

N. FONTAINE

S. HASSI

Formand

Formand
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BILAG I
Krav til kvalificerede certifikater
Kvalificerede certifikater skal indeholde:
a) angivelse af, at certifikatet er udstedt som et kvalificeret certifikat
b) den udstedende certificeringstjenesteudbyders identifikation og den stat som vedkommende er etableret i
c) underskriverens navn eller pseudonym; i sidstnævnte tilfælde skal det fremgå, at der er tale om et pseudonym
d) særlige oplysninger om underskriveren, der tilføjes, hvis det er relevant, afhængigt af formålet med certifikatet
e) de signaturverificeringsdata, som svarer til de signaturgenereringsdata, som er under underskriverens kontrol
f) certifikatets ikrafttrædelses- og udløbsdato
g) certifikatets identifikationskode
h) den udstedende certificeringstjenesteudbyders avancerede elektroniske signatur
i) eventuelle begrænsninger i certifikatets anvendelsesområde, og
j) eventuelle beløbsmæssige begrænsninger med hensyn til de transaktioner, for hvilke certifikatet kan anvendes.
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BILAG II
Krav til certificeringstjenesteudbydere, der udsteder kvalificerede certifikater
Certificeringstjenesteudbydere
a) skal udvise den fornødne pålidelighed til at kunne udbyde certificeringstjenester
b) skal sørge for en hurtig og sikker katalog- og tilbagekaldelsestjeneste
c) skal sikre, at det er muligt at fastslå datoen og tidspunktet for udstedelsen eller tilbagekaldelsen af et certifikat
d) skal med hensigtsmæssige midler og i overensstemmelse med national ret kontrollere identiteten og eventuelt særlige
forhold i forbindelse med de personer, til hvem der udstedes kvalificerede certifikater
e) skal beskæftige personale med den ekspertviden og de erfaringer og kvalifikationer, som de tilbudte tjenesteydelser
kræver, navnlig ledelseskompetence, sagkundskab inden for elektronisk signaturteknologi og indgående kendskab til
korrekte sikkerhedsprocedurer; de skal også anvende adækvate administrative og ledelsesmæssige procedurer, som
overholder anerkendte standarder
f) skal anvende pålidelige systemer og produkter, som er beskyttet mod ændringer, og som garanterer de af disse
systemer og produkter understøttede processers tekniske og kryptografiske sikkerhed
g) skal træffe foranstaltninger imod forfalskning af certifikater, og, hvis certificeringstjenesteyderen genererer signaturgenereringsdata, garantere disse datas fortrolighed under genereringsprocessen
h) skal til stadighed have tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at drive virksomheden i overensstemmelse med dette
direktivs krav, navnlig til at bære erstatningsansvaret, f.eks. ved at tegne en passende forsikring
i) skal registrere alle relevante oplysninger om kvalificerede certifikater i en rimelig periode, navnlig for at kunne
fremlægge bevis for certificering, når det er påkrævet i retssager. Denne registrering kan ske elektronisk
j) må ikke opbevare eller kopiere de personers signaturgenereringsdata, som certificeringstjenesteyderen har tilbudt
nøglehåndteringstjenester
k) skal, inden de indgår i et kontraktforhold med en person, der søger at opnå et certifikat fra dem til støtte for sin
elektroniske signatur, gennem et bestandigt kommunikationsmedium underrette denne person om de nøjagtige vilkår
for anvendelsen af certifikatet, herunder eventuelle begrænsninger i brugen heraf, eksistensen af en eventuel frivillig
akkrediteringsordning og procedurer for klager og bilæggelse af tvister. Sådanne oplysninger, som kan sendes
elektronisk, skal gives skriftligt og i et umiddelbart forståeligt sprog. De relevante dele af disse oplysninger skal efter
anmodning også stilles til rådighed for tredjemand, der forlader sig på certifikatet
l) skal benytte pålidelige systemer til opbevaring af certifikater i verificerbar form, således at
— kun bemyndigede personer kan foretage tilføjelser og ændringer
— oplysningernes ægthed kan kontrolleres
— certifikaterne kun er offentligt tilgængelige i de tilfælde, hvor indehaveren har givet sit samtykke, og
— eventuelle tekniske ændringer, som bringer disse sikkerhedskrav i fare, er synlige for operatøren.
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BILAG III
Krav til sikre elektroniske signaturgenereringssystemer
1. Sikre signaturgenereringssystemer skal ved hjælp af passende og tekniske og proceduremæssige midler i det mindste
sikre, at:
a) signaturgenereringsdata, der anvendes til signaturgenerering, i praksis kun kan fremtræde én gang, og at de med
rimelig sikkerhed forbliver hemmelige
b) signaturgenereringsdata, der anvendes til signaturgenerering, med rimelig sikkerhed ikke kan udledes, og at
signaturen er beskyttet mod forfalskning under anvendelse af eksisterende teknologi
c) signaturgenereringsdata, der anvendes til signaturgenerering, på pålidelig vis kan beskyttes af den retmæssige
underskriver mod andres brug.
2. Sikre signaturgenereringssystemer må ikke ændre de data, som skal underskrives, eller hindre, at disse data vises for
underskriveren forud for signaturprocessen.

BILAG IV
Anbefalinger vedrørende signaturverificering
I løbet af signaturverificeringsprocessen bør der skabes rimelig sikkerhed for, at:
a) de data, der anvendes til verificering af signaturen, svarer til de data, som vises kontrolløren
b) signaturen verificeres på pålidelig vis, og at resultatet af denne verificering vises korrekt
c) kontrolløren om nødvendigt på pålidelig vis kan fastslå indholdet af de underskrevne data
d) certifikatets ægthed og gyldighed, som kræves på tidspunktet for signaturverificeringen, verificeres på pålidelig vis
e) resultatet af verificeringen og underskriverens identitet vises på korrekt vis
f) anvendelsen af pseudonym klart fremgår
g) eventuelle sikkerhedsrelevante ændringer kan spores.
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II
(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16. december 1999
om ændring af bilag B til Rådets direktiv 90/429/EØF om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige
krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf
(meddelt under nummer K(1999) 4507)
(EØS-relevant tekst)

(2000/39/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (1), senest
ændret ved beslutning 1999/608/EF (2), særlig artikel 17, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Når det gælder Aujeszkys sygdom, betragtes en 30-dages periode efter afsluttet rengøring og
desinfektion af bedriften, efter at en mistænkt sending er fjernet, som sikker.

(2)

Kapitel I, punkt 4, litra b), i bilag B til direktiv 90/429/EØF bør derfor ændres.

(3)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående
Veterinærkomité —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I bilag B til direktiv 90/429/EØF affattes kapitel I, punkt 4, litra b), således:
»der er i de sidste 30 dage ikke konstateret kliniske, patologiske eller serologiske tegn på Aujeszkys
sygdom i oprindelsesbesætningen«.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1999.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 62.
(2) EFT L 242 af 14.9.1999, s. 20.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 16. december 1999
om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler
(meddelt under nummer K(1999) 4522)
(EØS-relevant tekst)

(2000/40/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 880/92 af 23.
marts 1992 om en EF-ordning for tildeling af et miljømærke (1), særlig artikel 5, stk. 1, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 880/92 er det
fastsat, at betingelserne for tildeling af et miljømærke
fastlægges for hver produktgruppe for sig;

(2)

i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 880/92 hedder
det, at et produkts indvirkning på miljøet vurderes ud fra
de specifikke kriterier for produktgrupperne;

(3)

det er hensigtsmæssigt at opstille kriterier, som
udtrykker testmetoder og klassificering af energiforbrug,
så de stemmer overens med Kommissionens direktiv
94/2/EF af 21. januar 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår
energimærkning af elektriske kølemøbler (2) og endvidere at tilpasse kravene til energiforbrug til teknologiske
nyskabelser og udviklingen på markedet;

(4)

(5)

ved beslutning 96/703/EF (3) fastlagde Kommissionen
miljøkriterier for tildeling af miljømærket til kølemøbler,
som efter beslutningens artikel 3 udløber den 27.
november 1999;
det er hensigtsmæssigt at vedtage en ny beslutning om
fastlæggelse af miljøkriterier for denne produktgruppe
for at gøre det muligt for producenter og importører af
kølemøbler i Fællesskabet at deltage i Fællesskabets
miljømærkeordning;

(6)

i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EØF) nr.
880/92 har Kommissionen foretaget høring af de
vigtigste interessegrupper i et samrådsforum;

(7)

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat
i medfør af artikel 7 i forordning (EØF) nr. 880/92 —

(1) EFT L 99 af 11.4.1992, s. 1.
(2) EFT L 45 af 17.2.1994, s. 1.
(3) EFT L 323 af 13.12.1996, s. 34.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
Ved produktgruppen »kølemøbler« (i det følgende benævnt
»produktgruppen«) forstås:
Køleskabe, frostbokse, frysere og kombinationer heraf, som
benyttes til husholdningsbrug med almindelig eltilslutning.
Apparater, der også kan benytte andre energikilder, f.eks. batterier, er ikke omfattet.
Artikel 2
Produktgruppens indvirkning på miljøet og brugsegnethed
vurderes ud fra miljøkriterierne i bilaget.
Artikel 3
Produktgruppedefinitionen og kriterierne for produktgruppen
gælder fra datoen for meddelelse af denne beslutning frem til
den 1. december 2002. Hvis der den 1. december 2002 imidlertid endnu ikke er vedtaget en ny beslutning om definition af
produktgruppen og miljøkriterier for denne, forlænges denne
gyldighedsperiode i stedet til den dag, hvor den nye beslutning
vedtages, dog senest den 1. december 2003.
Artikel 4
Til administrative formål skal det tildelte produktgruppekodenummer for denne produktgruppe være »012«.
Artikel 5
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1999.
På Kommissionens vegne
Margot WALLSTRÖM

Medlem af Kommissionen
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BILAG
MILJØKRITERIER
RAMMEBESTEMMELSER
For at få tildelt miljømærket skal apparatet opfylde kriterierne i dette bilag, som tager sigte på at fremme:
— en reduktion af miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af energi (global opvarmning, forsuring,
udtømning af ikke-vedvarende energikilder) ved at nedbringe energiforbruget
— en reduktion af miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af potentielt ozonnedbrydende og andre
skadelige stoffer ved at mindske anvendelsen af disse stoffer
— en reduktion af miljøskader eller -risici i forbindelse med anvendelsen af stoffer, som muligvis kan bidrage til global
opvarmning.
Herudover tilskynder kriterierne til gennemførelse af den bedste praksis (optimal miljømæssig anvendelse) og at øge
forbrugernes miljøbevidsthed.
Endvidere vil mærkning af komponenter af plast tilskynde til genvinding af apparatet.
Det anbefales de ansvarlige organer at tage hensyn til gennemførelse af anerkendte miljøstyringsordninger, såsom EMAS
eller ISO 14001, når ansøgningerne og overensstemmelse med kriterierne i dette bilag vurderes (NB: det er ikke et krav at
gennemføre sådanne styringsordninger).
NØGLEKRITERIER
1. Energibesparelser
Apparatet skal have et energieffektivitetsindeks på under 42 % som defineret i Kommissionens direktiv 94/2/EF (1), bilag
V, under anvendelse af samme testmetode EN 153 og samme klassifikation i 10 kategorier.
Ansøgeren skal forelægge en kopi af det tekniske dokumentationsmateriale, der henvises til i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens direktiv
94/2/EF. Dette dokumentationsmateriale skal indeholde rapporterne over de tre seneste målinger af energiforbruget, der er udført i
henhold til EN 153. Det aritmetiske gennemsnit af disse målinger skal være mindre end eller lig med det ovennævnte krav. Værdien,
som angives på energimærkningen, må ikke ligge under dette gennemsnit, og angivelsen af energieffektivitetsklassen på mærkningen
skal svare til dette gennemsnit.
I tilfælde af kontrol, som ikke er krævet i forbindelse med ansøgningen, anvender det ansvarlige organ de tolerancer og kontrolprocedurer, som er fastsat i EN 153.
2. Reduktion af ozonnedbrydningspotentialet (ODP) for kølemidler og skumdannende midler
Kølemidler i kølekredsløbet og skumdannende midler, som er anvendt til isolering i apparatet, skal have et ozonnedbrydende potentiale på nul.
Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder disse krav. Ansøgeren og/eller dennes leverandør eller leverandører skal oplyse om de
anvendte kølemidler og skumdannende midler og deres ozonnedbrydende potentiale til det ansvarlige organ, som vurderer ansøgningen.
3. Reduktion af det globale opvarmningspotentiale (GWP) for kølemidler og skumdannende midler
Kølemidler i kølekredsløbet og skumdannende midler, som er anvendt til isolering i apparatet, skal have et globalt
opvarmningspotentiale svarende til eller lavere end 15 (anslået som CO2-ækvivalenter over en periode på 100 år).
Ansøgeren skal erklœre, at produktet opfylder disse krav. Ansøgeren og/eller dennes leverandør eller leverandører skal oplyse om de
anvendte kølemidler og skumdannende midler og deres globale opvarmningspotentiale til det ansvarlige organ, som vurderer
ansøgningen.
TILLÆGSKRITERIER
4. Forlængelse af levetiden
Producenten skal garantere, at apparatet kan fungere i mindst tre år. Garantien skal gælde fra datoen for levering til
kunden.
(1) EFT L 45 af 17.2.1994, s. 1.
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Fra det tidspunkt, hvor produktionen indstilles, skal der i tolv år tilbydes kompatible reservedele og service.
Ansøgeren skal erklœre, at produktet opfylder disse krav.
5. Returnering og genanvendelse
Producenten skal tilbyde uden beregning at tage kølemøblet og udskiftede komponenter tilbage, undtagen hvis de er
forurenet af brugeren (f.eks. som følge af medicinsk brug eller med radioaktivitet).
Derudover skal kølemøblet opfylde følgende kriterier:
1) Producenten skal sikre, at det er muligt at skille kølemøblet ad, og levere en demonteringsrapport. Rapporten skal bl.a.
bekræfte, at:
— samlinger er lette at finde og tilgængelige
— elektroniske komponentsamlinger er lette at finde og afmontere
— produktet kan let skilles ad uden brug af specialværktøjer
— inkompatible og farlige materialer kan adskilles.
2) Komponenter af plast, der vejer over 50 g, skal være forsynet med en varig mærkning af materialets art i overensstemmelse med ISO 11469. Undtaget fra dette kriterium er dele af ekstruderet plast.
3) Plastdele, der vejer over 25 g, må ikke indeholde følgende flammehæmmere:
Navn

decabromdiphenyl

CAS nr.

13654-09-6

monobromdiphenylether

101-55-3

dibromdiphenylether

2050-47-7

tribromdiphenylether

49690-94-0

tetrabromdiphenylether

40088-47-9

pentabromdiphenylether

32534-81-9

hexabromdiphenylether

36483-60-0

heptabromdiphenylether

68928-80-3

octabromdiphenylether

32536-52-0

nonabromdiphenylether

63936-56-1

decabromdiphenylether

1163-19-5

chlorparaffiner med kædelængde på 10 til 13 C-atomer,
chlorindhold > 50 vægtprocent

85535-84-8

4) Plastdele, der vejer mere end 25 g, må ikke indeholde flammehæmmende stoffer eller blandinger, som er forsynet med
eller kan forsynes med faresætning R45 (kan fremkalde kræft), R46 (kan forårsage arvelige genetiske skader), R50
(meget giftig for organismer, der lever i vand), R51 (giftig for organismer, der lever i vand), R52 (skadelig for
organismer, der lever i vand), R53 (kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet), R60 (kan skade
forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten), eller enhver kombination indeholdende nogen af
ovennævnte faresætninger, som defineret i Rådets direktiv 67/548/EØF (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv
98/98/EØF (2).
Dette krav gælder ikke flammehæmmere, som ved anvendelsen ændrer deres kemiske natur således, at de ikke længere
bør klassificeres med nogen af ovennævnte fareangivelser, og hvor mindre end 0,1 % af flammehæmmeren bibeholder
sine oprindelige egenskaber i den behandlede del.
5) Den benyttede kølemiddeltype og det skumdannende middel, der er anvendt ved isolering, skal angives på apparatet i
nærheden af eller på pladen med angivelse af energiklasse for at lette en mulig fremtidig genvinding.
Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder disse krav. Ansøgeren skal levere et eksemplar af demonteringsrapporten til det
ansvarlige organ, som vurderer ansøgningen. Ansøgeren og/eller dennes leverandør eller leverandører skal oplyse om de anvendte
kølemidler og skumdannende midler, samt om de flammehæmmere, som i givet fald er anvendt i eller på plastdele, der vejer mere
end 25 g, til det ansvarlige organ.
(1) EFT 196, 16.8.1967, s. 1.
(2) EFT L 355 af 30.12.1998, s. 1.

19. 1. 2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6. Brugervejledning
Med apparatet skal der følge en instruktionsmanual, der giver anvisninger om, hvorledes det anvendes miljørigtigt, og
mere specifikt:
1.

Følgende tekst anføres på omslaget eller den første side: »Denne manual indeholder oplysninger om, hvordan
skadelige miljøpåvirkninger minimeres.«

2.

Gode råd vedrørende energibesparende anvendelse af apparatet, og herunder:

2.1.

Retningslinjer for, hvordan kølemøblet skal placeres, med angivelse af bl.a. mindste frirum mellem apparatet og
dets omgivelser for at sikre en tilstrækkelig luftcirkulation og angivelse af, at energiforbruget sænkes betydeligt, hvis
brugeren har mulighed for at placere apparatet i et uopvarmet eller let opvarmet rum.

2.2.

Råd om at undgå at placere apparatet i nærheden af en varmekilde (ovne, radiatorer osv.) eller i direkte sollys. Råd
om, at forbrugeren bør overveje at isolere apparatet fra varmekilder i vægge og gulv.

2.3.

Råd om, at indstillingen af termostaten afhænger af lufttemperaturen, og at temperaturindstillingen derfor bør
kontrolleres med et termometer (fremgangsmåden bør forklares).

2.4.

Råd om, at døren eller låget ikke bør åbnes oftere eller længere end nødvendigt, specielt for opretstående fryseres
vedkommende.

2.5.

Råd om, at varme fødevarer bør stå til afkøling, inden de lægges i køleapparatet, idet dampen fra fødevarerne
bidrager til rimen på fordampningsenheden, men at afkølingsperioden bør være så kort som muligt af hensyn til
sundheden og hygiejnen.

2.6.

Råd om at holde fordampningsenheden fri for tykke islag, og at hyppig afrimning gør det lettere at fjerne islaget.

2.7.

Råd om, at tætningslisten på døren bør udskiftes, hvis den ikke fungerer ordentligt.

2.8.

Råd om, at hvis apparatet placeres et andet sted, bør det først tilsluttes efter et passende tidsrum.

2.9.

Råd om, at kondensatoren på bagsiden af apparatet og rummet under apparatet bør holdes ren for støv eller
køkkenrøg.

2.10. En oplysning om, at man ved ikke at følge ovennævnte råd vil få et højere energiforbrug.
3.

Råd om, at enhver beskadigelse af kondensatoren (varmeveksleren) på bagsiden af apparatet eller andre påvirkninger, som kan bringe kølemidlet i kontakt med miljøet, bør undgås som følge af den hermed forbundne miljø- og
sundhedsrisiko. Det skal udtrykkeligt anføres i manualen, at skarpe genstande (f.eks. knive eller skruetrækkere) ikke
må anvendes til at fjerne is, da de kan ødelægge fordampningsenheden.

4.

Information om, at apparatet indeholder væsker og er fremstillet af dele og materialer, som kan genbruges og/eller
genvindes.

5.

Anvisning i, hvordan forbrugeren kan benytte producentens tilbagetagningsgaranti.

Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder disse krav. Ansøgeren skal levere et eksemplar af instruktionsmanualen til det ansvarlige
organ, som vurderer ansøgningen.

7. Begrænsning af støjniveauet
Luftbåren støj fra apparatet må ikke overstige 42 dB(A) (re lpW).
Oplysningerne om støjniveauet for apparatet skal gives på en måde, som er klart synlig for forbrugeren. Dette skal gøres
ved at medtage denne information på energimærket for kølemøbler.
Målingen af støjniveauet og oplysninger vedrørende støj skal være i overensstemmelse med Rådets direktiv 86/594/EØF (1)
under anvendelse af standard EN 28960.
Dette kriterium gælder ikke for kummefrysere angivet som kategori 9: »husholdningsfrysere, kummer« i bilag IV til
direktiv 94/2/EF.
Ansøgeren skal erklære, at produktet opfylder disse krav.
(1) EFT L 344 af 6.12.1986, s. 24.
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8. Forbrugeroplysning
Følgende oplysninger skal gives på en for forbrugeren klart synlig måde (om muligt helst ved siden af etiketten).
— Dette produkt opfylder betingelserne for tildeling af EU's miljømærke, fordi det er energieffektivt, det skader ikke
ozonlaget, og det bidrager mindst muligt til drivhuseffekten.
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KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 29. december 1999
om visse bindende tariferingsoplysningers gyldighed
(meddelt under nummer K(1999) 5135)
(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2000/41/EF)
bindende tariferingsoplysning, der således ophører med
at være gyldig;

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af
12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 955/1999 (2), særlig artikel 12,
stk. 5, litra a) (iii), og artikel 249, stk. 4,
under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr.
2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser
til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en
EF-toldkodeks (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1662/
1999 (4), særlig artikel 9, og
ud fra følgende betragtninger:
De bindende tariferingsoplysninger, der er anført i
bilaget til denne beslutning, afviger fra andre bindende
tariferingsoplysninger og vedrører tariferinger, som ikke
er i overensstemmelse med de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur,
der er fastsat i del I, afsnit I, litra A, i bilag I til Rådets
forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om toldog statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (5),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 2626/1999 (6);

(1)

(2)

de pågældende bindende tariferingsoplysninger bør ikke
længere være gyldige, og følgelig må de toldmyndigheder, der har meddelt dem, hurtigst muligt ophæve
dem og samtidige underrette Kommissionen herom;

(3)

i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning
(EØF) nr. 2454/93 bør modtageren i givet fald have
mulighed for i et bestemt tidsrum at påberåbe sig den

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EFT
EFT
EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L
L
L

302
119
253
197
256
321

af
af
af
af
af
af

19.10.1992, s. 1.
7.5.1999, s. 1.
11.10.1993, s. 1.
29.7.1999, s. 25.
7.9.1987, s. 1.
14.12.1999, s. 3.

(4)

de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
De bindende tariferingsoplysninger, der er anført med referencer i første kolonne i skemaet i bilaget, og som de i anden
kolonne anførte toldmyndigheder har meddelt, med angivelse
af den tarifering, der er anført i tredje kolonne, bør ophæves
hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest enogtyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers
Tidende af denne beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til Irland og Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland.
Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 1999.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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BILAG
Bindende tariferingsoplysning
(Reference)

No. 1
UK 103353223

No. 2
IE 97N4-14-3173-02

No. 3
UK 100773801

Toldmyndighed

Tarifering

HM Customs and Excise
Tariff & Statistical Office
Southend-on-Sea
United Kingdom

3006 10 90

Tariff Classification Unit
Customs & Excise Branch
Office of the Revenue Commissioners
Nenagh
Ireland

9018 90 85

HM Customs & Excise
Tariff & Statistical Office
Southend-on-Sea
United Kingdom

9021 90 90

